VERKLAREND EN ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK
VAN DE NEDERLANDSE VOGELNAMEN

VERKLAREND EN ETYMOLOGISCH
WOORDENBOEK
VAN DE
NEDERLANDSE VOGELNAMEN
BEVAT ALLE OFFICIËLE NAMEN VAN DE NEDERLANDSE VOGELS
ALSMEDE EEN GROOT AANTAL FRIESE VOGELNAMEN EN
NEDERLANDSE VOGELVOLKSNAMEN

door
Klaas J. Eigenhuis

illustraties
Dirk J. Moerbeek

2004
Stichting Dutch Birding Association

De uitgave van het Verklarend en etymologisch woordenboek van de
Nederlandse vogelnamen is mede mogelijk gemaakt door de financiële en
productie-technische steun van de Dutch Birding Association

© 2004 Tekst: Klaas J. Eigenhuis
© 2004 Illustraties: Dirk J. Moerbeek

projectbegeleiding Theo Admiraal
redactie Klaas Eigenhuis
scans Dirk Moerbeek
ontwerp en DTP Sandra Gardeslen
drukwerk DeltaHage, Den Haag

Trefwoorden: woordenboek vogelnamen Nederlands Fries Vlaams dialect
etymologie betekenis verklarend benoemingsgeschiedenis
historie van de ornithologie
Key words: dictionary bird names Dutch Frisian Flemish dialect foreign
etymology ornithology

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint,
microfilm or any other means, without written permission from the
publisher.
Stichting Dutch Birding Association
Postbus 75611
1070 AP Amsterdam
Nederland

NUR 626
ISBN 90-808433-1-8

WOORD VOORAF

6

INLEIDING

8

VERANTWOORDING

16

Wat dit boek biedt, en wat niet
Verklaring van tekens
Opmerking over de alfabetische rangschikking
van letters en woorden
Afkortingen (algemeen)
Afkortingen bij bronverwijzing
Afkortingen voor de Nederlandse en Belgische
provincies (alsmede voor Frans-Vlaanderen)
Spelling van de namen der talen
Register van talen en dialecten + afkortingen hierbij
Termen
Spelling van de vogelnamen
Uitspraak van de vogelnamen
Verkortingen van vogelnamen
Spelling van de namen der planten en overige dieren
Klankwetten

16
17

19
20
21
23
29
32
33
33
34

WOORDENBOEK (A – Z)

38

17
18
18

LITERATUUR

627

REGISTERS

642

(Overige) diernamen
Geografische namen
Personen
Plantennamen
Keuze uit de buitenlandse vogelnamen
Wetenschappelijke namen

642
643
645
648
651
659

DANKWOORD

671

Inhoud

Vogels hebben door de eeuwen heen meer tot de menselijke
verbeelding gesproken dan welke andere diergroep dan ook.
Niet alleen maken vogels overwegend gebruik van de zintuigen die ook de mens ertoe in staat stellen zich binnen zijn
omgeving te oriënteren en te handhaven, te weten gezicht en
gehoor. Tevens zal het vermogen van vogels tot vliegen die
mens vanuit zijn ervaring van ruimtelijke beperkingen steeds
weer hebben gefascineerd. In onze contreien zal daarnaast
het verschijnsel van vogeltrek zeker niet onopgemerkt zijn
gebleven. Nogal wat vogels immers komen en gaan met de
wisseling der seizoenen.
Zo kondigden vroege Ganzen stellig ook voor onze voorouders de kans op een strenge winter aan. Het verschijnen
van zekere soorten Meeuwen en Steltlopers moet in verband
zijn gebracht met bepaalde weersomstandigheden, gelet
op namen als Stormmeeuw en Regenwulp. De komst van
sommige soorten werd zelfs geassocieerd met ziekten en
plagen, zoals de naam Pestvogel duidelijk moge maken.
Daarmee zijn we al temidden van een reeks minder poëtische
verklaringen voor de populariteit van vogels beland. Het
bemachtigen van vogels is er één van; het leverde immers
buit op en het nuttigen van hun vlees betekende in jagersculturen de mogelijkheid om te overleven.
Het is dan ook geen wonder dat veel vogels reeds in zeer oude
culturen en lang voor onze jaartelling een eigen naam hadden. Sommige huidige namen (of basale delen daarvan)
vinden zelfs nog hun oorsprong in het Indogermaans, een
gereconstrueerde taal die in grote delen van Europa en in oostelijke richting tot maar liefst in het verre India bestaan moet
hebben en waarvan men veronderstelt dat zij als oertaal
geleid heeft tot de ontwikkeling van tal van ons tháns
bekende talen. Zulk een taalverwantschap werd voor het
eerst geconstateerd door William Jones, die al in de 18e eeuw
een systematische verwantschap tussen het Sanskriet en het
Grieks en Latijn constateerde en zijn visie daarop in 1786
bekend maakte. De mythe over de Babylonische spraakverwarring kreeg daarmee een wetenschappelijke variant.

6

Woord vooraf

Daarmee zij overigens niet gezegd dat de ornithologische
kennis van onze verre voorouders aanzienlijk moet zijn
geweest! Vaak kwamen zij niet verder dan het benoemen van
een vogelfamilie of zelfs een nog minder duidelijk gedefi-

nieerde groep. Zeker is echter dat zij over
woorden voor Eend en Arend beschikten.
In de loop van vele eeuwen ontstond er binnen de namen voor families en soorten een
steeds grotere nuancering. Op grond van
verschijning en eigenschappen van de
diverse soorten, zoals hun roep of zang
(Koekoek en Tjiftjaf), hun kenmerkende
lichaamsbouw (Drieteenstrandloper), en
ook hun al dan niet vermeende leefwijze
(Geitenmelker en Braamsluiper) ontstond
er een groot aantal meer of minder typerende namen.
Op twee belangrijke invloeden bij het ontstaan van de thans bekende en gangbare
namen wil ik nog wijzen. Enerzijds is dat
het veelvuldig voorkomende streven naar
een nationale taal geweest, zoals wij dat ten
onzent kennen sinds de 17e eeuw. Daarmee
zijn helaas tal van treffende en originele
vogelnamen in de vergetelheid geraakt.
Weet U nog wat een Stronthaan is? En
wat een Doverik? Zulke namen hebben
plaats moeten maken voor (niet zelden minder karakteristieke) namen die tot ons
Algemeen Beschaafd Nederlands behoren.
Anderzijds ontstond er sinds de 18e eeuw
een groeiende behoefte aan een systematische naamgeving voor planten en dieren,
die anno 2004 nog steeds niet haar afronding heeft gevonden. Dat heeft geleid tot een
uniformiteit die eveneens een aantal uiterst
karakteristieke dialectische en streekgebonden namen (in beginsel) overbodig heeft
gemaakt.

Het zijn deze vragen naar de variatie aan
vogelnamen, naar hun herkomst en naar de
achterliggende betekenis en ontwikkelingsgeschiedenis ervan die de schrijver van dit
boek, Klaas J. Eigenhuis, gedurende tientallen jaren geobsedeerd hebben. Met grote
liefde en een buitengewone toewijding heeft
hij zich verdiept in alle hem ter beschikking
staande bronnen over de namen van onze
vogels en over de achtergronden daarvan.
Daarbij was bestudering van vergelijkende
taalwetenschappen en etymologie een noodzakelijke aangelegenheid. De auteur heeft
zich op werkelijk voortreffelijke wijze van
deze veelomvattende taak gekweten. Nooit
eerder heeft bij mijn weten een zó grondig
en diepgaand onderzoek ten grondslag gelegen aan een publicatie over vogelnamen binnen ons taalgebied, en daarbij is dat laatste
bepaald niet te eng afgebakend! Het is mij
dan ook een bijzonder groot genoegen dit
standaardwerk onder uw aandacht te mogen
brengen!
Dick Woets
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We zien echter dat sinds de tweede helft van
de vorige eeuw de belangstelling voor streekeigen verschijnselen als folklore, klederdracht en dialectisch taalgebruik weer in
sterke mate toeneemt. Vermoedelijk heeft
onderzoek aan dialecten nooit eerder een zo
grote omvang gekend als recent het geval is.

Ook de interesse in lokale en welhaast vergeten vogelnamen en in de betekenis die
achter zulke namen verborgen ligt, maakt
heden ten dage een opleving door. Daarbij
speelt de etymologie van die namen een
grote rol. Deze ontwikkeling roept uiteraard
voortdurend vragen op naar kennis die vaak
moeilijk te bereiken is, – of (niet zelden)
moeilijk te begrijpen.
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Inleiding

Dit boek is ontstaan uit fascinatie voor twee disciplines: de
ornithologie (een onderdeel van de biologie of ‘kennis der
natuur’) en de etymologie (een onderdeel van de taalkunde).
De ornithologie kan men hier en nu, achter het bureau of in
het veld bedrijven, maar er is de laatste decennia een sterk
toegenomen belangstelling voor de geschiedenis van de
ornithologie; dit boek beweegt zich voor een groot deel op dit
terrein.
Bij de bestudering van de herkomst en vorm- en betekenisontwikkeling van namen en woorden (de etymologie) kan
men in de Nederlandse taal in de tijd maar een beperkte
periode teruggaan in de geschiedenis. De oudste schriftelijke
overlevering in wat we Nederlands noemen zijn, naast de
Utrechtse doopbelofte (8e eeuw) en de zgn. Wachtendonckse
Psalmen (10e eeuw), drie dichtregeltjes in het Oudwestvlaams, een subtaal van het zgn. Oudnederfrankisch. Dit
gedichtje uit ongeveer 1100 gaat toevallig (ook) over vogels.
Het wordt even aangestipt en vertaald onder het trefwoord
Vogel.
In de periode van 1200 tot 1500 zijn er meer schriftelijke
gegevens over het Nederlands van die tijd, dat we dan het
Middelnederlands (mnl) noemen. Maar gegevens over Middelnederlandse vogelnamen zijn er nauwelijks. Toevallig
wordt af en toe eens een vogelnaam genoemd in een gedicht
of een stuk proza (bijv. van Jacob van Maerlant, 1225-1291,
Der naturen bloeme), maar meestal zijn dit heel globale
namen zoals bijvoorbeeld valke (=Valk). Specifiek op de
vogels gerichte teksten en boeken zijn er niet in het Middelnederlands; trouwens in ook maar weinige der andere
moderne talen, want de voertaal onder mensen die zulk soort
boeken schreven was het Latijn. Van John Jonston (Johannes
Jonstonus) (1603-1675) verscheen te Amsterdam in 1660 (in
vertaling; we spreken dan al van Nieuwnederlands (nnl)):
Naeukeurige beschryving van de natuur der viervoetige
dieren, vissen en bloedlooze water-dieren, vogelen, kronkeldieren, slangen en draken. Uit de titel, waarin de draken een
volwaardige plaats krijgen naast de vogelen, kunnen we al
wel opmaken dat de inhoud van een zeer laag wetenschappelijk allooi was; dat men ook met betrekking tot de naamgeving zeer onnauwkeurig was, laat zich raden.
Er moeten al heel vroeg in de geschiedenis namen voor
vogels hebben bestaan, ook onder de gewone mensen, die
waarschijnlijk de grotere soorten betrekkelijk goed kenden.
De vogels maakten wel op de allereerste plaats deel uit van
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hun menu. Maar vogels hadden ook andere
(vermeende) waarde, ten behoeve van de
‘geneeskunde’ in die dagen (Gesners De
avium natura (1555) is nog voor de helft
vogelboek, voor de andere helft medische
encyclopedie!), als weervoorspellers en zelfs
als voorspellers in het algemeen (denk aan
de reputatie van de Pestvogels!). Onder de
adel was de Valkenjacht al heel vroeg een
populair tijdverdrijf. Er werd wellicht in
sommige soorten vogels (Roofvogels, Zangvogels) gehandeld!
In andere Germaanse talen zoals het
Oudfries, Oudsaksisch, Oudhoogduits (ohd),
Oudengels, Oudnoords en Gotisch, zijn
meer woorden, waaronder ook namen voor
vogels, overgeleverd dan in het Oudneder-

oudhoogduits

lands. Vaak valt daarbij op dat namen, die
in de moderne talen nogal verschillend lijken, in de oude talen als het ware naar
elkaar toegroeien. Men veronderstelt dan
ook dat er sprake is geweest van één Germaanse oertaal waaruit de bovengenoemde
talen zijn geëvolueerd. In geen enkel geval
zijn er woorden uit die Germaanse oertaal
overgeleverd, maar wel is men in staat
geweest om woorden, en ook vogelnamen,
in die Germaanse oertaal te reconstrueren.
Zo is er de Nederlandse naam Eend voor
een hele groep van middelgrote watervogels.
Het overeenkomende Duitse woord luidt
Ente. De Scandinavische talen kennen deze
vogelgroep als And. Men zou zich erover
kunnen verbazen waarom het Engelse
middelfries
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woord ervoor Duck is. Maar als we kennis
gaan nemen van de vele volksnamen voor
vogels die Engeland rijk is, dan blijkt er in
oostelijk Schotland de naam Stock Annet te
bestaan voor de Bergeend. Al is de naam
Duck, die etymologisch niet met Nederlands ‘Eend’ vergeleken moet worden maar
met Nederlands ‘Duiker’ (!), dan hét
Engelse woord geworden voor deze vogelgroep, bij gericht zoeken blijkt het equivalent van Eend toch nog in sommige Engelse
namen voor te komen. In Oudengelse
(Angelsaksische) teksten is ook het woord
Ened (=Eend) gevonden. Men vindt hierdoor bevestigd: al deze talen zijn zeer nauw
verwant en de vogelsoort waarom het nu
gaat, was al bij name bekend in de Germaanse oertaal. Dit laatste verbaast minder
als we beseffen dat de Eend een vrij grote
vogel is, die zijn bejagers veel bout verschaft.
Men zou er zelfs rekening mee moeten
houden dat Eenden werden gekweekt in
afgeperkte ruimten, waardoor men de Eendenbout altijd onder handbereik had.
De Germaanse oertaal past op zijn beurt in
een nog groter geheel: het Indogermaans of
Indo-europees. Dit is van nog ouder datum,
en ligt aan nog meer thans nog bestaande
(en ook enkele uitgestorven!) talen ten
grondslag. Alle Europese talen behoren
ertoe, behalve het Fins, het Laps, het Estisch
(in Estland) en het Hongaars, welke talen
tot het zgn. Oeralisch behoren, en het
Turks, dat tot de zgn. Altaïsche taalgroep
behoort. Het Baskisch is een zgn. substraattaal (één van de ws. vele), die al gesproken
werd in Europa vóórdat dit werelddeel werd
geïnvadeerd door de sprekers van het Indogermaans. De verwantschap van alle Indogermaanse talen is vooral goed aan te tonen
met woorden die een heel oud en vertrouwd
begrip aanduiden, zoals ‘vader’ of ‘moeder’.
Men ziet het gedemonstreerd in de woorden

voor ‘moeder’, die in de Germaanse talen
héél veel en in de meeste Indogermaanse
talen véél op elkaar lijken. In de Germaanse
talen beginnen de woorden voor ‘vader’ met
een f of een v. Verder lijken ze dan wel veel
op het Latijn pater, het Grieks pater of zelfs
het Oudindisch (ook een Indogermaanse
taal) pitar. In 1818 ontdekte de Deen Rask,
dat er veel meer woorden buiten het Germaans sterk op Germaanse woorden leken,
maar buiten het Germaans met een p werden gespeld en in het Germaans met een f of
v. Door de Duitser Jakob Grimm werd deze
bevinding tot een ‘wet’ verheven, in het
Engels ‘Grimm’s Law’ geheten, in het
Nederlands ‘Germaanse Klankverschuiving’. Er zijn nog meer medeklinkers, en
ook klinkers, die zo een (min of meer) vaste
verandering ondergingen naarmate de woorden waartoe ze behoorden uit het (algemene) Indogermaans in het (specifiekere)
(Oer)Germaans overgingen. Iets meer hierover staat beschreven onder de trefwoorden
Aalscholver, Oeverloper en Uil, en in de
paragraaf Klankwetten staan enkele hiervan
samengevat.
Lockwood 1993 veronderstelt dat de
oudste vogelnamen in de Germaanse talen
ook de Germaanse klankverschuiving hebben ondergaan. Zo kan de bekende vogel
Vink in de tijd van vóór de klankverschuiving *Pink genoemd zijn, een klanknabootsende naam naar de heldere roep “pink”.
Door de Germaanse Klankverschuiving
werd dit dan Fink, met kleine variaties
hierop binnen de moderne Germaanse
talen. Ook de vogelnamen Raaf en Roek
hebben, maakt Lockwood aannemelijk, de
Germaanse Klankverschuiving ondergaan.
Hierbij waren dan weer andere medeklinkers en andere klinkers betrokken. We zien
dus, dat er in de ontwikkeling van de vorm
van de vogelnamen soms bepaalde wetmatigheden te ontdekken vallen. Alleen hier-
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door weten we dat het gepostuleerde
Indogermaanse *Krop (een geluidsnabootsing van de roep van de Raaf) veel, zoniet
alles, met ons woord Raaf te maken heeft.
Daarnaast spreekt haast vanzelf dat de betekenis van een naam soms drastisch gewijzigd werd. De mensen hadden geen ‘namen
voorschrijvende’ vogelboeken, en zo kon
één en dezelfde naam dikwijls, door misverstand of door wat dan ook, van de ene
soort op de ander overspringen. Ook bij het
gebruik van Latijnse namen in de ornithologische literatuur zien we dit verschijnsel
in sterke mate. Eén en dezelfde naam kan in
de loop der eeuwen op meerdere soorten
vogels betrekking hebben gehad. Een handicap in de oude vogelliteratuur, die daarvoor
(mede) verantwoordelijk was, is de magere
kwaliteit van de vogelillustraties.

Erfwoorden herkent men daaraan dat zij
ook aanwezig zijn in (bijna) identieke vorm
in naverwante talen. In een aantal gevallen
zullen die woorden veranderd zijn volgens
het vaste patroon van de wetten van de
Germaanse Klankverschuiving, nl. als die
woorden klinkers of medeklinkers bevatten
die in die klankwetten van toepassing zijn.
Wanneer van een woord aangetoond kan
worden dat het Germaanse klankverschuiving heeft ondergaan, zal het oha ook een
erfwoord zijn (niet geheel uit te sluiten valt
nl. dat het woord geleend is vóór de klankwet zijn werking begon). Er zijn inderdaad
een aantal Germaanse woorden uitgeleend
vóór de Germaanse Klankverschuiving
werkte, nl. naar het Fins en deze woorden
zijn in het Fins vervolgens bijna onveranderd gebleven.
Het spreekt vanzelf dat de ontdekking
van dit feit de taalgeleerden in grote opwinding bracht, en dat deze (nu ‘Finse’) woorden een goed inzicht verschaffen in de
Germaanse woorden in kwestie, vóór en na
de klankverschuiving; tegelijk vormen ze
een bewijs van de Germaanse Klankverschuiving, welke aanvankelijk hypothetisch
was. Er zijn ook wel veel later Germaanse
woorden naar het Fins uitgeleend (vooral
vanuit het Zweeds); deze woorden (bijv.
Fins Rastas ‘Lijster’ ws. uit Zweeds Trast
‘Lijster’) geven dan dus geen inzicht in de
Germaanse Klankverschuiving.
Wat de Nederlandse namen van de
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Geleend of geërfd? De woordenschat van
een taal kan op twee manieren in die taal
terechtgekomen zijn: 1. het woord maakt
deel uit van het ‘erfgoed’ van die taal en
heeft er dus altijd al deel van uitgemaakt.
Zo’n woord noemt men een erfwoord. 2. het
woord maakte (/maakt) deel uit van een
andere taal en het is daaruit overgenomen
in de taal van beschouwing: dat is een leenwoord. Een bijzonder geval van een leenwoord is een woord dat (vermoedelijk) uit
een substraattaal is overgenomen. De substraattalen werden in het grootste deel van
Europa ‘overspoeld’ door het Indogermaans,
maar dit wil niet zeggen dat er van die
substraattalen helemaal niets meer overgebleven zou zijn. Bij bestudering van de
etymologie van woorden stuit men dikwijls
op een geval waarbij het woord in het Indogermaans volkomen geïsoleerd blijkt te
staan: wanneer men van zo’n woord ook
niet kan aantonen dat het van buiten het
Indogermaans geleend is, besluit men veelal
tot de hypothese, dat het dan vermoedelijk

wel uit ‘de’ substraattaal, waar men verder
helemaal niets van afweet, afkomstig zal
zijn. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat
men ervan uit kan gaan dat de substraattaal-sprekende gebruikers van dat woord,
woord en begrip ook werkelijk kenden.
Men moet zich daartoe wat onze eigen taal
betreft kunnen inleven in de situatie hier ter
plaatse c. 1000 jaar vóór Chr.

INLEIDING
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vogels betreft, hier kan men ‘van alles’
tegenkomen. Oude erfwoorden zijn ongetwijfeld Eend, Gans en Arend, met niet
alleen verwanten binnen het Germaans
(Ente, Goose, Örn), maar ook daarbuiten;
wel dus binnen het Indogermaans (Antis,
Chen, Ornis). Een voorbeeld van een vrij
oud leenwoord is Patrijs, dat reeds in het
Middelnederlands geleend is uit het Oudfrans (van oorsprong is het Grieks). Van
later datum is Milaan, dat vermoedelijk
door Schlegel (1852) in het Nederlands
geïntroduceerd is (en dan ws. eerder uit het
D dan uit het F, hoewel het uiteindelijk via
Provençaals Milan uit het Latijn komt). Van
recente datum is Vireo, dat uit het Am/E
geleend is. Daarbij is Vireo ‘zuiver’ geleend;
de (vrij nieuwe) Nederlandse naam Roodoogvireo is deels een vertalende ontlening
(nl. van Am Red-eyed Vireo). Ook een deel
van de nieuwere Friese namen zijn vertalende ontleningen (ook wel ontlenende
vertalingen genoemd), hier uit het Nederlands (Fjildreidsjonger < Veldrietzanger;
Wytbânkrúsbek < Witbandkruisbek; er
was een ouder, minder juist, maar wel typischer-fries Wytwjukkrúsbek). Ook moet
men goed in het oog houden dat veel wetenschappelijke namen vertalende ontleningen
zijn (een deel daarvan door Linnaeus ‘gemaakt’); men is gauw geneigd om de wetenschappelijke naam van een plant of dier als
de oudste naam te beschouwen omdat deze
Latijnse en Griekse elementen bevat, maar
dit is dus lang niet altijd juist.
De namen van de vogels kan men ook op
andere manier verdelen: de volksnamen en
de boekennamen. Het eerste type is in de
Nederlandse taal het oudst; het zijn de
namen zoals het volk die hanteerde; het
betreft altijd opvallende soorten, die men
uit het vrije veld kende. Met het verschijnen
van vogelboeken in de nationale taal ont-

stond ook de noodzaak om vogelnamen te
gaan verzinnen ter aanduiding van al die
soorten die men soms in het buitenland
kende, maar die voor het gewone volk nog
geen naam droegen. Daarvoor moest dan
een Nederlandse naam geïntroduceerd worden; daarbij ging men sedert 1758, het jaar
van Linnaeus’ Systema Naturae, steeds
vaker ‘systematisch’ te werk, d.w.z. men
creëerde een ‘binominale’ Nederlandse
naam. Zo’n naam bestond/bestaat dan uit
een eerste, specificerend (=soortbepalend)
deel, en een tweede deel dat aangeeft bij
welk genus (bij welke ‘groep’) de naam
behoort. Houttuyn, die Linnaeus’ werk uit
1758 voor de vogels al in 1762 en ’63 in het
Nederlands bewerkte, voert bijv. de namen
Witte Kwikstaart en Geele Kwikstaart op.
Het deel Kwikstaart geeft de verwantschap
tussen beide soorten aan (het stemt qua
functie overeen met Linnaeus’ Motacilla),
en Witte en Geele geven juist het verschil
aan (wat bij Linnaeus door de naamsdelen
alba resp. flava gebeurt). De Vierde Kiliaan
(c.1618) vermeldt wel de naam QUICKSTEERT, maar laat verder in het midden of
hiermee de Witte dan wel de Gele bedoeld
wordt. Vóórdien kende men beide soorten
misschien al wel, maar onder verschillende
volksnamen in verschillende delen van het
land. Kiliaan voert nl. anderzijds de naam
acker-manneken op (en verwijst naar
“quicksteert. motacilla”); deze naam was en
is een typisch-brabantse volksnaam voor de
Witte Kwikstaart. Met het toenemend aantal vogels dat de mensen leerden kennen,
vooral door middel van de boeken, nam ook
de neiging tot het geven van binominale
namen toe. Bij de vogelnamen is dit dan
heel geleidelijk gegaan, en voor veel vogels
bestaan de oude volksnamen nog voort in de
huidige officiële naam. Bij de Nederlandse
namen voor de inheemse paddestoelsoorten
daarentegen is dit proces veel krampachti-
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ger verlopen en kwam men pas zo recent als
1968 op het idee dat men voor de bekendste
soorten (het aantal hiervan werd al op een
kleine 700 (!) gehouden) toch wel graag een
uniforme naamgeving in Nederland en België wilde hebben. Toen zijn een groot aantal
namen vanachter het bureau verzonnen;
daarbij werkte men ook het liefst weer op
basis van een ‘binominaal systeem’ [Tjallingii 1974; Natura 71: 127-132]. Hetzelfde
geldt voor de vrij recent bedachte officiële
Nederlandse Spinnennamen; ook deze zijn
voor het overgrote merendeel binominaal
geworden. Alleen een oudere volksnaam als
Harlekijn mocht blijven bestaan naast de
nieuwe naam Huis-zebraspin (Zebraspin is
de geslachtsnaam, Huis- is de soortnaam)
voor Salticus scenicus (Clerck 1757). {Merk
op, dat de namen van de Zweedse onderzoeker Clerck stammen uit 1757, één jaar
éérder dan het jaar 1758, welk algemeen als
‘startjaar’ voor de wetenschappelijke namen
wordt gehanteerd.} [Roberts & Noordam
1998]

Enkele belangrijke bronnen
voor Nederlandse vogelnamen

Schlegel H, 1852, Naamlijst der tot heden
in de Nederlanden, in den wilden staat
waargenomen vogels. In J A Herklots, Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland.
Deel I. E.J. Brill, Leiden en Schlegel H,
(1854) 1858, De Vogels van Nederland.
De ‘lijst’ van Schlegel (1852) bevat 255
vogelsoorten, die alle in Nederland zijn
vastgesteld. In het ‘boek’ van Schlegel
(1858) staan 271 in Nederland vastgestelde
vogelsoorten. Aan de ‘lijst’ ontbreken soorten als Sprinkhaanzanger en Roodborsttapuit, waaruit men zou kunnen concluderen
dat deze ‘lijst’, qua volledigheid in ieder
geval, niet zo veel zou voorstellen. Maar de
aanvullingen van deze soorten volgen al
spoedig, met name door Wickevoort Crommelin. Als eerste waarnemingsdata vermeldt deze echter wel data die na 1852
vallen, waardoor Schlegel verschoond is van
verwijtbare omissies: zijn ‘lijst’ was toch zo
volledig als maar kon. Men moet wel haast
aannemen dat de twee genoemde vogelsoorten, die heden in delen van het land (vooral
de duinen) lang niet zeldzaam zijn, dat in
die dagen wél waren!
Schlegels ‘lijst’ is dáárom uit oogpunt
van Nederlandse naamgeving interessant,
omdat sommige soorten in het Nederlands
met hoofdletters (vet), andere met kleine en
cursieve letters zijn aangegeven. Hiermee
worden “hoofdnamen”, resp. “... door andere
schrijvers of door ons ingevoerde hollandsche Synonymen” aangegeven. Wanneer bij
een soort beide typen namen vermeld staan,
is het duidelijk, dat de cursieve namen
inderdaad synoniemen zijn (bijv.: Het
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Houttuyn 1762 en 1763 Zoals hierboven
al opgemerkt, zijn dit twee delen van Houttuyns veel grotere oeuvre, een soort bewerking van Linnaeus’ werk uit 1758. Alle
soorten vogels die Linnaeus noemt, probeert
Houttuyn in de Nederlandse situatie te
plaatsen. Daarbij valt op dat Houttuyns
kennis van de Nederlandse avifauna beperkt
is. Naast de soorten van Linnaeus voert
Houttuyn er ook meerdere op uit andere
werken over vogels, vooral uit dat van de
Fransman Brisson, die bij Linnaeus op dat
moment ontbraken. Afgezien van het nog
volslagen onbekend zijn van vogelsoorten
die nu in de Lage Landen tot de bekende(re)
soorten behoren, mag men beide vogeldelen

uit Houttuyns oeuvre het eerste ‘complete’
Nederlandse vogelboek noemen, zij het dat
dit is ingebed in wat we nu een ‘natuurencyclopedie’ zouden noemen. Zoiets bevat
alle vogels van de wereld of, vrijwel steeds,
een keuze daaruit.
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KORHOEN. Ook moer- en berkhoen genoemd). Maar bij Columba oenas staat
alleen maar “kleine boschduif” in cursief.
Deze naam had dus nog maar een provisorisch karakter! In Schlegels boek wordt dit
verschil niet meer gemaakt. Veel zgn.
hoofdnamen in Schlegels lijst zijn thans nog
steeds de officiële Nederlandse namen,
zoals PATRIJS, KWARTEL, GOUDPLEVIER,
KIEVIT, SCHOLEKSTER, HOUTSNIP, POELSNIP,
HOUTDUIF, TORTELDUIF, NACHTZWALUW.

In een aantal gevallen werd alleen de spelling
aangepast: OOIJEVAAR, ZWARTE OOIJEVAAR,
PORCELEINHOENTJE,
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KWIKSTAART,

VISCHDIEFJE,

GEELE

etc. Maar soms werd wat een
hoofdnaam was, in enkele jaren tijds in een
heel andere officieel geldende hoofdnaam
veranderd: in de lijst van 1852 zijn OORUIL
en RIETMUSCH hoofdnamen, maar in het
boek van 1858 heten deze RANSUIL en
RIETGORS, terwijl de eerstgenoemde tot cursief gedegradeerd zijn. Mogelijk is Schlegel
daarbij van gedachten veranderd onder
invloed van vele loskomende reacties uit
andere delen van ons land op zijn preliminaire ‘lijst’. Een definitief karakter had kennelijk een naam als ZWEMMER, die zowel op
de lijst als in het boek als hoofdnaam
gehandhaafd blijft, beide keren met de toevoeging “ook torenvalk genoemd”!
Interessant (maar niet altijd goed verklaarbaar) zijn de namen die op de lijst nog
cursief gedrukt staan. Een paar voorbeelden:
boomvalk (BAILLET), bruine kuikendief,
boschuil, boerenzwaluw, huiszwaluw,
oeverzwaluw (maar wel GIERZWALUW),
graauwe klauwier, fitis, tjif-tjaf (maar wel
ZWARTKOP), fluiter (maar wel SPOTVOGEL),
kleine karekiet (maar wel KAREKIET, de
huidige Grote Karekiet), zwarte roodstaart
(maar wel GEKRAAGDE ROODSTAART),
merel (ZWARTE LIJSTER), etc. Niet altijd zijn
dit de minder bekende vogels. In het geval
van de Boeren- en Huiszwaluw zou een

reden voor de ‘onwennigheid’ gelegen kunnen zijn, dat Houttuyn deze soorten in 1763
nét andersom benoemde als we nu doen:
rustica (Rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis), “die in de Huizen van Europa binnensdaks nestelt”, dus
de “Huis-Zwaluw”, en urbica (Rectricibus
immaculatis, Dorso nigro coerulescente),
“maakt zyn Nest zeer dikwils onder de
uitsteekende rand der Rieten Daken aan
Boeren Huizen”, dus de “Boeren-Zwaluw”!
Het boek van Schlegel ademt een gedegenheid en nauwkeurigheid die voor die tijd
zeer hoog moet worden gewaardeerd.
Daarom is dit een belangrijke mijlpaal in de
studie van de Nederlandse ornithologie, ook
voor wat de namen betreft. Schlegel
bespreekt in zijn boek daarenboven de in
Europa elders dan in Nederland levende
en/of waargenomen soorten, zij het kort.
Helaas voor de studie der Nederlandse
vogelnamen, noemt hij daarbij geen eventuele Nederlandse naam; zeldzame uitzonderingen zijn de namen Steltkluit (p.469) en
Buidelmees (p.245), die echter niet in zijn
index zijn opgenomen.
Het uitgangspunt voor de keuze van de mee
te nemen talen/dialecten in dit boek is
geweest: de Nederlandse vogelnamen. Net
zoals er eigenlijk bij het werk van Blok &
Ter Stege 1995 geen andere keus kon zijn
dan de Friese vogelnamen mee te nemen,
net zomin konden in het onderhavige werk
de Friese vogelnamen achterwege blijven.
Dit komt omdat Friesland op natuurhistorisch gebied altijd, d.w.z. zo lang de ornithologie in onze streken die naam verdient,
onlosmakelijk aan ‘de rest van Nederland’
verbonden is geweest. Toen er ten tijde van
Schlegel een toegenomen aandacht was voor
de Nederlandse vogelvolksnamen, beperkte
die aandacht zich niet tot een deel van
Nederland. Er was nog wel een andere
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aarzeling, vooral merkbaar bij Albarda
1897: moesten de Friese vogelnamen nu bij
het opgeven in een boek authentiek blijven
of moesten ze ‘vertaald’ worden?
Wanneer het zaak was alléén de volksnamen per vogelsoort op te noemen, had
het weinig bezwaar de namen zo authentiek
mogelijk te vermelden. Dit kon soms nog
wel eens een probleem opleveren, namelijk
wanneer de naam uit een dialect afkomstig
was waarvan de spelling van de woorden
nog niet goed was vastgelegd c.q. voorgeschreven.
Nu de intentie van dit werk was van de
opgenomen vogelnamen ook de etymologie
zo volledig mogelijk te vermelden, rezen er
met de medeneming van de Friese namen
twee problemen: ten eerste wordt dan de
etymologie van een aantal Friese woorden
urgent, en ten tweede: welke takken van het
Fries moesten er meegenomen worden?
Voor beide problemen waren m.i. geen pasklare oplossingen. Gelukkig bood het boek
Vogels in Friesland vrij veel etymologische
achtergronden bij de daar behandelde vogelsoorten, maar in een groot aantal gevallen
was die achtergrond er ook niet. Bij het
tweede probleem was er eigenlijk ook geen
andere keus mogelijk dan de Oostfriese,
Noordfriese en Helgolandfriese mee te
betrekken. Hier speelde het werk van Tjeerd
Gs de Vries een doorslaggevende rol: deze
auteur had veel vogelnamen in de genoemde
talen in zijn boek Aves Frisicae (1911-12 en
1928) verzameld. Door nu in het onderhavige werk enkele van die namen mee te
nemen begeven we ons geografisch gezien
een flink eind van huis: tot aan de grens van
Denemarken.
De afgrenzing van ons ‘werkgebied’ naar
het ‘overige Duitsland’ is in feite ook niet
gemakkelijk. Het Oudsaksisch is de oude

taal waarvan zowel de Oostnederlandse
dialecten afstammen als het Nederduits.
Nederduitse vogelvolksnamen worden in dit
werk als buitenlandse namen beschouwd.
In het zuiden van het ‘werkgebied’ treffen we vrij sterke invloed van het Frans aan.
Ik heb mij gehouden aan de afbakening
die ook aangehouden is in de ‘Vogelafleveringen’ van de Woordenboeken van de
Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten
(1995, 2001 resp. 2001). Dit betekende dat
o.a. een naam als Foulque ‘Meerkoet’ als
Nederlandse vogelvolksnaam kon worden
meegenomen.
Zelfs de begrenzing van het westen van
het werkgebied is niet helemaal vrij van problemen. Men zou verwachten, dat de
Noordzee hier een duidelijk grens vormt.
Maar een aantal vogelsoorten komt juist op
zee voor, en op zee opereren zeevissers uit
de landen die om die zee liggen. Zeevissers
zijn mensen die zo sterk met om hun boot
zwermende zeevogels geconfronteerd kunnen worden, dat zij vanzelf voor die vogels
ook namen gaan gebruiken. Hierbij duiken
dan wel eens namen op die niet afkomstig
blijken te zijn uit de taal die de vissers zelf
spreken: een vogelvolksnaam als Petrel
‘Stormvogeltje’ bewijst dat; deze naam
komt uit het Engels.
Een enkele keer is het ‘werkgebied’
extreem uitgebreid, namelijk als het aardig
of nuttig was de vogelnamen te beschouwen
in overzeese gebieden waar Nederlands
gesproken wordt of werd. Zo worden er ook
een paar vogelnamen in het Zuidafrikaans
besproken. En aan de Dodo is posthuum eer
verleend door ook aan deze naam, alsmede
aan enkele synonieme Nederlandse namen,
aandacht te besteden. Per slot van rekening
hadden de Hollanders met deze vogelsoort
een grote band: zij hebben hem uitgeroeid.
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Wat dit boek biedt, en wat niet
De officiële Nederlandse namen van de Nederlandse wilde
vogelsoorten kan men vinden in de hoofdtekst, dus op alfabetische volgorde. De officiële Nederlandse vogelnamen
herkent men aan de onmiddellijke toevoeging van de wetenschappelijke naam (cursief). Ook de meeste officiële Friese
vogelnamen zijn meegenomen.
De overige triviaalnamen (waaronder ook Oost- en
Noordfriese) zijn idem in de hoofdtekst opgenomen, in één
lijst met de officiële Nederlandse en Friese namen.
In de artikels over de officiële Nederlandse namen is
meestal een gedeelte Benoemingsgeschiedenis; hierin staan
de oude Nederlandse (min of meer) officiële namen vermeld,
en deze staan vervolgens nog eens in de hoofdtekst als
lemma.
Bij de officiële namen staan niet uitputtend alle volksnamen vermeld, soms ook niet als deze wel als lemma in de
hoofdtekst zijn opgenomen; wil men onder de officiële
Nederlandse naam alle bijbehorende volksnamen in één oogopslag weten, dan kan dit meestal niet; daarvoor kan men
met vrucht Blok & Ter Stege 1995/2000 raadplegen.
De wetenschappelijke namen staan in het Register wetenschappelijke namen op alfabetische volgorde; genus-, speciesén subspeciesnamen staan in één lijst. Bij de species en subspeciesnamen wordt verwezen naar de genusnaam, en bij
de volledige binominale wetenschappelijke naam wordt verwezen naar de officiële Nederlandse naam, welke vervolgens
op alfabet in de hoofdtekst gevonden kan worden. In dit register staan wel geldige synonieme namen, echter niet de oude
en ongeldige wetenschappelijke namen (slechts een enkele);
wil men ook over een alfabetische lijst dáárvan beschikken,
kan men wachten op het boek van Herman Wilms. Een toelichting op de wetenschappelijke namen (verklarend en
etymologisch) staat soms in de hoofdtekst (onder de officiële
Nederlandse naam) te lezen, maar lang niet altijd. Volledig,
maar tamelijk summier, is in dit opzicht: Jobling 1991.
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Verantwoording

Bij veruit de meeste vogelnamen zijn in het gedeelte Etymologie etymologische gegevens opgenomen; dit is ook het geval
voor de samenstellende woorden van een vogelnaam. Men
vindt dus in dit boek niet alleen etymologische gegevens over
Roodpootvalk en Valk, maar ook over rood en poot. Losse

woorden als keel, poot en rood die alleenstaand geen vogelnaam uitmaken, zijn
soms toch als lemma in de hoofdtekst te
vinden.
Terwijl de algemene etymologische
woordenboeken vogelnamen dikwijls niet,
te summier of fout behandelen, kan men
voor woorden als keel, poot en rood deze
algemene woordenboeken uitstekend raadplegen. Niet volledig, maar wel goedkoop,
wetenschappelijk op hoog niveau en zeer
regelmatig bijgewerkt is: De Vries & De
Tollenaere 2000. Een nieuwe bijgewerkte
druk is in de maak.
Buitenlandse vogelnamen zijn rijkelijk in de
hoofdtekst meegenomen, vooral als er een
verband naar de Nederlandse of Friese naam
van het lemma was. Volledigheid was hier

echter uiteraard niet haalbaar. Een aanrader
op dit gebied is: Bibi 1995, Birdnames in 29
European languages.
De Keuze uit de buitenlandse vogelnamen in dit boek omvat een keuze uit een
aantal buitenlandse vogelnamen (op alfabetische volgorde, maar niet onder vermelding
van welke taal) waarover nadere toelichtende of etymologische mededelingen worden gedaan. Deze vindt men dan onder de
vetgedrukte naam die in de hoofdtekst te
vinden is. Als er uitsluitend een getal
(datum) voorafgegaan door [ (betreft correspondentie met Herman Wilms) achter de
buitenlandse vogelnaam staat, is de nadere
informatie níét in de hoofdtekst te vinden.
Eventuele vragen van de lezer over deze
namen worden door mij met belangstelling
tegemoet gezien.

Verklaring van tekens _____________________________________________________________
*
“a”
‘b’
[c]

{d}
a <b

c >d
⇑

~,~

hypothetisch/gereconstrueerd
woord, niet overgeleverd dus
a = geciteerd
b = betekenis b (of soms juist niet
geheel correcte betekenis b)
c = toevoeging in citaat, of
c = door mij geraadpleegde bron, of
c = fonetische transcriptie
d = zijdelings verband houdende
informatie
woord a is ontstaan uit woord b, of
woord/naam a wordt voorafgegaan (in
de tijd) door woord b (in de bespreking van de etymologie)
als boven, maar dan andersom
zie aldaar; zie onder het laatstgenoemde woord als lemma
(etymologisch) verwant (met)

^

circumflex. Kan boven klinker staan
om aan te geven dat deze lang is.
Fries û (bijv. in fûgel) staat voor
korte of lange [oe]-klank.
&,&&
vrouwtje, vrouwtjes
%,%%
mannetje, mannetjes
~, , Ç, ã
(secundair) lange a, e, o resp. u
|, o
korte a resp. o
u
idg u met de waarde van een w
l, r,n en m medeklinkers l, r, n en m met
° ° °
°
klinkerwaarde (in het idg)
p, ð
glijdende stemhebbende d
þ
glijdende stemloze d
b̄
glijdende b
d
sjwa, toonloze e
(
gamma
P
chi
?<
afkomstig van?

Opmerking over de alfabetische rangschikking van letters en woorden __________________
Y en y staan in de alfabetische volgorde
– op de plaats van de ij (dus i+j) in het geval van een oudnieuwN/mnl y,
– op de plaats van de i in het geval van een friese y of
– op de plaats van de i-grec in het geval van een zuidafrikaanse y.
17

De letters Å en å worden in de alfabetische volgorde geplaatst alsof er Aa en aa stond.
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Afkortingen (algemeen) ___________________________________________________________
ABN

a.h.w.
bet.
bijv.
bnw.
c.
cit.
c.q.
dial.
d.w.z.
e.d.
e.e.a.
eo
etc.
etym.
h.t.l.
i. en J.
id.
inz.
i.p.v.
i.t.t.
i.v.
i.v.m.
kw.
m.a.w.
mb.
m.b.t.
med.
m.i.
mond.

Algemeen (Beschaafd) Nederlands
als het ware
betekenis
bijvoorbeeld
bijvoeglijk naamwoord
circa
citaat
casu quo
dialect(isch)
dat wil zeggen
en dergelijke
één en ander
en omstreken
et cetera, enzovoort
etymologie
hier te lande
idem in citaten Kiliaan
idem
inzonderheid
in plaats van
in tegenstelling tot
in voce (= onder het trefwoord)
in verband met
(eeuw)kwartaal
met andere woorden
mijn brief
met betrekking tot
mededeling
mijns inziens
mondeling(e)

mv.
N
n.a.v.
N.B.
nl.
nv.
o.a.
o.h.a.
oorspr.
p.
resp.
sicam.
ss.
ssp.
syn.
t.a.v.
t.t.v.
v.
vgl.
vnl.
vs.
wn.
w.o.
WP

ws.
ww.
z.
zgn.
z.j.
znw.

meervoud
Nederland(s)(e)
naar aanleiding van
Nota bene
namelijk
naamval
onder andere
over het algemeen
oorspronkelijk(e)
pagina
respectievelijk
sicambrisch
samenstelling
subspecies
synoniem
ten aanzien van
ten tijde van
vide; zie
vergelijk
voornamelijk
vers, dichtregel +volgnummer
waarneming
waaronder
West-Palearctisch faunagebied
waarschijnlijk
werkwoord
zie
zogenaamd
zonder jaartal
zelfstandig naamwoord

Afkortingen bij bronverwijzing _____________________________________________________
AEW
ANV
BB

Bern.

B&O
B&TS
BSP
BWP
C&C
CNA
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CNNV
DB
FWH
G&G

Altnordisches etymologisches wörterbuch2. Jan de Vries, 1962 (2000).
Atlas van de Nederlandse vogels. SOVON, 1987.
British Birds (engels vogeltijdschrift).
Het Glossarium Bernense. Een Vroegmiddelnederlandse tweetalige Latijns-Limburgse
Woordenlijst, opnieuw uitgegeven door L. de Man en P.G.J. van Sterkenburg. ’s-Gravenhage 1977. (in VT p.39)
Bennet & Olivier 1822. (Zie literatuurlijst.)
Blok & Ter Stege, 1995. De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis.
Gerald van Berkel/ Kees Samplonius, 1995. Nederlandse plaatsnamen.
Birds of the Western Palearctic. S. Cramp (ed.), 1977/1985/e.v.
Pierre Cabard & Bernard Chauvet, 1995. L’étymologie des noms d’oiseaux.
Commissie voor de Nederlandse Avifauna, 1958. Naamlijst van de Nederlandse Vogelsoorten. Limosa 31: 107-119; CNA, 1962. Avifauna van Nederland 1962; CNA, 1970.
Avifauna van Nederland 1970. [CNA 1958, 1962 resp. 1970]
Commissie Naamlijst Nederlandsche Vogels, 1946 Bijl. bij Ardea 34.
Dutch Birding +jaar
Wijk N van, 1912 (1976). Franck’s Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal,
met Supplement door C B van Haeringen, 1936 (1976). ’s-Gravenhage.
Ernst Gattiker und Luise Gattiker, 1989. Die Vögel im Volksglauben.
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HFP
HG
HN
HVM
I&F
JvM
MH
M&M
NAE
NEW
NSG
NV
O&V
OTT
S&S
S&vB
vD
vDE
ViF
VK
VPG
VT
VVE
WBD
WGR
WLD
WNCD
WNT
WNt
WVD
WZD
ZiK
ZVN

Heinzel H, Fitter R & Parslow J, 1973. De Europese vogels in kleur. Elsevier Nederland
B.V., Amsterdam/Brussel.
G. Horst, 1669. Gesneri Redivivi, aucti & emendati Oder Vollkommenes Vogel-Buch.
Nadruk 1981.
C.R. Hennicke. Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. +jaar
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. +jaar +pagina
Ili ev V.D. und V.E. Flint, 1985 (Band 1), 1989 (Band 4). Handbuch der Vögel der
Sowjetunion. AULA-Verlag, Wiesbaden.
Jacob van Maerlant, Naturen Bloeme c. 1266; div handschriften, aangegeven met L
(Leidsch), B (Brusselsch) etc.
Middelnederlandsch Handwoordenboek. J. Verdam & C. H. Ebbinge Wubben, 1932.
Barbara Mearns and Richard Mearns, 1988. Biographies For Birdwatchers.
Nomina Avium Europaearum. Harriet I. Jørgensen, 1958. Copenhagen.
Nederlands Etymologisch Woordenboek3. J. de Vries, 1971 (1992).
De Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal3. Neijt A & Reinsma R, 1997.
Nederlandsche Vogelen. 1770/1789/1797/1809/1829. deelnr. +pagina.
G.J. van Oordt & J. Verwey, 1925. Voorkomen en trek der in Nederland in het wild.
Onze Taal Taalkalender +jaar +datum
Jos Swanenberg & Cor Swanenberg, 1998. Brabantse beestjes.
Th. Studer & G. von Burg, 1892. Liste distributive des oiseaux de la Suisse.
van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. +jaar
P.A.F. van Veen, 1993. van Dale Etymologisch woordenboek
Vogels in Friesland, 1976/1977/1979. deelnr. +pagina
“Vierde Kiliaan” Aanvullingen en verbeteringen aan Kiliaan 1599 Etymologicum (15991607), uitgegeven door F. Claes, 1981.
De vogels van de provincie Groningen. Boekema E.J., P. Glas en J.B. Hulscher 1983.
J. de Vries & F. de Tollenaere, 2000. Etymologisch woordenboek21.
Vogels tussen Vecht en Eem. D.A. Jonkers, R.A. Kole & J.Taapken (red) 1987.
J. Swanenberg 2001. Woordenboek van de Brabantse Dialecten, Deel III, Aflevering 1:
Vogels. Koninklijke Van Gorcum, Assen.
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Afkortingen voor de Nederlandse en Belgische provincies
(alsmede voor Frans-Vlaanderen) ___________________________________________________
Antwerpen (België)
Belgisch Brabant (België)
Belgisch Limburg (België)
Drenthe (Nederland)
Flevoland (Nederland)
Friesland (Nederland)
Frans-Vlaanderen (Frankrijk)
Gelderland (Nederland)
Groningen (Nederland)

L
NB
NH
Ov
OVl
U
WVl
ZH
Zld

Limburg (Nederland)
Noord-Brabant (Nederland)
Noord-Holland (Nederland)
Overijssel (Nederland)
Oost-Vlaanderen (België)
Utrecht (Nederland)
West-Vlaanderen (België)
Zuid-Holland (Nederland)
Zeeland (Nederland)
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A
BB
BL
Dr
Fl
Fr
FVl
Gld
Gr
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Spelling van de namen der talen____________________________________________________
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Aan een paar opmerkingen over de spelling van
de namen der talen in dit werk valt niet te ontkomen. De namen der talen zijn zodanig gespeld en
afgekort, dat een zo groot mogelijk contrast ontstaat met het erop volgende znw. of de erop volgende vogelnaam. Aangezien de vogelnamen in
dit werk o.h.a. met een hoofdletter gespeld worden, is gekozen voor de spelling van de naam van
de taal met een kleine letter; hierbij werden ook
alle eventuele koppeltekens weggelaten (bijv.:
“oudkerkslavisch Drozgu”). De spelling aldus is
in overeenstemming met die in andere etymologische woordenboeken. Voor de meest voorkomende taalnamen in dit werk is echter
gekozen voor hoofdletter zonder punt, waarbij N,
F, D en E betekenen: nederlands (overigens ook
‘Nederland’ en ‘nederlandse’), frans, duits resp.
engels. Daarnaast ook: R, Sp, It, Lat, Gr en Am
voor: russisch, spaans, italiaans, latijn, oudgrieks en amerikaans.
Voor een aantal problemen bieden het woordenboek van Van Dale en de Woordenlijst Nederlandse taal 1995 (WNt) helaas geen oplossing. Zo
ontbreekt in deze boeken zowel de naam die de
vertaling zou moeten zijn van D altnordisch als
de naam voor de vertaling van altnorwegisch
[Hutterer 1999 p.XXIII]. Neijt & Reinsma 1997
(NSG) hebben alleen “Oud-Noors” als trefwoord.
In De Vries en De Tollenaere 2000 (Etymologisch woordenboek) is gekozen voor de termen
“oudnoors” en “oudnoorweegs”, De laatste term
is minder fraai (het is een germanisme); voor mij
reden om te kiezen voor oudnoords (de oudste
van beide, de taal die in het hele noorden van
Europa, inclusief IJsland, werd gesproken) en
oudnoors (de taal die de Noren (=bewoners van
uitsluitend Noorwegen) enkele eeuwen geleden
spraken). Oudnoors bij mij komt dus overeen
met “oudnoorweegs” in VT.
Een ander probleem (niet zozeer de spelling
betreffende) biedt de term westfries. Volgens

Pannekeet 1984 wordt dit dialect gesproken in de
Kop van Noord-Holland. De Friezen echter vatten westfries eerder op als het fries dat zij in de
nederlandse provincie Friesland spreken. Ik heb
soms gekozen voor de term westerlauwersk voor
het westfries zoals de Friezen het interpreteren;
de term zelf ís fries. Meestal echter worden friese
woorden aangegeven met fries.
Een derde probleem vormt de term vlaams.
Ik heb vlaams gekozen voor de taal die in de belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen
wordt gesproken. N-talige vogelnamen die in
België aan de landsgrens met Nederland ophouden te bestaan, noem ik belgisch. Ook de term
zuidnederlands (afgekort zuidN) komt in mijn
boek voor, maar meestal als geciteerd woord. In
België wordt verder ook antwerps, brabants en
limburgs gesproken; uit die dialecten zijn ook
vogelnamen vermeld. De laatste twee zijn niet
tot België beperkt, maar vormen een geheel met
gebieden (Noord-Brabant resp. Limburg) in
Nederland.
Er zijn nog tal van andere problemen in de
afbakening, kwalificatie en spelling van taalnamen. Zo is het moeilijk het verschil aan te
geven tussen oudnederlands (onl) en oudnederfrankisch (oudnederfr), om te bepalen of het oudsaksisch nog tot het nederlands (N) behoort
en hoe albaans/albanees, estisch/ests en færös/
færøers gespeld en uitgesproken moeten worden.
Deze en soortgelijke problemen kunnen echter
niet alle besproken worden.
Opgemerkt zij nog, dat ik er (met uitzondering
van citaten waarin wel de hoofdletter gespeld is)
voor gekozen heb niet alleen de taalnamen met
een kleine letter te spellen, maar ook de bijbehorende bnw.en, dus bijv.: de keltische groep, de
franse taalschat, de schotse medicus en ornitholoog Peter McDougall. Dit om een zekere eenheid te behouden.
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Register van talen en dialecten + afkortingen hierbij __________________________________
id.

(Dutch/Saxon dialect)

id., albanees
amerikaans (engels)
id. (=oudengels)
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id., kornisch
duits (inz. nieuwhoogduits)
id.
id.
engels (inz. nieuwengels)
id.
frans (inz. nieuwfrans)
id.
id.
id., westerlauwersk
id. (schots en iers gaelisch)
id., vastelandkeltisch
germaans, teutoons
id.
grieks (inz. klassiek grieks)
id.
id.
id.
indogermaans (hypothetisch, *)
id.
ijslands
italiaans
id.
id.

Albanian
American
Anglo-Saxon
Arabic
Basque
Belgian (no language)
(Dutch/Belgian dialect)
Breton
Bulgarian
Catalan
Cornish
German
Danish
(Dutch/Saxon dialect)
English
Estonian
French
Fa(e)roese
Finnish
Frisian
Gaelic (Scottish & Irish)
Gallic
Germanic, Teutonic
Gothic
Greek
Groningian

id.
latijn (inz. klassiek latijn)
id.
id.
id.
id.
id.
id., letscheburgisch
middeleeuws latijn
id.
middelfrans
middelhoogduits
middelnederduits
middelnederlands
nederlands
id., noordduits, platduits
id.
nieuwnederlands
id.
id., noors (riksmål)

Lapp
Latin
Latvian, Lettish
(Dutch/Saxon dialect)
(Dutch/Belgian dialect)
Lithuanian

Hungarian
Indo-European, Indo-Germanic
Irish
Icelandic
Italian
Celtic
Crimean-Gothic

Luxemburg
Medieval Latin
Middle English
Middle French
Middle High German
Middle Low German
Middle Dutch
Dutch
Low German
Modern Greek
Dutch
North Frisian
Norwegian (Riksmål)
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achterhoeks
afrikaans = zuidafrikaans
albaans
Am
angelsaksisch
arabisch
baskisch
belgisch
brabants
bretons
bulgaars
catalaans
cornisch
D
deens
drents
E
estisch, ests
F
færö(er)s
fins
fries
gaelisch
gallisch
germ
gotisch
Gr
gronings
helgolandfries
hongaars
idg
iers
ijsl
It
keltisch
krimgotisch
kymrisch = welsh
laps
Lat
lets
liemers
limburgs
litouws
livisch
luxemburgs
m.e.Lat
middelengels
mf
mhd
mnd
mnl
N
nederduits
nieuwgrieks
nnl
noordfries
noors
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normandisch
norn
nynorsk
oergerm
ohd
onl
oostfries
oudengels
oudf
oudfries
oudiers
oudindisch
oudkerkslavisch
oudnederfr
oudnoords
oudnoors
oudpruisisch
oudsaksisch
perzisch
picardisch
pools
portugees
provençaals
québécois
R
raetoromaans
roemeens
sanskriet = oudindisch
schwyzerdütsch
schots
sicam.
Sp
serv.-kr.
slovaaks
sloveens
syltfries
thais
tsjechisch
turkotataars
turks
twents
vlaams
volksLat, vulgairLat
welsh
wendisch
wepsisch
westerlauwersk
westfaals
1 westfries = westerlauwersk/
westerlauwersch
2 westfries = dialect in
northern part of the Dutch
province Noord-Holland
wotisch
zeeuws
zuidafrikaans
zuidN
zweeds

id.
oudnoords op Orkney en Shetland
id., noors (landsmål)
oergermaans
oudhoogduits
oudnederlands
id., eastfrysk
id., angelsaksisch
oudfrans
id.
id.
id., sanskriet
id., oudbulgaars
oudnederfrankisch
id.
id.
id.
id., oudnederduits
id.
id.
id.
id.
id.
id., frans-canadees
russisch
id., raetisch
id.

Norman, Norman-French
Norn [Lockwood 1993]
Norwegian (Landsmål)
Proto-Germanic
Old High German
Old Dutch
East Frisian
Anglo-Saxon, Old English
Old French
Old Frisian
Old Irish
Sanskrit
Old Church Slavonic
Old Frankish, Old Dutch
Old Norse
Old Norwegian
Old Prussian
Old Saxon; Old Low German
Persian
Picard, North French
Polish
Portuguese
Provençal
French-Canadian
Russian
Rhaeto-Romanic
Rumanian

id.
id. (variant van ‘t engels)
sicambrisch (gelders [VK])
spaans
servo-kroatisch
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
volkslatijn
id., kymrisch
id.
id.
id.
id.

Swiss-German
Scottish

id.
id.
id.
zuid-nederlands, ‘vlaams’
id.

Spanish
Serbo-Croat(ian)
Slovak
Slovene
Thai
Czech
Turko-Tatar
Turkish
(Dutch/Saxon dialect)
Flemish
Vulgar Latin
Welsh
Wendish
West-Frisian
Westphalian

Zealand
South African
‘Southern’ Dutch
Swedish
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Termen (verklaring van enkele taalkundige en ornithologische termen) __________________
Ablaut = regelmatige wisseling van bepaalde klinkers bij naamwoorden en (vooral) sterke werkwoorden. Bijv. in de serie ‘nemen, nam, namen, genomen’ is sprake van ablaut, evenals bij de bij
elkaar horende woorden Haan en Hoen. (Hen is een umlautsvorm bij Haan).
Achternaam = groepsnaam voor enkele soorten vogels, bijv. Strandloper, Boszanger, Leeuwerik.
Achtervoegsel: zie Suffix.
Adjectief = bijvoeglijk naamwoord (bnw.). De meest voorkomende adjectieven in vogelnamen zijn:
groot, klein, middelst, en adjectieven die een kleur of een geografische herkomst aangeven.
Soms is het adjectief een deel van een samenstelling, bijv. in de vogelnamen Kleinjan, Middelstoar en Roodborst.
Affectieve s = toegevoegde s in vogelnamen als Taats, Woltots, Flots, Langstats etc. en verder in paps
en mams als uiting van affectie (positief of negatief) [01B,6].
Affix = vormelement dat aan de stam van een woord wordt toegevoegd zodat een nieuw woord ontstaat; men onderscheidt prefixen (on-, her-, ge-), infixen (zie aldaar) en suffixen (zie aldaar).
Anagram = naam die van een andere naam is afgeleid nadat de letters door elkaar gehutseld zijn.
Voorbeelden: Daption (=genusnaam voor de Kaapse Duif) naar portugees pintado =bont, en
Delichon, dat uit precies dezelfde letters bestaat als Gr chelidon (=zwaluw). Het anagram kan
soms tegemoet komen aan het verbod om in de wetenschappelijke naamgeving van planten en
dieren in bepaalde situaties dezelfde woorden te gebruiken.
Anlaut = beginklank van een woord.
Apocope = het weglaten van een klank aan het einde van een woord, bijv. mnl Hoppe > N Hop, oudfries lond > fries lân. Vgl. syncope.
Artikel = aan een bepaald woord (/aan een bepaalde naam) gewijd stuk in een woordenboek, lexicon
of encyclopedie; het titelwoord wordt lemma (zie aldaar) genoemd.
Assibilatie = overgang van een achtermondmedeklinker in een sisklank, bijv. in fries Stirns < Stjirring, F champ < Lat campus (z. sub Champettertje). Zie ook Ingweoonse overgang.
Assimilatie = het gelijkmaken van klanken (medeklinkers) of het stemloos of juist stemhebbend
maken van één medeklinker waardoor hij in dat opzicht gelijk wordt aan een andere naburige
medeklinker. Het tegengestelde heet Dissimilatie.
Attesteren = het vastleggen van een bepaald woord in geschrift. Men zal zoeken naar de oudste datum
waarop een bepaald woord ‘geattesteerd’ is.
a-umlaut: zie Umlaut.
Auslaut = eindklank van een woord.
Beeld = het beeld dat de naam van een vogel oproept of het beeld (soms abstract of overdrachtelijk)
waarnaar de naam gegeven is.
Benoemingsmotief = reden waarom een bepaalde naam gegeven wordt.
Betekenaar = het klank- en schriftbeeld (hier: de vogelnaam zelf) als drager van betekenis (hier: de
bedoelde vogelsoort, de referent).
Binominale naam = met twee woorden weergegeven naam voor een bepaald soort vogel, zoals in de
wetenschappelijke naam (zie aldaar) sinds 1758 gebruikelijk is. Soms ook wel in de Nederlandse naam, bijv. Kleine Strandloper (=Calidris minuta).
Boekennaam = vooral in de boeken voorkomende, niet zozeer onder het volk levende naam voor een
vogel. Vergelijk: Volksnaam.
Breking = het ontstaan van een diftong uit een klinker; in het Fries: het ontstaan van een stijgende
diftong uit een dalende onder bepaalde voorwaarden (meervoud of verkleinvorm bijv.).
Causativum = transitief zwak werkwoord (bijv. drenken, leggen, wekken) waarbij een ander ww.
hoort dat in de klinker verschilt (drinken, liggen, waken); de relatie is: drenken =doen drinken,
leggen =doen liggen, wekken =doen waken. Het lijdend voorwerp in de zin met het causatieve
ww. wordt onderwerp in de zin met het ww. van uitgang: De ruiter drenkt het paard > Het
paard drinkt; Hij legt het mes op tafel > Het mes ligt op tafel (/komt op tafel te liggen); Greet
wekt Jan > Jan waakt (/begint te waken) (vgl. sub Drekhaan, Wekkerke).
CDNA = Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna; deze commissie heette eerder CNA.
Claim = Bewering dat men een bepaalde vogelwaarneming gedaan heeft.
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CNA = Commissie Nederlandse Avifauna, een beoordelingscommissie voor de juistheid van ornithologische determinaties van in Nederland gedane waarnemingen. De CNA heeft zich ook met de

N nomenclatuur bemoeid. Later: CDNA.
Collectief-suffix = suffix (zie aldaar) dat van het grondwoord een collectief (~meervoud) maakt; in
het geval van gevogelte (‘vogels‘) gaat het suffix -te gepaard met het prefix ge-.
Contaminatie = het door elkaar halen van twee woorden of twee uitdrukkingen in één woord of één
uitdrukking; de vogelnaam Brilduiker is mogelijk een contaminatie van Bril-Eend en Belduiker.
Andere voorbeelden: optelefoneren < opbellen / telefoneren; dat kost duur < dat kost veel / dat
is duur.
Culmen = bovenrand van de bovensnavel van vogels (Lat culmen ‘hoogste punt, top, kruin’ <Lat
columen, columna ‘zuil’; ~N culminatie (fig.) ‘hoogtepunt’).
Dalende diftong = tweeklank waarbij de eerste klinker het accent krijgt en de tweede klinker een
bijna tot medeklinker naderende bijklank is. Alle Nederlandse tweeklanken zijn dalend.
Denominatief = werkwoord dat afgeleid is van een znw. of een bnw.; bijv. fluiten < (de) fluit.
Dentaal = tandletter, d.w.z. medeklinker die door de spreker gemaakt wordt doordat deze de luchtstroom tussen de punt van de tong en de tanden manipuleert, bijv. eerst afsluit en vervolgens
explosief vrijgeeft (t en d), dan wel constant door een nauwe opening ter plekke laat stromen (s
en z), ofwel nog anders (l en r); ook de n (nasaal, neusklank) wordt tot de dentalen gerekend.
Dentaalafleiding = vorming van een woord door middel van toevoeging van een dentaal aan het stamwoord, bijv. aarde (zie sub Aardzwaluw).
Diftong = tweeklank; twee opeenvolgende klinkers binnen één lettergreep die afzonderlijk (maar met
een glijdende overgang) worden uitgesproken, bijv. in Aaiber, Eiber en Earrebarre.
Diminutiefsuffix = verkleiningsuitgang, bijv. -je en -ken in Roodborstje resp. Smelleken.
Dissimilatie = ongelijkmaken van klanken, vooral medeklinkers (zie sub Tortelduif en vogel).
Emfatische naamgeving = die gevallen van wetenschappelijke (dus binaire) namen waarbij beide
woorden in de naam hetzelfde begrip aangeven [definitie in Coomans et al. 1947 p.3]. N
emfaze (<Gr) =’nadruk, nadrukkelijkheid’. Voorbeelden: Loxia curvirostra (zie onder Kruisbek), Nucifraga caryocatactes, Plegadis falcinellus, Columba palumbus, etc.
Epenthese = inlassing in een woord van een medeklinker welke als overgangsfoneem fungeert, bijv.
de epenthetische d in het woord hoenders (vgl. D Hühner); zie ook E Alder sub Elzensijsje en
vlaams Dender sub Deen.
Eponiem = (wetenschappelijke) dieren- of plantennaam waarin een persoonsnaam (vaak de ontdekker) schuilt. E eponym. Voorbeelden: Pallas’ Boszanger, Anthus richardi. [Mearns & Mearns
1988, p.XiX; Jobling 1996]
Etymologie = studie naar de oorsprong en geschiedenis van (geschreven) woorden en namen.
Ezelwoord = woord waarin aan een lettergreep met ie (of i) een rijmende lettergreep met aa (of a) werd
toegevoegd. Voorbeelden: pief-paf, bim-bam [Weijnen 1996]. Voorbeelden van vogelnamen:
Tjiftjaf (<E Chiffchaff; D Zilpzalp), Wielewaal. De lettercombinatie i-a (ie-aa) zal associaties
aan het geluid van een ezel hebben opgeroepen bij de verzinner van de naam voor de term.
Frequentatief = iteratief = werkwoord dat een (voortdurende) herhaling van de handeling weergeeft,
eindigend op -eren of -elen (zie bijv. ‘koeteren’ sub Koet).
Frioen-effect = (door mijzelf geïntroduceerde) term ter aanduiding van de N uitspraak [(i)oe(n)] voor F
(-i)o(n) bijv. in N kampioen (<F champion), legioen (<F légion) en Frioen (<oudpicardisch
Frion ‘Kneu’).
Genus = geslacht (=aantal verwante soorten met gemeenschappelijke geslachts- of genusnaam, bijv.
Anser, Phylloscopus)
Germaanse Klankverschuiving zie sub Klankwet.
Goropisme = belachelijke etymologie; het woord is genoemd naar Goropius Becanus, die in zijn boek
Origines Antwerpianae (1569) zulke goropismen geeft [Van Veen 1993, p.8].
Grammatische wisseling = wisseling van medeklinker binnen verwante germaanse woorden als
gevolg van verschil in de plaats van de klemtoon in die woorden. Gr gramma =letterteken,
letterklank. Voorbeeld was / waren (zie Rhotacisme); gotisch táihun ‘tien’ / -tigjús ‘tientallen’
(vgl. N twintig). Zie ook sub Elzensijsje. Verband houden met dit fenomeen doet de Wet van
Verner (zie sub Verners Gesetz).
Gutturaal = in de keel gevormde medeklinkers, de velaren g en ch (P) en de postpalataal k.
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Half-onomatopee = vogelnaam die wel naar het geluid maken (in de vorm van ‘schreeuwen’, ‘roepen’,‘blaten’ etc.) verwijst, maar niet, zoals in een zuivere onomatopee, het geluid zelf zo exact
mogelijk weergeeft (bijv. Koekoek, Grutto, Tjiftjaf, turtur etc.). Voorbeeld: Schreeuwarend.
Heterofonen = klanken die per taal of dialect verschillen maar volkomen dezelfde oorsprong hebben,
bij de [êû] van oostnoordbrabants gelêûve en de [ôô] van westnoordbrabants gelôôve of de [uu]
van antwerps zuus en de [u] van zus.
Homoniemen, homonymie = gelijk geschreven en uitgesproken woorden die etymologisch verschillend zijn, bijv. lid ‘lichaamsdeel’ en lid ‘deksel’, Alk ‘Alca‘ en Alk ‘Kauw’, en z. sub Rotje (1), (2)
en (3). Wanneer men de definitie dat de woorden gelijk geschreven moeten zijn laat varen, dan
zijn ook hart en hard homoniemen (zie in van Dale). Zie ook Polyvalentie.
Hoogduitse Klankverschuiving (Hochdeutsche Lautverschiebung) = geleidelijke verschuiving van de
medeklinkers p, t, k en d tot resp. pf of f, ts of s, kch of ch (zie zwitsers Chût sub Koet) resp. t (zie
D Taucher sub Duiker) in het zuidelijk deel van het Duitse taalgebied in de 5e en 6e eeuw.
Hypercorrectie = ‘verbetering’ in de spelling of uitspraak van een woord die niet nodig was (wanneer
“een koppie koffie” verbeterd wordt in “kopje kofje”, is ‘kofje’ een voorbeeld van hypercorrectie,
althans in het N). Soms wordt, door sprekers van een dialect met veel zgn. ‘stomme h’s’, een
hypercorrecte h ten onrechte toegevoegd en uitgesproken: mogelijk is Hicstaert (<*Ikstern)
daar een voorbeeld van. Ook incidenteel mnl hic (=ik) heeft een hypercorrecte h-. Zie ook
Heend sub Eend.
Hypocoristicon = vleinaam; bnw. hypocoristisch. Veel verkleinwoorden in de vogelnaamgeving zijn
hypocoristisch (Roodborstje, Koolmeesje etc.). E pet name. Tegengestelde: scheldnaam en (in
zekere zin ook) taboenaam.
Infix = affix dat in het midden van een woord wordt ingevoegd bijv. el in iteratieve werkwoord als
bazelen, protelen (z. sub Protter), wiekelen (z. sub Wiekel), zwijmelen (z. sub Zwemmer).
Ingekorte samenstelling = samenstelling waaruit een element (of soms meerdere) uit weggelaten is;
bijv. theedoek <theekopjesdroogdoek (zie sub Porseleinhoen), ringvangst <ringbaanvangst.
Ingweonisme = taalverschijnsel dat kenmerkend is voor de destijds aan de Noordzeekust gesproken
talen oudnederlands, oudengels, oudfries en oudsaksisch. Voor voorbeelden zie Gans en zie
zuid sub Zuidelijke Bonte Strandloper.
Ingweoonse overgang k > ts = assibilerende klankverandering. (palatalisatie) van de k voor palatale
klinker in de ingweoonse talen. Voorbeelden Sweltsje (sub Swel) en z. sub Kwid.
Inkorting = verkorting van een vogelnaam door syncope (bijv. Keuntje, Kieft, Klieve, Kwartel).
Intensief, Intensivum = werkwoord dat (vaak door verscherping van de slot-medeklinker van de
stam) een versterkte (intensievere) werking aanduidt. Voorbeeld: bukken < buigen, wrikken
<mnl wrighen; wiekelen < wiegen.
Intransitief (werkwoord) = werkwoord dat geen lijdend voorwerp bij zich kan hebben. Synoniem:
Onovergankelijk werkwoord. Tegengestelde: Transitief werkwoord.
Inversievorm = samenstelling waarbij de delen omgekeerd staan ten opzichte van de gewone volgorde
(bijv. Schijtebroek ipv Broekschijter sub Hannebroek en Broekhanneke).
Iteratief = frequentatief (zie aldaar). Zie ook protelen (<praten) sub Protter.
Klankverschuiving zie sub Klankwet en zie sub Hoogduitse Klankverschuiving.
Klankwet = geleidelijke verandering van de ene klank (klinker of medeklinker) in de andere in het
verloop van een zekere tijd en op een zekere plaats. Voorbeeld: de wetten van de Germaanse
Klankverschuiving. Klankwetten worden bijna altijd achteraf vastgesteld. De Germaanse
Klankverschuiving speelde in het millennium vóór Christus, maar zij werd pas door de Deen
Rask omstreeks 1818 geformuleerd.
Lek = baltsplaats van Poelsnippen. Het woord is uit het zweeds geleend; zweeds leka ‘spelen; paren
(van vogels en vissen gezegd)’. In Nederland vindt men geen leks.
Lemma = titelwoord aan het begin van een artikel in een woordenboek. Het laatste lemma (tevens
artikel) van dit werk is Zwemmergans. Meervoud: lemmata.
Lumpen = twee of meer ondersoorten tot één soort verenigen (in taxonomische zin). Tegengestelde:
splitten.
Meerledige vogelnaam = vogelnaam die uit twee of meer losse woorden bestaat, al of niet met
liggende streepjes verbonden. Voorbeelden: Kleine Trap, Kleine Bonte Specht, Jan-van-gent.
Voor de spelling zie paragraaf Spelling van de vogelnamen. Kleine Vliegenvanger is een meerledige vogelnaam waarvan het tweede lid uit een samenstelling (zie aldaar) bestaat.
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Meervouds-t = aan znw. toegevoegde t (of -te) om verzameling van meerdere exemplaren aan te duiden, bijv. geboomte, bokt (collectief van meerdere Beuken bij elkaar; vgl. sub Bokvink), elst
(meerdere Elzen bij elkaar; vgl. sub Elzensijsje). Soms is moeilijk vast te stellen of sprake is van
een meervouds-t of van een paragogische t.
Metanalyse = het toevoegen (‘plus-variant’) of soms juist weglaten (‘min-variant’) van een klank
(meestal de n) aan het begin van een woord, welke klank oorspronkelijk bij een voorafgaand
woord behoorde. Voorbeeld: de vogelnaam Nikke, welke eigenlijk *Ikke moest zijn; de n stamt
van het voorafgaand lidwoord een: Nikke <een Ikke. Bij het woord aak (‘schip’) is de n juist ten
onrechte weggelaten: oorspronkelijk was het woord naak. Dit kon gebeuren, doordat men de
verbinding den naak (1575-97) herinterpreteerde als “denn-aak” (1591) [VT 2000 p.51].
Andere voorbeelden: de diernaam Adder <mnl den nadre (vgl. D Natter en Lat natrix ‘waterslang’) en de boomnaam Okkernoot <mnl Nokernote <laatLat nucarius. Metanalyse komt
veel in het zuidnederlands voor, bijv. in de vogelnamen Achtergaal (=Nachtegaal) en Nekster
en Naakster (=Ekster).
Metathesis = verwisseling van plaats van medeklinkers in een woord, waarbij vooral de letter r vaak
betrokken is (metathesis van de r). Voorbeeld: het woord Kerstmis t.o.v. Christus. Zie ook
Meelder (<Merel), trugon onder het lemma Tortelduif en zie sub Tadaar (<Tardonne).
Metonymia = stijlfiguur waarbij iets of iemand met wat anders benoemd wordt dan wat het of hij feitelijk is, op basis van een relatie anders dan overeenkomst in uiterlijk aspect (in dit geval
spreekt men namelijk van een metafoor). Voorbeelden: Hangnestje als naam voor de Buidelmees; de Buidelmees maakt een hangnestje, maar lijkt daar zelf niet op. Ploegstaart voor de
Kwikstaart; het vogeltje zit (figuurlijk gesproken) op de ploegstaart, maar lijkt daar zelf niet op.
Zie ook Landsknecht.
Misnomer = Engelse term voor: minder gelukkige of foute naamgeving.
Mobiele s = een s die aan het begin van een woord(familie) in de ene taal wél en in de andere niet
optreedt (N stoten naast Lat tundo ‘ik stoot’ en oudindisch tudati ‘slaan’). De mobiele s vindt
men vaak bij (gereconstrueerde) indogermaanse wortels, bijv. *(s)teud of *(s)ker (zie sub Kraai).
Motivatie = de reden waarom een bepaalde naam gegeven wordt.
Naam = benaming voor een individu (Jan (voornaam), Pallas (achternaam), “de Keizerarend van
Ommen”) of voor een groep bij elkaar horende individuen (de familie Jansen, de Amsterdammers, de Wilde Eend, de Kelten). Zie ook vogelnaam.
Nederlandse (vogel)naam = in het Nederlands gestelde naam voor een bepaalde soort van vogel of
voor een groep van soorten. In engere zin: 1) de officiële Nederlandse naam; in ruimere zin:
2) alle (vogel)namen in het Nederlands of in één der Nederlandse dialecten.
Nomen agentis = zelfstandig naamwoord dat middels een vast suffix (-er of -aar, of -ster voor het
vrouwelijk) gevormd is uit een werkwoord ter aanduiding van de verrichter van de handeling
(het woord verrichter zelf is een nomen agentis). Vogelnamen als voorbeelden: Ekster, Frijter,
Freeuwer, Duiker, Wilster etc. Voor een heel oude vormingswijze van het nomen agentis (niet
op -er) zie sub Dagslaap.
Nominaat(vorm) = ondersoort waarbij de wetenschappelijke subspeciesnaam dezelfde is als de
wetenschappelijke soortnaam: Luscinia svecica svecica (=Roodsterblauwborst) is de nominaatvorm van de Blauwborst Luscinia svecica.
Nultrap: zie Schwundstufe.
Obsoleet = verouderd, in onbruik geraakt (wordt gezegd van woorden). Voorbeeld: steenolie is een
obsolete term voor wat nu aardolie of kortweg olie genoemd wordt. Moei voor ‘tante’ is obsoleet.
Officiële naam = de officiële (vogel)naam in de landstaal; tegengestelde van volksnaam, gewestelijke
naam, lokale naam of naam in het dialect. De officiële naam kan zich wel uit een volksnaam
‘opgewerkt’ hebben.
Onomatopee = vogelnaam als klanknabootsing van zijn roep of zang; het markantste voorbeeld daarvan is de vogelnaam Koekoek (zie aldaar).
Onverschoven: zie Klankverschuiving en Klankwetten.
Orde = taxonomische eenheid die tussen Klasse (hoger) en Familie (lager) in staat. Lat Ordo.
Overgankelijk werkwoord: zie Transitief werkwoord.
Paragogische t = een t die zonder reden of effect aan een grondwoord is toegevoegd (genogt <genoeg +
t). Zie sub Arend, Fazant en Toppert. Ook in D Habicht. Zie ook meervouds-t.
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Polyvalentie, polyvalent = Het hebben van meerdere betekenissen van een woord. Mnl dinc heeft 8
verschillende betekenissen. De definitie staat los van die van homonymie (zie aldaar), waar
namelijk het etymologisch aspect in de definitie meegenomen wordt.
Referent = de bij een betekenaar (zie aldaar) behorende betekenis (hier: een vogelsoort), in de tekst
dikwijls tussen ‘ ’ aangegeven. Soms kan bij een betekenaar geen referent worden aangegeven
(zie sub Woltots).
Rhotacisme = wisseling van z (stemhebbende s) naar r (Gr rho =de letter r) in verwante woorden;
rhotacisme is verantwoordelijk voor N (wij) waren (verleden tijd) in plaats van *wazzen. In de
oostfriese vogelnaam Blärhenne (naast noordfries Bleshaen) treedt het verschijnsel op. Rhotacisme is een specifiek geval van Grammatische wisseling (zie aldaar).
Ringvangst = vangst van een wilde vogel op een ringbaan; het woord is dus een ingekorte ss. (<ringbaanvangst); of de gevangen vogel al geringd was of na vangst geringd wordt, maakt niet uit.
Droeg de vogel reeds een ring, dan spreekt men van een controle. De gevangen vogels worden
weer in vrijheid gesteld.
Samenstelling = één woord dat uit twee of meer woorden is samengesteld, bijv. winter + koning geeft
de samengestelde vogelnaam Winterkoning en hegge + Mus geeft Heggenmus (met tussen-n).
Een vogelnamen die uit meerdere losse woorden bestaat wordt een meerledige vogelnaam
genoemd (zie hiervóór). Voor de spelling van samengestelde en meerledige vogelnamen zie
paragraaf Spelling van de vogelnamen. Voor verkortingen van sommige samenstellingen zie
paragraaf Verkortingen van vogelnamen.
Scheldnaam = (hier) weinig vleiende benaming (door het volk gekozen) voor een bepaalde vogelsoort.
Tegengestelde: hypocoristicon. Voorbeelden zijn er talloze: Akketjoenster, Bremspoerts, Hagekutte, Hannebroek, Kets, Klaai, Kutke-Gaap, Noddy, Schijtlijster, Slet, Stronthop, Taats,
Takhoer, Treit, Trutje, Zeezot, Gek, en mogelijk ook Dodo, Mof, Mok, Mus etc.
Schwundstufe (D) = nultrap. Die trap van de ablaut-reeks waarbij de klinker aanvankelijk verdwijnt
en later in het germaans (soms) als een u terugkomt. Voorbeeld: N genomen <germ *numana
<idg *nm- (met zgn. sonante m).
°
Sjwa (schwa) = toonloze e, zoals in N redelijk [rddldk] en Smelleken.
Skulker = vogel(soort) die zich dikwijls aan waarneming onttrekt door diep in de vegetatie weg te
kruipen (E to skulk ‘zich schuilhouden’). De Sperwergrasmus bijv. is een skulker.
Slutartikel = (‘eind-lidwoord’) eindstandig geplaatst lidwoord in de scandinavische talen (bijv. zweeds
dagen = ‘de dag’, Dagens Nyheter (zweedse krant) ‘Nieuwtjes van de Dag’.
Sonante l, r, n en m = medeklinkers l, r, n en m met klinkerwaarde (in het idg); volgens de Klankwet
° ° °
°
gaan zij in het germaans over tot ul, ur, un resp. um. Zij worden schriftelijk aangeduid door een
klein rondje onder de letter te schrijven.
Splitten = twee of meer ondersoorten tot evenzoveel zelfstandige soorten verheffen; wat dus eerst één
soort was, wordt opgesplitst tot twee of meer soorten. Tegengestelde: lumpen.
Stijgende diftong = tweeklank waarbij de tweede klinker het accent krijgt, bijv. fries Earebarre, F
oiseau en E Mute Swan. De eerste klinker is een bijklank die qua karakter een medeklinker
benadert. Tegengestelde: dalende diftong. Vgl. het begrip breking.
Strekvorm = woord dat uit affectieve aandrang is uitgebreid met een aantal letters of een lettergreep,
bijv. Karuin ‘versleten Paard’ < pejoratief voorvoegsel ka- + Ruin ‘gesneden Hengst’ of Kadoremus < Korenmus + infix ad.
Subspecies = ondersoort. Een subspecies wordt nomenclatorisch gekenmerkt door drie wetenschappelijke namen; de derde is dan de subspeciesnaam. Een species (soort) is een hogere taxonomische eenheid dan een subspecies (ondersoort). Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen of
een bepaald taxon nu een soort is of een ondersoort. De laatste tijd beschouwt men vaker als
een soort wat vroeger als een ondersoort beschouwd werd (de soort wordt gesplit) (zie bijv. sub
Barmsijs, Kleine Goudplevier en Rietgans).
Suffix = achtervoegsel, d.w.z. een niet zelfstandig morfeem met een eigen betekenis dat aan de wortel
of de stam wordt toegevoegd. Voorbeeld -(e)lijk en -s aan noord, zodat de woorden noordelijk en
noords ontstaan. Een typisch “vogelsuffix” is -ik (overeenkomend met D -ich en E -ock) in
Havik (D Habich(t), oudengels Hafoc), Leeuwerik en Maurik.
Svarabhaktivocaal = zie sub Melkstaartje.
Syllabe = lettergreep. Win-ter-ko-ning bestaat uit vier syllaben, Win-ter-ko-nin-kje uit vijf.
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Syncope = verschijnsel van de uitstoting van een klank in het midden van een woord (zonder dat het
woord van betekenis verandert), bijv. fries Glee ⇑ (<*Glede) (d-syncope met verlies met een
syllabe; idem wei < weide ⇑, veer < veder ⇑, broer <broeder); N hagel > fries heil, oudengels
cyning > E king, zweeds penningar > pengar ‘geld’. Mnl paeldinc > Paling (zie sub Palingduiker). Zie ook: Inkorting.
Taboenaam = verhullende naam voor bepaalde vreesaanjagende of onheil voorspellende vogelsoorten. Lockwood 1993 noemt dit “noa name” (p.67; voorbeeld: Garefowl <Geirfugl (letterlijk
‘Giervalk’!) voor de Reuzenalk, die men vanwege z’n onvermogen om te vliegen wat mysterieus
of misschien griezelig vond). Tegengestelde: hypocoristicon.
Tautologische samenstelling = samenstelling van twee woorden, die hetzelfde betekenen. Voorbeelden: Lat Botaurus (zie sub Butoor) en vermoedelijk ook de vogelnaam Ulekoffe.
Taxon (mv. taxa) = verzamelnaam voor de classificatieniveaus subspecies, species, genus, familie en
nog hogere taxonomische categorieën.
Toponiem = plaatsnaam, dus aardrijkskundige naam (bijv. Zwanenburg). (2) Het woord wordt in dit
werk ook gebruikt voor een wetenschappelijke of triviale dierennaam die verwijst naar de (aardrijkskundige) plaats waar het dier voorkomt, zoals bijv. americana, biarmicus, novaehollandiae, Engelse Kwikstaart etc; in deze zin is het de vertaling van E toponym [Jobling 1996]. In
een aantal gevallen is het geografisch adjectief maar lukraak aan de vogelnaam toegevoegd; zie
daarvoor sub Spaanse Bokvink en Spaanse Ekster.
Transitief werkwoord = overgankelijk ww. = een werkwoord dat een lijdend voorwerp bij zich kan
hebben. Het causatieve ww. leggen is tevens transitief; het bijbehorende ww. liggen daarentegen is intransitief (onovergankelijk): het kan geen lijdend voorwerp bij zich hebben.
Tribus = geslachtengroep (in de taxonomie). Een voorbeeld is dat der Aythyini, waarvoor zie sub
Duikeend.
Trivialname = Duitse term voor alle namen in de landstaal (dus alle namen behalve de wetenschappelijke namen). Komt overeen met E vernacular name. N triviaalnaam.
Tweeklank = diftong (zie aldaar).
Umlaut = klinkerwijziging in een lettergreep van een woord onder invloed van een (vroegere) i of j in
de volgende lettergreep (daarom vollediger i-umlaut genoemd). In het D wordt de umlaut aangeduid met het umlaut-teken (“) op a, o en u. Hen is de umlaut-vorm van Haan.
Voor de zgn. a-umlaut zie sub Houtduif.
Vals enkelvoud = woordvorm waarbij men ooit ten onrechte een vermeende meervoudsuitgang heeft
weggelaten, bijv. het woord Raaf en E Wheatear. Het tegengestelde is ‘verstard meervoud’.
Vernacular name = Engelse term voor alle namen in de landstaal (dus alle namen behalve de wetenschappelijke namen). Komt overeen met D Trivialname.
Verbastering = verandering aan uitspraak en spelling van een naam zonder dat daaraan een klankwet
ten grondslag ligt, dikwijls op grond van volksetymologie (zie aldaar), maar niet altijd (bijv. bij
de verbastering van Foet (<voet) naar Fuut speelt geen herinterpretatie van de betekenis:
behalve als aanduiding voor de vogel is Fuut betekenisloos en werd Foet als zodanig ervaren (in
feite betekende de laatste: ‘voet’)). Talloze voorbeelden zijn er van verbasterde vogelnamen
/vogelnamen die door verbastering ontstaan zijn (zij vormen ws. zelfs het merendeel); zie o.a.
sub Ossenkneu, Poalske Snip, Poelepetaat, Roodnootje, Woudaapje, Zanddrijver, Zandreiger,
en mogelijk ook Lieveken, Luchtrekel, Ortolaan.
Verkorte vorm = verkorting (meestal bij frequent gebruik) van een langer woord. Bij vogelnamen
komt dit dikwijls voor; zie sub Barmsijs, Klauwier, Vaal Stormvogeltje, Wiekel. Zie paragraaf
Verkortingen van vogelnamen. Vgl. ook: Inkorting.
Verners Gesetz, Verner’s Law, Wet van Verner = De uit idg p, t, k en s ontstane proto-germ stemloze
f, þ, P en s worden tot stemhebbende germ ±, ð, g (() en z, als zij in mediale of finale positie in
een stemhebbende omgeving staan en de klemtoon (in het idg woord) niet op de onmiddellijk
voorafgaande lettergreep valt. (1877; naar de Deen Karl Adolph Verner 1846-1896). De ontstane medeklinkers ontwikkelen zich verder tot v (of b), d, g en r. Voorbeelden bij vogelnamen:
zie sub Havik, Scholver. Zie ook: Grammatische wisseling.
Verstarde meervoudsvorm = zelfstandig naamwoord waaraan een niet meer als zodanig herkende
meervoudsuitgang is gekoppeld; bijv. teen (zie sub Kortteenleeuwerik). Het gevolg is, dat men
zo’n woord in het meervoud nog een tweede meervoudsuitgang geeft: tenen. Het tegengestelde
dus van ‘vals enkelvoud’.
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Vogelnaam = benaming voor een speciale soort van vogel (voorbeeld: Wilde Eend) of ook wel voor
ieder ander taxon (bepaalde groep van (onder)soorten) (voorbeelden: ‘Eend’, of: ‘de Eenden’
Anatidae; de Vogels Aves). Volgens de traditie worden vogelnamen met een hoofdletter gespeld
(zie paragraaf Spelling van de vogelnamen). Grove indeling: 1. wetenschappelijke vogelnaam
(zie aldaar) en 2. Nederlandse vogelnaam (zie aldaar). Zie ook eponiem en toponiem (2).
Volksetymologie = (foute) interpretatie van een woord of naam door de mensen (het volk) waardoor
verbastering optreedt of een verkeerde ontstaansgeschiedenis aan een woord of naam verbonden wordt.
Volksnaam = (vogel)naam die onder het volk leeft, en als zodanig soms afwijkend van de officiële
naam (wanneer dit nl een boekennaam is).
Voorgeschoven s = wandelende s = mobiele s (zie aldaar).
Vortoniges a = D naam voor het verschijnsel, dat een gesproken (en eventueel ook geschreven) a de
plaats gaat innemen van een oorspronkelijk andere, zwakbeklemtoonde klinker (o, oe, i of u,
eventueel ook d (sjwa)) in die onbeklemtoonde lettergreep (bijv. [kakafo’nie] <kakofonie, [labaratorium] <laboratorium; D Halunke <Tsj holomek (=naakte bedelaar)). Mogelijk ook in N
Tapuit (?<tepuut), Rabyntsje (?<Robientje), vlaams Karnoel (<Koernoel).
Wetenschappelijke (vogel)naam = in het Latijn gestelde naam voor een bepaalde soort (sinds
Linnaeus 1758 binominaal, zie aldaar), of voor een groep soorten (bijv. Anatidae).
WP = West-Palearctisch faunagebied, zoals precies aangegeven op kaarten in The Birds of the Western
Palearctic (globaal Europa en aangrenzende stroken van Azië en Afrika omvattend).
Zuivere onomatopee = onomatopee = exacte nabootsing van een geluid uit de natuur; vgl. halfonomatopee.

Spelling van de vogelnamen _______________________________________________________
De spelling van de Nederlandse en Friese vogelnamen volgt de Woordenlijst Nederlandse taal
1995 (WNt) resp. de Staveringswizigings fan 1-11980.
Hierop zijn slechts twee uitzonderingen welke
het hoofdlettergebruik bij vogelnamen betreft,
alsmede het gebruik van het liggend streepje in
bepaalde gevallen. Deze onderdelen zijn bij de
Woordenlijst Nederlandse taal 1995 resp. de
Staveringswizigings fan 1-1-1980 slecht of, zo
men wil, niet geregeld.
Verder wordt, conform de Leidraad in het WNt
(regel 3.4.[1]), de spelling Karrekiet, meervoud
Karrekieten en Kieviet, meervoud Kievieten
aangehouden; in het geval van Karrekiet (anders
dan bijv. Papegaai een inheems woord) passen
zowel de WNt als de NSG hun eigen regel fout toe.
Als meervoud van Jan-van-gent wordt Jan-vangenten aangehouden4. Als meervoud van Havik
en Leeuwerik wordt Havikken en Leeuwerikken
geïntroduceerd, want deze vormen volgen de
verdubbelingsregel bij gedekte klinkers (3.4.[1])
en vallen niet onder uitzondering 4.4.1.[4],
waarin immers sprake is van een toonloze /e/
(zgn. sjwa); Havik en Leeuwerik rijmen in de
moderne uitspraak met mik en niet met luk.

De regel betreffende het gebruik van het liggend
streepje bij vogelnamen is als volgt:
5.41 Het liggend streepje
([8])1 Nederlandse en Friese namen van vogels
die uit meer dan één woord bestaan en die andere
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De regels betreffende het gebruik van hoofdletters bij vogelnamen zijn als volgt:

5.31 De hoofdletter
([5] [5a] [5b])1 Alle Nederlandse en Friese namen
van taxa2 van vogels, zowel de officiële als de
niet-officiële, krijgen een hoofdletter3. Ook afleidingen van en samenstellingen met vogelnamen
krijgen overeenkomstige hoofdletters4.
Paapje, Readboarstke, Poverjantje, Orpheusspotvogel, Meeuwen, Jan-van-gentenkolonie (met
tussen-n5), mannetjes-Vink, mannetjes-Eend,
Kraaiachtige (maar: mannetjesputter, ter onderscheiding van mannetjes-Putter; deze naam en
andere, als bijv. mannetjes-Vink, naar analogie
van continentaal-Europa en pan-Slavisme [WNt
1995]).
Nederlandse en Friese namen van vogels die
uit meer dan één woord bestaan (meerledige
vogelnamen) krijgen zoveel hoofdletters als er
eigennamen, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden in de naam voorkomen,
maar minimaal één (de eerste letter)6.
Bruine Kiekendief, Brune Hoanskrobber,
Middelste Bonte Specht, Cetti’s Zanger.
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woorden bevatten dan eigennamen, zelfstandige
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden,
krijgen liggende streepjes tussen de woorden. In
deze namen krijgt het eerste woord een hoofdletter en verder ieder deel van de naam dat naar een
persoon of aardrijkskundige naam verwijst.
Jan-van-gent, Gon-gon, Sint-Helenafazantje,
Piet-van-Reurle, Schiet-in-’t-vuur, Voogd-zienhounder, Wiedele-waddele. – Zwarte Zee-eend
gaat conform regel 5.4.[4].1
1

2

3
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4

De nummering van de alinea’s verwijst naar de
Leidraad in WNt 1995.
Taxa zijn taxonomische eenheden, zoals
(meestal) soort, maar ook geslacht (genus),
familie, orde, ondersoort etc. Wanneer dus met
Meeuw(en) de ‘familie der Meeuwen’ (Laridae)
is bedoeld, wordt met een hoofdletter gespeld,
in andere gevallen (bijv. in poëzie) kan ook een
kleine letter.
Het taxon klasse (classis) wordt uitgezonderd:
het woord vogel krijgt geen hoofdletter (tenzij
in nadrukkelijk systematisch-nomenclatorisch
verband; zie ook onder het lemma Vogel ⇑).
Opzettelijke spelling met een kleine letter (aalscholver, alk, fuut, grasmus, stormvogeltje,
tapuit, vorkstaartplevier, wulp) heeft als
bedoeling aan te geven dat niet uitsluitend het
taxon soort in het spel is. Deze regel volgt o.a.
het tijdschrift Dutch Birding. Voor “fuut”
dient men dus te lezen: Fuutachtige (waarbij
de soort Fuut kán zijn inbegrepen). Om duidelijkheid te verschaffen volg ik de regel in dit
werk een enkele keer ook. Het blijkt in ornithologische literatuur een handige regel; hij
zou echter vervallen als men bij voorbaat alle
vogelnamen met een kleine beginletter zou
spellen.
Er valt ook wat voor te zeggen, om de afleidingen van en samenstellingen met vogelnamen met een kleine beginletter te schrijven
(dus kippig, kippenhok, kraaienmars, mezenei, valkenier, vinkenbaan, koekoeksjong (de
dubbele betekenis kan mooi uitgedrukt worden door al dan niet een hoofdletter te spellen);
(maar de plantennaam Koekoeksbloem met
een hoofdletter), vooral in situaties waarin het
biologisch-nomenclatorische aspect geheel op
de achtergrond is geraakt (zoals bijv. in kippensoep). Men creëert dan echter een verschil met
de regeling voor de aardrijkskundige namen
(Nederlandstalig, Amsterdammers, Haags) en
maakt de spellingsregeling ingewikkelder dan
nodig is. Ook het aanbrengen van een verschil
tussen een ss. als znw. (Ravengekras) en een
ss. als bnw. (ravenzwart haar) zou wel meer
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tegemoet komen aan wat thans qua spelling
gebruikelijk is, maar anderzijds de zaak (nodeloos) ingewikkelder maken.
De woordenlijst in de WNt geeft als enig meervoud een foutief “jan-van-gents”.
Deze regel gaat helaas niet op voor de namen
van andere organismen dan vogels; botanisten
schrijven bijv. Harig wilgenroosje en arachnologen bijv. Gewone wolfspin. Zie paragraaf
Spelling van de namen der planten en overige
dieren.

Toelichting
Het ‘Spellingbesluit’ van 19 juni 1996 heeft
kracht van wet voor zo’n 16.500 woorden die
in Bijlage II van het besluit zijn opgenomen
[Daniëls & Van de Laar 1996]. Het is mij niet
bekend, of zich daaronder namen voor taxa van
vogels bevinden. In de Woordenlijst van WNt
1995 is dat wél het geval. Geheel in strijd met de
bevindingen in oudere zowel als recente Nederlandse en Friese literatuur worden de meeste
vogelnamen in deze woordenlijst met een kleine
letter gespeld. Kennelijk is de selectie van “ongeveer tweeduizend verschillende gedrukte bronnen uit bijna alle denkbare domeinen” (WNt p.48)
voor wat de namen van de vogels betreft een zeer
ongelukkige geweest1, ofwel men heeft eigenhandig alle hoofdletters van vogelnamen in die bronnen gewijzigd in kleine letters. Het spreekt haast
vanzelf, dat (nu) ook in de Leidraad van de WNt
niets expliciet over hoofdletters in vogelnamen
gezegd wordt, waarmee de vogelnamen het lot
delen van de namen van volkeren waarover evenmin een expliciete uitspraak in de Leidraad
wordt gedaan. Een en ander kon resulteren in de
spelling kelt (met een foutieve kleine letter!) in
de Woordenlijst van de WNt.
Voor het gebruik van het liggend streepje in
vogelnamen van het type Jan-van-gent is men in
de Leidraad van de WNt aangewezen op paragraaf
[8] (p.33) waarin aan de taalgebruiker de vrijheid
wordt gegeven het liggend streepje al of niet te
gebruiken. In de Woordenlijst van de WNt vindt
men “jan-van-gent”, terwijl in ornithologische
literatuur Jan van Gent gebruikelijk was. Het
aanbrengen van liggende streepjes in Jan-vangent doet dit type samenstelling geheel in overeenstemming brengen met plantennamen als
Adam-en-Eva, Vergeet-mij-nietje en Kruidjeroer-mij-niet en gewone woorden als jan-in-dezak, sta-in-de-weg en schout-bij-nacht.
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Bij mijn formulering van de regel die betrekking
heeft op het gebruik van het liggend streepje in
vogelnamen heb ik als uitgangspunt aangenomen de spelling zoals ik die aantrof in Schaars
19892 (Woordenboek van de Achterhoekse en
Liemerse dialecten. De mens en de weerld – B).
Hierin zijn o.a. de volgende vogelnamen opgenomen: Wiedele-waddele, Piet-van-Reurle, Gretevan-Gluurne, Sjielp-sjalp3, Schiet-in-’t-Vuur.
Het gebruik van het liggend streepje is hier duidelijk. De auteur heeft ’t in de volksvogelnaam
Schiet-in-’t-Vuur als een volledig woord geteld en
van voorafgaand en volgend deel van de samengestelde vogelnaam door een liggend streepje
gescheiden.
1

2

3

Als gezaghebbende ornithologische literatuur
(waarin steeds de Nederlandse en Friese vogelnamen met hoofdletter gespeld worden) moge
gelden:
Verheyen R, 1957. De Zangvogels van België.
Brussel.
Voous K H, 1960. Atlas van de Europese
vogels. Amsterdam, Brussel.
Stichting Avifauna van Friesland / Fryske
Akademy, 1976-1979. Vogels in Friesland.
Leeuwarden.
SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse vogels.
Arnhem.
Berg A B van den & Bosman C A W, 1999.
Zeldzame vogels van Nederland. Avifauna van
Nederland 1. Haarlem, Utrecht.
Svensson L & Grant P J, 2000 (1999). ANWB
Vogelgids van Europa. Baarn.
Deze bron gebruikt het liggend streepje ook
voor een ander doel, bijv. om de bijzondere uitspraak van de klinker in de eerste lettergreep
van Bi-jmees weer te geven.
Een grensgeval: vgl. N Tjiftjaf, een vogelnaam
die Schlegel Tjif-tjaf spelde.

Ten aanzien van de spelling van bijzondere
klanken in de Nederlandse en Friese dialecten
heb ik zoveel mogelijk getracht de spelling van de
vogelnamen in mijn bronnen te volgen. Dat dit
niet tot in de perfectie gelukt zal zijn, moge blijken uit het feit, dat sommige bronnen zelf van
een ‘spelling in het dialect’ hebben afgezien. In
dit verband zij o.a. het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, Deel III, Aflevering 1. Vogels
genoemd.

Uiteraard komen in de teksten ook dikwijls
vogelnamen voor in oude spellingen. Dat het hier
oude, niet meer geldige spellingen betreft, blijkt
wel steeds uit het zinsverband.
Voor enkele andere opmerkingen betreffende
de spelling zie sub Havik, Karrekiet, Kieviet,
Leeuwerik en Notenkraker.

De tussen-n bij samenstellingen
Met het ‘Spellingbesluit’ van 19 juni 1996 zijn
een aantal regels voor de spelling van de Nederlandse taal gewijzigd. Gewijzigde regels voor het
gebruik van de zgn. tussenletter -n- in samenstellingen hadden de bedoeling eerdere regels hierover te vereenvoudigen. Of dit doel bereikt is,
is nog steeds onderwerp van discussie. Wat de
officiële N vogelnamen betreft, wordt Heggenmus met tussen-n gespeld volgens hoofdregel [1]
die zegt:
[1] Schrijf een -n- als het eerste deel van de
samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat
uitsluitend een meervoud op -(e)n heeft.
Steppenhoen, zo gespeld door bijv. Albarda
1897, Thijsse 1944 en Voous 1980, werd met de
Spellingwet van 1947 een lastig woord, omdat (e)n- als tussenletter(s) in samenstellingen
geschreven diende(n) te worden “wanneer het
eerste lid noodzakelijk de gedachte aan een meervoud opwekt”, en dat was kennelijk, getuige de
schrijfwijze Steppehoen, niet het geval.
Wanneer men de nieuwe spellingsregel op de
naam Steppe(?/n)hoen wil toepassen, dient men
te weten of het eerste deel steppe uitsluitend een
meervoud op -(e)n heeft. Dit is (inmiddels!) niet
meer het geval. Voor het woord steppe is in WNt
1995 naast de oorspronkelijke vorm steppen de
nieuwe meervoudsvorm steppes toegelaten, en
daarmee vervalt het woord “uitsluitend” in de
regel. Nu pas weet men dat men nu Steppehoen
dient te spellen.
In dit werk worden de namen van de talen vanaf
deze bladzijde afgekort ofwel met kleine letter
gespeld (zoals in sommige woordenboeken
gebruikelijk); bnw.en die niet deel uitmaken van
een vogelnaam worden met kleine letter gespeld,
ook als ze van een geografische naam zijn afgeleid.
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Uitspraak van de vogelnamen ______________________________________________________
De uitspraak van de nederlandse, friese en dialectische vogelnamen blijkt in het algemeen niet
uit de presentatie die in dit woordenboek is
gevolgd, afgezien van de spelling (zie paragraaf
Spelling van de vogelnamen), die natuurlijk het
gewone houvast biedt. Veel oudere en dialectische namen zijn uit schriftelijke bronnen die
over de uitspraak geen speciale notities maakten,
verzameld.
In de volgende voorbeelden gaat het klemtoonteken (’) aan de beklemtoonde lettergreep vooraf:
’Emoe, ’Blauboarstke, Blau’mieske, Fa’zant, ’Fitis, Har’pij, ’Havik, Karre’kiet, ’Kieviet, ’Leeuwerik, Mi’laan, ’Nimmerzat, ’Oehoe, Orto’laan,
Pape’gaai, Par’kiet, Peli’kaan, ’Pinguïn, Pu’toor,
Ta’puit.
De klemtoon ligt bij de meeste samengestelde
vogelnamen op (een lettergreep uit) het eerste
deel van de samengestelde vogelnaam. Voorbeelden: ’Roodborst, ’Roodborstje, ’Roodborstlijster,
Rode ’Rotslijster, Rood’voorhoofdkanarie, ’Brileend, ’Brilduiker, ’Brilzee-eend, ’Bruine ’Kiekendief, ‘Steppe(’)kiekendief, Ka’noetstrandloper,
Ci’troenkwikstaart, ’Drieteenmeeuw, Pape’gaaiduiker, ’Valkparkiet, Woes’tijngrasmus, ’Boompieper, ’Boomleeuwerik.
Alléén in de zeldzame gevallen dat twee namen
die in het eerste deel op elkaar lijken nadrukkelijk uit elkaar gehouden moeten worden, wijkt
men van de normale beklemtoning af: “Ik zei
niet Boom’pieper, maar Boom’leeuwerik!” Misschien is dit principe er ook de oorzaak van,
dat de beklemtoningen op de plaatsnamen
Amster’dam en Amstel’veen ook zo zijn komen
te liggen. In de uitspraak van deze plaatsnamen
komt de klemtoon ook op de laatste lettergreep
als niet van een uitdrukkelijke vergelijking
sprake is. Sterker, het onderhavige mechanisme
heeft zich zelfs uitgebreid tot plaatsnamen als
Aals’meer en Kudel’staart; men zou misschien
verwacht hebben dat “ ’Aalsmeer ” werd uitgesproken om het verschil duidelijk aan te geven
met een nabijgelegen plaats als ’Landsmeer.
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De vogelnaam Jan-van-’gent krijgt de klemtoon
op gent. Overigens zou het best kunnen, dat
door personen die niet dagelijks met deze vogelnaam omgaan, de klemtoon anders gelegd wordt.

In ieder geval komt men bij deze vogelnamen
onvermoede meervoudsvormen tegen: Jan-vangents (in WNt en in vD; zie hierboven) of zelfs Jannen van Gent (Observaties Onderweg, Rede uitgesproken door Prof. Dr. J. R. Bruijn bij zijn
afscheid als hoogleraar Zeegeschiedenis aan de
Universiteit Leiden op 14 maart 2003, p.8).
Ongetwijfeld zijn er regionale verschillen in
uitspraak bij identiek gespelde vogelnamen. Er
zullen regio’s in het land zijn, waar men
Rood’borstje uitspreekt. Ook is mij de uitspraak
Or’pheüsspotvogel door Belgische vogelvrienden
wel eens ter ore gekomen; in Noord-Nederland
spreekt men ’Orpheusspotvogel uit. Het is mij
niet bekend, of er ook variatie is in de uitspraak
van het stukje eu in deze naam; gebruikelijk is de
uitspraak [ui].
In de vogelnaam ’Dod-Aars zal de klemtoom
aanvankelijk op Dod gelegen hebben. Bij de uitspraak van de hier uit ontstane vogelnaam
Do’daars echter hoort men dikwijls de klemtoon
op de tweede lettergreep vallen. Daarbij is ook de
o lang geworden.
De vogelnaam Roerdomp hoort men meestal
’Roerdomp uitspreken, maar Roer’domp komt
ook voor. Voor fries Reiddomp geeft Zantema
1992: ’Reiddomp.
Fries Blau’mieske (’Pimpelmees) en Blau’doke
(’Holenduif) krijgen de klemtoon op mies en op
do volgens de door Tiersma 1999 geformuleerde
regel (p.33), dat in het fries samenstellingen
waarvan het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord is en het tweede een zelfstandig naamwoord, het zelfstandig naamwoord de klemtoon
krijgt. Fries ’Blauboarstke, ’Readboarstke en
’Readbarkje [Zantema 1992] vormen evenwel
een uitzondering op deze regel (evenals
’Brúnfisk).
Voor aan de uitspraak (van klinkers) gerelateerde
spellingproblemen zie sub Havik, Karrekiet,
Leeuwerik en Kieviet. Voor de laatste naam
heeft de Spellingherziening 1995 in een correct
gespeld alternatief voorzien; de correcte spelling
van Havikken, Karrekiet en Leeuwerikken laat
nog op zich wachten (zie WNt en NSG).
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Verkortingen van vogelnamen______________________________________________________
Naarmate vogelnamen langer1 worden en naarmate zij frequenter gebruikt1 worden, worden zij
in toenemende mate verkort. Met dit fenomeen
is bij de opsomming van de namen in dit werk
wel enigszins rekening gehouden, maar niet alle
verkortingen die vogelaars in de dagelijkse praktijk hanteren, konden worden gehonoreerd met
opneming in dit woordenboek.
Dit moest wél geschieden daar waar de verkorting officiële vogelnaam werd. Enkele voorbeelden daarvan zijn Eider (<Eidereend), Engelse
Kwikstaart (<Engelse Gele Kwikstaart), Gaai
(<Vlaamse Gaai), Grauwe Kiekendief (<Aschgrauwe Kiekendief), Kanoet (<Kanoetstrandloper), Steppehoen (<Steppenzandhoen), Topper
(<Toppereend) etc.
Bij de verkorting van vogelnamen die uit een
samenstelling (zie paragraaf Termen) bestaan, is
niet altijd te voorspellen welk deel eventueel
weggelaten kan worden. Boomkruipertje (te vergelijken met Tuinkruipertje en Muurkruiper),
Barmsijs (te vergelijken met Citroensijs en
Vlamsijs) en Toppereend (te vergelijken met
Eidereend en Bergeend) zijn alle voorbeelden van
een zgn. determinatief compositum [De Tollenaere 1997 p.94].
Uit Boomkruipertje komt een vogelnaam voort
die uit het zelfstandige tweede deel Kruipertje
bestaat.
Het eerste deel als een zelfstandige vogelnaam
(Barmpje) komt voor bij Barmsijs (<*Barnsijs,
Brandsijs); *Citroen(tje) en *Vlam(metje) daarentegen zijn geen bestaande vogelnamen. Evenzo
zijn Topper (<Toppereend) en Eider (<Eidereend) voorkomende namen, maar *Berg (<Bergeend) bestaat niet. Het verkorte deel Rotjes
(<Rotganzen) en Brandjes (<Brandganzen) staat

in de verkleinvorm, maar bij de verkorting van
Kolganzen spreekt men meestal van Kollen (hoewel ook wel eens Kolletjes valt te beluisteren) en
bij Rietganzen en Kleine Rietganzen van Rieten
en Kleine Rieten.
Een bijzondere vorm van verkorting bestaat uit
het opzettelijk weglaten van het verkleiningssuffix van een vogelnaam. Dit is in de tachtiger
jaren met een aantal officiële Nederlandse vogelnamen opzettelijk gebeurd (Non <Nonnetje,
Paap <Paapje, Goudhaan <Goudhaantje, Visdief <Visdiefje, Witgat <Witgatje, Woudaap
<Woudaapje) omdat men de verkleinvorm kinderachtig en onnodig vond. Het gekke was, dat
het veranderen van dit ogenschijnlijk kleine
detail sterke gevoelens van weerzin bij een aantal
gebruikers van die namen opriep. Het gevolg
was, dat de verkleiningsvormen al gauw weer in
ere hersteld werden, zij het met de arbitraire conditie dat alléén vogelnamen die zonder verkleiningsuitgang uit één lettergreep zouden bestaan
‘in aanmerking kwamen’ om hun verkleiningssuffix weer terug te krijgen.
Voor verkortingen van het genre Blako, Nobo,
Robo etc. zie sub Blako.
Voor inkortingen van vogelnamen zie onder dit
trefwoord in de paragraaf Termen.
1

Toendracitroenkwikstaart, Roodsnavelkeerkringvogel, Steppevorkstaartplevier en Stekelstaartgierzwaluw behoren tot de langste éénwoordige officiële Nederlandse vogelnamen,
maar deze namen worden relatief weinig
gebruikt.

Spelling van de namen der planten en overige dieren _________________________________
De N namen van planten en dieren, ook de nietofficiële, worden met beginhoofdletters gespeld.
Wat de plantennamen betreft wordt hier o.a.
Westhoff et al. 1970 gevolgd.
Een klein maar hinderlijk verschil met de hier
gevolgde spelling der vogelnamen is, dat bij sommige auteurs bij meerledige planten- en diernamen alleen het eerste woord de hoofdletter krijgt
(dus Harig wilgeroosje, Frans raaigras, Gewone
wolfspin, Zwarte heidelibel, etc.). Er zijn ook bio-

logen uit andere disciplines, die met de spelling
van bijv. Klein Geaderd Witje de regel ten aanzien van de vogelnamen volgen.
Pogingen om onder zowel de biologen van verschillende richtingen als taalkundigen eenvormigheid te bereiken ten aanzien van de spelling
van triviale namen van biologische organismen
zijn ofwel nooit serieus ondernomen, ofwel zij
zijn mislukt. Dat is ook de reden waarom in het
onderhavige werk een knoop doorgehakt moest
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worden: besloten is om de spelling van biologische namen, wat de beginhoofdletter(s) betreft,
in dit werk zo uniform mogelijk te maken.
Om geen nodeloze uitzonderingen te creëren
ten opzichte van wat met aardrijkskundige
namen gebruikelijk is, worden ook samenstellingen en afleidingen van de biologische namen
met een hoofdletter gespeld (dus Braamstruik,

Eikenbos, Grassoort, Rietveld, Koestal etc.); dit is
in de meeste literatuur echter geen usance.
Bovendien zal het de auteur hopelijk vergeven
worden, wanneer bij samenstellingen waar de
gedachte aan een biologische naam erg naar de
achtergrond gedreven is, toch nog een spelling als
grasmat of grassprietjes wordt aangetroffen.

Klankwetten _____________________________________________________________________
nr. 1
idg bh
*bhratar
oudiers *dhubhu
*bhags
*bhero ‘bruin’
*bheleg
*bhaumno

nr. 2
idg dh*dhanuo*dhegh
oudiers *dhubhu

nr. 3
idg gh*ghostis
*gherdh
*gherzda
*ghans
*ghel

idg bh > germaans ± > b- (of -v-)
germaans ±
b- (of -v-)
(Lat f- / Gr ph-)
> broer
frater
germ *ðu±ôn> mnl Duve
> Beuk
fagus
> Bever
feber, fiber
> balk
phalangx
> boom
phuma
> D Belche
Fulica / phalerós
germ bast
fascis

idg dh- > germaans p- > dgermaans pd> N Den
> N dag, fries dei
germ *ðu±ôn> mnl Duve

germaans (

idg gh- > germaans ( > gg(Lat h-)
> N gast
> hospes
> N gaarde
> hortus
> N Gerst
> hordeum
> N Gans
> *hanser > Anser
> N geel
> helvus ‘lichtgeel’

zie sub
Frater
Duif
Beukvink
Bever
Blokeend
Boomklever
Meerkoet, Beloega
Berkenbastje

zie sub
Dennenekster
Dagslaap, Deislieper
Duif

zie sub
Ortolaan
Ortolaan
Gans
Geelbek Frijter
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nrs. 4, 5, 6:
B, D, G > P, T, K
nr. 4
idg -bLat labium
Gr kánnabis

idg -b- > germaans -pgermaans -p> N lip
> N Hennep

zie sub
Hennepvink
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nr. 5
idg d
germaans t
Lat duo
Gr domos ‘huis’
Lat digitus
> *taihwo
slavisch Drop
> *holtaz
*kldoR dérewo
lets darwa; litouws dervà
oudindisch durva ‘Gierst’
Lat sordes ‘vuil’

nr. 6
idg g
Lat jugum
R golos ‘stem’
Gr Géranos
Lat gula
Lat galba ‘dikbuik’

idg d > germaans t
zie sub
Tweestrepenfitis
Dominélijster
Kortteenleeuwerik
Trap
Houtduif
Tèrputje
Tèrputje
Tarwemus
Zwarte Ibis

> N twee
> N timmeren
> N teen
> N Trap
> N hout
> E tree
> N teer
> N Tarwe
> N zwart

idg g > germaans k
germaans k
(slavisch -z-)
> N juk
> N kallen
> N Kraan(vogel) Zjerav
> N keel, D Kehle
> N Kalf, E calf ‘Kalf, kuit’

zie sub
Kalle
Kraanvogel
-keel(tje), kieltsje
Watterkalf

nrs. 7, 8, 9:
P, T, K > F, D, H
nr. 7
idg p
germaans f
Lat pater
Lat piscis
Lat planum
*peuk ‘behaard’
Gr pur
volksLat *pincio
Lat putidus
dorisch apeiros
*krop (onom.)
lets Upis ‘Oehoe’
Gr pteron
Lat penna < *petna
Lat pallidus
Tsjechisch praam
Lat porca

(behoudens Wet van Verner)
zie sub

idg t > germaans þ > d (th)
germaans þ (th)
>d
E three
N drie D drei
gotisch brÇþar
N broeder
E Thrush
D/N Drossel
E feather
N veder D Feder
germaans *þuman
N duim

(behoudens Wet van Verner)
zie sub
Drieteenmeeuw
Frater
Drossel
veer
Duimpje

Visarend
Veldhoen
Vosgans
Vuurgoudhaantje
Vink
Foddesbosk
Oeverloper
Raaf
Uil
veer
veer
Valduve
Ooievaar
Porseleinhoen
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nr. 8
idg t
Lat tres
sanskriet bhr~tar
Lat Turdus
Gr pteron Lat *petna
Lat tumor

idg p > germaans f
f of v
> N vader, E father, D Vater
> N vis, E fish, D Fisch
> N veld, E field, D Feld
> N Vos, E Fox, D Fuchs
> N vuur, E fire, D Feuer
> N Vink, E Finch, D Vink
> fries fodde, N vodde
> N oever, D Ufer, oudengels ofor
> *hraf, N Raaf
> zweeds Berguv, fries Katof
> D Feder, N veder
> N veder, veer
> N vaal, E fallow, D fahl
> N varen [mb.99B,1]
> N varken (o > a =nr. 10)
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nr. 9
idg -kLat cor
Lat centum, welsh can(t)
*kldo
Lat cano ‘zingen’
Lat collus
Lat collus
*keg
*kr~g (ono
Gr kánnabis
Gr keuthein ‘bedekken’
litouws laukas

nr. 10
idg korte -oLat nox
R chwost
Lat corvus
Gr orros (<orsos)
Gr ornis (vogel)
Lat sonus (klank)
idg *krop (Lockw)
slavisch Drop
Gr gomphus
Lat porca
Lat sordes ‘vuil’

idg korte -o- > germaans korte -agermaans korte -a> N nacht
> N kwast
> deens/noors/zweeds Skarv
> D Arsch
> ohd arn
> oudnoords svanr
> germaans *hraf
> N Trap
> N kam (g > k =nr. 6) mb.99B,34
> N varken (p > f =nr. 7)
> N zwart

nr. 11
idg korte -e-1
Lat ventus
Gr pente
Lat medius
idg *melg, Gr amélgo
1

idg -k- > germaans P- > h(behoudens Wet van Verner)
germaans P- > h- (slavisch/baltisch/indisch sisklank) zie sub
> N hart
> R sérdtse
> N honderd
> avestisch satem
> *holtaz
> N hout
Houtduif
> *hanan
>N Haan
Haan
> N hals
Halsbandparkiet
> N helling
Hille
> N haak
Haakbek
> *hrokaz
> oudnoords hrÇkr
Roek
> N hennep
> oudindisch Ñana Hennepvink
> *husa
> N huis
Huismus
> germ lauPa > ohd -lÇh
> mnl loo
Looflijster

Lat ventus > germ wind
germaans korte -i> germ wind
> mhd finf (p > f =nr. 7)
> N midden
> D Milch (< ohd miluh)

Porseleinhoen
Zwarte Ibis

zie sub
Windwanner
Middelste Bonte
Specht
Melkstaartje

Voor gedekte of gegemineerde nasaal of i, j of u in volgende lettergreep, in zwaktonige lettergreep.

nr. 12
idg lange -~- > germaans lange -Ç-, later > N -oe- /D -uidg lange -āgermaans lange -ō-, later
N -oe- /D -usanskriet matar
> germaans *moder
> N moeder, D Mutter
skrt bhr~tar, Lat frater > gotisch broþar
> N broer, D Bruder
Lat carus ‘lief’
> angelsaksisch hÇr
> N hoer, D Hure
Lat mare ‘zee’
> E moor ‘veen, heide’
> N moer
36

zie sub
Nachtegaal
Blauwstaart
Aalscholver
Aarsvoet
Arend
Zwaan
Raaf
Trap

gallisch bagos, Lat fagus > oudnoords bÇ
> mnl boeke
*kr~g (ono)
> *hrokaz > oudnoords hrÇkr > N Roek, fries Rûts

zie sub
Frater
Takhoer
(Moordrecht relict)
Moerassneeuwhoen
‘Beuk’, Boekvink
Roek

VERANTWOORDING

nr. 21

germaans(/gotisch) -au(-au- uit “diftong”)

> N lange o (ô) (-ou- voor w)
> ohd lange -o- (voor dentaal of [x])
> ohd -ou- (in andere gevallen) > D -au> oudfries lange -a- > fries diverse
> oudengels -ea- > E diverse
(mb.01B,31/33)
germ/goth
ohd > D
mnl?N
oudfries > fries oudengels >E
zie sub
rauþs
rot
rood
r~d > rea(d)
read > red
Roodborst
hauhs
hÇh > hoch
hooch
h~ch > heech heah > high
haubiþ
houbit > Haupt hovet
h~ved > haad hafoð >head
Roodvoorhoofdkanarie
*bau(g)ma
boum > Baum
boom
b~m > beam
beam
Boomgans
auso
Çra > Ohr
ore, oor
are > ear
are > ear
Ooruil
hlaupan
loufan > laufen lopen
hl~pa
hlapan
Ljip
augo
ouge > Auge
oge
~ge > each
age > eye
Roodoogvireo
*skauwÇn
scouwÇn
scouwen sk~wia
scawian > show Sjouwerman
biraubÇn
roub > Raub
roof
r~f > rôf
raf > reave
Roofvogel
laufs
loub > Laub
loof
l~f > leaf
laf > leaf
Looflijster
*lauPa-lôh (geogr.)
-lo(o), Loo
lah > -ley, -leigh Looflijster
oudn grautr groß
groot
gr~t > grut
grat
Grote Burgemeester
oudn austan Çst
oost
~st > east
east
Oostelijke Bergfluiter
audakleinÇt>Kleinod kleinood
ad
Ooievaar
fins laukka
louh > Lauch
look
lak, lok
lac > leek
Knoflookpad

germaans ã (û) > mnl uu [üü] > N ui
mnl uu [üü]
N ui
> mnl huus
> N huis
> mnl Duve
> N Duif
> mnl Ule
> N Uil
> N Fuut
> vlaams Fuit

nr. 22
germaans ū (û)
onl *hus
oudnederfr duva
ohd uwila
[N (Aars)Foet

(mb.01B,47)
zie sub
Huismus
Duif
Uil
Fuut

nr. 23 germaanse (/gotische) lange open  (-ae-) (-1-) [,:] > N/D/oudsaksisch/oudnoords lange -~> oudfries lange -- > fries ie
> oudengels lange -æ- > E ee, ea [i:]
germaans D/oudnoords N
oudfries > fries
oudengels > E
zie sub
got slpan sl~pr ‘luiaard’ slapen slpa > sliepe
slæpan > sleep
Slaapmuis
*(d)laoudno. ~ll
Aal
*l > Iel
æl > Eel
Aalreiger
D Schaf
Schaap skp > Skiep
scæp, scap > Sheep
Schaapwachtertje
*sðaD Saat
zaad
sd > sied, sie
sæd > seed
Zaadgans, Zaadkraai
*mþ(w)Ç ohd m~d
made mde > miede
mæð > mead, meadow Madelief, Mathoen,
Miedkreaker
oudnoords
{(*art1-) zweeds Årta

zie sub
Taling, Tsjilling

germaanse (/gotische) korte a > (oud)E korte e, (oud)fries korte e
oudengels > E
oudfries > fries
stæf > staff
stef > stêf
sacc > sack
sek
glæd > glad
gled > glêd
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nr. 24
germaans
got stafs
(Lat saccus)
glad

Taling *Tling > Tielling > Awteal > Teal
Tjilling
*Ertling >
>Atteal}
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Woordenboek

AAIBER – AALDUIKER

Aaiber Groningse volksnaam voor de Ooievaar ⇑ [VPG]. B&TS 1995 noemen ook Aiber en
Aibert. Zie ook sub Eiber.
Aaifretter Friese volksnaam voor de Bruine
Kiekendief ⇑ [Zantema 1992]. Aeijefretter in
ViF p.336 en De Vries 1928 en Aeifretter in De
Vries 1911. Het eerste deel betekent ‘ei’. Zie ook
Eierslurper. Voor fretter zie sub Bijeneter.
Aakster Volksnaam voor de Ekster ⇑, o.a. op
Texel, in West-Friesland en in Vlaanderen [Dijksen 1992; Pannekeet 1984;WVD 1996]. In Vlaanderen ook Akster, Ikster en Okster. Zie ook
Takhoer ⇑.
Houttuyn 1762 geeft Aakster op als N naam
voor de 10e der ‘Raven’ van Linnaeus 1758,
“Corvus Pica”. Houttuyn (p.320): “Men plagtze,
in ’t Neêrduitsch, Exter te noemen; doch hedendaags zeggen wy, in Holland, Aakster.” Kennelijk
komen de uitspraak [ekster] en [aakster] naast
elkaar voor.
Ook Aekster (<N Aeckster, Exter [VK c.1618]
<mnl aexter), Akster en Akke ⇑. In deze woorden is de idg wortel *ak ‘scherp, spits, kantig’ (dat
slaat bij de Ekster mogelijk op de lange spitse
staart; anderen vermoeden dat het op de snavel
betrekking heeft) het mooist bewaard. (Vgl. acupunctuur.)
Aalbessendief Volksnaam lokaal in ZuidHolland voor de Grauwe Vliegenvanger volgens
Albarda 1897, welke zijn bron (en nadere locatie)
niet vermeldt. Thijsse 1944 en ZiK vermelden de
naam niet.
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A

Aalduiker Mogelijk niet-bestaande volksnaam
in Rynja 1983 (voor de Dodaars) en B&TS (voor de
Fuut). Het is nl. zo, dat Albarda 1897 de namen
“Groote Aalduiker” voor de Fuut en “Kleine
Aalduiker” voor de Dodaars opgeeft, maar deze
namen zijn in feite Albarda’s vertaling van fries
Greate Ieldûker ‘Fuut’ en Lytse Ieldûker ‘Dodaars’ [De Vries 1912].
ETYMOLOGIE N Aal <mnl ale, ael; nederduits
Aal, saksisch Aol(e) <oudsaksisch āl; D Aal
<ohd āl; fries Iel (zie sub Ieldûker); E Eel
<oudengels æl; noors/zweeds/deens ål, ijslands
áll, færøers álur <oudnoords áll (>laps oalla).
Zie Klankwet nr.23.
Verschillende etymologische mogelijkheden
worden in NEW 1992 genoemd, maar geen enkele

AALREIGER – AALSCHOLVER

ervan is zeker. Misschien verwant met oudnoords ala ‘voeden’ en oudnoords alka ‘Alk’
<*al(l)a, dus zowel Aal als Alk op te vatten als
‘voedsel verschaffend dier’?
Voor N Paling Anguilla anguilla, een recenter
woord, zie Palingduiker.

Aalreiger Volksnaam voor de Blauwe Rei-
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ger ⇑) o.a. genoemd in Albarda 1897; daarom ws.
de vertaling van fries Ielreager ⇑; gronings Oalraaiger [VPG 1983].

Aalscholver Phalacrocorax carbo (Linnaeus:
Pelecanus) 1758. Grote, overwegend zwarte
watervogel, die duikend zijn voedsel, waaronder
Aal, bemachtigt. De ondersoort die sedert mensenheugenis in Nederland in kolonies broedt, is
Phalacrocorax c. sinensis (1). De nominaat komt
in de Lage Landen zelden voor (is vooral ook
moeilijk herkenbaar); zie daarvoor sub Grote
Aalscholver.
Nederduits Aalschorwel (op het eiland Poel in
de Oostzee) is daar de naam voor de Roodkeelduiker [Reichenow 1920]. Het is één van de vele
voorbeelden van etymologisch verwante namen
voor totaal verschillende vogelsoorten. Vgl. voor
dit aspect ook sub Bergeend, Dodaars, Klapekster, Loem, Rotje, Toppereend en Wedehoppe.
(2) Ook in algemenere zin voor iedere soort uit
het geslacht Phalacrocorax. Hiertoe behoort o.a.
de Kuifaalscholver ⇑, die niet in de Lage Landen
broedt, maar soms wel op de trek (vnl. aan zee)
waargenomen wordt.
De Aalscholver heeft vooral in de westelijke
helft van ons land en België een flink aantal
regionale volksnamen. Ielgoes ⇑ is de officiële
friese naam; het element ‘gans’ zit ook in
Rotgans (in Dinteloord (NB)), Rotgaanze (Kop
van Overijssel), achterhoeks Moddergaans en
zeeuwsvlaams Modderganze, hoewel de Aalscholver systematisch niets met de Ganzen heeft
te maken.
Voor het tweede deel van de naam zie sub
Schollevaar1.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In het “Placaet opt
stuck vande Wildernisse” van 27 maart 1502
wordt voor deze soort de naam Schollevaer vermeld [Brouwer 1954]. Bij eerdere vermelding in
de literatuur is het niet zeker dat het om de Aalscholver gaat: Van Maerlants “duker” (=“Mergus”) kan ook een andere duikende watervogel
zijn2. Dit geldt ook voor de Duycker (“Urinatrix
auis: & Mergus”) in de VK c.1618. Houttuyn
1763 noemt Kormoran ⇑ als N naam voor de 3e

der ‘Kropganzen’ van Linnaeus, “Pelecanus
Carbo”, en in de tekst ook: “Gemeenlyk wordt
deeze Water-Raaf of Zee-Raaf geheten”. NV
1770 gebruikt de naam Scholver. Schlegel 1852:
“DE Aalscholver. Ook schollevaar genoemd; in
Noord-Brabant rotgans.”
ETYMOLOGIE
N/westvlaams
Scholver(d)
(Schollevaar1) [WVD; vD 1904/1970] <mnl Scolfaren, scolfern (ook scolcaert), scollevaer [NEW
1992; vDE 1993]; fries (Iel)Skolfer, helgolandfries Skârwer (<Skoarwer); mnd scalvaron (na
dissimilatie uit scarvaron), Scalvern, Scharbe(n),
Schulver(e)n [HG 1669; Houttuyn 1763 (gelatiniseerde vorm?)]; oudengels scealfr en scealfor
[Lockwood 1993 p.47] hebben mogelijk ook zo’n
dissimilatie ondergaan, gezien oudengels scræb
[FWH]. Het resterende deel komt overeen met
Aalscholvernamen zoals D Scharbe (<ohd scarba,
scarva [Wahrig], E Scarf, zweeds/noors/deens
Skarv en ijslands Skarfur <oudnoords skarfr
‘Aalscholver’, zij het dat hier de klinker een korte
a is. De vormen met korte o zouden ingweoonse
vormen kunnen zijn, net als docht ‘dacht’ en
brocht ‘bracht’. Ook de klinker in oudengels
scræb kan als ingweoons gepalataliseerde a
gezien worden (Klankwet nr.24).
Germ *skar¯b-, idg *skerbh- <*(s)ker, *(s)kor
‘schreeuwen, schor’ [NEW sub reiger].
De verklaring is dus dat de vogel genoemd
is naar het schreeuwend, krijsend, schrapend
geluid dat hij in de broedkolonie maakt (vgl. oudnoords skrafa ‘babbelen, kletsen’) [AEW].
Vanwege het geluid, maar ws. toch ook vooral
vanwege de zwarte veren, lopen de namen van
Aalscholver en de Kraaiachtigen vaak samen.
Men ziet dit in de wetenschappelijke naam Phalacrocorax, in N Waterraaf, D Krähenscharbe
‘Kuifaalscholver’, F Cormoran (1550) <mf cormorant (1374) <oudf corp marenc (=corbeau
marin = ‘zee-raaf’; idem catalaans corb mari en
portugees Corvo-marinho; vgl. Lat Corvus
‘Raaf’), lets Jūraskrauklis (Krauklis =‘Raaf’) en in
de oudere poolse naam Kruk-Wodny (pools Kruk
‘Raaf’) [Houttuyn 1763]. Vandaar dat het aantrekkelijk zou zijn als een rechtstreekser verband
tussen germ *skar¯b- (of misschien *skarw-?) en
Lat Corvus ‘Raaf’ gelegd kon worden (meer sub
Scholver). Lockwood 1993 postuleert idg *Krop
(geluidsnabootsing van de roep) ‘Raaf’; hiermee
zou, met voorgeschoven s en met metathesis van
de r, germ *skarf- “Waterraaf” overeenkomen.
1

Het gedeelte schol in Schollevaar en Aalscholver is na r > l-wisseling (mogelijk) ontstaan uit
de idg wortel *(s)ker; het is etymologisch níét
verwant met hetzelfde stukje schol in Scholek-

AARDZWALUW – AARSVOET
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ster, dat van de idg wortel *(s)kel stamt (betekenissen ‘schreeuwen’ versus ‘schelp’) (vgl.
sub Scholekster).
De vis Schol Pleuronectes platessa L. 1758 is
steeds niet in het geding.
Het lijkt er op dat Van Maerlants “duker” een
nestvlieder is, wat dan misschien eerder op
Fuut dan op Aalscholver wijst:
vs.2745 “Haer jonghen sijn so ghedaen,
Teersten dat si uten doppe gaen,
Al verliesen si vader ende moeder,
Dat si hem sonder behoeder
Bedraghen connen ende gheneren.”

Aarsvoet Verouderde N benaming voor de
Fuut ⇑ en voor leden van de Futenfamilie in het
algemeen, genoemd in Houttuyn 1763 (p.133,
138 en 139). Junius 1581 vermeldt Aersvoet en
Kiliaan 1599 Aers-voet [Suolahti; Wilms
960127]. De naam “Arsevoet” (voor de Dodaars)
werd door de zwitserse humanist Conrad Gesner
in diens Historia Animalium Liber III qui est de
Avium Natura (1555) opgegeven als hollands.
Via Florio 1598 en Merrett 1667 werd hij overgenomen in het E: Arse Foot [Lockwood 1993]. D
Steissfuss (letterlijk: ‘stuit-voet’). Ook de wetenschappelijke naam Podiceps (voor het geslacht
der Futen) moet eigenlijk verstaan worden als
“Podicipes” en betekent dan zoiets als “aarspotig” [Coomans de Ruiter et al. 1947]. De leden
van de Futenfamilie hebben de poten (‘voeten’)
zeer ver achter aan het lichaam bevestigd, alsof
de voeten aan de aars zaten. Bij het zwemmen en
duiken is dit een ideale positie; op het land
maakt het deze vogels echter vrij onbeholpen.
Fries Earsfuttel(er) ⇑ staat voor de Dodaars.
Vgl. ook sub Dodaars en Fuut. Deze laatste naam
is via Foet uit Aarsvoet [aarsfoet] ontstaan, ws.
door weglating van het woorddeel -aars wegens
taboe.

Fuut

ETYMOLOGIE N aars <mnl aers, eers, ers; oudsaksisch ars; fries ears (r wordt niet uitgesproken) <oudfries ers; D Arsch <ohd ars; E ass, arse
<oudengels ears (nog behouden in Wheatear
‘Tapuit’, vals enkelvoud van Wheatears =‘witaars’, Tapuit); oudnoords ars; germ *arsa-z <idg
*orso-s [vgl. Klankwet nr.10; vgl. Gr órros
(<*orsos) ‘staartbeen’ en ourá (<*orsjâ) ‘staart’;
(ourá bijv. in Phoenicurus ochruros); oudiers err
‘staart, punt’.
N voet <mnl voet (1237), vuot (c.1240) [VT]
<oudnederfr fuot; fries foet, fuot- <oudfries fōt;
achterhoeks voot, nederduits Foot <oudsaksisch
fōt; D Fuß <mhd vuoz <ohd fuoz; E foot <mid-
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Aardzwaluw Oude naam voor de Oeverzwaluw ⇑. Hij wordt min of meer voorgesteld door
Houttuyn 1763. NV 1770 noemt de namen
Oeverzwaluw en Aerdzwaluw. Het is de naam
van eerste keus bij B&O 1822 (“De Aard- of
Oeverzwaluw”). Ook Schlegel 1858 noemt de
naam als alternatieve (in 1852 nog niet), evenals
Albarda 1897. In het laatste geval zou de naam
ook de hollandse vertaling van de friese naam
kunnen zijn. Meer sub Ierdswel.
B&TS 1995 verklaren de naam in het lemma
als volgt: “In de tijd dat nog maar weinig over de
vogeltrek bekend was, waren sommigen van
mening dat Oeverzwaluwen in de (modderige)
grond … overwinterden.” Voor de friese naam
Modderswel ⇑ zou dit inderdaad het benoemingsmotief geweest kunnen zijn, omdat Oeverzwaluwen in de (natte) modder immers geen
nestgang kunnen uitgraven. In de aarde (=fries
modder), in de grond of in het zand (mits niet te
los!) lukt dit wel; de namen Aardzwaluw en
Zandzwaluw ⇑ duiden ws. dáár op.
ETYMOLOGIE N aarde <N aerde, eerde [VK
c.1618] <mnl aerde, airde, eerde (<mnl erde
(c.1237) [VT]) (1. aarde =klei, leem; 2. aarde
=grond, bodem; 3. aarde =wereld); saksisch
eerd(e); <oudnederfr/oudsaksisch ertha; fries
ierde <oudfries erthe; D Erde <mhd erde <ohd
erda; E earth <middelengels erthe <oudengels
eorðe; zweeds/noors/deens jord ‘aarde, (stuk)
grond, bodem’ <oudnoords jörð (<*erþu met
zgn. breking); gotisch airþa.
NEW 1992: “Een dentaalafleiding van ohd ero
‘aarde’ en oudnoords jörfi ‘zand’, vgl. Gr éra ‘aarde’, éraze ‘op de grond; ter aarde’.” vDE 1993
noemt welsh/cornisch erw ‘strook land’. Verdere
etymologische verwantschap blijft bij deze
auteurs onbesproken. Alleen Weekley 1967
vraagt zich af of er verwantschap bestaat met Lat
arvum ‘(beploegde) akker’, waaromheen de groep
rond N aard ‘geaardheid’ bij een idg wortel *ar-;

kennelijk verzetten formele gronden zich hiertegen. Mackensen 1985 noemt een wortel *er(t)-,
*eru- bij D Erde.

AASGIER – -ACHTIGE
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delengels fot <oudengels fōt; zweeds/noors fot,
deens fod, ijslands/færøers fótur <oudnoords
fótr; gotisch fōtus. Lat pes, 2e nv. pedis; Gr BobH
poús, 2e nv. Bo*`H podós, litouws peda ‘voetstap’; avestisch pad ‘voet’, oudindisch pād ‘voet’.

Aasgier Neophron percnopterus (Linnaeus:
Vultur Perenopterus) 1758. Eén keer in Nederland (mei 2001, Hans van Oosterhout) en 1x in
België gesignaleerde soort van Gier, die normaal
voorkomt in o.a. Zuid-Europa. Leeft, gelijk de
andere Gieren ⇑, van aas. Schlegel 1828 (p.175)
spreekt van “de witte aasvogel”. Aasvoël is de
officiële zuidafrikaanse naam voor ‘Gier’ gebleven; zuidafrikaans Egiptiese Aasvoël is ‘Aasgier’.
De namen Aasgieren (Neophron) en Gewone
aasgier (Neophron percnopterus) komen we
tegen in Schlegel 1858 (p.57) in de bespreking
der europese (maar niet in N waargenomen)
“Gierachtige Roofvogels” (p.3). Bij Calkoen 1903
de naam van het lemma voor de soort. Houttuyn
1762 (p.115) noemt Linnaeus’ 6e Gier, “Vultur
Perenopterus”, Arendgier, een (ad hoc?) vertaling van de Gr naam Gypaëtos, die ook de D
vertaling “Geijr Adler” kende [Jonston 1660
Tab.4]. Houttuyn verwijst echter naar de uitgebreide beschrijving van de Zweed Hasselquist
(1751) en noemt dan een andere naam: “De Heer
HASSELQUIST, door wien deze Roofvogel, in
Egypte, zeer naauwkeurig is waargenomen, geeft,
onder den naam van Egyptische Bergvalk, daar
van een omstandige beschryving.” Mogelijk
ligt hier de basis van E Egyptian Vulture, F Percnoptère d’Egypte en bulgaars Egipetski lesjojad.
De soort was ten tijde van Hasselquist nog niet
zeldzaam in Egypte, getuige: “Zy leeven in
gemeenzaamheid met de Honden, die te Kairo
zeer menigvuldig zyn, en buiten de Stad in ’t
wilde loopen, geen andere Spyze hebbende dan de
weggeworpene Ingewanden en Afval van geslagte
Dieren, benevens allerley Drek en Krengen,
die derwaards gevoerd worden en ’er ontzaglyk
groote vuilnishoopen maaken, waar in zelfs deze
Dieren nestelen, zo wel de Honden als de Gieren.
Op ’t groote Plein, ’t welk voor het Slot van Kairo
is gelegen en tot een Geregtsplaats dient, komen
zy beiden, ’s morgens en ’s avonds, te samen.
Hier wordt hun, volgens den Stelregel der Mahomethaanen, welker barmhartigheid zig ook tot
de Dieren uitstrekt, dagelyks, op de gemelde
tyden, zekere veelheid versch Vleesch uitgedeeld,
en zulks volgens de uiterste wille van Luiden van
Vermogen, die daar toe zekere Fondsen hebben
geschikt.” [Houttuyn p.118, vertaald naar Hasselquist]. In Jonston 1660 staan op Tab.4 welis-

waar de namen Percnopterus en Geijr Adler,
maar bij een afbeelding, die de Aasgier niet in het
minst kan voorstellen. Zeer herkenbaar als Aasgier daarentegen is een figuur op Tab.5, waarbij
vermeld “Perenopterus Aquila peregrinus”. Hieruit blijkt, dat de vierde letter van Percnopterus
(Gr perknos ‘donkerkleurig, (blauw)zwart’ en Gr
pteros ‘gevleugeld’) dikwijls, ook bij Linnaeus,
gespeld werd als e.
In Thieme’s Vogelatlas 1980 wordt tussen
haakjes de naam Witte Krenggier gegeven. Deze
naam vermeldt ook Grzimek 1973 (p.455).
D Aasgeier naast Schmutzgeier; zweeds
Smutsgam. In deze twee laatste namen staan
Schmutz en smuts voor ‘vuil, vieze drab’, verwant met N adjectief smeuig <idg *(s)meu‘vochtig, mottig, modderig, smerig’ (vgl. ook
Smerlingh en Smelleken en vgl. de etymologie
van mooi sub Akke).
ETYMOLOGIE N aas (betekenissen: 1. voedsel
der dieren; prooi. 2. lokspijs (bijv. voor het
vangen van vis). 3. kreng, rottend dier) <mnl aes;
nederduits Aas <mnd ās <oudsaksisch angulās
(vgl. betekenis 2); D Aas <mhd/ohd ās; oudengels æs.
Lat esca o.a. ‘aas’ en ww. edo, Gr edoo ‘eten’;
idg *ed ‘eten’. Zie voor eten en vreten sub Bijeneter.

-achtige Achtervoegsel dat in de N nomenclatuur voor de klasse van de Vogels Aves frequent
en voor verschillende doeleinden gebruikt wordt.
Albarda 1897 gebruikt dit achtervoegsel om
namen van ordes en families te construeren,
bijv. Duikerachtigen voor wat bij hem de orde der
Urinatores is, Alkachtigen ⇑ voor de familie der
Alcidae en Raafachtigen1 voor de familie der Corvidae. Het achtervoegsel werd en wordt niet
consequent voor íédere benaming van ordes en
families gebruikt; zo heet de orde Striges bij
Albarda 1897 “Uilen” en de familie Bubonidae
“Ooruilen”.
In dit werk worden regelmatig vogelnamen op
-achtige(n) vermeld, welke als consequentie van
het gebruik van hoofdletters bij vogelnamen
dus ook met een beginhoofdletter worden
gespeld (zie Verantwoording: Spelling van de
vogelnamen).
De meest ‘dankbare’ vogelnamen zijn Alkachtige(n), Fuutachtige(n) resp. Vinkachtige(n)
voor Alcidae, Podicipedidae en Fringillidae welke
nl. zonder dat het geringste misverstand mogelijk is, het verschil maken met de Alk Alca torda,
de Fuut Podiceps cristatus en de Vink Fringilla
coelebs. (Buiten de ornithologie zijn goed her-
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kenbare namen: Katachtigen (zoölogie) en Wolfsmelkachtigen (botanie)).
Misverstand is al snel mogelijk wanneer men
voor ‘de familie van de Fuutachtigen’ de naam
Futen zou hanteren; met deze laatste naam
immers duidt men ook ‘meerdere exemplaren
van de soort Fuut’ aan. Toch heeft de redactie
van het vogeltijdschrift Dutch Birding (c.1980)
besloten deze situatie te aanvaarden, zij het dat
men onderscheid wenst te maken tussen Futen
‘meerdere exemplaren van de soort Fuut’ en
futen ‘meerdere exemplaren uit de familie der
Fuutachtigen’ (in dit geval kunnen ook Dodaarzen onder de futen vallen). Het verschil is nu
alléén duidelijk bij schriftelijk gebruik van de
naam, want het zit hem in het al dan niet gebruiken van een hoofdletter. Bovendien zal aan
schrijvers die vogelnamen nóóit met een hoofdletter wensen te schrijven het verschil ontgaan.
1

synoniem Kraaiachtigen.

Adderspecht Naam voor de Draaihals vol-

Adelaar Literair-poëtische naam voor Arend ⇑.
D Adler is in tegenstelling tot N Adelaar wél in
gebruik voor officiële vogelnamen (bijv. Steinadler). Calkoen 1903 echter voerde de naam
Keizersadelaar =Keizerarend ⇑.
ETYMOLOGIE N Adelaar <mnl adelaer; D Adler
<mhd adelare (12e eeuw) (‘edele aar, edele
Arend’, Valkeniersterm); mnd adelarn.
Afrikaanse Vink Fringilla (coelebs) spodiogenys Bonaparte 1841. In Noord-Afrika broedende nauwe verwant van de Vink.
Op 4 april 2003 voor het eerst in N waargenomen op de Maasvlakte (ZH). Een oud F geval
(gevangen en opgezet) dateert van april 1861
[Mayaud 1936 p.196-197]. F Pinson spodiogène.
ETYMOLOGIE Afrika: <Lat Africa.
Aind Groningse volksnaam voor de Wilde Eend
(⇑ en zie sub Eend) [VPG]. De naam is in zijn beknoptheid volledig vergelijkbaar met fries Ein ⇑.

Ekster

Akke Volksnaam voor Ekster ⇑ (zie ook Aakster) en voor de Kauw ⇑ (Thijsse 1944). Strijbos
1976 noemde een in zijn jeugd te Haarlem
gehouden tamme Ekster “Akke” (Vogelvrij p.28).
De oerbetekenis is ‘scherp, spits’, maar de vorm
is wel zeker ook beïnvloed door de friese meisjesnaam Akke. Sommige friese volksnamen zijn
uitgebreid tot Akkemuoi (>Akke-moai) en
Akketsjoenster (resp. ‘tante Akke’ > ‘mooie
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gens B&TS 1995. Zij doen geen opgave van de
plaats(en) waar deze naam gebruikelijk is/was.
Het eerste deel van de naam berust op het
eigenaardig draaien van de hals (vandaar de
naam Draaihals) wat de vogel doet als men hem
in de hand heeft. Dit gedrag doet denken aan een
soortgelijk gedrag van de Slangen van de Slangenbezweerder en heeft aanleiding gegeven tot de
vlaamse (waaslandse) naam Slangevogel [Joos
1900; WVD 1996], D Natterhals (Naterhalß reeds
bij HG 1669), E Snake-bird [Jackson 1968].
Mogelijk hebben ook andere zaken tot deze
namen aanleiding gegeven. Zo zegt HG 1669:
“bey den Teutschen hat er mancherley Nahmen/
theils von dem umbwenden seines Halß/ theils
weil er der Nater [=Adder] gleich ist.” Een E
volksnaam luidt Tongue Bird; een Slang steekt
dikwijls zijn tong uit om te ruiken, terwijl de
Draaihals hetzelfde zal doen om zijn voedsel
(vnl. Mieren) naar binnen te werken.
Het element -specht in de naam is correct: de
Draaihals is sterk verwant met de Spechten.
ETYMOLOGIE N Adder (Vipera berus) <N
Nater, Nater-slanghe [VK c.1618] <mnl adder,
adere, adre, ader. Het is merkwaardig, dat een
oorspr. begin-n door metanalyse eerst wegvalt (in
het mnl), dan ten tijde van Kiliaan weer terugkeert om tenslotte in het modern N weer weg te
vallen. In het D komt het woord zowel mét als
zonder n voor: D Natter <mhd nater, natere
<ohd natara; naast D Otter (in Kreuzotter
‘Adder’) <oostmiddelduits noter, notir; drents

adder <oudsaksisch nadra; E Adder <oudengels
næd(d)re; oudnoords naðr(a); gotisch nadrs.
~Lat Natrix (=Waterslang; Natrix natrix is de
huidige wetenschappelijke naam voor de Ringslang); iers nathir ‘Slang, Waterslang’; welsh
neidr. Idg *(s)ne ‘kronkelen, draaien’ [NEW 1992;
vDE 1993; Mackensen 1985].

AKKELAAI – ALBATROS

Akke’ en ‘Akke-de-toverheks’), vooral daar waar
kinderen hun (tamme) Ekster toespraken [De
Vries 1928; ViF 1979].
Een Ekster rondom het huis bracht volgens het
friese volksgeloof visite, of erger, rampspoed en
dood [ViF p.1414].
ETYMOLOGIE fries muoie/N (dial.) meuje,
meut, meu, moei ‘tante’: deze woorden zijn in de
kindermond vervormd uit moeder [Weijnen
1996]. In het fries wordt -muoi direct achter de
vrouwennaam geplaatst [Zantema 1992; Aaltsjemuoi =‘tante Aaltje’, ws. qua vorming te vergelijken met N Thomasvaer], reden om aan te
nemen dat deze constructie van toepassing was
op de Eksternaam Akkemuoi. Er is geen reden
om aan te nemen, dat de schoonheid van de
Ekster het primaire benoemingsmotief is
geweest, temeer daar de meeste Eksternamen
enigszins negatief zijn (Akke-tsjoenster!). Maar
juist vanuit kinderstandpunt kan men zich voorstellen, dat men zijn (eigen tamme) Ekster, het
woord half in de mond gekregen hebbende, ook
mooi vond.
ETYMOLOGIE N (/hollands) mooi <mnl mooy,
moy; fries moai; nederduits moi ‘mooi, aangenaam’ <mnd moie, moi.
Het woord heeft een zeer klein verspreidingsgebied (maar daar een zeer grote gebruiksfrequentie, met de pieken in de uitdrukkingen:
‘mooi weertje vandaag’ en ‘een mooi doelpunt’).
De verwantschap met andere woorden is onzeker;
niettemin wordt, uitgaande van germ *mauja-,
verband gelegd met R myt’ (<oudslavisch myti,
myja) ‘wassen, spoelen’, (m.a.w. mooi (rein)
maken door de modder eraf te spoelen) en de vele
woorden rond N modder, E mud, N smoezelig en
D Schmutz (met voorgeschoven s; vgl. sub
Aasgier). Typisch zuidN (maar niet verwant) is:
schoon.
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Akkelaai Volksnaam in Groningen voor de
Scholekster [VPG]. Akke- correspondeert met
‘Ekster-’. Zie ook sub Laai.
Akkerleeuwerik Verouderde N benaming voor
de Veldleeuwerik ⇑. Houttuyn 1763 (p.461)
noemt de naam: “Gemeene of ongekuifde
en Akker-Leeurik wordt deeze van meest alle
Schryvers geheten, en somtyds ook zingende en
ten Hemel stygende Leeurik.”
ETYMOLOGIE N akker <mnl acker; fries eker,
ikker <oudfries ekker; D Acker <ohd ackar; oudsaksisch akkar; oudnoords akr (>noors/zweeds
åker); oudengels æcer (>aker >acre); gotisch

akrs; <germ *akra. Lat ager (vgl. agricultuur; het
woord schuilt ook in de vogelnaam peregrinus
‘Wandervalk, Slechtvalk’, <Gr (D`H agrós;
oudindisch ajra-; <idg *ag ‘drijven van vee’; Gr
(T ágo ‘idem’).

Akkermannetje Volksnaam voor Witte Kwikstaart ⇑ en Gele Kwikstaart ⇑ [Schlegel 1858; in
de VK “acker-manneken (sax. sic.)”]. Hoewel bij
de Kwikstaarten mannetje en vrouwtje (met
enige moeite) op de kleur te onderscheiden zijn,
heeft ‘-mannetje’ hier ws. niets met het geslacht
van de vogel te maken. Eerder moet gedacht worden aan een overdrachtelijke betekenis van
‘kleine man, op een of andere manier werkzaam
op het veld’. Voor deze uitleg pleiten ook
de andere volksnamen voor de Witte Kwikstaart, zoals Bouwmannetje (fries Boumantsje),
Bouwmeestertje, Landmetertje, Ploegdrijverke,
Paardenwachter.
ETYMOLOGIE N man <mnl man; D Mann
<ohd man; gotisch manna; oudindisch manu
‘man, mens’. De Vries 1967: “Formeel kan het
woord bij de idg wortel *men ‘denken’ behoren,
maar het is niet waarschijnlijk, dat de man van
de aanvang af als ‘het denkende wezen’ zou zijn
opgevat.” Dus zijn man, het persoonlijk voornaamwoord men en mens in de germaanse talen
etymologisch verwant; deze drie betekenissen
zijn ook in het F verenigd (homme ‘man, mens’;
on ‘men’ <om <Lat homo), maar niet in het Lat,
waar homo ‘mens, kind der aarde (=humus)’ is
en vir ‘man’; vgl. sub Vireo) (vgl. N wereld en
weerwolf).
In de E vogelnamen Mannikin (Lonchura) en
(mogelijk) Manakin (Pipra en verwanten, ZuidAmerika) schuilt het N/vlaams manneken, mannekijn ‘mannetje’ (evenals in mannequin).
Albatros Algemene N naam voor alle soorten
uit de familie Diomedeidae, waarvan er echter
geen enkele tot de Nederlandse avifauna
gerekend kan worden. Niettemin zou de Wenkbrauwalbatros = Malmokalbatros ⇑ als dwaalgast in de Nederlandse kustwateren verwacht
kunnen worden; mogelijk is hij zelfs al eens
gesignaleerd.
ETYMOLOGIE N Albatros (Houttuyn 1763:
Albatross) <E Albatross of <F Albatros (1751)
<portugees alcatraz ‘Albatros, Pelikaan’ <portugees alcatruz ‘emmer aan een waterrad’ (vandaar
> Pelikaan, met een krop die evenveel water kan
bevatten als die emmer) <arabisch al qadus ‘de
kruik’.

ALIEVOGEL – ALK (1)

Alievogel Volksnaam bij Zwolle en in Salland
(Ov) voor de Wulp ⇑ [ZiK; Rynja 1983; B&TS]. Het
eerste deel is ws. een zuivere onomatopee.

Alk
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Alk (1) Alca torda Linnaeus 1758. Kolonievormende zwart-witte zeevogel met eigenaardig
zijdelings afgeplatte snavel, die buiten het broedseizoen op zee langs de kusten van de Lage
Landen in wisselend aantal te vinden is.
De naam Alk voor de zeevogel komt voor in
Houttuyn 1763 (p.81), die wijst op oudere
namen Alca of Alka bij de “Schryvers” en “Alk,
gelyk hem de Noorwegers noemen.” Linnaeus
1758 verwijst bij zijn (éénduidige) beschrijving
van de soort naar de naam Alca bij Clusius
(1605). Linnaeus kende dus de Alk. Als Zweed
zou hij met de in de Oostzee broedende Alkachtigen inderdaad goed bekend moeten zijn, maar in
zijn werk uit 1758 vinden wij de Zeekoet ⇑, die
we wel zouden verwachten, niet terug. In plaats
daarvan vinden wij de Dikbekzeekoet (Alca Lomvia dan toch) en de Kleine Alk (Alca Alle), maar
deze komen slechts bij hoge uitzondering in de
zweedse wateren. Er moet dus vrijwel zeker worden aangenomen dat de door Linnaeus gehanteerde wetenschappelijke namen bij de verkeerde
soorten zijn terecht gekomen. Een ander voorbeeld van onduidelijkheid: het woord ‘alle’ (in
Alle alle, de wetenschappelijke naam voor de
Kleine Alk) en het woord ‘grylle’ (in Cepphus
grylle = Zwarte Zeekoet) zouden volgens Linnaeus’ eigen zeggen synoniemen, want slechts
lokaal verschillende dialecten (nl. op Öland resp.
Gotland) voor dezelfde vogel zijn (cit. Coomans
de Ruiter et al. 1947 p.130). Dit is des te aannemelijker aangezien de Zwarte Zeekoet op beide
eilanden veelvuldig voorkomt; de Kleine Alk niet
of bij hoge uitzondering. De namen ‘alle’ en ‘grylle’ kunnen echter ook op uitsluitend de Zeekoet
of op uitsluitend de Zwarte Zeekoet slaan (gezien
de verspreiding van deze soorten in de Oostzee),
of misschien toch op allebei, maar in dat geval

heeft Linnaeus het mis wat betreft de opmerking
dat de namen synoniem zijn. {alle en grylle zijn
dan misschien wel synoniemen, maar ze zijn
niet etymologisch verwant; zweeds grylle <grytle
<gryt ‘dierenhol in een steenhoop’ ?<Lat crypta
<Gr (vgl. N grot); zweeds Sillgrissla ‘Zeekoet’;
zweeds Sill ‘Haring’.}
Pontoppidan beschrijft in 1763, vijf jaar na
Linnaeus’ Systema Naturae (1758), voor het
eerst, nemen we aan, de Zeekoet, maar hij
gebruikt als soortnaam het deense woord aalge,
dat in het rijtje scandinavische woorden ‘rond
alka’ past (alka, alke, alk, aalge, alle, *al(l)a (De
Vries 1967, sub alk)).
ETYMOLOGIE N Alk [1763], fries Alk (De Vries
1912); D (Tord1)alk, E Auk [Ray 1674] en de latinisering Alca [Clusius 1605] <deens Alk, noors
Alke, ijslands/faeröers Álka <oudnoords alka
‘Alk, Alkachtige’ [De Vries 1962a; Lockwood
1993]. Holthausen 1934 en NEW 1992 noemen
echter oudengels ealce (betekenis?). Groenlands
Agpa ‘Dikbekzeekoet’ lijkt iets op het scandinavische woord. Laps Halka ‘Alk’ lijkt zóveel op
Alka, dat dit wel een leenwoord zal zijn.
De Vries 1962: oudnoords alka is opgebouwd
uit *al(l)a + k-suffix, dat dikwijls gebruikt wordt
om diernamen mee te vormen (vgl. haukr sub
Havik en máki sub Meeuw; voorts kráka ‘Kraai’,
vákr ‘Buizerd’ en gotisch ahaks ‘Duif’ [Kluge
1899 § 61b]).
NEW (1962a en 1992) ziet verwantschap met
Lat olor ‘zwaan’ en Gr eléa2 ‘moerasvogel’, terwijl vDE 1993 daar nog middeliers ela [>iers Eala
‘(Knobbel)Zwaan’] aan toevoegt en het ‘bindend
element’ van een klanknabootsende basis veronderstelt. Dit laatste moet dan begrepen worden
als halfonomatopee, omdat al deze vogels
immers verschillende geluiden maken. Indien
we er van zouden uitgaan dat het scandinavisch
Alka een zuivere klanknabootsing is, dan juist is
het de vraag van welke soort precies het geluid
nagebootst is. Dat ‘alle’ op Öland gebruikt zou
zijn ter aanduiding van het geluid van de Kleine
Alk en deze vogel zelf, valt als mogelijkheid
onmiddellijk af zodra men de broedgebieden van
deze soort op de kaart opzoekt. {Een hele serie
citaten in Coomans de Ruiter et al. 1947 p.130,
die Lönnberg (1927-1929) citeren, welke op zijn
beurt Hantzsch citeert, is daardoor overbodig.}
Lockwood 1993 (sub Auk, p.25) voert aan, dat de
oerbetekenis van oudnoords alka ‘nek, hals’ is
overgegaan op de vogel Alk (Alca torda) vanwege
de gewoonte om zijn nek te strekken na landing
op de broedrots.
Samenvattend overzicht van bovenstaande
theorieën en eigen conclusie (zie ook Wilms

ALK (2) – ALLEGEZANG

970209/17): NEW ziet alka opgebouwd uit een
grondwoord *al(l)e + k-suffix; gezien de analoge
voorbeelden die dit werk geeft (alle met een ksuffix), klinkt dit aannemelijk; Lockwoods alka
(één woord) =nek is dan niet meer relevant. Ook
de wel geponeerde verwantschap met Gr Alkuōn
‘IJsvogel’ valt zodoende af, want dit is opgebouwd
uit alk- + suffix -uÇn (en niet: al- + -kuÇn). Dat
*al(l)a verwant zou zijn met Lat Olor (=Zwaan),
is ws. onjuist. In Olor betekent het grondwoord
‘wit’, en Alkachtigen zijn, zeker in het zomerkleed, juist overwegend zwart. Als men van de
correctheid van Olor <‘wit’ uitgaat, kan Ol- in
Olor niet óók nog eens een klanknabootsende
vorming zijn! Als men dan voor *al(l)e uitgaat
van een klanknabootsende vorming, is Lat Olor
in ieder geval niet verwant! *al(l)a zou iets als
‘roepen’, ‘lawaai maken’ kunnen betekenen, volgens De Vries 1977 [Wilms 970209,2], maar ijslands jálmr ‘lawaai’ behoort bij oudnoords gjalla
(vgl. onder Nachtegaal). Alkachtigen op de broedkolonie maken inderdaad veel lawaai, wat overigens niet typisch voor deze soorten is; ook
Drieteenmeeuwen en Aalscholvers kunnen er
wat van. Een alternatieve betekenis van *ala- zou
kunnen zijn: ‘eetbaar, voedzaam, vet’. Deze betekenis zit in E/norn Alamottie ‘Stormvogeltje’
[Lockwood 1993] en mogelijk ook in Elegug, Eligug ‘Alk, Zeekoet’ [contra Lockwood 2003] en in
N Aal (zie sub Aalreiger). Ook deze betekenis
kan goed met Alkachtigen in verband gebracht
worden: onder vaak levensgevaarlijke omstandigheden plukten de bewoners uit de omgeving
(de eieren en de jongen van) de Alkachtigen van
de vogelrotsen voor de consumptie.

“warbler” zou een in het moeras levend zangertje kunnen zijn). Als dit allemaal klopt, is het
onterecht om een “klanknabootsende basis” aan
te nemen zoals vDE 1993 doet voor “elea” Alk.

Alk (2) Naam voor één lid (één individu) van de
familie der Alken of Alkachtigen Alcidae. Meer
sub -achtige en sub Alkachtige.
Alk (3) Friese volksnaam voor de Kauw (daarnaast is Alk dus de officiële friese naam voor de
Alk (zie Alk (1)). Verwante namen zijn nederduits Âleke, Âlke, Aelke (Gesner 1555) <mnd
Aleke, Alleke (>deens Allike en zweeds Alika,
Allika) [Suolahti 1909; De Vries 1911; Boer-Den
Hoed 1956].
ETYMOLOGIE nederduits Ael(c)ke <mnd Aleke,
Alleke, Alke [Falk 1910; Suolahti]. Al-, Al(l)e- of
Al(l)i- <Ale <Adelheid (in fabels de naam voor
‘kletsende’ Kauw, “schwatzende Dohle”; als vermaak werd aan Kauwen geleerd te ‘praten’; vgl.
N Klapekster) + -k <-ke <-ka(a) ‘Ka, Kauw’. De
naam is dus de op twee plaatsen ingekorte weergave van *Adelheid (de) Kauw1. De opbouw van
een dergelijke vogelnaam uit een persoonsnaam
+ vogelnaam zien we vaker: Hanska (‘Kauw’ in
Groningen), Hannekâ (Häpke z.j.), ook in het
E, Jackdaw (‘Jaap de Kauw’) (ook: Magpie ‘Margareth de Ekster’, Robin Redbreast ‘Robin Roodborst’ etc.).
Misschien is fries âld Roek ‘Roek’ een verbasterde analoge vorming (<*Ale Roek).
1

1
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In zweeds Tordmule ‘Alk’ is zweeds mule
=‘muil, bek’, wat misschien duidt op de hoge
snavelvorm van de Alk (ook in E Razorbill).
Het element tord ‘mest’ (N/mnl tort, toort; vgl.
Taartmerel en Todlijster) is vervolgens in de
wetenschappelijke naam (Alca torda) en in D
Tordalk opgenomen. {Tordmule, letterlijk
‘mest-muil’, duidt mogelijk op het witkalken
van de broedrotsen. In E Tod Bird =Dung Bird
=‘Grote Jager’ zit hetzelfde woord (E turd)
[Lockwood 1993].}
Jobling 1991 (p.104) vermeldt: “Heleia Gr.
eleia, a small bird mentioned by Callimachus,
conjectured to be a warbler.” Bartelink 1958
vermeldt de woorden ª8,4@H héleios ‘in moerassen levend’ en ©8,`-2D,BJ@H heleó-threptos
‘in moerassen groeiend’. Men zou daaruit licht
afleiden, dat De Vries’ eléa ‘moerasvogel’
dezelfde is als Joblings vogel en verder dat de
betekenis verband houdt met ‘moeras’ (de

Suolahti 1909 beschouwt mnd Al(l)eke als
“Koseform von Adelheit”, dus -ke als verkleiningssuffix.

Alkachtige Naam voor één individu of één
soort uit de familie van de Alkachtigen. Zie Alk
(2) en zie sub -achtige.
Deze benaming staat in Albarda 1897 p.111.
Allegezang Allezanger Aliezanger Alklapperke Vlaamse namen voor de Spotvogel ⇑,
overeenkomend met de volksnamen Lepkentwee, Taalmannetje en Zevenzangertje ⇑. Met
de namen wordt aangeduid dat de Spotvogel een
zeer veelzijdig zangrepertoire heeft, alsof hij twee
resp. zeven “talen” sprak, of zelfs alsof hij alle
“talen” sprak. De eerste drie namen van het
lemma staan in WVD 1996 (p.42), Alklapperke
(vgl. polyglotta als wetenschappelijke naam voor

ALPENGIERZWALUW – ALPENKRAAI

de Orpheusspotvogel, ⇑) staat bij Guido Gezelle
als synoniem voor rossignol bâtard [Bakker
2000].
Voor de etymologie van zang(er) zie sub Zanglijster en voor de etymologie van klapper zie sub
Klapekster.

Alpengierzwaluw

Alpenheggenmus Prunella collaris (Scopoli)
1769. Grote soort van Heggenmus, met een
geografische verspreiding in Europa die ongeveer
gelijk is aan die van de Alpengierzwaluw ⇑. De
biotoop van de Alpenheggenmus is echter meer
uitgesproken ‘alpien’. Ook in andere talen een
naam met verwijzing naar de alpiene gebieden.
Zie verder onder Heggenmus.
Alpenka Officiële friese naam voor de Alpen-

kauw ⇑ [Boersma 1972]. Deze soort is nog nooit
in Nederland waargenomen; de behoefte aan een
friese naam vloeide misschien voort uit ontmoetingen met deze soort van Friezen-op-de-wintersport.
De naam is opgenomen in Zantema 1992 en
Visser 1993.

Alpenkauw Pyrrhocorax graculus (Linnaeus:
Corvus) 1766. Calkoen 1903 noemt de naam
van het lemma. Zie Alpenkraai.

Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus:
Upupa) 1758. Alpenkauw ⇑ en Alpenkraai hebben een in grote trekken overeenkomstige geografische verbreiding met de bovengenoemde
‘Alpen’-soorten, maar komen geen van beide
voor op de N avifaunistische lijst (hoewel in
oktober 1892 óf oktober 1893 een dode Alpenkauw gevonden zou zijn bij Winterswijk). Het
element ‘Alpen’ wordt verklaard onder Alpengierzwaluw. Waarom de ene soort Alpenkauw
heet en de andere Alpenkraai, laat zich het best
verklaren als vertalingen uit het D Alpendohle,
resp. Alpenkrähe. In Engeland en Ierland zijn er
voor de daar voorkomende Alpenkraai veel volksnamen met verwijzingen naar ‘kraai’ én naar
‘kauw’ (officieel E Chough; daarnaast Cornish
Chough, Chiff Daw, Cornish Jack, Red-billed
Jackdaw, Red-legged Crow etc.).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1762

47

Alpengierzwaluw Apus melba (Linnaeus: Hirundo) 1758. Gierzwaluwsoort, die af en toe naar
de Lage Landen afzakt, maar thuis hoort in de
bergachtige streken (alpen) van Zuid-Europa.
Omdat de vogel extreem korte poten heeft (Lat
apus ‘pootloos’), is de ‘biotoop’ van de vogel het
luchtruim, eventueel ook boven de bergweiden,
maar niet de bergweiden (=alpen, alpenweiden)
zelf. Calkoen 1903 heeft Alpen-Gierzwaluw.
Fries Alpengûlswel ⇑. Ook in F, D, E en
zweedse naam is er de verwijzing naar de ‘alpen’.
Houttuyn 1763 vermeldt als naam voor Linnaeus’
8e ‘Zwaluw’, “Hirundo Melba”, Spaansche Gierzwaluw (“Men vindtze in Spanje, inzonderheid
aan de Straat van Gibraltar”). Schlegel 1858
noemt, zoals in deze uitgave gebruikelijk, geen N
naam omdat de soort dan nog nooit in N vastgesteld is, maar wel “Cypselus melba ... bewoont
het zuidelijk Europa tot op de Zwitsersche
Alpen.” – Lat melba is misschien een speelse
inkorting van melano-alba ‘zwart-wit’ [Eigenhuis & Swaab 1992, DB], hoewel de combinatie
van Lat en Gr in één naam niet gebruikelijk is.
ETYMOLOGIE Alp en Alpen worden in een groot
deel van Europa geassocieerd met het centraaleuropees gebergte met die naam, Lat hiervoor:
Alpes. In vogelnamen moet Alpen echter ruimer
opgevat worden. D Alp(e) <mhd albe ‘bergweide’. Iers ealp ‘heuvel’. De oorsprong van deze
woorden is uit het keltisch [Weekley 1967] of uit
een niet-idg taal [vDE 1993]; oorspr. betekenis:
‘bergachtig, vol bergen’. Albion (=Engeland,
Schotland) en Alba (ierse naam voor ‘Schotland’)
stammen van ditzelfde woord (en mogelijk ook
Albanië?). Zie ook Gierzwaluw.

Alpengûlswel Officiële friese naam voor de
Alpengierzwaluw ⇑ [Boersma 1972]. Deze bij
ons zeldzame gast werd in de provincie Friesland
1x waargenomen (28 mei 1992 in Bakkeveen).
De Vries 1911/1928 noch ViF 1977 noemen dan
ook een friese naam voor deze soort. Ws. is gekozen voor de naam van het lemma en niet voor
*Alpentoerswel, omdat deze laatste naam misverstanden kan wekken (‘Alpentour-zwaluw’).
Voor Gûlswel, zie aldaar; zie ook Toerswel.

ALPENLEEUWERIK – AMERIKAANSE GESTREEPTE STRANDLOPER

geeft voor de 4e ‘Hop’ (vanwege de gebogen snavelvorm!) van Linnaeus, “Upupa Pyrrhocorax”, de
N naam Klip-Hoppe (vgl. Klipkop; ⇑) en ook
Steen-Kraay ⇑. Schlegel 1828 gebruikte de
geslachtsnaam Alpenkraaijen voor het geslacht
Coracias (LINN.). Calkoen 1903 noemt de naam
van het lemma.

Alpenleeuwerik Volksnaam voor de Strandleeuwerik ⇑ [ZiK]. Hij komt overeen met D
Alpenlerche. Voor het toponiem Alpen zie onder
Alpengierzwaluw. De vogel draagt zijn volksnaam (en zijn wetenschappelijke naam) dus
terecht, aangezien alpen verwijst naar ‘bergen
en/of bergweiden’ (hieronder ook de alpiene toendra te verstaan). Hij komt echter niet in de (centraaleuropese) Alpen voor, en ook de volksnaam
Franse Leeuwerik is maar marginaal correct en
zelfs fout indien men hierbij aan de Franse Alpen
dacht. De verspreiding van de soort in Europa is
ws. wel aan veranderingen onderhevig geweest
[Voous 1960] maar anderzijds was de soort ws.
altijd al zo schaars, dat hij ook pas laat (beter)
bekend is geworden. Dat Linnaeus de soort niet
uit Zweden kende is daar al een voorbeeld van: de
soort kwam er vermoedelijk wél voor. Klein 1750
had de Strandleeuwerik namelijk wel eens in
Danzig gezien [Houttuyn 1763].
Alpensneeuwhoen Lagopus mutus (Montin:
Tetrao) 1776. ’s Zomers roodbruin, ’s winters
wit gekleurd Ruigpoothoen (familie Tetraonidae), dat niet in Nederland voorkomt maar wel
in de alpiene zones van Noord-Europa, in de
Pyreneeën en in de (Zwitserse) Alpen. Het Moerassneeuwhoen ⇑ lijkt hier op. De naam wordt
genoemd in Buekers c.1910 (p.249); hij zal daar
vertaald zijn vanuit D Alpenschneehuhn [Brehm
1893; Meves 1886]. Zie ook Sneeuwhoen.
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Alpen-Strandloper Naam voor de Bonte
Strandloper bij Van Balen 1915. De reden om
naar een vertaling van de D naam (Alpenstrandläufer) te grijpen, is niet goed duidelijk: de
naam Bonte Strandlooper was eerder al in N
(goed) in gebruik (bijv. bij Albarda 1897 en De
Vries 1912).
Amerikaansche Bandijsvogel Verouderde,
in Thijsse 1944 gebezigde naam voor Bandijsvogel ⇑. Het thuisland van de soort is NoordAmerika.

Bandijsvogel

ETYMOLOGIE Amerika: Dit werelddeel is
genoemd naar de italiaanse ontdekkingsreiziger
Amerigo Vespucci (1454-1512), die in 1497 een
reis naar Amerika maakte en inzag dat dit niet
Azië was, maar een nieuw werelddeel. De naam
America komt voor het eerst voor op een landkaart van Waldseemüller uit 1507 [Wilschut et
al. 1992, Sporen. Geschiedenis voor de onderbouw 2 p.42].

Amerikaansche Blauwvleugeltaling Verouderde N naam (nog in Snouckaert 1908) voor
de Blauwvleugeltaling. De soort komt uit
Noord-Amerika, steekt de oceaan soms over.
Amerikaansche Valk Naam bij Houttuyn 1762
voor het Smelleken. Houttuyn wist dat Linnaeus
voor informatie over deze soort naar Catesby
1731/1743 gegrepen had, die in zijn werk over
soorten uit de oostelijke V.S. ook het daar voorkomend Smelleken beschreven had. Houttuyn
wist wel van het bestaan van het Smelleken (dat
hij Smirrel noemt en niet correleert aan enige
soort bij Linnaeus 1758), maar hij herkende dit
niet in de beschrijving van Linnaeus’ 19e Valk
(wat ook niet zo gek is, want Linnaeus’ omschrijving slaat alleen op het kleed van &/juveniel en is
dan bovendien deels fout).
Amerikaanse Gestreepte Strandloper Alternatieve, maar nu verlaten N naam [Kist et al.
1970; HFP 1973; Voous 1980; BWP III 1983
p.332] voor de Gestreepte Strandloper ⇑. De
soort kreeg deze naam a.h.w. als ‘tegenhanger’
voor die van een andere bij ons zeldzame Strandlopersoort, nl. de Siberische Gestreepte Strand-
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loper, hoewel hij, evenals deze, óók in Siberië
broedt (én in Noord-Amerika).

Amerikaanse Goudplevier Pluvialis dominica (P L Statius Müller: Charadrius) 1776.
Nieuwe N naam voor Amerikaanse Kleine
Goudplevier (Pluvialis dominicus dominicus)
sinds deze algemeen niet langer als dezelfde soort
wordt beschouwd als de Aziatische (Kleine)
Goudplevier (Pluvialis (d.) fulva) ⇑. Het recente
gebruik van de naam in het lemma dateert van
c.1987 (Berg)/1988 (Van Duuren et al.), maar
de naam zelf staat al in Buekers 1902 (p.433):
Amerikaansche Goudplevier. Zie ook sub
Kleine Goudplevier.
Amerikaanse Kuifeend Oudere N naam [Bezemer & Rampen 1960; HFP 1973; BWP I p.569;
Voous 1980] voor de Ringsnaveleend ⇑. Het
thuisland van de soort is Noord-Amerika. Hij
komt zelden in de Lage Landen voor.
Amerikaanse Oehoe Bubo virginianus (Gmelin) 1788. Amerikaanse tegenhanger van de
Oehoe. Een exemplaar van deze soort heeft enkele jaren verblijf gehouden (in wilde staat) in het
landgoed ‘Waterland’ te Velzen, maar het is
mogelijk dat dit een ontsnapte vogel betrof (Kieft
1980, DB). [Eck & Busse 1977 p.100]
Amerikaanse Oeverloper Actitis macularia
(Linnaeus: Tringa) 1766. Op Oeverloper ⇑ gelijkende (Noord-)Amerikaanse Steltloper, die in
ons land één keer gevangen is.
Schlegel 1828 (p.258) noemt Totanus macularius als “afgedwaalde vlugteling” “bij ons”.

Amerikaanse Zee-eend Melanitta americana (Swainson) 1832. In N (én Europa!) voor
het eerst waargenomen op 26 december 1954
door Joop Swaab c.s. [Kist & Swaab 1955, Ardea
43:132-134]. De vogel (een %) werd twee dagen
later dood gevonden en verzameld. Het betreft de
Noord-Amerikaanse tegenhanger van de Zwarte
Zee-eend ⇑, die toen nog als een ondersoort van
deze (M nigra americana = Amerikaanse
Zwarte Zee-eend) werd beschouwd. De naam
van het lemma dateert van 1989 (Berg, DB
11:21).
Amoervalk Falco amurensis Radde 1863. Met
de Roodpootvalk verwante Valkensoort (werd
vroeger als een ondersoort van deze opgevat), die
zijn broedgebied heeft van het Baikalmeer tot aan
de Japanse Zee, ruwweg overeenkomend met het
stroomgebied van de Amoer. Deze soort is in de
Lage Landen nog nooit waargenomen. Het is wel
een soort die een geweldig lange trekweg heeft;
hij overwintert namelijk in Zuid-Afrika. Daar
heeft hij de namen Eastern Redfooted Falcon en
afrikaans Oostelike Rooipootvalk.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Grzimek 1973
(p.587) hanteert de naam Oostaziatische roodpootvalk; BWP 1980 de E naam Manchurian Redfooted Falcon.
ETYMOLOGIE Amoer: mij niet bekend.
Anatolische Woestijnplevier N naam voor
de ondersoort columbinus van de Woestijnplevier ⇑ [ZVN 1999]. E Anatolian Sandplover. Deze
ondersoort is tweemaal in Nederland gesignaleerd; de eerste keer in juli 1977.
ETYMOLOGIE Anatolië: <Gr anatolè ‘opkomst
van zon en maan, het oosten’ (Gr ana ‘omhoog’,
Gr tellein ‘opkomen van zon en maan’ (voor het
tegengestelde zie sub Europese kanarie).
Annewuiten Vlaamse naam voor de Vlaamse
Gaai. Meer sub Hannewuiten. Zie ook metanalytisch Nannewuiten.
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Amerikaanse Smient Mareca americana (J F
Gmelin: Anas) 1789. Op Smient ⇑ gelijkende
amerikaanse Eendensoort, die jaarlijks in ons
land gezien wordt. De naam komt al voor in
Houttuyn 1763, maar dan voor Linnaeus’ 33e
Eend “Anas Autumnalis”, thans Dendrocygna
autumnalis, de Black-bellied Tree Duck uit
Noord-Amerika. Soorten uit het geslacht Dendrocygna worden wegens hun geluid ook wel
Fluiteenden ⇑ genoemd, vandaar het gebruik van
de naam “Smient” door Houttuyn (die het fluitend geluid van onze (de europese) Smient
kende).

Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis Gmelin 1789. Sterk op Wintertaling ⇑ gelijkende soort van Eend, die in Noord-Amerika
broedt en soms naar Europa verdwaalt. Tot 1998
werd hij beschouwd als een ondersoort van de
Wintertaling, maar daarna als aparte soort.

ANTENNEDUIFJE – APPELLIJSTER

Antenneduifje Volksnaam (in Amsterdam?)
voor de Turkse Tortel, naar diens gewoonte om
graag op (televisie)antennes te zitten [B&TS]. De
naam geeft mooi aan hoe de verovering van
Nederland door Turkse Tortel én door televisie
in de tijd samenvallen (na 1950); ook het feit dat
de vogel aan het door de mens bewoonde milieu
hecht.
ETYMOLOGIE N antenne <F antenne ‘antenne’,
‘voelspriet’, ‘ra’ <Lat antenna <Lat antemna ‘ra
(aan de mast van een zeilschip)’.

Anutte Volksnaam voor de Barmsijs in Zillebeke, Hulste, Deerlijk en Anzegem (WVl) [WVD
1996]. De naam moet ontstaan zijn na metanalyse uit Linutte of Lanotje ⇑.
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Brandgans

Aonnetjesganze Volksnaam voor de Brandgans op Zeeuws-Vlaanderen [Rogiers 1988].
B&TS 1995 noemen deze naam ook, en ‘vertalen’
hem met: ‘Nonnetjesgans’. Ook WVD 1996
maakt melding van een volksnaam “nonnetjesgans” op Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk is de
naam van het lemma door (hypercorrectieve)
metanalyse ontstaan (op dezelfde manier als
vlaams Achtergaal, waar de N- ook ten onrechte
is weggelaten en idem bij N rijn-aak (moest zijn:
rijn-naak)).
De Brandgans wordt, ws. vanwege zijn witte
bandje over de kop, wel met de non ‘katholieke

geestelijke vrouw’ in verband gebracht, o.a. ook
in de D naam Nonnengans. {Mogelijk betekent
het ‘haantjes-gans’ [990607 mij medegedeeld
door Rob & Linda Sponselee te Vlissingen; idem
Jenny Rogiers 000731]. Misschien, dat met
‘haantje’ in de naam de Pauwenhaan voorzien
was; zeker is dit echter niet. Er zijn delen van het
land waar de Brandgans (en/of Rotgans) Pauwgans ⇑ genoemd wordt.} Wat wél blijkt, is dat de
gebruikers van de volksnamen Pauwga(a)nze,
Pauwgoes (fries) en Aonnetjesganze niet meer
weten, waaróm ze die namen gebruiken, wat het
benoemingsmotief geweest is. Zo wordt op ZuidBeveland de volksnaam Poolgans gebezigd voor
de Brandgans [mond. med. Rob Sponselee].
Uiteraard lijkt zo’n naam veel beter dan wat het
volgens B&TS op Zuid-Beveland en Walcheren
had moeten zijn: Pauwganze. De gelijkenis met
een Pauw is maar zeer oppervlakkig (en stamt
ws. nog van een uitspraak van 700 jaar geleden
door Albertus Magnus; zie sub Pauwgaans),
maar de broedgebieden van de soort liggen hoognoordelijk, bij de Noordpool.

Appellijster Volksnaam (in Limburg) voor de
Grote Lijster ⇑ [Albarda 1897; Hens 1926; níét
in WLD 2001]. De naam zal gegeven zijn naar een
onderdeel van het voedselpakket van de vogel,
dat naast appels Malus ook mistelbessen Viscum
(vandaar ook: Mistellijster) en ander plantaardig
en dierlijk voedsel omvat.
ETYMOLOGIE appel: N appel, Appel(boom)
<mnl appel resp. Appeltere, Appelere, Appelaer;
oudfries appel; nederduits Appel <oudsaksisch
appul ‘appel’, apuldra ‘Appelboom’, met -dra als
‘boomnaam-suffix’ (vgl. sub Tèrputje) {De
plaatsnaam Apeldoorn (<Appoldro (792)) betekent: ‘(plaats) bij de Appelbomen’.}; ohd apful,
afful ‘appel’, apholtra ‘Appelboom’ (>D Apfel);
oudengels æppel ‘appel’, apuldor, æppuldre
‘Appelboom’ (>E apple, resp. Apple tree); oudnoords epli ‘appel’, apaldr ‘Appelboom’
(>zweeds äpple, äppel-, resp. apel, noors eple,
resp. apall, deens æble resp. abild); krimgotisch
apel, gotisch *aplus; <germ *ap(a)lja-.
Verwante woorden in de keltische en slavische
talen: (middel)iers aball ‘Appelboom’, oudiers
ubull ‘appel’; welsh afal, bretons aval, gallisch
avallo; litouws obalas, lets abuolis, oudpruisisch
woble; oudkerkslavisch jabluko, R jábloko. {Niet
in de italische talen; bijv. Lat pomum (>F
pomme), malum (<dorisch malon, Gr µ08@<
mèlon ‘appel, boomvrucht’) (>F melon, N
meloen).}
Het woord voor ‘appel’ duidde vroeger vaak
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ook ‘boomvrucht’ in het algemeen aan.
Weekley 1967: “In feite zijn apple en berry de
enige angelsaksische namen voor vruchten, de
rest is van Lat of exotische oorsprong.” Dit is
nogal verbazend, omdat het zou kunnen wijzen
op een weinig frequent gebruik van (bos)vruchten. Maar wellicht waren er veel meer namen in
gebruik, doordat men de verschillende vruchten
door samenstellingen en voorvoegsels toch
verschillende namen gaf, bijv. strawberry,
hawthornberry; zelfs in later tijden ging men
daarmee door, bijv. pine-apple ‘Ananas’; voor het
N geldt ws. ongeveer hetzelfde; de woorden bes
en bei in aardbei, moerbei zijn met E berry en D
Beere (oergerm *basia) verwant; ook veel N
namen voor vruchten zijn aan het Lat of Gr
ontleend (citroen, kers, peer, peper).

Appelvink Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus: Loxia) 1758. In de Lage Landen broedende
Vinkachtige met een dikke snavel. De Appelvink
is minder bekend bij de mensen dan de Vink ⇑.
In (delen van) Vlaanderen is (/was) Appelvink(e)
de naam voor de Vink Fringilla coelebs [De Bo
1873; Lievevrouw-Coopman 1959-1955; WVD
1996]. De officiële naam voor Coccothraustes
kan misschien van deze vlaamse volksnaam zijn
overgenomen. De naam is dan mogelijk een iets
andere verwoording van Bogaard(s)vink (dus
interpreteer dan: Appel(boom)vink), een andere
vlaamse volksnaam voor de Vink [WVD p.94].
De friese volksnaam Appelfretter [De Vries
1911] (officieel is fries Kersebiter) suggereert,
dat appels het voornaamste voedsel van de
Appelvink uitmaken; dat is echter niet zo [Newton 1972, p.62-63]. Blok 1988: appel verwijst
naar ‘haegappelen’, de vruchten van de Hagedoorn of Meidoorn Crataegus. Vgl. E Hawfinch,
waarbij haw staat voor de vrucht van de
Hawthorn (<oudengels haguthorn =Meidoorn,
Haagdoorn; voor het element haag zie Heggenmus). Echter, ook Meidoornbessen zijn niet zijn
favoriete voedsel en een oudere naam *Haagappelvink is mij niet bekend. – Zie ook volksnaam Kernbijter.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemde deze soort Dikbek, welke naam een vertaling van F Gros-Bec en E Gros-Beak lijkt te zijn
(p.500). B&O 1822 geven op (p.432): “De Dikbek, Appelvink.”

1

Deze naam komt kennelijk niet veel voor en
kan daarom op misverstand berusten, mogelijk bevorderd door de namen Noordvink
‘Keep’ en Noordsijs ‘Barmsijs’, beide met het
element noord (slaand op het noordelijk gelegen broedgebied).

Arend Algemene N benaming voor alle grote
europese Roofvogels behalve de Gieren. Bij uitbreiding ook voor buiten-europese grote Roofvogels zoals Apenarend Pithecophaga jefferyi, een
inmiddels uiterst zeldzaam geworden soort op de
Filippijnen. De uitgang -aar (of -aro(n) of -er), die
gelijk is aan resp. gevormd is uit het woord voor
‘Arend’, vinden we ook in de namen voor (iets)
kleinere Roofvogels, zoals Sperwer en Buizerd ⇑
en D Gleitaar ‘Grijze Wouw’, en ook (ws.) in Aalscholver. Zie ook (literair) Adelaar (letterlijk
‘edele arend’).
Gelders/overijssels Aorend, Oand, Eurend
‘mannelijke Duif’ heeft het karakter van een
spotnaam, maar wellicht hangt het samen met N
(dial.) Hoorn, Duifhoorn ⇑ [Weijnen 1996 p.6,
125].
ETYMOLOGIE N Arend <mnl arent, na verlenging van het grondwoord met een zogenaamde
paragogische -t (vgl. Fazant) <mnl Arn, aern,
aren (c.1285), ook Haren met hypercorrecte h[MH 1932] <onl *ara(n) [Schoonheim 2002];
oudsaksisch arn; D Aar (poëtisch voor ‘Arend’)
<mhd ar, arn <ohd arn, naast aro; fries Earn,

51

Ardentje Ardentjen Ardenke Ardentsje
Ardoike Ardonke Arduinke Arduintje
Harduintje Volksnamen voor de Barmsijs ⇑ in

Belgisch Brabant; de laatste naam is opgetekend
in het uiterste oosten van Oost-Vlaanderen [WBD
2001; WVD 1996; beide met kaartjes].
ETYMOLOGIE Swanenberg 2001a stelt, dat de
naam in verband kan worden gebracht met de
volksnaam Ardeense Vink1 voor de Keep in Lot
en Wezemaal (BB). Dit moge zo zijn, maar een
oorspr. verband met de landstreek Ardennen
lijkt gezien de vele variaties (dus verbasteringen)
niet erg aannemelijk; bovendien ontbreken nu
net de variaties *Ardenner(tje) en *Ardense Sijs,
die men bij een verband met de Ardennen verwachten zou. Daarom lijkt het alternatief beter:
een verband met F ardent ‘vlammend’, welk
begrip men ook kan vinden in F Sizerin flammé,
de wetenschappelijke naam Carduelis flammea
en in de naam Barmsijs zelf (immers barm <barn
‘brand’). Het vurige of vlammende slaat op de
rode veerpartijen van de soort; deze ziet men ook
bij o.a. de Kneu, voor welke soort de namen in
het allereerste begin ook gegolden kunnen hebben (vgl. sub Brandsys), en bij de Keep (bij deze
soort echter eerder oranje).

ARENDBUIZERD – ASCHGRAAUWE KUIKENDIEF
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oostfries Iarn ⇑ <oudfries earn; E Erne
(archaïsch voor ‘Arend’); schots Erne ‘Zeearend’
<norn [Lockwood 1993] <middelengels ern
<oudengels earn {E Eagle <F Aigle <Lat Aquila};
deens/noors Ørn, zweeds/ijsl Örn <oudnoords
örn; gotisch ara; <germ *aran, *arnu; verwant is
ws. Gr ÐD<4H órnis ‘vogel, Haan, Kip, voorspellende vogel, voorteken’ (vgl. ornit(h)oloog);
Klankwet nr.10). Verwante woorden buiten het
germaans: R ?D.: Orjol (spreek uit: arjól),
bulgaars Orel, tsjechisch Orel, pools Orzel
>Orzel̄ek ‘Arendje’ >Orlik ‘Schreeuwarend’,
servokr. Orao; litouws Erelis (<arelis? [De Vries
1967]), lets Ērglis; welsh Eryr.
Naar zo’n indrukwekkende, krachtige vogel
werden (in de germaanse talen) dus ook manspersonen genoemd: Arno (821!) [Schoonheim
2002], Arend, Arnold, Arthur, Aro, Erend, en
vervolgens werden vestigingen in het land naar
deze personen genoemd: Arnhem, Arwerd, Eenrum (Gr) <Arneru (eind 11e eeuw) <Arnarion
(begin 11e eeuw), Earnewâld (Eernewoude; Fr),
Eernegem (OVl), Jirnsum (Fr) (<Arno’s heem;
vgl. Iarn); Arum (Fr) (genoemd naar Aro),
Erichem (Gld) <Aringaheim =het heem van de
afstammelingen van Aro. {-(l)ing is een verkleiningssuffix, vgl. Groenling, Veiling, Taling etc.}
Rechtstreekse verwijzing naar de vogel vinden
we wellicht in de Drentse plaatsnamen Ten Arlo,
Tynaarlo en Taarlo <Arlo (821) [Schoonheim
2002; BSP], waarin ‘Ten’, ‘Tyn’ en ‘T’ staan voor
te ‘bij, in’, lo ‘bos’ en Ar en Aar duiden op de vogel
(<*arnu ‘arend’) en (mogelijk) in de Belgische
plaatsnaam Arendonk, waarin -donk naast
‘hoogte in moerassig gebied’ ook ‘hooggelegen
nest’ kan betekenen. [De Vries 1962; BSP 1995]

Arendbuizerd Buteo rufinus (Cretzschmar:
Falco) 1827 (1) Philip Jakob Cretzschmar, die
deze Buizerdachtige vogel uit o.a. de Balkan en
Noord-Afrika voor het eerst beschreef, was een
duits ornitholoog (1786-1845). Het mag dan ook
wel als een bijna vaststaand feit worden aangenomen dat D Adlerbussard (<D Weissschwänziger
Adlerbussard [Meves 1886]) er eerder was en dat
de N naam hiervan de vertaling is. Fries Earnfalk ⇑ is van nog later datum. De D naam zal
mogelijkerwijs minder met de gedachte aan
‘Arend’ gegeven zijn dan met de gedachte aan
‘edel’ of ‘adel’ (wat in het D goed te verklaren is
aan de hand van het woord Adler (vgl. sub Adelaar)). De Arendbuizerd is een iets grotere, dus
‘edeler’ uitvoering van de Buizerd, maar heeft
toch lang niet de uitstraling van een ‘echte’
Arend.

Arendbuizerd

(2) Schlegel 1858, Albarda 1897 en Buekers
1902 hanteerden de naam Arendbuizerd voor de
Slangenarend ⇑, aan welke toestand Snouckaert
1908 een einde maakte. De naam was ws.
geïntroduceerd door Schlegel, die voor de soort in
1844 D Gemeiner Schlangenbussard hanteerde;
inderdaad heeft de soort Buizerdachtige trekken,
bijv. het biddend jachtgedrag.

Aschgraauwe kuikendief Benaming bij
Schlegel 1852 voor de Grauwe Kiekendief ⇑ (bij
Schlegel 1858 echter Graauwe kuikendief).
Calkoen 1903 en Thijsse 1938 (p.167) hanteren
de naam Aschgrauwe Kiekendief, maar Thijsse
daarnaast ook Grauwe Kiekendief voor dezelfde
soort (p.170). De N naam komt overeen met F
Busard cendré (F cendre(s) ‘as’), de oude wetenschappelijke naam Falco cineraceus Montagu
1803+ [Schlegel 1844] (Lat cinis, genitief cineris
‘as’) en E Ash-coloured Falcon (naam van Montagu) en Ash-coloured Harrier (naam van Selby
1825). [Lockwood 1993 p.24; M&M 1988; t.a.v.
het jaartal 1802 wordt Lockwood door M&M
tegengesproken.]
ETYMOLOGIE N as <N asch <asche [VK c.1618]
<mnl as(s)che, asch <oudnederfr asca (Wachtendonkse Psalmen, 10e eeuw); fries jiske (fries
jiskefet ‘vuilnisbak’, oorspr. ‘asemmer’; D Asche
<mhd/mnd asche <ohd asca; E ash(es) <oudengels asce, æsce; zweeds aska, deens/noors aske
<oudnoords aska; gotisch azgô. ~Lat ardeo
‘branden’ en Lat ara ‘(brand)altaar’; Gr .T ázo
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‘ik maak droog/dor’; oudindisch asa ‘as’. Verwant zijn ook Lat area ‘open plek (oorspr. door
afbranden ontstaan)’ en N are ‘vierkante decameter’. {Voor N Assepoester, mnl Asschevijster
en deens Askefis zie sub Tjiftjaf.} [mb.99A,1516]

Aschgraauwe Kraan Vogel Oude naam voor
de Kraanvogel ⇑ in NV 1829. Schlegel 1828
noemde hem graauwe kraanvogel. De wetenschappelijke naam was toen ook Grus cinerea
(Bechst.). De kleur was uiteraard correct getroffen, maar omdat in de Lage Landen maar één
Kraanvogelsoort voorkwam, was een nadere aanduiding eigenlijk overbodig. Houttuyn 1763
voerde het adjectief niet; hij sprak van Kraan of
Kraanvogel.
Atzel Dit zou volgens Albarda 1897 een volksnaam voor de Ekster in Noord-Brabant zijn;
Thijsse 1944 en Rynja 1983 hebben deze naam
overgenomen, maar B&TS 1995 niet. Meertens
1969 vermeldt de naam niet, vond hem dus kennelijk niet (ook niet in Noord-Brabant). WBD
2001 heeft de naam wél opgekregen, maar alléén
uit Breda (NB). Gespeld wordt: Atsel. De VK
c.1618 vermeldt de naam (sub “EXTER, AECKSTER.
Pica …”, p.180) als “germaans”. Inderdaad is Atzel
een D volksnaam voor de Ekster [Van Beckum
1952; Wüst 1970], bij HG 1669 is het zelfs de
officiële naam (p.II-28). Het woord is vrouwelijk;
de kans, dat de naam misschien iets te maken
heeft met het D ww. atzen ‘doen eten’, ‘voeren
van de Roofvogels door Valkeniers’, is dan ook
niet zo groot. Er is ook D Ackzel [Wüst 1970] en
daarin zit dan toch de wortel Ak- waarvoor zie
Aakster en Akke. In het D bestaan veel varianten
op de naam in het lemma, waarin de a umlaut
ondergaan heeft (Etzelein) of (veel in Westfalen)
met H-prothesis (Hatzel, Hätzel, Hetzel) en dan
soms met nóg andere klinker (Heister, Hiekster,
Hutsche). Meertens rekent deze tot “een groep
ekster-vormen waarin de gutturaal is weggevallen”.
De vele variaties duiden erop, dat de gebruikers
van de namen zich niet meer bewust waren van
de etymologie. Bovendien was er in het D een
even groot aantal Gaainamen van invloed op de
Eksternamen (namen die varianten zijn op
Häher, zoals Heigster, Hätzler etc.; zie Heeger).

Auerhoen Tetrao urogallus Linnaeus 1758.
Groot soort Ruigpoothoen (familie Tetraonidae).
Standvogel die nog nooit naar N verdwaald is.
Komt o.a. voor in Schotland, Scandinavië, Alpen
en Pyreneeën en op enkele plaatsen in MiddenDuitsland. N naam zal daarom ws. min of meer
uit het D (Auerhuhn) zijn overgenomen. De etymologie van het woord is mogelijk van belang
voor sommige N woorden, zoals Woerhaan ⇑,
woerd (?) en Korhoen.
ETYMOLOGIE D Auerhahn (=mannelijk Auerhoen) <mhd/ohd orhan, orrehan, hoewel dit
klankwettig niet klopt; mogelijk is het element
ûr- (>auer-) ‘geleend’ van ohd ûr(ohso) (>mhd
ûr, ûrohse >D Auerochs ‘Oeros’); zweeds Orre,
ijslands Orri, noors Orrfugl ‘Korhoen’ <oudnoords Orri; <germ *urzan ‘mannelijke vogel’.
Vgl. Gr §DF0<, DD0< érsèn, árrèn ‘mannelijk’;
oudindisch rsan, vrsan ‘mannelijk’, rsabha
‘stier’; idg *rsen. (in het idg een zgn. sonante r
°
(d.w.z. r met ‘ingebakken’ klinker) >germ ur).
De rijmende woorddelen -orr en kor- suggereren een onomatopoëtische invloed van het
baltsgeluid (het zgn. bolderen) van de Korhaan.
Deze kan eventueel ook al bij het hypothetischgermaanse woord gespeeld hebben.
Avondvalk Alternatieve (oude) N naam voor
de Roodpootvalk ⇑. Wegens de zeldzaamheid
van de soort in de Lage Landen is de naam geen
echte volksnaam; eerder een vertaling (door ingewijden) van de wetenschappelijke naam Falco
vespertinus. Het avondlijke jachtgedrag zal de
weinige N waarnemers dan ook niet speciaal zijn
opgevallen, temeer daar inheemse Valken als
Boomvalk en Torenvalk (tegenwoordig!) ook ’s
avonds jagen (voor de Torenvalk: op prooi loeren
vanaf een brandende straatlantaarn).
Calkoen 1903: “Avondvalk of Roodvoetige
Valk”; de soort is dan nog maar één keer in ons

53

Audouins Meeuw Larus audouinii Payrandeau 1826. Aan de Middellandse Zee gebonden

Meeuw, die op 1 mei 2003 voor het eerst in de
Lage Landen waargenomen is, o.a. door ontdekker Pim Wolf. De soort is genoemd naar Jean
Victoire Audouin (1797-1841), F entomoloog,
ornitholoog en auteur, die eigenlijk geen relatie
had met de soort [M&M p.31-33]. Ook in de E, F
en Sp naam komt deze persoon voor (Audouin’s
Gull, Goéland d’Audouin resp. Gaviota de
Audouin), maar niet in D Korallenmöwe (deze
naar de koraalrode snavel). Catalaans Gavina
Corsa en It Gabbiano corso zijn naar de typelocatie (Sardinië en Corsica). – Schlegel 1844 geeft D
Buntschnäblige Möve en F Goëland Audouin.

AZIATISCHE GOUDPLEVIER – AZUURMEES

land vastgesteld. Snouckaert 1908 voert de naam
van het lemma.
Wilms (010815,4) vraagt zich af hoe Linnaeus
in 1766 kon weten dat de soort ’s avonds nog
vloog; inderdaad komt nu het element ‘avond’
bijna uitsluitend in de scandinavische namen
voor de soort voor; voorzover ons bekend verwijst
van de slavische namen alleen bulgaars Vetsjerna
Vetroesjka naar het avondlijk gedrag. Dat Linnaeus met vespertinus naar het donkere kleed
van het % zou verwijzen is minder waarschijnlijk, omdat dan het Lat woord niet goed gekozen
is (vespertinus heeft niet de betekenis ‘zwart als
de nacht’).

Aziatische Goudplevier Pluvialis fulva (Gmelin: Charadrius) 1789. De naam van het lemma
komt al voor in Albarda 1897, Buekers 1902
(p.433) en Van Balen 1915. Eerder was de naam
Aziatische Kleine Goudplevier. Fries Sibearyske Wilster ⇑.
ETYMOLOGIE Azië: <Lat Asia <Gr Asia <uit
een semitische taal. Vgl. akkadisch (w)asû ‘opkomen van de zon’ [vDE 1993].
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Aziatische Roodborsttapuit Saxicola maura
(Pallas: Motacilla1) 1773. Tot 1-1-1998 werd dit

taxon, dat op trek zeldzaam in de Lage Landen
voorkomt, als een ondersoort van de Roodborsttapuit beschouwd (Saxicola torquata maura).
1

Deze genusnaam is vooralsnog niet zeker
(bron geeft geen uitsluitsel).

Azuurmees Parus cyanus Pallas 1770. Nog
niet in de Lage Landen waargenomen soort van
Mees ⇑, die gekenmerkt is door azuurblauwe
mantel en staart. De dichtstbijzijnde broedplaats
is in Europees Rusland. De naam komt voor in
Kist 1954 en NAE 1958.
De soort werd eerder Lazuurmees genoemd
[Van Dobben 1957].
De soort lijkt iets op de Pimpelmees. Soms
hybridiseren Azuur- en Pimpelmees: het product
daarvan wordt Pleskes Mees ⇑ genoemd.
ETYMOLOGIE N azuur <mnl asuur, asuer,
aysuur, aesuer [MH 1932]; Van Maerlant c.1266
noemt het woord niet (in boek XII, dat over de
edelstenen gaat); <F azur (1080) [Robert]; <arabisch lāzurd. De l- in dit woord werd ten onrechte
als een arabisch lidwoord beschouwd (zoals wél
in alchemie) en weggelaten. In N lazuur dan
weer niet; dit kwam binnen via Lat lazulum
(lapis lazuli). Sp azul; It azzurro ‘hemelsblauw’.
TOPONIEM F Côte d’Azur.

BAANROEPER
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B

Baanroeper Oude naam voor een (tamme)
lokeend, die door zijn geroep wilde Eenden moest
aanlokken. In Houttuyn 1763 wordt dit woord
genoemd onder de 18e Eendensoort van Linnaeus 1758, Anas Strepera, die bij Houttuyn de
N naam Roeper ⇑ draagt. Er staat het volgende
(p.49): “Van de wilde Eenden worden sommigen
zo gemeenzaam gemaakt, dat zy de anderen van
verre aanlokken door hun gekwak, en deeze
noemt men Roepers of Baanroepers.” Hoewel de
woorden Roeper en Baanroeper in deze zin synoniemen lijken te zijn, staat Roeper cursief
gedrukt, en Baanroeper niet. Houttuyn vermeldt
de naam Roeper-Eend in zijn Bladwyzer wél,
maar Baanroeper niet. Na Houttuyn hebben B&O
1822 Baanroeper dan ook niet opgevat als een
synonieme naam voor de Krakeend; zij vermelden: “Anas Strepera, L. – De Roeper-Eend,
Kreest, Krak …” Daarna is het woord Baanroeper niet meer in lijsten van N vogelvolksnamen
verschenen (vgl. Schlegel 1858, Albarda 1897,
Snouckaert 1908). Wél maakt Rynja 1983 melding van de naam Baamroeper [sic] voor de Krakeend, echter zonder vermelding van een
provincie of plaats waar die naam dan gangbaar
zou (geweest) zijn. B&TS spelt de naam correct
(Baanroeper) en geeft hem, ws. op gezag van
Houttuyn, als naam voor de Krakeend.
Uit de volgende passage in Houttuyn 1763
(p.6) wordt ongeveer duidelijk, waar het element
Baan- voor staat: “Op de ondiepe Zandplaaten,
daar ’t Wier groeit, tusschen Wieringen, Tessel
en Vlieland, in de Zuider-Zee, wordt een menigte
Ganzen, Eenden, en dergelyk Watergevogelte
gevangen met Slagnetten, die ongelyk grooter,
doch anders op gelyke wyze als de Vinken- en
Leeuweriks-Netten zyn toegesteld, ’t welk men
dompen noemt. De Dompers zitten, op eenigen
afstand van het Net, in een Schuitje, dat vast
legt, aan de Treklyn: inmiddels zyn ’er eenige
Vogelen, die men Baanzwemmers of Roepers
noemt, met Touwtjes onder Water vast gemaakt,
die door hun gekwaak de Vogelen, welke uit Zee
komen aanvliegen, by hun lokken, om te aazen
op het Zaad van ’t Wier. Wanneer nu de wilden
neergestreeken zyn, wordt hun het Net over ’t
hoofd gehaald door den Domper, die dus dikwils
honderd Vogelen op éénen Dag meester wordt.”
De Baanroepers zitten dus vast en bevinden
zich in de baan van waar het net zal neerkomen;
de vanginrichting herinnert daarmee aan een
Vinkenbaan. Zulke ‘banen’ (vlakke stroken
lands) zijn in een Eendenkooi niet aanwezig,
maar wel op wierbegroeide zandplaten in de Zuider-Zee.
Uit niets blijkt dat men als Baanroepers

BAARDGIER – BAARDMANNETJE

Krakeenden gebruikte, en zelfs moet dat op
grond van de biotoop (zeekust, dus een zout
milieu) zeer onwaarschijnlijk geacht worden.
Ook Houttuyn 1763 vermeldt al (terecht) bij de
Krakeend: “Hy onthoudt zig [=hij houdt zich op]
in de zoete Wateren van Europa.” Bovendien
waren Krakeenden in Houttuyns tijd in Nederland zeldzaam. Zelfs in de Eendenkooien op het
vaste land, waar Krakeenden in principe konden
komen, lijkt het minder waarschijnlijk dat men
als lokeenden juist Krakeenden zou gebruiken
(zie verder sub Roeper(eend)).

lijk vanuit het postuur en de snavelvorm van de
vogel, die nl. aan de ‘echte’ Mezen (Parus) doen
denken. Fries: Burdmantsje ⇑. D Bartmeise; F
Mésange à moustaches (oude F naam: Mésange
barbue); E Bearded Reedling of Bearded Tit,
Bearded Titmouse; lets Bardzilite (zilite ‘mees’).
Sp Bigotudo (letterlijk ‘de man met de snor’); It
Basettino (letterlijk ‘de kleine man met de bakkebaarden’).

Baardgier Oude N naam voor de Lammer -

gier ⇑ [Houttuyn 1762; vD 1904], welke goed te
verklaren is uit de unieke, langs de snavel naar
omlaagstekende ‘baard’haren. Het is ook de
reden voor de wetenschappelijke naam (Lat
barbatus ‘van baard voorzien’). Met ‘baard’ ook:
D Bartgeier; E Bearded Vulture; F Gypaète barbu;
raetoromaans Tschess barbet [S&vB]; fins Partakorppikotka.
ETYMOLOGIE N baard <mnl baert; fries burd
<fries beard <oudfries berd; D Bart <ohd bart;
E beard <oudengels beard; oudnoords barð
(?<mnd); germ *barda (>fins/wotisch parta, ests
pard, wepsisch bard).
Lat barba (met assimilatie <idg *bhardha),
oudkerkslavisch brada (met metathesis van de r)
(>R $@D@*¿ borodá; spreek uit [baradá]); lets
barda; litouws barzdà; oudpruisisch bordus; idg
wortel *bhar ‘borstel, omhoogsteken’.

Baardgrasmus Sylvia cantillans (Pallas: Motacilla) 1764. Grasmussoort met beiderzijds een
witte baardstreep, die vooral bij het % opvalt
omdat de baardstreep daar de afscheiding vormt
tussen grijze kop en rode keel. Broedt in de
landen rond de (westelijke) Middellandse Zee,
wordt in N zelden aangetroffen (tot april 1994
17x, voor het eerst in N op 26 mei 1942).
Calkoen 1903 heeft de naam van het lemma,
weliswaar toen gespeld Baardgrasmusch.
D Bartgrasmücke of (nieuwste naam) Weissbart-Grasmücke.
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Baardmannetje

Panurus biarmicus (Linnaeus: Parus) 1758. Ook wel Baardmees [bij O&V
1925 de officiële naam] genoemd, naar de zwarte
baardstrepen van het % van deze soort. Het element mannetje kan ook ingegeven zijn door het
feit, dat bij mensen doorgaans de mannen baarden dragen (i.t.t. de vrouwen). ‘Mees’ is begrijpe-

Baardmannetje

Deze naam is de gangbare bij Schlegel 1858
(“ook Baardmees genoemd”), in NV 1770 (Baerdmannetje) en bij Houttuyn 1763 (“Gemeenlyk
noemt men deezen Baardmannetje, of gebaarde
Mees van Jutland …”).
In het begin van deze eeuw werden gedurende
de herfst grote aantallen Baardmannetjes door
friese arbeiders gevangen en via vogelwinkels,
o.a. in Leeuwarden, en via de rotterdamse haven,
levend naar het buitenland geëxporteerd [ViF II
p.1296]. Hoe oud deze markt precies was, is niet
bekend, maar het zou wel eens zo kunnen zijn,
dat de Engelsman Albin (1738) zijn namen voor
de soort aan het fries heeft ontleend! “Beardmanica (from Juteland)” en “Parus Beardmanicus”
lijken immers veel op de friese naam, al zou een
Engelsman ook onmiddellijk begrijpen, dat het
in ieder geval om een vogel met een beard ‘baard’
gaat. Misschien kende Albin de soort van de handel met N, want in Engeland zelf is de soort lange
tijd zeldzaam, in ieder geval zeer lokaal geweest
[Hollom 1980].
Verschillende verklaringen vindt men in de
literatuur voor de naam die Linnaeus in 1758
gebruikte: “Parus Biarmicus”. Coomans de
Ruiter et al. 1947 (p.26,27) verklaren biarmicus
als ‘dubbel opgetuigd, dubbel bewapend’, maar

BAARDMEES – BABBELAARTJE

twijfelen, of dit dan op de twee (links één en
rechts één!) baardstrepen betrekking zou kunnen
hebben. C&C 1995 komen met een min of meer
passend ‘snoer, halsband’, maar moeten daarvoor verwijzen naar Gr ÓDµ@H hórmos, waarvoor
uitgegaan moet worden van een initieel *bihormicus! Het zou kunnen, dat Linnaeus aan bi‘twee’ gedacht heeft (2 baardstrepen in totaal),
maar eerder toch aan Biarmia ‘Perm, een streek
ten oosten van Moskou in Rusland’, waar de
soort overigens niet voorkomt. Maar mijn opvatting [vgl. Jobling 1991 p.30] is, dat Linnaeus een
beetje gespeeld heeft met Albins naam Beardmanica (die Linnaeus kende, want hij noemt
hem en verwijst naar Albin) en deze in een
‘latijns jasje’ gestoken heeft.
Ook de naam melba voor de Alpengierzwaluw
en de Melbavink zijn misschien ‘speelsheden’
van Linnaeus of een naamgever vóór hem;
Eigenhuis & Swaab 1992; DB 14: 100. [Wilms
960416,2]

Baardmees Zie Baardmannetje.
Baargeend Groningse naam voor de Bergeend ⇑ [VPG]. Vgl. ook sub Berchein.

Babbelaartje Volksnaam “bij Haarlem”, volgens opgave voor de Braamsluiper [Schlegel
1854-1858]. Als F naam geeft deze bron op: La
babillarde (p.127), maar bij Brisson stond
Fauvette babillarde vermoedelijk voor de Tuinfluiter, dit “wegens zyn lieflyk Gezang vermaard”
[Houttuyn 1763 p.572]. Mogelijk is de N naam
door de F beïnvloed. Voor de tendens om Zangers
als bijv. de Sylvia’s een enigszins negatieve naam
te geven, zie sub Taats.
Wickevoort Crommelin 1858 stelt: “De Zangers, Sylvia; de vogels van dit geslacht worden
aan den duinkant bij Haarlem ook wel in het
algemeen grasmusch genoemd, en alsdan worden de soorten aldus onderscheiden:
35. Sylvia cinerea, Lath., Temm. I bl. 207, gewone grasmusch,
36. Sylvia curruca, Lath., kleine grasmusch en
38. Sylvia hortensis, Bechst., groote of basterd
grasmusch;
Sylvia atricapilla is wegens hare zeldzaamheid
aldaar niet onder eenen afzonderlijke naam
bekend.”
Van Grasmus (nr.35 hierboven) en Tuinfluiter
(nr.38) was in die tijd bekend [Schlegel 1852] dat
zij als broedvogel algemeen voorkwamen; dit zal
dan zeker ook in het struikgewas in de duinen
(Grasmus) en struikgewas op vochtige plekken
(Tuinfluiter) bij Haarlem het geval geweest zijn,
want deze soorten komen daar ook nu nog
gewoon voor. De naam “gewone grasmusch”
(hierboven) wijst daar trouwens (voor wat de
Grasmus betreft) ook duidelijk op. Het is ongetwijfeld één van déze soorten geweest (en niet
de veel zeldzamer Braamsluiper) die op een extra
volksnaam (Babbelaartje in dit geval) aanspraak
mocht maken! Als subtiel extra ‘bewijs’ voor
deze stelling geldt de omschrijving “bij Haarlem”: Braamsluipers zou je (net als nu nog
het geval is) in tuinen verwachten, en tuinen
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Baarm Groningse volksnaam voor een aantal
aan de Kneu verwante Vinkachtigen, zoals de
Frater Carduelis flavirostris en de Barmsijs
Carduelis flammea. Volgens Ter Laan 1929 zouden Baarmke en Baarmpje namen voor de Frater
zijn [Wilms 021020,1], maar volgens VPG 1983
is Graauwe Baarm de juiste benaming voor
de Frater en zijn Baarm(pie), Baarmsieske en
Stainbaarm de namen voor de Barmsijs. Baarm
is niet de originele betekenaar voor de referent
Frater Carduelis flavirostris (ondanks de opgave
hieromtrent door Gavere & Bemmelen 1856
p.125), omdat deze soort ten tijde van Houttuyn
1763 in ons land nog zo goed als onbekend was.
Houttuyn schrijft over Linnaeus’ 21e ‘Vink’,
Fringilla flavirostris, zo goed als niets en geeft
hem de verkeerde naam Kneutje, terwijl hij
onder Linnaeus’ 23e ‘Vink’, Fringilla linaria verschillende namen en soorten door elkaar haalt.
Baarm is de verkorte vorm van Baarmsies(ke),
en deze is naar alle waarschijnlijkheid de groningse vertaling van wat bij Houttuyn Brand-Sys
genoemd wordt, synoniem met Vlam-Sys,
namen die te maken hebben met “een Vlammig
Kuifje” (p.550). Zo’n “vlammig kuifje” hebben de
%% van Kneu en Barmsijs. Gavere & Bemmelen

geven voor de Frater “Barm, Graauwbarm” en
daarin is de eerste naam een onterechte verkorting van Graauwbarm: het element Graauw geeft
nl. aan, dat de Frater geen rode veren heeft,
m.a.w. ‘grauw’ is. De verkorte naam Ba(a)rm kan
ook per vergissing van Kneu en/of Barmsijs op de
Frater zijn overgedragen, wat ook sterk vermoed
kan worden voor fries Heidebarm ‘Frater’ [De
Vries 1911], een naam die vanwege het element
heide niet bij de Frater past (wél bij de Kneu). De
vergissing kon des te gemakkelijker optreden,
daar ook de vogelnaam Frater en zijn voorloper
Frijter ⇑ uiteindelijk bij de verkeerde soort zijn
terechtgekomen!

BÄFERBUK – BALKLIJSTER

bevinden zich vooral in Haarlem.
Later heeft Thijsse 1938 (p.215) een poging
ondernomen om de volksnaam Babbelaartje te
verklaren door naar een zacht en door de mensen
zelden opgemerkt onderdeel van de Braamsluiperzang te verwijzen; deze overtuigt niet (i.t.t.
het benoemingsmotief voor namen als Molenaartje ⇑ etc., die op het luide onderdeel (het
opvallende rateltje) betrekking hebben.

Bäferbuk Oostfriese volksnaam voor de
Watersnip ⇑ [Suolahti 1909 p.277]. Wüst 1970
geeft een volksnaam “Bäserbuk” voor de Watersnip, wat een foute transcriptie zou kunnen zijn.
Maar Suolahti suggereert, door de naam naast
Haberbock en Haverzeg te plaatsen, dat de naam
van het lemma eveneens te lijden heeft gehad
van een verbastering; meer daarover sub Havergeit.
Baikaltaling Oude N naam voor de Siberische
Taling ⇑, welke laatste naam door CNNV 1946
werd voorgesteld. De naam van het lemma is
mogelijk overgenomen uit het E (Baikal Teal) of
uit het D (Baikalente) en wordt nog gebruikt door
o.a. Kolbe 1981. Het eerste deel van de naam verwijst naar het Baikalmeer in Siberië.
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Baillet Naam voor de Boomvalk ⇑ bij Schlegel
1852 en 1858. Ook Miljet [Vroeg 1764;
Wegman 1765]. De naam komt ws. uit het Valkeniersbedrijf. HN 1899 geeft It Bacletta ‘Boomvalk’ en It Barletta ‘Roodpootvalk’ en Wilms
meldt de Lat naam Falco barletta ‘Boomvalk’ bij
Daudin; dit zullen in oorspr. dezelfde woorden
zijn.
ETYMOLOGIE vDE 1993 en 1997 geeft een
verklaring en etymologie die uitgaan van een
oorspr. m-. Buffon geeft F Rabaillet ‘Torenvalk’
voor Châlons-sur-Marne (Frankrijk) [Wilms
021020,1]. De etymologie is onduidelijk.
Bairds Strandloper Calidris bairdii (Coues:
Actodromas) 1861. In N 4x waargenomen kleine
Strandlopersoort uit arctisch Amerika en Noordoost-Siberië (peildatum 1/9/2003). De soort is
genoemd naar Spencer Fullerton Baird (18231887), invloedrijke ornitholoog, verzamelaar en
auteur (Catalogue of North American birds
1858). Naar hem is de Strandloper ook genoemd
in het E, D, deens, F, Sp (Correlimos de Baird),
It (Gambecchio di Baird), tsjechisch (Jespák

Bairds Strandloper

° en R (Berdov Pesótsjnik).
Bairdv)
De naam Baird’s Strandloper staat in Kist
1954 op p.153 en 305; in het register is hij echter
vergeten (p.319 en 333). De eerste aanvaarde wn.
voor N betrof een ontdekking door Edward van
IJzendoorn van een juveniele vogel op 21 september 1980 op de Maasvlakte (ZH).

Balkanbergfluiter Phylloscopus orientalis
(Brehm?) 1855. Van de Bergfluiter ⇑ afgescheiden soort, die als broedvogel voorkomt op de Balkan. De soort is dwaalgast in de Lage Landen. In
het verslag over de eerste wn. in N (15 mei 1983)
wordt nog de naam Oostelijke Bergfluiter
gehanteerd [DB 8(2):48, 1986].
ETYMOLOGIE Balkan: <turks balkán ‘gebergte,
keten van beboste bergen’. De bergketen in
centraal Bulgarije heet zo (Balkan-gebergte).
Hiervan afgeleid is de geografische naam Balkanschiereiland, waarmee bedoeld is: het voormalige
Joegoslavië, Albanië, Griekenland, Roemenië,
Bulgarije en het europese deel van Turkije. Fliedner 1997 definieert: “das Gebiet zwischen Adria,
Donau und Ägäis.” Volgens deze definitie zou
Roemenië voor het grootste deel níét tot het Balkanschiereiland behoren.
Balkankwikstaart Motacilla feldegg Michahelles 1830. Op Noordse Kwikstaart gelijkende
soort, echter de %% met een zwarte kop. Deze
soort broedt in de Balkan en is in de Lage Landen
een dwaalgast. De N naam is van c.1989 [Berg],
daarvóór Balkan Gele Kwikstaart [Kist 1954].

Balklijster Balleklèèster Brabantse/kempense naam voor de Grote Lijster [B&TS 1995; Van
Rijen 1993; Wilms 970820,2]. B&TS noemen ook
Baklijster en WVD 1996 noemt Ballijster (ook:
Bollijster) voor Grote Lijster en Kramsvogel.

BALTIMORETROEPIAAL – BANDIJSVOGEL

Schuermans 1865-1870 geeft als één der betekenissen van balk: ‘braakland’ (en zegt: “eigenlijk
barm”). Het voorkomen op braakliggend land is
een belangrijk benoemingsmotief bij ettelijke
vogelsoorten waaronder ook Lijsters (zie mnl
Braecvogel). Het is dan ook zeer ws. dat dit balk
in de oorspr. namen als ‘braak’ bedoeld is. Doordat er ook een variant Klijster (/Kliester) van
‘Lijster’ bestaat (/bestond), kunnen de mensen
bij *Balk-klijster niet meer geweten hebben bij
welk deel van de ss. de k hoorde, toen de k eerst
bij het eerste deel en vervolgens ook bij het
tweede deel weggelaten hebben (volgens het
proces van metanalyse).

Baltimoretroepiaal Icterus galbula (Linnaeus:
Coracias) 1758. Slechts 1x in ons land (voor ringdoeleinden) gevangen dwaalgast uit oostelijk
Noord-Amerika (Vlieland, 14 oktober 1987). Het
betreft een soort van Troepiaal ⇑, die enige tijd
met de Bullock’s Oriole Icterus bullockii (uit
het westen van de Verenigde Staten) gelumpt
is geweest en toen de N naam Noordelijke Troepiaal ⇑ had.
E Baltimore Oriole, D Baltimoretrupial en
frans-canadees (québécois) Orangé de Baltimore
houden vast aan de oorspr. naam voor de oostelijke (onder)soort, die genoemd is naar de eerste
baron van Baltimore (staat Maryland), Sir
George Calvert, naar de overeenkomst in de
kleuren van diens wapenschild en livrei en die
van de vogel, oranje en zwart. Ook de wetenschappelijke naam verwijst naar de oranje-gele
kleur van de vogel.
Gr ikteros ‘een gele vogel’, misschien de Wielewaal Oriolus oriolus, welks aanblik geelzucht
(icterus) zou doen genezen (geloofden de Grieken). Lat galbula was eveneens een (kleine) gele
vogel, mogelijk eveneens de Wielewaal. Houttuyn 1762 (p.334) noemt de soort Amerikaansche [Scharlaar] in de marge van de tekst, en
Amerikaansche Geelvogel in de “Aanwyzing der
Plaaten”.

Bandijsvogel Ceryle alcyon (Linnaeus: Alcedo) 1758. Grote soort van IJsvogel met witte
onderzijde waarover ter hoogte van de borst een
band van grijs. Het & heeft daaronder bovendien
nog een band van roodbruin. De enige N wn. en
vondst (die tevens de eerste van Europa waren)
van deze amerikaanse IJsvogelsoort dateren van
17 december 1899. Snouckaert 1908 en Thijsse
1944 noemen: Amerikaansche Band-ijsvogel
(De Vries 1911: Amerikaansche Bandijsvogel).
In Kist 1954 wordt de huidige naam vermeld.
Houttuyn 1762 noemde hem “Gekuifde [Ysvogel]”.
Ook in andere talen is de soort genoemd naar
de band(en) over de borst: fries Bân-iisfûgel ⇑, D
Gürtelfischer (Gürtel ‘gordel, ceintuur’) en F
Alcyon ceinturé (oudere F naam Alcyon à collier). De N naam is ws. de vertaling van E/Am
Belted Kingfisher (E belt ‘gordel, riem, band’).
ETYMOLOGIE N band (in letterlijke zin: strook
stof om te binden) <mnl bant (Bern. c.1240) [VT]
?<F/mf bande (begin 12e eeuw); fries bân <oudfries band; D Band <ohd bant. Germ *¯banðastaat in ablaut met oudnederfr *binda; D Binde
in verschillende vogelnamen zoals Bindentaucher ‘Dikbekfuut’, Bindenkreuzschnabel
‘Witbandkruisbek’, Bindenseeadler ‘Witbandzeearend’.
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Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus Linnaeus 1758. Sedert 1998 de officiële N naam
voor wat eerder de nominaatvorm (L. f. fuscus)
van de Kleine Mantelmeeuw ⇑ was [DB 20:26],
toen genoemd Baltische Kleine Mantelmeeuw
[Oreel 1980] en “Baltische vorm van de Kleine
Mantelmeeuw” [HFP 1973]. Aangezien de soort
nauwelijks in de Baltische Staten broedt (niet in
Letland en Litouwen, slechts 500 paar in
Estland) en ook zijn hoofdverspreidingsgebied

niet aan de oevers van de Oostzee (=Baltische
Zee) [DB 20: 6] heeft, is de naam een misnomer.
Evenmin geheel correct bleek achteraf Scandinaafsche Kleine Mantelmeeuw [Thijsse 1944],
al werd deze ondersoort altijd gesteld tegenover
de Britsche Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
graellsii en moet de naam ook in dat kader gezien
worden.
ETYMOLOGIE Baltisch: sinds 1629 in het N
[vDE 1997]; F balte ‘Balt, baltisch’, is pas 1928
geattesteerd [Le Robert]; ws. <D baltisch (16e
eeuw); vgl. laat-mhd beltemere <nieuwLat mare
balticum ‘Oostzee’ (Adam af Bremen c.1075)
Nielsen 1989; Wilms 020802,2]; ws. <litouws
baltas ‘wit’, dus de zee in kwestie heette letterlijk
‘witte zee’ (naar het uitzien ’s winters?); mogelijk
verwant zijn Kleine Belt en Grote Belt, tot de
Oostzee toegang gevende zeestraten bij Denemarken [Mackensen 1985]. Vgl. D Horbel sub
Meerkoet.
vDE geeft een andere etymologie, noemt de
Balten “een Visigotisch geslacht van vorsten”;
Ter Laan 1949 idem. Indien de naam balt(isch)
er het eerst voor het land was, dient te worden
bedacht dat het heterogeen was: de Esten spreken nl. geen baltische taal.

BÂN-IISFÛGEL – BARMSIJS

N ww. binden <mnl, mnd binden; fries bine
<oudfries binda; oudsaksisch bindan; D binden
<ohd bintan; E bind <oudengels bindan; zweeds
binda, noors binde <oudnoords binda; gotisch
bindan. <proto-germ/idg *bhendh ‘binden, vlechten’. Germ -i- <idg -e-, vgl. D fünf <mhd finf
<Gr penta, zie Klankwet nr.11.

Bandijsvogel

Bân-iisfûgel Officiële friese naam voor de
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Bandijsvogel ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911
had (uiteraard) nog een “?” waar de friese naam
had zullen staan, want de onderhavige soort is in
Friesland (de overige Lage Landen en verder
geheel Europa; verdwaalde slechts acht keer naar
hier) zo goed als onbekend. De naam van het
lemma is een typisch voorbeeld van een boekennaam en is ws. uit oogpunt van volledigheid door
Boersma in 1972 in zijn lijst van friese vogelnamen opgenomen.

Barmsijs Carduelis flammea (Linnaeus: Fringilla) 1758. Synoniem: Acanthis linaria (Linnaeus: Fringilla) 1758. Dit taxon is door Sangster
et al. 1998 [DB 20:28] opgesplitst in Kleine
Barmsijs Carduelis cabaret (P L Statius Müller)

1776, die in de Lage Landen broedvogel is, en
Grote Barmsijs Carduelis flammea (Linnaeus)
1758, die op de trek en in de winter bij ons voorkomt. Beide zijn op de Sijs gelijkende vogels,
maar de Sijs heeft gele kleuren, de Barmsijs rode.
Gronings Baarmsieske, ook Baarmpie,
Baarm ⇑ en Stainbaarm [VPG], fries Stienbarm(ke) [De Vries 1911]. Het element barm is
in 1825 gevonden in de vogelnaam Grauwbarm
[De Tollenaere 020613]. Volgens De Tollenaere
is Barm, Baarm een verkorting van Ba(a)rmsies
en is de dialectachtergrond van de naam van het
lemma gronings.
ETYMOLOGIE Een nooit gehoorde opvatting is
die waarbij Barm(sijs) ontstaan geacht wordt uit
*Barn(sijs) met assimilatie van de nasaal n tot de
bilabiaal m onder invloed van de aanvangsmedeklinker, de bilabiaal b (parallellen zijn: borne
>borme, bons >bomze, beken> bekem, ban
>bam [Weijnen 1996]), Bloon ⇑ >Bloom en E
Brambling ‘Keep’ <ouder E Brandling (Ray 1678)
[Lockwood; Wilms 030601]. Hierin is barn=‘brand-’ (als in N barnsteen en fries barnstien).
Dit slaat op de rode kleuren van de vogel, zoals
ook in de wetenschappelijke naam tot uitdrukking is gebracht en zoals men ook uitgedrukt
vindt in de oude N naam Vlamsijs (=Kneu/
Barmsijs) [Houttuyn 1763], waar het synoniem
vlam eveneens op de rode kleuren slaat. Voor
fries Heidebarmke ‘Frater’ zal het element
barmke wel secundair zijn, maar zelfs dan niet
geheel ten onrechte: de Frater heeft een warmizabelkleurige kop en borst.
Houttuyn schrijft bij de 20e Vink in het systeem van Linnaeus (Flammea): “Dit is de Brandof Vlam-Sys, die men anders ook Frytertje
noemt …” Linnaeus’ omschrijving luidt: “F.
fusca, crista flammea” [“Vink die bruin is,
met een Vlammig Kuifje”]. Het element brandzou ook nog heel goed kunnen voortleven in de
volksnaam Braamsijske ⇑ in Cuijk (NB)
(<*Braan(d)sijske) waarin dan wel assimilatie
van de n (onder invloed van de B) heeft plaatsgehad en geen metathesis van de r.
N branden <mnl branden, bernen, barnen,
bornen; fries baarne; D brennen <ohd brinnan,
brennen; E burn <oudengels bærnan (transitief,
d.w.z. doen branden), biernan (intransitief);
noors brenne, zweeds brinna (intransitief),
bränna (transitief) <oudnoords brenna; gotisch
brinnan, brannjan (transitief). Idg *bhrenuo.
Mogelijk verwant met idg *bh(e)reu ‘koken,
gisten, zich heftig bewegen’, de wortel die aan de
grondslag ligt van brouwen, braden, brood,
(Lat>) fervent. Zie ook Brandgans en Brandmees.

BARTRAMS GRILTSJE – BARTRAMS RUITER

woord arm (‘niet rijk, miserabel’) behoort. N
barmhartig is een vertalende ontlening van Lat
misericors ‘medelijdend’ via ohd armherz (vgl.
ook gotisch armahaírts, oudnoords aumhjartaðr
en oudengels earmheort). De ww.en erbarmen en
ontfermen (<mnl ontfarmen) stammen uit
dezelfde etymologische bron, het bovenvermelde
arm (<Lat miser). De grondbetekenis is: ‘ontarmen’ ‘iemand uit een ellendige situatie redden’. (Meestal zal zoiets gedaan worden door
iemand “met een warmkloppend hart”, waarin
“warm” uiteraard in overdrachtelijke zin moet
worden opgevat, maar dit gevoelselement ligt
niet in het woord zelf besloten, niet etymologisch
en ook niet semantisch.)

Bartrams Griltsje Officiële friese (boeken-)
naam voor de Bartrams Ruiter ⇑ [Boersma
1972]. De keus voor het verkleinwoord Griltsje ⇑
is hier erg ongelukkig: de Bartrams Ruiter is met
28-32 cm lichaamslengte zo groot als het % van
de Kemphaan, terwijl bijv. Bûnte Gril (Bonte
Strandloper) en Reade Gril (Krombekstrandloper) c.20 cm zijn. Griltsje past beter bij Kleine
en Temmincks Strandloper, elk zo’n 15 cm, en
zou ook beter bij de Bonapartes Strandloper
(16-18 cm) (fries Wytboarstgril) gepast hebben.
Bartrams Ruiter Bartramia longicauda (Bechstein: Tringa) 1812. Middelgrote Steltlopersoort
uit Noord-Amerika, die tussen de eigenlijke Ruiters (het geslacht Tringa) en de Wulpen (het
geslacht Numenius) in staat. In N zou deze soort
geschoten zijn door Temminck in een herfst van
één van de jaren 1815-1819; omdat jaar en
maand niet nauwkeurig bekend zijn, is dit geval
per 1-1-1983 van de N avifaunistische lijst afgevoerd. Op 28 oktober 1995 werd pas de tweede
(en tot nu toe enige ‘telbare’) wn. van deze (eens
bijna uitgestorven) soort in N gedaan, en wel
door Hans Mom en Dave van der Spoel op de
Maasvlakte (ZH).
De soort is genoemd naar William Bartram
(1739-1823). Alexander Wilson (zie sub Grote
Franjepoot) hanteerde in 1813 de naam Tringa
bartramia (in 1812 benoemde Bechstein de soort
voor het eerst met Tringa longicauda) en Am
Bartram’s Sandpiper (nu Am/E Upland Sandpiper) ter ere van zijn vriend en voorbeeld
William Bartram. In 1831 introduceerde de
Fransman René Primavère Lesson (1794-1849)
de genusnaam Bartramia. Bartram publiceerde
in 1791 zijn bekendste werk, The Travels,
waarin 215 noordamerikaanse vogelsoorten wer-
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Het verouderde barn vindt men in barnsteen,
westfries barnnetel, fries barnhout ‘brandhout’
en in de plaatsnamen Barneveld (Gld) (=‘verbrand veld’) en Barnflair (Gr) (=‘verbrand veen’).
Naar de etymologie van deze vogelnaam wordt
nogal eens verkeerd gegokt. Zo vermeldt vDE
1993: “Barmsijsje = met de barm verwant
sijsje”. Aangezien “barm” hier niet de vis zal zijn
(Barbeel Barbus barbus (Linnaeus) of het Bermpje Noemacheilus barbatulus (Linnaeus)), kan
barm hooguit terugslaan op een verkorting van
het lemma (Barmsijs >volksnaam Ba(a)rm; vDE
neemt ws. hier ten onrechte aan dat de vogelnaam Ba(a)rm (=Barmsijs of eventueel Kneu of
Frater) ouder is dan Barmsijs (Meestal zullen de
delen van een ss. inderdaad ouder zijn dan de ss.
zelf; vgl. echter Verantwoording: Verkortingen
van vogelnamen.)
Boersma [in ViF III p.1341] stelt onder fries
Heidebarmke (=Frater): “De etymologie van
‘barm’ is hier niet duidelijk. Een mogelijkheid is,
dat het op (weg)berm slaat, waar Fraters vaak zitten om onkruidzaadjes te zoeken”. Op de Frater
zou deze biotoop van toepassing kunnen zijn.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat met barm
of berm ‘braakliggend land’ kon worden aangeduid (bijv. volgens Schuermans 1865-1870;
ziesub Balklijster), en dat is zeker waar Fraters
(en ook Kneuen, als deze mede onder de naam
‘Barmsijs’ werden begrepen) graag vertoeven.
Maar de betekenis ‘berm’ zou dan wel snel vergeten zijn: de variant Bermsijs bijv. komt in het
grootste deel van het land niet voor en fries Heidebarmke (Frater) en Stienbarmke (Barmsijs)
zouden onlogische namen zijn. ‘Berm-sijs’ als
vertaling voor Barmsijs zou zinniger zijn, maar
juist deze vogel komt niet vaak in bermen voor.
Swanenberg 2001a wil afleiden van *Barbsijs
‘baardsijsje’ en ziet limburgs Berpke als bewijs.
Waarschijnlijk is bij de hypocoristica Berpke en
Berfje inderdaad secundair aan ‘baard’ gedacht.
Dat *barbsijs echter de primaire naam is geweest, is om meerdere redenen onaannemelijk:
het benoemingsmotief barb is vreemd (dit is geen
goed woord voor ‘kinvlek’) en het is geen N.
Bovendien ligt de oorsprong van Barmsijs in het
noorden des lands, want daar zijn de oudste vindplaatsen.
Blok 1988: “De Barmsijs is genoemd naar de
roze-rode, dus warme kleuren van kop en borst”.
Hier wordt echter het element barm- niet correct
verklaard, want “barmhartig warm van hart”;
het aspect ‘warm’ is niet geïmpliceerd [vD 1970].
Bovendien is het etymologisch onjuist: in erbarmen en barmhartig is de b een restant van het
voorvoegsel be-, die dus niet direct bij het grond-

BASSAANGANS – BASTAARDNACHTEGAAL

Bastaardarend Aquila clanga Pallas 1811. In

vangst van een & op het Loo in mei 1855).
Voous 1976 (De Lepelaar 45:10) vermeldt:
“De naam Bastaardarend schijnt als boekennaam in de vorige eeuw te zijn ontstaan”. Maar
de naam als zodanig wordt al vermeld bij een
kopersnede van Matthias Merian in Jonstonus
1660 van een moeilijk te determineren Arend
species (vermoedelijk een jonge Zeearend) als
volgt: Haliaeetus Adler bastard, Meer Adler. Ws.
is de Zeearend hierbij vergeleken met de Steenarend. Aangezien ook Voous memoreert dat de
Bastaardarend op veel kleinere prooien jaagt dan
de “echte” arend, de Steenarend, zou de naam
toch eerder via mensen die met het gedrag van de
soort bekend waren (zoals Valkeniers) in het
leven moeten zijn geroepen dan door museumornithologen, van wie eerder op maten gebaseerde namen als *Kleine Arend of *Middelste
Arend verwacht zouden mogen worden.
De naam Bastaardarend heeft een lichtelijk
pejoratieve (ongunstige) inhoud.
In andere talen draagt deze soort zijn naam naar
zijn roep (=geschreeuw) (bijv. Gr klangê ‘geschreeuw’), zijn witgevlekte juveniele kleed (bijv.
E Spotted Eagle) of zijn, in vergelijking met de
Schreeuwarend, dikke snavel (pools Orlik grubodzioby; pools grubo ‘dik’, dziób ‘snavel’; vgl.
pools Grubodziób ‘Appelvink’, letterlijk: ‘dikbek’).
ETYMOLOGIE N bastaard <mnl bastaert, bastard (1273) [VT] <oudf bastard (>F bâtard 1190,
volgens VT ouder); fries bastert.
De verdere etymologie is onzeker, maar een
populaire verklaring is: <m.e.Lat bastum ‘pakzadel’, door Muilezeldrijvers gebruikt als plaats
waar (onwettig) kind verwekt wordt. Ofwel de
plaats van verwekking is de ‘schuur’, waar (synoniem) F fils de bast misschien op wijst (got bansts
=‘schuur’) [VT 2000].

N zelden verschijnende Arendsoort uit OostEuropa, iets kleiner dan de bij ons evenzeer zeldzame, maar toch (vooral in verband met de Valkerij) beter bekende Steenarend. Vergeleken bij
de Steen- of Koningsarend bleven de jachtprestaties van de kleinere Bastaardarend achter, reden
voor de naam (bastaard hier: ‘iets mindere soort’,
zoals in bastaardsuiker of Bastaardnachtegaal ⇑).
Fries Bastertearn ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Eykman 1934 (De
Levende Natuur 38:365) hanteert de N naam
Groote Schreeuwarend, naast de naam Kleine
Schreeuwarend voor de er veel op lijkende Aquila
pomarina (thans: Schreeuwarend). Albarda 1897
p.56 hanteert de naam Bastaard-arend (zegt dat
de soort ten onrechte op de N lijst stond) en
Schlegel 1858 de naam Basterd-arend. Westerman [in Herklots 1858]: Basterd-arend (n.a.v. de

Bastaardnachtegaal (1) N volksnaam voor
de Heggenmus, die wegens zijn aangename zang
die ‘erenaam’ kreeg. Het element Bastaardmoest er echter aan herinneren, dat de Heggenmuszang het evenwel tegen die van de ‘echte’
Nachtegaal moest afleggen. Houttuyn 1763
voert de naam Basterd-Nagtegaal. Ook bij
Schlegel 1852, Albarda 1897 en Snouckaert
1908 was het de officiele naam voor de Heggenmus. Op Texel heette ook de Spotvogel zo [Rynja
1983], alweer omdat de zang van de Spotvogel in
de buurt kwam van die van de Nachtegaal. Ook
in het D en zweeds bedoelt men met de volksnamen Bastardnachtigall resp. Bastardnäktergal de
Spotvogel (de officiële namen voor deze zijn:
Gelbspötter resp. Härmsångare). Het is zelfs

den besproken. Hij woonde aan de oever van de
rivier Schuylkill bij Philadelphia [Terres 1980].
Ook in de friese (Bartrams Griltsje), F en Sp
naam wordt Bartram geëerd, evenals in de R:
Bartramija.
Vanwege het verzameld zijn door Temminck
staat de soort opgevoerd op de lijst van B&O
1822, als: “Tringa Longicauda, BECHTS [sic] – De
langstaartige Strandlooper”. In Snouckaert
1908 staat de soort vermeld als Bartram’s
Strandlooper. Het gekke is dat Schlegel 1858 wél
de wetenschappelijke naam “Actitis Bartramius
of longicaudus” noemt en ook, dat deze soort
naar ons werelddeel is afgedwaald, maar tegelijk
ontkent dat deze soort in ons land is waargenomen. Mogelijk had dit met de later koele relatie
tussen Schlegel en Temminck te maken?
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Bassaangans Bassaner Gans Oude naam
voor de Jan-van-gent ⇑. E (lokaal in Schotland)
Bass Goose (vgl. Bassani anseres [Turner 1544]
en Sula bassana [Linnaeus 1758]). De jaartallen
geven al aan dat de etymologische verklaring in
vDE 1993 fout is (“bassaangans … genoemd naar
de Bass Strait tussen Australië en Tasmanië,
waar het merendeel van de Australische Genten
(Morus serrator) broedt, naar de ontdekker van
de straat, George Bass (1798)”). De vogels zijn
genoemd naar hun sedert 1447 bekende broedplaats in Schotland, Bass Rock, een oude vulkanische rots in zee, c.30 km ten noordoosten van
Edinburgh. Zie ook Schotsche Gans ⇑ [Lockwood 1993; Jobling 1991; Terres 1980; Coomans de Ruiter et al. 1947].

BASTERTEARN – BEAMPIPER

onderdeel van twee officiële zweedse vogelnamen geweest (echter van soorten die in Zweden
zeer zelden voorkomen), nl. Grå Bastardnäktergal (thans Blek Härmsångare ‘Vale Spotvogel’) en
Liten Bastardnäktergal (thans Gråsångare
‘Kleine Spotvogel’) [Jørgensen 1958].
Houttuyn 1763 (p.572) voert ook de “Kleine
Basterd-Nagtegaal” op, als N naam voor de 10e
der ‘Kwikstaarten’ van Linnaeus 1758, te weten
“Motacilla Philomela”. Dezelfde, althans naar
Linnaeus’ opvatting, is bij Klein 1750 “Luscinia
altera”. Welke vogel dit nu precies is, wordt uit
Linnaeus’ omschrijving niet duidelijk; het blijkt
nl. een aan alle kanten grijs en grauw vogeltje,
dat echter, met de woorden van Houttuyn
“… een zeer bekend Vogeltje … in Europa … en
wegens zyn lieflyk Gezang vermaard …” is! Ook
latere systematici zijn hier nooit achtergekomen,
reden waarom de naam Philomela thans niet
meer in de door Linnaeus gegeven namen terug
te vinden is. Wel is er natuurlijk Turdus philomelos ‘Zanglijster’, doch deze naam stamt niet
van Linnaeus, maar van C L Brehm (1831).
Jacob van Maerlant spreekt in de strofe over de
“Passer arundineus” in boek III van Naturen
Bloeme (c.1266) van een kruising (dus: bastaard)
tussen “die mussche ende die nachtegale”
(vs.3213) en noemt deze vogel de Rietmussche
(bedorven: “reitmusche”); dit maakt dat er aan de
Rietgors gedacht kan worden (zie sub Rietmus),
maar de opvallend zwarte kop en witte halsband
noemt de auteur niet. Misschien was het daarom
(toen al) de Heggenmus, hoewel deze dus niet in
het Riet leeft.
(2) Vlaamse volksnaam voor de Spotvogel in
St.-Gillis-bij-Dendermonde (OVl). Hier wordt
dus dezelfde soort aangeduid als op Texel (zie sub
(1)). Voor WVD 1996 (p.223) was het gebruik van
de naam [in Volk en Taal 3 1890, p.220] niet
geheel duidelijk; de hier gebruikte synoniemen
Lovervogel en Fijnbek zouden echter heel goed
op de Spotvogel van toepassing kunnen zijn. –
Anders ligt dit intussen met Rossignol bâtard,
een in Loquela door Guido Gezelle zgn. “schuimwoord” (=barbarisme) genoemd: daar wordt als
synoniem “ärelke” opgevoerd en dit is vermoedelijk een naam voor de Kneu (vgl. sub Errel). Een
tweede betekenis heeft rossignol bâtard (F voor
‘bastaard-nachtegaal’) met als synoniemen “gravette fuvette alklapperke”; deze laatste naam
wijst weer op Spotvogel (vgl. sub Allegezang).

had een “?” waar de friese naam had zullen staan.
Op 7 juni 1911 was het eerste friese geval van een
Bastaardarend [ViF]. Daarna waren er nog minstens drie wn.en; het fries heeft dus behoefte aan
een naam voor deze soort, die bij waarneming
meestal de krant haalt.

Beamkrûper Officiële friese naam voor de
Boomkruiper ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1928
had de naam van het lemma en De Vries 1911
had Beamkrûperke, maar bij geen van deze bronnen was de naam van het lemma de eerste keus
(dat waren nl. Beamklimmerke resp. Beamkekladder).
Beampiper Officiële friese naam voor de
Boompieper ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1928
had de naam van het lemma niet; wel: “Frysk:
Boskpiper, Houtljurk. By Hearenfean: Kantljurk.” De Vries 1911 had een “?” waar de friese
naam had zullen staan en Albarda 1897 noemde
geen speciale naam voor Friesland.
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Bastertearn Officiële friese naam voor de
Bastaardarend ⇑ [Boersma 1972]. Fries bastert
‘bastaard’ en fries Earn ‘Arend’. De Vries 1911

Bastaardarend
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Beardmantsje Zie Burdmantsje.
Beemer Bemer Volksnaam voor de Pestvo-
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gel ⇑. De naam betekent ‘Bohemer, uit Bohemen
afkomstige vogel’; mogelijk ook: ‘vreemde vogel,
vogel waarvan men de herkomst niet kent’. Vgl.
D: Das sind ihm böhmische Dörfer ‘Hij snapt er
niets van’. (Als familienaam kennen we in
Nederland ook Beumer.) In de VK vinden we
“Behemer Wald”, waarmee de klank van Beemer
(o.a. in NV 1770) overeenkomt. Een verouderde F
naam voor de Pestvogel luidt: Jaseur de Bohême,
met welke naam men ook weer aangaf dat men
niet precies wist waar de vogel vandaan kwam;
vgl. F bohémien ‘zigeuner’ >N bohémien
‘iemand die een zwervend en veelal armoedig
bestaan voert, inzake een jong kunstenaar’. E
namen: Bohemian Waxwing (ook Am [Terres
1980]), Bohemian Jay en Bohemian Chatterer.
I.t.t. wat Lockwood 1993 vindt (“the Waxwing is
a very silent bird”), is Chatterer, evenals Jaseur
(=‘babbelaar’), goed gekozen vanwege het frequente ringelend geluid dat de vogels kunnen
laten horen, ook bij ons in het wintergebied; dit
vooral in de late winter, dus tegen het voorjaar.
In Duitsland heet op veel plaatsen ook de Keep
Böhmer of heeft een naam van gelijke strekking
[Wüst 1970]; ook de Keep ⇑ is een wintergast en
komt dan soms invasiegewijs. In Italië heeft men
gedacht dat ’s winters verschijnende Pestvogels
uit Friesland kwamen: Frison de (dai) fiocchet(ti), letterlijk ‘Fries van de sneeuwvlok(ken)’.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Het element Boheems zit al in de N naam Boheemsche Klappert die bij Vincent 1706 Wondertooneel der
Nature staat [Swaen 1941 p.83], maar deze
naam is ws. niet meer dan de vertaling van “Garrulus Bohemicus” bij Gesner 1555 [HG I-37],
zoals Bohemian Chatterer daar de E vertaling
van was bij Ray 1678 [Lockwood 1993 p.163]. Er
bestonden ten tijde van Gesner al de D namen
Behemle en Bömerlein, welke in ieder geval óók
voor de Koperwiek gebruikt werden (ook bij de
namen rond “Pestvogel” ⇑ komen Lijsterachtigen in beeld). Gesner verklaart de naam: “Diese
Vögel sind frembd, und nisten (wie ich verstehe)
nicht bey uns, sondern in Böhmen oder Ungern.”
ETYMOLOGIE Bohemen: <Lat Boihemum,
Boiohaemum ‘het heem (ahd heim) der Boii’
(Boii =Bojers, een keltische volksstam, die
oorspr. uit Gallië kwam en vandaar naar NoordItalië en het tegenwoordige Bohemen (de streek
rond Praag) trok).

Beflijster

Beflijster Turdus torquatus Linnaeus 1758.
Met een volksnaam wordt deze soort ook Ringlijster of Ringmerel genoemd. Deze Lijsterachtige, die bij ons wel doortrekt maar niet broedt,
lijkt qua model en kleur op een Merel, maar heeft
een witte (bij het & vuilwitte) afgeronde vlek op
de borst, in de vorm van een halve ring, gelijkend
op de bef van de toga van een rechter of dominee
(zie ook de volksnaam Dominélijster). In de
wetenschappelijke naam (Lat torquis ‘halsketen,
halssnoer’ <Lat torquere ‘draaien’ <idg *ter
‘draaien, boren’ (vgl. sub Doorndraaier)) wordt
ook verwezen naar dat witte “plastron” op de borst,
evenals in vele andere moderne talen: E Ring
Ouzel, D Ringdrossel, zweeds Ringtrast, noors
Ringtrost, deens Ringdrossel, F Merle à plastron,
It Merlo dal Collare, R Belozóbyj Drozd (R $Á:Z6
bélyj ‘wit’, vgl. #,:ÍNa Belóécha ‘Beloega, Witte
Dolfijn’; 2@$ zob ‘krop’, )D@2* Drozd ‘Lijster’,
pools Drozd obrozny (obroza ‘halsband’).
Schlegel 1852 noemt Beflijster als gangbare
officiële N naam (vet gedrukt); als nevennamen
geeft hij op: Dominé, Kringlijster en Kraagmerel; in Schlegel 1858 worden daaraan toegevoegd: Bergmerel, Kranslijster en Ringmerel.
Deze laatste naam had in 1852 al aan Schlegel
bekend kunnen zijn, want het is de naam die
Houttuyn 1763 opvoert voor Linnaeus’ 13e Lijster, Turdus torquatus. Bovendien schrijft Houttuyn: “De naam van deezen is, byna in alle
Taalen, Ring-Merel.”
Jonston 1660 geeft als Lat naam: Merula torquata.
ETYMOLOGIE N bef <mnl beffe ‘halskraag,
muts’; D Beffchen ‘bef, befje’ <mnd beve, beffe
‘koormuts, koormantel’; <oudf biffa ‘gestreepte
stof’ (>F biffer (1576) ‘(door)strepen, royeren’ en
>F biffin (1836) ‘vod’) <middelLat biffa ‘mantel’
<arabisch bafta ‘calico, indische katoen’ <per-
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zisch bafteh ‘textiel’, verleden deelwoord van
baftan ‘weven’; (vgl. oudindisch urna-vabhi ‘wolweefster’, ‘spin’; vgl. N web) <idg *webh ‘weven’
(vgl. idg *weg ‘weven’ sub Koperwiek).
Het is onduidelijk in hoeverre N bef ‘schaamlip’ verwant is. Het woord heeft in deze betekenis
(ouder)D Befze en mogelijk ook Sp befo (ook:
belfo) ‘hanglip, paardenlip; diklippig, met xbenen’ (catalaans bifi) als etymologische verwanten. – Voor de etymologie van Lijster, zie aldaar.

-bek Onderdeel van vogelnamen als Bontbekplevier, Breedbekstrandloper, Dikbekfuut,
Dunbekmeeuw, Langbek, Leppelbek. Voor het
synoniem -snavel, zie aldaar.
ETYMOLOGIE N bek ‘snavel, mond’ <mnl bec
<F/mf bec (12e eeuw) <Lat beccus ‘snavel (van
Haan of Kip)’ <van galloromaanse herkomst.
Belduiker Oude N naam voor de Brilduiker ⇑
bij Vroeg 1764, Wegman 1765, NV 1809 (deel 4)
en B&O 1822. Bij de meerdere synoniemen die in
deze werken genoemde worden, staat ook BrilEend, waardoor we weten dat in ieder geval het
volwassen % van de soort werd (mede)bedoeld;
dit heeft nl. die “bril”. Bij het % is het als een bel
rinkelend geluid van de vleugslag ook het duidelijkst te horen. De volksnaam Belder is ws.
bedoeld als nomen agentis van het ww. bellen,
met een identiek benoemingsmotief als bij
Belduiker. Zie ook fries Rinkelein en Rinkeler.
Het ‘klingelen’ van de vleugelslag bij deze soort
was al bekend bij Georg Fabricius (1516-1571);
dit blijkt uit HG 1669: “welche von Georgio
Fabricio, Clangula oder Klinger, vom Klang ihrer
Flügel genennet wird.” (p.I-97).
Eykman 1925 hanteert de namen Groote belduiker voor de IJslandse Brilduiker ⇑ en Kleine
belduiker voor de Buffelkopeend ⇑; ws. vond men
dat bril- niet kon, omdat deze soorten wel met de
Brilduiker verwant zijn, maar geen “bril met
ronde glazen” resp. helemaal geen “bril” hebben.

Beloon Naam voor de Merel. Zie Bloon, Bloen.
Bemer Zie Beemer.
Berbke Berfje Bermke Berpke Dikke
Berp Variante volksnamen in Limburg voor de

Berchein Officiële friese naam voor de Bergeend ⇑ [Boersma 1972]. Fries berch = 1. ‘berg,
heuvel, grote hoop’; 2. ‘bergschuur, barg’. Beide
betekenissen kunnen van toepassing zijn op de
naam van de Eend, maar die van betekenis 2. in
het bijzonder (hierbij fries (fer)bergje ‘(ver)bergen’); andere (friese) namen voor deze vogel
bevestigen dat. In De Vries 1912 en 1928:
“Berch-ein ef Borchein.” ViF meldt westerlauwersk Graefein ⇑ en De Vries 1928 noordfries
Greaf-an op Wiedingharde (vgl. officieel deens
Gravand). Op het verbergen van het nest door
van een hol gebruik te maken (de Bergeend graaft
dit, in weerwil van de namen, niet zelf!) wijzen
ook de D volksnamen Wühlgans, Erdgans, Lochgans, Grabgans en Höhlenente [Wüst 1970] en
de geslachtsnaam Holeneenden bij Albarda
1897.
Op het eiland Sylt is noordfries BárigEn
=Bergeend en op Helgoland zijn Bagger-ên en
Barger Enn [Reichenow 1920] =Bergeend, maar
op de nabijgelegen eilanden Amrum en Föhr
is/was Barregan =Toppereend [De Vries 1928]
(vgl. officieel deens Bjergand, D Bergente en
noors/zweeds Bergand, alle =‘Toppereend’).
Berfje Bermke Berpke Dikke Berp Variante volksnamen in Limburg voor de Barmsijs ⇑.
Meer sub Berbke.
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Barmsijs ⇑ [Hens 1926; WLD 2001 met kaartje].
De namen zijn verkortingen en tevens verbaste-

ringen van andere in dit gebied voorkomende
namen voor de soort zoals Barmsijske, Bergsijske en Berkensijs. De namen Bergsijske en
Berkensijs sluiten goed aan op D Bergzeisig en
Birkenzeisig en kunnen ook een eigen geldig
benoemingsmotief gehad hebben: berg- kan verwijzen naar ‘landen met bergen’, dus ‘uit verre
landen afkomstig’ en Berk verwijst naar de lievelingsboom voor de vogel.
De verbasteringen Berbke, Berpke kunnen
zijn ontstaan met de gedachte aan ‘baard’, waarbij dan mogelijk gerefereerd zal zijn aan de
kleine, weinig opvallende zwarte kinvlek die
Barmsijzen hebben, al noemen ornithologen dit
kinvlekje geen ‘baard’ en al hebben Sijzen precies
zo’n kinvlekje. Swanenberg 2001 wil het benoemingsmotief ‘(voorzien van) baard’ aan de basis
leggen van de naam Barmsijs, maar dit stuit op
tal van bezwaren: hij moet daarvoor uitgaan van
barb, welk woord geen N is, moet uitgaan van
dissimilatie van *barbsijs naar Barmsijs, gaat
voorbij aan de dialectachtergrond van de naam
Barmsijs (gronings) en gaat voorbij aan de
bestaande ouder-nnl naam Brand-Sys ⇑.
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BERGEEND

Bergeend Tadorna tadorna (Linnaeus: Anas)
1758. Grote bonte Eend, die broedvogel is aan
sommige kusten van Noordwest-Europa en in
het binnenland van Centraal-Azië. Het % onderscheidt zich van het & door een grote rode knobbel op de snavel. Het & broedt bij ons graag in
Konijnenholen; ook wel in andere holten, bijv.
holle bomen of holten in steenhopen.
De oudste vindplaats van de naam is ws.
Berch-Eenden (mv.) in het “Placaet opt stuck
vande Wildernisse” van 27 maart 1502, dat van
toepassing was in de “Haerlemmerhout, ende
over al ’t Duynmeyerschap van Noort-hollant”
[Brouwer 1954 p.5].
Motivatie van de naam: alle ooit geopperde
mogelijkheden zullen achtereenvolgens besproken worden.
1.) De soort draagt een naam welke eigenlijk
voor een andere Eendensoort bestemd was, waarbij gedacht zou kunnen worden aan D Bergente
‘Toppereend’. Tegen deze mogelijkheid pleit
sterk, dat ook in het E veel volksnamen voor deze
soort bekend zijn, die met Ber(g)- of Bar(g) beginnen. Eerder moet ‘Toppereend’ ⇑ voor D Bergente een foute toepassing geacht worden (sinds
Schlegel 1844 met Gemeine Bergente; de Bergeend daar: Gemeine Höhlenente), aangezien
reeds bij Gesner 1555 D Berg-Ent en mnd Berchânt ‘Bergeend’ betekenden [HG 1669; (Lübben
1980) Lockwood 2003].
2.) Berg- in Bergeend staat voor de meest
gebruikelijke N omschrijving voor dit woord, nl.
‘hoge (steen)hoop’. Tegen deze uitleg pleit, dat de
Bergeend niet in de bergen voorkomt. Ook in
Centraal-Azië is de Bergeend geen gebergtesoort
(contra Blok 1988), en de soort is daar in het R
ook niet naar genoemd (R A,(a>8a Peganka
=letterlijk: ‘bonte (vogel)’).
Maar bij ons broedt de soort in de duinstreek, en
de duinen werden bij ons wel “bergen” genoemd.
Dit is bijv. met de plaatsnaam Bergen (NH) het
geval. En het blijkt uit het volgende citaat uit Van
Heenvliet c.1636: “Comen soo achter over de
bergen oft duynen henen en slaet bij d’aerde ’t
Conijn dat hij inde voet hout.” [Wilms]
Het is verder nog denkbaar, dat berg- de lading
heeft gehad van ‘uit vreemde landen (waar doorgaans bergen zijn) afkomstig’, ‘met een exotisch
uiterlijk’.
3.) Berg- in Bergeend staat voor ‘verbergen’. Dit
is te motiveren vanwege de voorliefde voor
de soort voor o.a. Konijnenholen. Verschueren
1991 en vDE 1993 voeren dit als reden voor de
naam aan. De opvatting wordt niet weerlegd door
de groningse en friese namen voor de soort (zie
sub Baargeend, sub Berchein, Borchein en sub

Bergeend

Graefein (letterlijk: ‘graaf-Eend’, ‘gravende
Eend’). Ook zweeds/deens/noors Gravand wijst
erop, dat de soort in ‘iets gegravens’ (al is het in
de meeste gevallen niet door haarzelf) haar nest
verbergt. E volksnamen Barrow Duck (barrow
‘grafheuvel’) en Burrow-duck (to burrow ‘(een
hol) graven’; E volksnamen Sly Duck en Sly
Goose (sly ‘stiekem, sluw (als een Vos))’ moeten
eveneens op het sluwe verbergende karakter van
de broedactiviteiten betrekking hebben [Jackson
1968]. Zie ook sub Vosgans en Vosseëend ⇑.
Deze uitleg kan ook van toepassing zijn op de E
namen met Ber(g)- en Bar(g)-. E to bury ‘begraven, bedekken, verbergen’ <oudengels byrgan,
dat verwant is met, en ook dezelfde betekenis
heeft als oudengels beorgan. – Anderzijds verbergen álle vogels, en ook alle Eenden, hun nest.
Ook zou misschien eerder *verberch-eend te verwachten zijn geweest; mnl verberchstede
=‘schuilplaats, plaats waar men iets verstopt’
[MH].
4.) Lockwood 1993 ging voor de uitleg van de E
namen uit van middelengels Bergandir (in Sherborne Missal, c.1400) en vat deze naam op als
“ber-gandir”, waarbij gandir ‘Gander, Gent,
mannetjes-Gans’ is. Dit laatste is heel legitiem,
omdat de Bergeend in veel namen ook als “Gans”
door het leven gaat. Het element ber- echter verklaart Lockwood door verband te zoeken met
oudnoords ber ‘bes’ met als motivatie de grote
rode knobbel, die juist bij het % van de Bergeend
zo opvalt. Deze uitleg wordt door Lockwood
2003 (en in litt.) niet langer ondersteund nu deze
de interpretatie Berg-andir (let op de plaats

BERGFLUITER – BERKENBASTJE

van het koppelteken!) overneemt. (In de scandinavische talen kwam de rode knobbel in de
naamgeving ook niet voor (niet als ‘bes’), en ook
niet in andere talen.)
5.) Michel Desfayes (Fully, Zwitserland)
meent dat het element Berg- in Bergeend overeenkomt met het element brog- in de deense
volksnaam Brogand ‘Bergeend’. De (idg) wortel is
barg ‘bont’. Men vindt hem o.a. in sanskriet
bhragati ‘schijnen’ en in de catalaanse volksnaam Bragat ‘Slobeend’ (Valencia) of ‘Brilduiker’
[Desfayes in litt.]. – Klankwettig (o.a. op grond
van Klankwet nr.6) is dit echter niet te rijmen.
Conclusie: de Bergeend is ofwel genoemd naar
zijn biotoop in de duinen, vroeger ook “bergen”
genoemd, ofwel naar zijn verborgen nest.

Bergleeuwerik Officiële N naam voor de
Strandleeuwerik ⇑ bij Houttuyn 1763 (Berg
Leeurik), Schlegel 1858, Albarda 1897, Buekers
c.1910 (p.252) en ws. ook nog ten tijde van
Brouwer 1924 [in Nederlandsche Vereeniging tot
Bescherming van Vogels 1898/1923 p.166].
Schlegel 1852: “De berg-leeuwrik. Eens in ZuidHolland, in het najaar geschoten.” Thijsse 1944
gebruikt als officiële N naam: Strandleeuwerik
en voert als argument aan: “Ze broeden in
Noord-Europa en Siberië, benoorden de boomgrens; de naam bergleeuwerik is dus min of meer
misplaatst, ze mochten veeleer toendraleeuwerik
heeten, of naar het voorbeeld der Engelschen:
strandleeuwerik.” (E Shore Lark.)
Houttuyn kende de soort niet, en ws. niemand
in de Lage Landen; zijn naam zal daarom min of
meer de vertaling zijn van “Alauda Alpestris”.
Mogelijk stamt daarvan ook de andere naam
voor de Strandleeuwerik, te weten Fransche
leeuwerik ⇑. Ook kan Frans de lading hebben
gehad van ‘exotisch, uit vreemde landen afkomstig’; dat kan ook voor Berg- gegolden hebben
(vgl. overweging 2. sub Bergeend).
{Dat de naam Bergleeuwerik van origine
vlaams is zoals B&TS 1995 beweren, staat nog te
bezien; een vlaamse bewijsplaats van voor 1763
geven zij in elk geval níét. Eerder is het ws. zo, dat
de naam Bergleeuwerik in N éérder door de naam
Strandleeuwerik vervangen werd.}
Berkenbastje Naam voor de Spotvogel in
Noord-Brabant [Albarda 1897: “Geelborstje.
Geelbuikje, Citroentje; in Friesland: Groote
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Bergfluiter Phylloscopus bonelli (Vieillot: Sylvia) 1819 (1). Een Boszanger uit ZuidwestEuropa (=‘Westelijke Bergfluiter’). De in de Balkan voorkomende ondersoort is recent als soort
afgesplitst (waarvoor zie sub Balkanbergfluiter).
Beide worden af en toe in N en België vastgesteld,
de Westelijke Bergfluiter meestal in het late voorjaar aan de hand van de zang (een ‘droge’ triller).
In N voor het eerst in 1958, in België broedde de
soort reeds in 1899. De N naam zal daarom het
eerst in België zijn opgetreden en daar weer ‘ontleend’ zijn aan het D. De soort lijkt nogal op de
Fluiter ⇑, maar mist o.a. diens gele borst.
De biotoop bestaat uit loof- en naaldbos in
heuvelachtig en bergachtig gebied, maar in het
laatste geval op de lagere berghellingen. De naam
Bergfluiter dient dus in de eerste plaats om verschil met de Fluiter (trachten) aan te geven, want
een ‘montane’ soort in de ware zin des woords is
de Bergfluiter niet. Niettemin heet de soort
ook in andere talen naar het voorkomen in bergachtig bosgebied: D Berglaubsänger, zweeds
Bergsångare, deens Bjergløvsanger, ijslands
Bergsöngvari, pools Świstunka górska, serv.-kr.
v
v
Zvi zdak gorski, tsjechisch Budnicek horský.
In veel andere talen is de soort genoemd naar
de It ornitholoog en entomoloog Franco Andrea
Bonelli (1784-1830), naar wie ook (in enkele
talen) de Havikarend ⇑ is genoemd.
Bonelli had contacten met de Fransen Cuvier
en Baillon (en Vieillot), met Temminck en vooral
met Alberto della Marmora op Sardinië. Hij was
professor in de zoölogie aan de universiteit van
Turijn en schreef Catalogue des Oiseaux du
Piémont (1811), waarin 264 vogelsoorten stonden vermeld [M&M 1988].
(2) Volksnaam voor de Wulp; naar diens
melodieuze, enigszins fluitende roep ‘-fluiter’

genaamd. Op grond waarvan het element ‘Berg-’
aan de naam is geplakt, is mij onduidelijk; wellicht is dit ook weer in de eerste plaats om verschil aan te geven met andere ‘-fluiters’, zoals de
Waterfluiter (=Regenwulp).
ETYMOLOGIE berg: N berg <N bergh [VK
c.1618] <mnl berch <onl/oudnederfr berg (858
[VT]); achterhoeks berg, barg, nederduits Barg
<oudsaksisch berg; fries berch <oudfries berg,
birg; D Berg <mhd berc <ohd berg; E barrow
‘grafheuvel’ <oudengels beorg {E mountain is
niet etymologisch verwant; voor E borough zie
sub Burgemeester}; oudnoords bjarg, berg;
gotisch baírgahei ‘gebergte, bergachtig landschap’. Buiten het germ: oudiers bri ‘heuvel’,
avestisch barezah, armeens barjr, hettitisch parkus, oudindisch brha(n)t (alle =‘hoog’). Idg
*bhregh, vermoedelijk van idg *bher- ‘dragen;
optillen’.
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gele Hofzanger; in Noord-Brabant: Kuleku,
Kakelutje en Berkenbastje; in Limburg: Spaansche Kijt, ook Philip.”] Het gebruik van berkenbast (berkenschors) bij de nestbouw wordt
bevestigd door Makatsch 1976: “Der Außenbau
besteht aus Halmen, Pflanzenwolle, Insektengespinsten, Federn und bisweilen auch aus
Papierstückchen; außen ist das Nest fast stets
mit Birkenrinde bekleidet.” De naamgever wist
dus hoe het nest van de Spotvogel eruitzag; de
naamgever was misschien wel een eierverzamelaar, een populaire ‘sport’ in zekere, gelukkig
voorbije, tijden.
Daams 1947 geeft de naam van het lemma op
voor de Staartmees in de Brabantse Kempen; ook
deze soort verwerkt stukjes schors in zijn nest,
ook van de Berk [Mullarney et al. 2000;
Makatsch 1976 noemt hier de boomsoort niet].
Het zou echter ook zo kunnen zijn, dat de naamgever de Staartmees (die veel wit in zijn verenkleed heeft) zelf op een stukje berkenschors vond
lijken.
ETYMOLOGIE
N Berk Betula <N Berck,
bercken-boom [VK c.1616] <mnl berke (c.12201240 [VT]); fries Bjirk; D Birke <mhd birke <ohd
birka; oudnoords björk; <germ *berhta ‘glanzend’, duidend op de witte bast. R $,D.2a berjóza
‘Berk’ <oudslavisch brza. Ook Lat Fraxinus is
verwant (Klankwet nr.1), al is dit woord nu bij
een andere boomsoort (de Es) terechtgekomen.
Bast: N/mnl, oudsaksisch, fries, mnd, D/mhd/
ohd, zweeds/noors/oudnoords bast, met verschillende afgeleide betekenissen; oudengels bæst.
~Lat fascis ‘bundel’ (>N fascisme), fascia ‘band,
windsels’.

Berkhoen Oude N naam voor het Korhoen ⇑,
overeenkomend met fries Bjirkhin [De Vries
1912; Visser 1993] en D Birkhuhn (<mhd birkhuon <ohd birihhuon). Voor de mannelijke
vogels geldt de naam N Berkhaan, fries Bjirkhoanne en D Birkhahn. De naam is gemotiveerd
doordat dit Ruigpoothoen graag verblijf houdt in
open (heide)landschap met verspreide Berkenbosjes. Het Korhoen eet vooral plantaardig voedsel, waaronder ook katjes en vruchtjes van de
Berk Betula.
De VK (c.1618) vermeldt: “Berck-hoen … gallus betulae.” Bij Houttuyn 1763 is het de officiële
N naam. Houttuyn maakt melding van een zgn.
Plakkaat uit 1684, waarin de naam Korhoenderen voorkomt en van een Reglement uit 1752
waarin de naam Berkhoenders voorkomt (in
beide als een onderdeel van “Edel Gevogelte”).
Op de Plakkaten van oudere data wordt de naam

Moerhoenderen ⇑ gebruikt. Bij Schlegel 1852 is
“HET KORHOEN” de officiële N naam, met de toevoeging: “Ook moer- en berk-hoen genoemd.”
[streepje achter moer is van mij]. vD 1904/1970:
Berkhoen.

Bermarkoof Permarkoof Blemerk Ook
Parmark ⇑. Namen voor de Vlaamse Gaai
(=Markolf) rond Venlo [Weijnen 1996; WLD].
Het eerste element in deze namen zou volgens
Weijnen bel ‘bont, wit’ zijn, waarmee dan Blemerk de meest oorspronkelijke vorm behouden
zou hebben: slechts metathesis van de l zou dan
zijn opgetreden. Opmerkelijk is het unieke voorkomen van de namen Blaumarkoof c.s. ⇑ in precies dezelfde regio. Het deel ble- in Blemerk zou
dus heel goed ook als een afzwakking van blauw
te verklaren zijn.
In de andere drie namen van het lemma zou de
l in een r veranderd zijn, wat enigszins tegen de
verwachting is: Bermarkoof spreekt (met twee
r’s, in Bermarkorf zelfs drie) moeilijker uit dan
gedissimileerd *Belmarkoof!
Het woord bel zou in de Gaainamen de betekenis ‘bont’ hebben gekregen, via de oudere betekenissen ‘glanzend’ en ‘wit’. Inderdaad staan in D
Belche en Böllhinen (1669) (=Meerkoet, ⇑) de
elementen Bel- en Böll- voor ‘wit’ (verwijzend
naar de witte bles). Deze bles is echter dofwit
(dus niet glanzend), terwijl ook de betekenis
‘bont’ bij de Meerkoet niet aan de orde is. De
betekenisverruiming van ‘bel’ in de venlose
namen zou dus opmerkelijk zijn. Aangezien het
element bel- in de (D) Meerkoetnamen wél voorkomt, en in de (N en D) Gaainamen verder nooit,
zou eventueel gedacht kunnen worden aan de
door Meertens 1949 veronderstelde verwarring
van de namen Markolf (=‘Vlaamse Gaai’) en
Meerkol ‘Meerkoet’ (p.99), hoewel deze verwarring er m.i. niet geweest is.
Een aantal andere in WLD 2001 gepubliceerde
namen doet vermoeden dat het eerste element
van de namen van het lemma zou kunnen
samenhangen met blauw (Blauwmarkoof,
Blauwmark, Blauwmarkduif en, verbasterd,
Bullemark). Een benoemingsmotief lijkt dan
snel gevonden: de Vlaamse Gaai heeft een tamelijk opvallend blauw-zwart gebandeerd vleugelveld. Het element blauw kan echter ook
secundair zijn.
Een ander benoemingsmotief dat dikwijls voor
Gaainamen geldt, is verwijzing naar de door het
volk veronderstelde slechte aard van het dier (vgl.
Rotzak, Rotten Anne, Hannekloot, Kwaadvogel, Moordester, Stinkerd, Klaai); dit kan ook

BERMKE – BIJENETER

in het eerste element tot uitdrukking zijn
gebracht als we uit mogen gaan van bel-, bal‘slecht’ (zoals in baldadig), een woord dat in het
oudsaksisch en ohd voorkwam.
Het gehandhaafd blijven van de -r- in Bermarkoof (terwijl om uitspraaktechnische reden een
dissimilatie naar Belmarkorf verwacht mocht
worden) moet de mogelijkheid openhouden dat
het oorspr. element ook werkelijk ber- wás (en
niet bel-). Als het fenomeen metanalyse speelde
(zo dikwijls in vogelnamen!), kan het eerste element ook berm- geweest zijn. Over de betekenis
hiervan valt als volgt te speculeren: D Bärme
=bierschuim; de Vlaamse Gaai heeft een
(oprichtbare) kuif, die de kleur van bierschuim
heeft.
Aan de verscherping van de B- (tot P-, zoals in
Parmarkoof, Palmarkduif en Plemarkduif) kan
men aflezen, dat de gebruikers van de namen de
bedoeling van de naamgever al spoedig niet meer
doorzagen.

Bermke Berpke Dikke Berp Variante volksnamen in Limburg voor de Barmsijs ⇑. Meer sub
Berbke.
Beukvink Volksnaam (o.a. in Katwijk) voor de
Vink ⇑ [B&TS]. D Buchfink (<mhd buochvinke),
zweeds Bofink <Bockfink (bij Rudbeck [Anfält et
al.]), noors Bokfink, deens Bogfinke, ijslands
Bókfinka. Het eerste lid staat steeds voor de
naam van de boom (Beuk Fagus sylvatica). Zie
ook Boekvink, Bokvink en Botvink.
ETYMOLOGIE N Beuk <mnl boeke, boec, boke;
oudsaksisch boka; D Buche <ohd buohha; germ
*bok(i)on <idg *bhags (hiermee verwant is Lat
Fagus ‘Beuk’ <Gr N0(`H, dorisch Nα(`H phagos
‘Eik’). NEW 1992 vat de verschillende theorieën
over herkomst en betekenis kort samen. Een
uitleg is, dat het grondwoord met Gr Nα(,4<
phagein ‘eten’ te maken heeft, duidend op de eetbaarheid van de vruchten van de Beuk en de Eik).
{1. De woorden voor Beuk in de germaanse en
italische talen in combinatie met het verspreidingsgebied van de Beuk, hebben geleid tot een
theorie over de meest oorspr. woonplaats van de
‘Indogermanen’ (Zuid-Rusland). 2. Het woord
voor Beuk heeft al in een vroeg stadium een betekenis gekregen voor ‘letter’ (bijv. gotisch boka;
vgl. ook D Buchstabe) wegens het snijden van
letterfiguren uit (Beuken)hout en (hieruit ws.)
later voor ‘boek’.}

Biedief Volksnaam voor de Koolmees in
Noord-Brabant [kaartje in Swanenberg 2000].
Het actuele gebruik in Drunen (NB) wordt bevestigd door een persoonlijke mededeling van Peter
de Rouw. Het element -dief (zie Dief(je)) zou er
op kunnen wijzen, dat de mensen niet gelukkig
waren met het (op grote schaal?) eten van
Honingbijen Apis mellifera.
Biemees Biemusch Biemeuske Bieteutje
Biemeuk(ske) Volksnamen voor de Koolmees
in Brabant, Limburg en (in veel mindere mate)
Vlaanderen. Soms deelt de Pimpelmees in deze
naamgeving (vgl. sub Enkele Bijmees). [Kaartje
van Brabant in Swanenberg 2000; Hens 1926;
B&TS 1995; WVD 1996]. Voor het element Bie‘Bij’ zie sub Bijmees. Het tweede element in de
naam zal oorspr. ‘-mees’ (geweest) zijn, omdat
we immers met die vogelfamilie te maken hebben. Dit element is echter vaker wel dan niet verbasterd, waarbij aan de verbastering soms nog
wel iets van een zinvolle betekenis kon worden
toegekend; zo betekent -mus(ch) ‘klein vogeltje’,
-meus (‘Muis’) ‘klein diertje’ (zelfs Biemeeuw
komt voor, maar voor -meeuw valt nauwelijks iets
zinnigs te bedenken (vgl. sub Meeuw)), -teutje
is een algemene term voor ‘klein zangertje’ en
-meuk(ske) betekent ws. ‘mook, pens’ [Weijnen
1996 p.131], zoiets suggererend als ‘z’n pens vol
Bijen’. Ook Biemeester zal een verbastering zijn,
waarbij onbekend is of dit woord misschien ook
nog ergens ‘imker’ betekent. vD 1970 geeft de
naam “bijenmees”, maar deze (met het element
bijen in het meervoud) wordt vrijwel nergens zo
aangetroffen.

Bijefretter Officiële friese naam voor de Bijeneter ⇑ [De Vries 1928; Boersma 1972]. De Vries
1911 had een “?” waar de friese naam had zullen
staan. Het tweede deel van de naam leunt dichter
tegen D Bienenfresser dan tegen N Bijeneter of
deens Biæder.
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Bijeneter Merops apiaster Linnaeus 1758 (1).
In N en België zelden aan te treffen kleurrijke
vogel uit het Middellandse Zee-gebied. (2) Ook
alle verwante soorten uit de familie der Meropidae worden met een algemene benaming Bijeneters genoemd. Al deze vogels zijn insecteneters,
en ook Bijen behoren (mede) tot het menu.
Helaas worden deze vogels daarom in sommige
tropische streken vervolgd. ZuidN Bieënsnapper, fries Bijefretter, D Bienenfresser, E Bee-
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eater, zweeds Biätare, noors Bieter, deens
Biæder, ijsl Býsvelgar, Býæta. F Guêpier (<F
guêpe <mf guespe <Lat vespa) betekent letterlijk ‘Wespen-eter’, en deze benaming is even
terecht als de wetenschappelijke naam (Lat apis
‘Bij’) of de vermelde namen in de germ talen. Sp
Abejaruco en catalaans Abellerol verwijzen echter weer naar de Bij (=Sp abeja; catalaans abella).
Zelfs bestaan er nog namen voor deze vogel
waarin niet zo nadrukkelijk naar zijn voedsel
wordt verwezen: It Gruccione (<It gruccia ‘deurkruk, klerenhanger, (verheven) zitplaats voor een
vogel’; verwijzend naar het graag zitten van
Bijeneters op elektriciteitsdraden of kale takken
aan de buitenzijde van de boomkruin) en
R 1@:@HÅFHab UJD8a Zolotístaja Sjtsjoerka
(=‘goudkleurige kweler’) [Wilms 960722].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1762
gebruikte de naam Byen-eeteren voor het geslacht Merops (Linnaeus 1758) en de naam
Gewoone Byën-eeter voor de soort M. apiaster.
Schlegel 1828 gebruikt het meervoud bijeneters
(p.243).
Van Maerlant c.1266 noemt geen N, alleen de
Lat naam:
vs.2683 Merops, als ons Plinius seghet,
Es een voghel die pleghet
In daerde te broeden in holen,
VI voete diep, dat hi verstolen
Sine jonghe daer onder voet,
Tote dat si sijn te vlieghene vroet.
In plumen es hi som schoen grau,
Op den ric kerende int blau,
Vor die boerst en lettel roet,
Wit an die wamme ende niet groet.
ETYMOLOGIE Bij: NEW 1992 veronderstelt, dat
er al een naam voor de Honingbij Apis mellifera
bestond vóór de idg talen hun intrede deden en
dat deze naam als zgn. substraatwoord diende
voor de huidige benamingen in de talen van het
keltisch-germaans-baltoslavisch gebied. Over de
oerbetekenis wordt verschillend gespeculeerd;
een suggestie is van de taalkundige Jacob Grimm
(broer van Wilhelm, de sprookjesschrijver), die
de idg wortel *bheu ‘bouwen’ voorstelde (vanwege het bouwen van de honingraten).
F abeille <Lat apiculus ‘Bijtje’ <Lat Apis ‘Bij’.
Eter: van het ww. eten <mnl eten <oudnederfr eton; oudsaksisch etan; fries ite <oudfries
ita, eta; D essen <ohd ezzan; E eat <middelengels eten <oudengels etan; ijslands jeta, færøers,
noors ete, zweeds äta, deens æde (gangbaarder is:
spise) <oudnoords eta; gotisch itan; Lat edere;
Gr edoo; oudiers esse; litouws emi (<*edmi);
oudindisch admi ‘ik eet’; hettitisch edmi ‘ik eet’;

idg *ed; voor het verwante woord aas zie sub Aasgier.
In het N ww. vreten (<mnl vereten) is een voorvoegsel ver- aanwezig; het gaat terug op gotisch
fraitan (fra- + itan) ‘gulzig eten’.
Vgl. D Bienenfresser, fries Bijefretter en drents
Bijenvretertien =‘Koolmees’.

Bijmees Bijbiterke Bijenfretertien Volksnamen voor Kool- en Pimpelmees in NoordBrabant [kaartjes in Swanenberg 2000], de
tweede voor de Koolmees in het friese Opsterland
en Oudeschoot, de derde voor de Koolmees in
Oost- en Weststellingwerf. In de aansluitende
delen van Groningen worden de naar de betekenis overeenkomende namen Iembieter en Iempikkertje ⇑ gebruikt. Er zijn ook E volksnamen
waarin dit beeld spreekt: Bee-biter en Bee-eater
(in Northumberland). De namen hebben te
maken met het gegeven, dat Koolmezen wel eens
Bijen eten. Misschien heeft ook D Bienenameise
er iets mee te maken. Dit is weliswaar de naam
voor een insect (Smicromyrme rufipes (Fabricius), Mutillidae, Hymenoptera), behorend tot
de Mierwespen (Vliesvleugeligen) en bekend van
parasiterend gedrag van haar larven op Honingbijen Apis mellifera. Het is denkbaar, dat vooral
in de aan Duitsland grenzende provincie Groningen D Ameise ‘Mier Formicidae’ en D Meise
‘Mees’ door elkaar gehaald zijn en het woord voor
het insect (wellicht bekend onder Bijenhouders)
verstaan is als een naam voor een vogel.
Schade 1811 vermeldt de deense volksnaam
Biefovl op het eiland Mors voor de Roodborst,
omdat ook deze soort Bijenkorven zou plunderen. Tegelijk echter weet Schade te berichten dat
tamme Roodborstjes, die in de huiskamer gehouden worden, daar de Bijen wel wegjagen maar ze
niet opeten!
Birdmantsje Zie Burdmantsje.
Bjintesjonger Officiële friese naam voor de
Waterrietzanger ⇑ [De Vries 1928; geen friese
naam in De Vries 1911]. Bij fries Bjint moet aan
N Pijpestrooitje Molinia caerulea gedacht worden, niet aan het op droge gronden groeiende
Buntgras Corynephorus canescens. Maar zelfs
Pijpestrooitje groeit niet echt in de biotoop van
de Waterrietzanger; daarom moet mogelijk aan
een nog ruimere sortering van Gras- en Zeggensoorten worden gedacht, net als bij N bentgras.
ETYMOLOGIE bjint: fries bjint en de ongebroken

BLAAUWSPECHT – BLADKONING

vorm Binten ‘Buntgras’ zijn dezelfde woorden als
N bent ‘bentgras’. Hoewel dit laatste woord pas
recent (1807 [VT]) geattesteerd is, is er onl benet
‘Bies’ geattesteerd in de plaatsnaam Benetfelda
(918-948), mogelijk de voorloper van Bentveld
(NH). Hierin, evenals in oudsaksisch binitin ‘van
Biezen’, ohd binuz (>mhd bin(e)z >D Binse) en
oudengels beonet (o.a. in de plaatsnaam Beonetleah >Bentley) (>E bentgrass (1778), dial. bennet) herkent men de oude vorm van het
voorvoegsel be- (zoals in bewegen), dat Mackensen 1985 koppelt aan (de schwundstufe van)
*natja ‘net’. Ohd binuz betekent dan zoiets als
‘Geknüpftes’; het woord is overgegaan op de
plant die het materiaal leverde.

Boomklever

Blaauwspecht Oude N naam, tevens groningse volksnaam voor de Boomklever [Houttuyn 1762; VPG 1983]. Voor Groningen werd de
naam geattesteerd door Gavere & Bemmelen
1856. Voor fries Blauspjocht ⇑.
Blauspecht is een D volksnaam (Blau Specht in
Jonston 1660), Blauspechtlein wordt genoemd
als één der verscheidene D namen in HG 1669,
Blawspechtle in Karinthië (Gesner 1555) [Suolahti].
Blaauwsteern Blaustirns Blauwstar Groningse, friese, resp. texelse naam voor de Zwarte
Stern [VPG; ViF; Albarda 1897; Dijksen 1992].
Voor de etymologie van blauw zie sub Blauwborst. Het is intrigerend, dat oudnoords blar niet
alleen ‘blauw’ betekende, maar ook ‘zwart’. De
Zwarte Stern is eerder zwart dan blauw!

Bladkoning Bladkoninkje
Phylloscopus
inornatus (Blyth: Regulus) 1842. De naam in de
verkleinvorm van deze bij ons op de trek tamelijk
zeldzame ‘Loof- of Boszanger’ is voorgesteld door
Wickevoort Crommelin in 1866 en kreeg de
voorkeur van Snouckaert 1908 boven de door
Albarda 1897 gehanteerde naam Grauwstuitboschzanger ⇑. Snouckaert, die wel de naam
Winterkoning gebruikt (voor de bekende vogel
met die naam), laat Bladkoninkje dus ongewijzigd in de verkleinvorm. Tot 1988 is deze verkleinvorm probleemloos gehanteerd, o.a. in het
vogeltijdschrift Dutch Birding. In 1988 werd
deze echter als onnodig beschouwd (wat te verdedigen is vanuit het oogpunt, dat de Bladkoning
voor een Loofzanger inderdaad niet abnormaal
klein is) en werd de naam ‘vergroot’. Vogelaars in
het veld hanteerden de naam Bladkoning al wel
iets langer, temeer daar zij het vinden van deze
soort als een daad van grote verdienste beschouwen. Overigens is het blad aan de loofbomen
meestal al flink uitgedund tegen de tijd dat deze
vogels bij ons verschijnen, wat het opsporen van
de vogel natuurlijk erg vergemakkelijkt.
De N naam voor deze vogel staat tamelijk
alleen, is dus nogal origineel. De naam die de
voornaamheid en deftigheid van een koning suggereert, is in tegenspraak met de huidige wetenschappelijke naam: inornatus ‘onopgesmukt’.
Bladkoninkje is ongeveer de vertaling van een
oudere wetenschappelijke naam Phyllobasileus
Cab. 1850: Gr Nb88@< phúllon ‘blad, loof’ en Gr
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Blaauw-Vlerk Oude naam voor Linnaeus’
Anas caerulescens bij Houttuyn 1763. Het

motief is ontleend (blijkt uit Houttuyns schrijven) aan Edwards 1743-1751: “EDWARDS noemt
hem, de Kanadasche met blaauwe Vlerken.”
Meer sub Blauwe Gans.
ETYMOLOGIE vlerk: N vlerk ‘vleugel’; de betekenis ‘lompe kerel’ mogelijk naar analogie van de
betekenisverwijding bij vlegel (1. dorsvlegel >
2. lompe kerel) <mnl vlerc, vlerke, vlaerke,
vlaercke, vlēric, vlēderic, vleder [MH 1932; NEW
1992]. Er is een bijbehorend ww.: mnl vlederen
‘fladderen’, dat in vlaams vleer ‘vleugel’ en N
Vleermuis (<mnl Vledermuus) zit. D Fledermaus <mhd vledermûs <ohd fledarmûs; hierbij
ohd fledarôn [Mackensen].
NEW 1992 (sub vlerk en zie sub veder) acht het
mogelijk dat de l ingeslopen is bij een woord als
oudnederfr fetherac (‘alarum’) zoals ook bij D
Flederwisch (<mhd vederwisch ‘plumeau’).
Mackensen 1985 (sub flattern) verbindt met idg
*p(e)led ‘zweven’.
Voor de etymologie van blaauw zie sub Blauwborst.

BLAET

basileús ‘koning, vorst, heerser’. Het beeld is dat
van een vogel die zich erg thuisvoelt in het gebladerte van de bomen, daar a.h.w. koning is. Ook is
er een hint naar de zgn. Koningsmythe, volgens
welke de vogels hun koning kozen als de soort die
het hoogst vliegen kon (zie sub Goudhaantje en
Winterkoning).
Voor de naam in de meeste moderne talen
heeft nog weer een andere eerdere wetenschappelijke naam, Motacilla superciliosa Gmel. 1788
model gestaan: E Yellow-browed Warbler,
D Gelbbrauenlaubsänger, zweeds Vitbrynad
Sångare, F Pouillot à (grands) sourcils, terwijl de
opvallende dubbele vleugelstreep de reden is voor
Sp Mosquitero Bilistado (‘dubbelgestreept’; Sp
lista ‘streep’; Mosquitero is de officiële Sp naam
voor de soorten van het genus Phylloscopus, letterlijk: ‘Muggenvanger, Muggeneter’ <Sp musquito ‘Mug, Muskiet’). Opvallende kenmerken
genoeg dus voor deze soort uit een familie waar
doorgaans minder aan te zien valt. De reden voor
de naam inornatus moet dus wel voortgekomen
zijn uit een vergelijking met de Goudhaantjes
Regulus, die een geel of oranje “kroontje” dragen,
maar wat vleugelstrepen en wenkbrauwstreep
betreft erg op de Bladkoning lijken. Dit klopt ook
met het gegeven dat de naam bij Blyth luidde:
Regulus inornatus [info H Wilms 960929]. Zie
ook Blako.
ETYMOLOGIE N blad <mnl blat (mv. blader(e),
blade) <oudsaksisch blad; fries blêd; D Blatt
<ohd blat; E blade (naast leaf) <oudengels blæd;
zweeds/noors blad <oudnoords blað; germ
*blada; tochaars pält; idg *bhletho- ‘gebloeid’
<idg *bhle ‘zwellen’ (blad =‘uitgebloeid’).
N koning <mnl coninc, cueninc <oudnederfr
cuning, cunig; oudsaksisch kuning; fries kening,
koaning, keuning <oudfries kining, kinig,
kening, kenig; D König <ohd kuning, chuning,
chunig; E king <oudengels cyning; zweeds kung,
konung; noors konge <oudnoords konungr;
germ *kuningaz is in het fins overgenomen als
kuningas ‘koning’ en in het litouws als kùningas
‘priester’. Het woord is afgeleid van germ *kunja
‘(voornaam) geslacht’, waarmee N kunne ‘sexueel geslacht’ en N kind verwant zijn. De koning
was een afstammeling uit een goddelijk geslacht.
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Blaet Oude N naam in Valkenierskringen voor

de jonge Slechtvalk1 ⇑, teruggaand op mnl Blaet
[MH, waar als omschrijving gegeven wordt: “Eene
soort van havik”]. De naam is ws. een inkorting
van ouder N Blaeuw-voet [Kiliaan 1599 p.69,
geciteerd in Schlegel & Verster van Wulverhorst
1844-1853] en mnl Blauvoet, Blavoet, Blawe-

voet, Blauvoete2 (1343-1346) [Schoonheim].
De naam past daarom op een jonge Slechtvalk,
die soms blauwe of blauwachtige tarsi en tenen
heeft (bij de volwassen vogel zijn deze geel
[Curry-Lindahl 1959 p.530 en kleurenfoto voorafgaand aan p.529; contra BWP II p.377]), of misschien ook wel op een heel jonge Havik [BWP II
p.157].

Slechtvalk

In een ordonnantie van 22 september 1539
van Karel de Vijfde werden alle Valkeniers verplicht alle in ons land gevangen Slechtvalken en
“Blaeten” in Den Haag te tonen, alvorens ze te
verkopen. In een soortgelijk decreet van de graaf
van Leicester in 1586 staat de naam gespeld
“Blade” (wellicht met hypercorrecte d) [Schlegel
& Verster van Wulverhorst]. De overeenkomende D naam Blaufuss was al in gebruik bij
Albertus Magnus (1193-1280)(1651) en wordt
ook nog genoemd in HN 1905. In het deens
werden eertijds 2 ‘variëteiten’ van de Slechtvalk
(destijds deens Slaetvalk, nu: Vandrefalk) onderscheiden, de “Blaaefugl” met blauwige washuid
en de “Guulbek” met gele washuid [Brünnich
1764 geciteerd in Schlegel & Verster van Wulverhorst p.29]. Deens Blaaefugl kwam dus overeen
met N Blaet, want de jonge Slechtvalk heeft
zowel een blauwige washuid als (soms) blauwachtige poten. Evenwel moet hierbij niet verwarring optreden met bijv. D Blaufalke, welke naam
staat voor de volwassen Slechtvalk (omdat deze
namelijk een grijsblauwe rug heeft!).
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1

2

Brouwer 1953 (p.14) meldt bij de bespreking
van Van Heenvliets Jacht- Bedryff (uit c.1636)
dat deze onder de Blaet verstaat: “Falco biarmicus feldeggi Schlegel 1843”. Van Heenvliet
kende het werk van Merula (1605), en deze
zou, ook volgens Schlegel & Verster van Wulverhorst, met de Blaet de Lannervalk ⇑ bedoeld
hebben. Hierbij moet echter ergens een fout
zitten: de Lannervalk heeft namelijk nooit
blauwachtige poten [BWP II p.344; Alström &
Colston 1991 p.224]. Het meest voor de hand
ligt, wegens het wisselend gebruik van de
naam (Falco) Lanarius, dat met de Blaet niet de
Lanner, maar een andere (jonge) Valkensoort
werd bedoeld (en dan waarschijnlijk de Slechtvalk).
De vogelnaam is als deel van een persoonsnaam, “Riquardo scilicet Blavoth” geattesteerd in 1178 [Schoonheim 2002].

van sinds de tachtiger jaren gehanteerde ‘turbotaal’, vooral onder jongeren populair. Een
onderdeel hiervan waren/zijn nieuwvormingen
die eindigen op de letter o. Deze trend zette in
onder amerikaanse jongeren (“beardo, bimbo,
creepo, dumbo, fatso en weirdo”) en verbreidde
zich naar o.a. Nederland, met alternativo, brillo,
frusto, lijpo en lullo (toevoeging van een o aan een
bestaand woord) en aso, disco, majo, pedo,
psycho en socio (verwijdering van de rest van een
bestaand woord na de hierin voorkomende letter
o). Een flinke ‘schwung’ kreeg het gebruik van
deze woorden o.a. door het tv-optreden van het
satirisch duo Van Kooten en De Bie, die zelf voor
het woord arro ‘arrogant persoon’ tekenden
[Sanders 1999]. De vogelnamen in dit kader
eindigen vrijwel zonder uitzondering op de letter
o. (Er zijn nog de Brubo, de Nobo en de Vugo).

Blanke Wilster Friese volksnaam voor de Zil-

Blafhond Volksnaam voor het Woudaapje,
naar diens roep, die iets wegheeft van een (regelmatig en langzaam) blaffende hond [B&TS 1995].
De naam is mogelijk secundair aan Vleethond ⇑,
welke naam mogelijk op zijn beurt een ‘afgeleide’
is van Wedehoppe (meer sub Woudhopje). De
volksnamen Waffer en Woffer [Schlegel 1858]
hebben ws. hetzelfde benoemingsmotief.

Blauboarstke Officiële friese naam voor de
Blauwborst ⇑ [De Vries 1911; Boersma 1972]. In
De Vries 1928: “Blauboarstke ef Blauboarstje.”
De klemtoon valt op blau [Zantema 1992].
Blaudoke Officiële friese naam voor de Holen-

duif ⇑ [Boersma 1972]. De klemtoom valt op do.
Boersma in ViF: “Frâl fan boppen sjoen is de fûgel
donker blau-griis.”
T.t.v. Albarda 1897 was de Holenduif nog
schaars in heel Nederland, ook in Friesland;
Albarda noch De Vries 1912 geven een aparte
friese naam. De Vries 1912 geeft wél helgolands
Letj Feldflichter en Reichenow 1920 Lütj
Feldflüchter (waarvoor zie sub Veldvlieger). De
Vries 1928 dan: “Blaudouke; ek wol Lytse Houtdou (ú.o. by Warkum).” Ook ViF 1977 spelt nog
Blaudouke. Zie ook Do.
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Blako Moderne, niet-officiële N naam voor de
Bladkoning ⇑, in gebruik bij N vogelaars sinds
c.1990. Naast Blako voor Bladkoning kent het
vogelaarsjargon nog tal van andere verkortingen
voor bepaalde (‘gewilde’) vogelsoorten.
Meijer & Van der Bent 1991 legden in een
stukje in de ‘vogelaarsturbotaal’ de volgende
namen vast: Blako, Phyllo (=een vogel uit het
geslacht Phylloscopus), Rabo (=Raddes Boszanger), Wiko (=Winterkoning), Robo (=Roodborst) en Pabo (=Pallas’ Boszanger). Niet alle
mogelijke afkortingen van dit genre konden
ermee door. Zo komt in de tekst voor “Wistubasijs” (wat Witstuitbarmsijs zou moeten betekenen), maar deze ‘naam’ wordt aangeduid als niet
door iedereen uit het circuit begrepen.
ETYMOLOGIE De naam Blako (en de andere
hierboven genoemde namen) bevatten de beginletters van algemeen bekende vogelnamen. De al
in 1990 gehanteerde zgn. Euring codes hebben
níét voor de betrokken namen model gestaan. Zo
is de Euring code voor de Bladkoning PHYINO en
die voor de Raddes Boszanger PHYSCH. Eerder
valt te denken aan de ornithologische invulling

verplevier ⇑. Fries blank ‘blank’, waarmee vermoedelijk het kleurverschil met de Goudplevier
werd aangeduid. Een friese uitdrukking luidt sa
blank as sulver ‘zo blank als zilver’ [Zantema
1992]; hieruit blijkt de gelijke bedoeling van de
namen fries Blanke Wilster en N Zilverplevier.
Helgolandfries Wyt Welster geeft hetzelfde weer
met een ander woord (wyt ‘wit’), maar in het winterkleed en het juveniele kleed maakt de soort
een vooral lichtgrijze indruk. De E naam, Grey
Plover, is daarom beter dan de helgolandfriese.
De naam van het lemma wordt vermeld door
Albarda 1897; meer sub Slykwilster.

BLAUMIESKE – BLAUWBORST

Blaumieske Officiële friese naam voor de Pimpelmees ⇑ [Boersma 1972], die daarmee overeenkomt met officieel D Blaumeise, deens
Blåmejse en E Blue Tit. In het fries komt de
klemtoon (bij deze naam; zie ook de andere met
Blau) op de lettergreep mies. Boersma in ViF
1979: “It Blaumieske (de klam komt op it twadde
diel) hat de namme to tankjen oan ’e helderblauwe kleur fan de krún, wjukken en sturt.
Oare nammen: Blaumeeske, Blaumûtske, Blaumûske, Blausyske, Blaukopke (Beetstersweach),
Blaukopdidyt (didyt is in onomatopé)1.” Van
genoemde namen geeft Albarda 1897 Blaumieske en Blaumûske óók, maar dan in N vertaling:
“in Friesland: Blauw meesje en Blauw muisje.”
(p.26). De Vries 1911 en 1928 geeft al deze
namen ook; bovendien nog oostfries Blau-mêske
en helgolands Bli Rûlûs (Blü Rollows in Reichenow 1920) (Bli, blü ‘blauw’; de etymologie van
Rûlûs, Rollows ken ik niet).
1

Vermoedelijk is daarbij dan toch aan het geluid
van de Koolmees gedacht!

Blaupaapke Blaupaepke Friese volksnaam
voor de Gekraagde Roodstaart [Zantema 1992;
De Vries 1911]. De klemtoom valt op paap. Zie
Blauwpaapje.

74

Blaupoatsje Officiële friese naam voor de
Kleine Rietgans ⇑ [Boersma 1972]. Deze tamelijk zeldzame Ganzensoort komt ’s winters in
een klein deel van juist Friesland massaal voor:
terecht dus dat de Friezen een eigen naam voor
de soort hebben. De Vries 1928 en ViF 1976 voerden echter de naam Readpoatgoes ⇑. Beide
namen geven de kleur van de poten niet goed
weer: deze is roze. Boersma in ViF onderkende dat
ook: “De kleur fan ’e poaten sjogge guon [sommigen] foar blijread [helderrood], mar oaren foar
blau oan.”
Voor het tweede element zie sub -poot.
Zantema 1992 voert de eigenaardige naam
“Blaupoartsje”; het misverstand over de juiste
spelling kon ws. ontstaan doordat men in het
fries de r toch niet uitsprak. Volgens Zantema
komt de klemtoon hier op blau, net als bij ’Blauboarstke, maar anders dus dan bij Blau’mieske,
Blau’paapke en Blau’spjocht.
Blauspjocht Officiële friese naam voor de
Boomklever ⇑, welke soort in de provincie Friesland zeldzaam is. De klemtoon valt op spjocht.

De naam staat in Boersma 1994. In ViF 1979
Blauwspjocht. Daar ook het benoemingsmotief:
“In spjochteftige fûgel mei blauwe krún en boppekant.”
De groningse volksnaam luidt Blaauw specht ⇑; van deze naam (in ‘hollandse vertaling’) maakte Albarda 1897 al melding, terwijl hij
dat van de friese naam níét deed.
De Vries 1911 geeft Blauspjucht, in 1928
idem en daarnaast Beambikker.

Blaustirns Officiële friese naam voor de
Zwarte Stern ⇑. Albarda 1897 geeft de naam
min of meer in vertaling: “Blauwe Stins” (de r
wordt niet uitgesproken). De klemtoon valt op
stirns [Zantema 1992]. Zie ook sub Blaauwsteern.
Blauvoet Blauvoete Mnl namen voor een
bepaalde Valkeniersvalk. Meer sub Blaet.
Blauwborst Luscinia svecica (Linnaeus: Motacilla) 1758. (Cyanosylvia svecica (Linnaeus)
1758). O.a. in de Lage Landen broedende kleine
Lijsterachtige, waarvan het volwassen % gekenmerkt wordt door een blauwe borst in het midden waarvan een witte ‘ster’ (de subspecies
cyanecula). Vandaar ook de N (ondersoort)naam
Witsterblauwborst (L. s. cyanecula) [Berg & Bosman 1994]. In Houttuyn 1763 en Schlegel 1858
Blaauwborstje, in Thijsse 1944 Blauwborstje,
mogelijk naar analogie van Roodborstje. Deze
vogels zijn ongeveer even groot, maar het Roodborstje is veel bekender bij het volk (vaak een
reden voor het gebruik van het verkleinwoord).
In Albarda 1897 Witgesterd blauwborstje. Fries
Blauboarstke ⇑.
Getuige zijn goed getroffen volksnamen als
Maanvogeltje, Pauwstaartje en Waternachtegaal was de Blauwborst, hoewel minder dan de
Roodborst, toch ook redelijk goed bij de mensen
bekend (geworden) en ook geliefd om zijn uitbundige zang in het vroege voorjaar. In het najaar
trekt hij weg.
Sp Pechiazul en It Pettazzurro (Sp pecho, It
petto ‘borst’). Aangezien ook de keel van de vogel
blauw is, zijn ook N Blauwkeeltje [vD
1904/1970], D Blaukehlchen, E/Am Bluethroat,
noors Blåstrupe (noors strupe ‘strot, keel’),
zweeds Blåhake ([sic!]; zweeds haka ‘kin’), deens
Blåhals en F Gorgebleue (voor etymologie van F
gorge ‘strot’ zie sub Kraagtrap) passende namen.
De wetenschappelijke naam verwijst naar
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Linnaeus afkomstig is, i.p.v. Anser hyperboreus
Pallas.
E/Am Blue Goose [Soper 1930 (in HVM 1968,
p.198)].

Blauwe Hoanskrobber Officiële friese naam
voor de Blauwe Kiekendief ⇑ [De Vries 1911;
Boersma 1972]. Ook Albarda 1897 geeft de
naam, maar dan in de hollandse vertaling
(“Blauwe Hanenschrobber”).
Blauwe Kadoremus Volksnaam voor de Heggenmus in Lissewege (WVl) [WVD 1996]; meer
sub Kadoremus. Zie ook sub Blauwpieper.
Blauwborst

Zweden, waar Linnaeus (=Carl von Linné) leefde
en waar ook de Blauwborst voorkomt, zij het in
de roodgesterde ondersoort. Eerder had in Zweden Rudbeck jr. de vogel met Avis Carolina, in een
opwelling van vaderlandse trots en (enigszins!)
geïnspireerd door de kleuren, naar de zweedse
koning Carl XI genoemd [Anfält et al. p.68, 69].
ETYMOLOGIE N blauw <mnl bla, blau, blaeu;
fries blau <oudfries blau, blaw; D blau <ohd
blao; E blue <middelengels blew (<F bleu <oudf
blo(u) <oudnederfr *blao), waarnaast middelengels blo <oudengels blaw; zweeds/deens/noors
blå, ijslands blá <oudnoords blár (=‘blauw’,
‘zwart’(!)).
De verdere etymologie is niet zeker. NEW 1992
noemt de mogelijkheid van de overgang bl <ml,
waardoor Gr µX8αH melas ‘zwart’, lets mels ‘donkerblauw’, litouws mel(yn)as ‘blauw’ en N maal
‘(ken)teken, vlek’ in het vizier komen. Litouws
Melyngurkle ‘Blauwborst’. Zie ook -borst.

Blauwe Koornmusch Vlaamse volksnaam
voor de Heggenmus, al bij De Bo 1873-1892;
meer sub Kadoremus. Zie ook sub Blauwpieper.
Blauwe Markof Blauwe Markolf Volksnamen voor de Vlaamse Gaai in Midden-Limburg.
Zie sub Blauwmarkoof.
Blauwe Reiger Ardea cinerea Linnaeus 1758.
De bekendste, talrijkste en grootste der in N
broedende Reigersoorten. Uit in Brouwer 1953
vermelde bronnen blijkt dat “Reigers” al minstens sedert 1298 een belangrijke economische
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Blauwe Gans Nederlandse benaming voor de
blauwe kleurfase van de Sneeuwgans ⇑ Anser c.
caerulescens (=Kleine Sneeuwgans). De naam
komt voor in HFP 1973 en (tussen “”) in Kist
1962 (p.79). {T.t.v. Kist 1954 was over
deze kleurfase nog niet alles bekend: “De NoordAmerikaanse vorm, A. h. caerulescens, die in
Ierland is voorgekomen, is vermoedelijk een
kleurfase van A. h. hyperboreus.”}
De witte fase is talrijker dan de blauwe, maar
de blauwe fase is de enige vorm die we bij Linnaeus 1758 aantreffen! Houttuyn 1763 noemt
hem Blaauw-Vlerk (p.36). Dit is ook de reden
voor de huidige wetenschappelijke naam voor
de Sneeuwgans: Anser caerulescens, die van

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus (Linnaeus: Falco) 1766. De Kiekendieven (in oudere
vogelboeken Kuikendieven) waren als groep
Roofvogels wellicht al langer aan de mensen
bekend (die deze Roofvogels wegens vermeende
belaging van het pluimvee vreesden!). De verschillen tussen de Grauwe en de Blauwe Kiekendief, twee van de drie in N broedende soorten,
zijn weinig opvallend; hun N en friese namen
zullen wel haast door wetenschappers als boekennamen zijn geïntroduceerd; Schlegel 1852
gaf de officiële N namen tenminste in cursief als
teken van ‘nog niet alom aanvaard’ (in dit geval:
blaauwe kuikendief). Het woord “blaauwe” is
daarbij de vertaling van Lat cyaneus (<Gr
6LV<,oH kuáneos ‘donkerblauw’). Het volwassen
% is licht-(blauw)grijs, en werd in de vroegste
onderzoeksfase naar de diverse soorten wilde
vogels ws. niet eens herkend als dezelfde soort als
het geheel anders getekende en gekleurde &. Fries
Blauwe Hoanskrobber. Zie ook sub Kiekendief.

BLAUWE ROTSLIJSTER – BLAUWMARKOOF
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waarde vertegenwoordigden. In dat jaar hadden
graaf Jan van Holland en bisschop Willem van
Utrecht een geschil over het Reigerbos bij Bindelmeerbroek. Over de jaren 1358-1376 zijn opgaven verstrekt over de oogst, verkoop en
schenkingen van Reigers uit het Goudse Bos bij
Gouda (ZH). De daarbij genoemde ‘Grauwe
Reigers’ (maar dan in de toenmalige spelling)
zijn ongetwijfeld Blauwe Reigers (misschien met
Purperreigers daaronder), wat onder meer ook
blijkt uit het feit, dat 2 “quacke reigers” (=Kwakken, ⇑) ‘even veel waard zijn’ als 1 ‘Grauwe Reiger’ [Ibelings 1996].
Ter bescherming van de Reigerkolonies (tegen
plundering door onbevoegden!) werden zogenaamde plakkaten uitgevaardigd (1502 en later),
waarin stond welke vogels beschermd waren
en wat de straffen waren tegen vergrijp. Vaak
kwam daarop voor het ‘vaste kwartet’ “Reygeren,
Quacken, Schollevaers en Lepelaers”. Men
onderscheidde eerder (in 1358) ook “Witte
reighers” en/of “Witvogels” ⇑ (mogelijk Zilverreigers dus) en misschien ook Ralreigers [Van Pelt
Lechner 1919, geciteerd in Brouwer 1953; Poorter 1980; Ibelings 1996]. In die tijd werd geen
onderscheid gemaakt tussen Blauwe Reiger en
Purperreiger, waaruit men zou mogen opmaken,
dat het verschil tussen deze beide niet bekend
was of in ieder geval niet interessant. Zelfs Linnaeus, als groot natuuronderzoeker, beschreef de
Purperreiger Ardea purpurea niet tegelijk met de
Blauwe, maar pas acht jaar later in 1766. Misschien waren rond die latere tijd ook de gewone
mensen zich bewust van het bestaan van twéé
soorten grote Reigers in Nederland, die onderling
voornamelijk in de kleur (purperrood versus
blauwgrijs) van hun veren verschilden. Er is
namelijk uit die tijd een oude N naam voor de
Purperreiger: “Roode Reiger” of “Rosse Reiger”
[C Nozeman in Watson 1761 p.223; geciteerd bij
Martinet 1795 p.22], en het laat zich aanzien,
dat toen de naam Blaauwe Reiger (Nozeman
1761; Houttuyn 1763 p.201) tegenover de Roode
Reiger kwam te staan.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 gebruiken de naam “De blaauwe of aschgraauwe
Reiger”. Schlegel 1828 noemt hem “graauwe
vischreiger” (p.263), maar in 1852 is het bij hem:
DE BLAAUWE REIGER. Bij Albarda 1897 de naam
van het lemma, zij het “reiger” met kleine letter
(p.124). Calkoen 1903 noemt de soort kortweg
Reiger.

Blauwe Rotslijster Monticola solitarius (Linnaeus: Turdus) 1758. Met de Rode Rotslijster ⇑

verwante zuideuropese vogel, waarvan de volwassen %% dof blauwgrijs zijn. De soort is op 20
september 2003 voor het eerst met zekerheid in
de Lage Landen waargenomen (door Arjen van
Gilst), maar heeft eerder enige tijd op de N vogellijst vertoefd wegens een (mogelijke) wn. op 28
mei 1977 in Noordwijk [Oreel 1980]. Houttuyn
1763 had al een N naam voor deze soort:
Blaauwe Merel (p.495), en ook een afbeelding in
kleur van een & [Houttuyn 1763, Plaat XLVIII
fig.6]. Bij Calkoen 1903 treffen we de naam van
het lemma aan.

Blauwe Wikel Officiële friese naam voor de
Boomvalk ⇑ [De Vries 1912; Boersma 1972].
Ook Albarda 1897 geeft de naam, maar dan in de
hollandse vertaling (“Blauwe Wiekel”). Voor
Wikel zie sub Wiekel.
De naam is ws. secundair aan Reade Wikel
(Torenvalk) welke soort in Friesland veel talrijker en bekender is dan de Boomvalk. De adjectieven slaan op de kleur van de bovendelen van de
soorten: blauwgrijs bij de Boomvalk, roodbruin
bij de Torenvalk.
De Vries 1912 noemt ook de friese namen
Beamfalk en Beamwikel.
Blauwlegger Blauwleggerke Volksnaam
voor de Heggenmus in het noordoosten van
Noord-Brabant, omdat deze soort blauwe eitjes
legt. Op een verspreidingskaartje van deze en
andere volksnamen voor de Heggenmus in S&S
1998 (p.20) valt Vlijmen net buiten het verspreidingsgebied, maar Rynja 1983 geeft Blauwleggerke op voor Vlijmen. Ten zuidwesten van het
omschreven gebied (met als grens ongeveer de
rivier de Dommel) begint het verspreidingsgebied van de naam Blauwpieper ⇑, en verder zijn
er elders nog tal van andere volksnamen met
‘Blauw(e)’ erin. Blauwe legger wordt door
Albarda 1897 opgegeven als naam voor de
Gekraagde Roodstaart; volgens Rynja en B&TS
1995 is deze naam in Utrecht gevonden.
Heggenmus en Gekraagde Roodstaart vertonen ook blauwgrijs in het verenkleed; daarop
kunnen andere namen met ‘Blauw’, zoals Blauwpaapje ⇑, terugslaan.
Blauwmarkoof Volksnaam voor de Vlaamse
Gaai in Beringe, Koningslust, Blerick, Belfeld en
Reuver (L) [WLD; daar ook ‘genormaliseerd’ tot
Blauwe Markolf; kaartje p.146]. In Swalmen (L)
werd door een boer de naam Blauwe Markof

BLAUWPAAPJE – BLAUWVLEUGELTALING

opgegeven [info Justin Jansen]. Ook andere varianten en verbasteringen in die regio, waaronder
Blauwmarkduif in Tegelen. Ook komt de verkorting Blauwmark voor.
Het ‘blauw’ in de naam is vanwege de karakteristieke blauw-zwarte bloktekening op o.a. de
handpendekveren (niet op de “schouders” zoals
de auteurs van WBD en WLD stellen). Opmerkelijk is, dat dit blauw alleen in Midden-Limburg
rond Venlo tot naamgeving heeft geleid, en
verder nergens, noch in de Lage Landen, noch in
Europa (voorzover de kennis reikt; alleen Wüst
1970 noemt D Blauflügel). Dit gegeven houdt
vrijwel zeker verband met het unieke voorkomen
van de volksnaam Bermarkoof (en varianten) ⇑
eveneens rond Venlo (L), maar hoe dat verband
precies ligt is nog niet opgehelderd.

Blauwpieper Noordbrabantse volksnaam voor
de Heggenmus, omdat deze een piepend geluid
maakt en tevens een blauwgrijze kleur aan kop
en borst heeft. De naam werd vóór 1950 ook vernomen in Hulst (Zld) [WVD]. Varianten hierop
zijn Blauwpijpke (Helmond en Vlierden),
Blauwe tuter (Oss), Blauwe luutak (Dongen),
Blauwwietak(ker) [Joos 1900], Blauwe Windappel (Dongen-Vaart) en Blauw Endappel (Kaatsheuvel) [Swanenberg 1998]. Bij namen als
Blauwke (omgeving van Tilburg en Eindhoven),
Blauwerke (Loon op Zand), Blauwmènneke
(Land van Cuijk) en Blauwseltje (in Lier en
Broechem (A)) is het niet meer duidelijk waar de
kleur op slaat, op de eitjes (vgl. Blauwlegger) of
op de veren [S&S 1998].
Blauwspecht Blauwspechtje Volksnaam
voor de Boomklever in delen van N en België
[WVD; WBD; WLD]. In oudere N spelling Blaauwspecht ⇑; fries Blauspjocht ⇑.

Gekraagde Roodstaart

Blauwvleugeltaling Anas discors Linnaeus
1766. Uit Noord-Amerika afkomstige, zeldzaam
naar Europa verdwalende Taling met lichtblauwe
velden op het voorste deel van de armvleugel.
Vooral het volwassen % verschilt in kleur en
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Blauwpaapje Volksnaam voor de Gekraagde
Roodstaart in Haarlem en Utrecht, omdat het %
van deze soort een blauwgrijze kopkap en nek
heeft (en daardoor wellicht aan de kleding van
een paap herinnerde). De spelling Blaauw paapje
wordt (voor Haarlem) opgegeven door Schlegel
1854. Blaupaepke is fries [De Vries 1911]. Deze
namen waren er ws. de oorzaak van, dat Paapje ⇑
en Gekraagde Roodstaart, wat naamgeving
betreft, soms door elkaar gehaald werden. Zo zijn
vlaams Kapellevogel ⇑ en fries Gealtsje ⇑ geen
namen voor het Paapje, maar ws. voor de
Gekraagde Roodstaart [contra WVD 1996, resp.
contra B&TS 1995].

Blauwstaart Tarsiger cyanurus (Pallas: Motacilla) 1773. Kleine Lijsterachtige vogel met een
blauwe staart, wiens dichtstbijzijnde broedgebied in oost Finland en aangrenzend Rusland
ligt. In N werd de soort als zeldzame gast pas in
oktober 1967 voor het eerst waargenomen en
daarna nog slechts éénmaal in september 1985.
In 2001 ook een exemplaar in België. Kist 1954
noemt de naam van het lemma.
Lat cyanurus =blauwe staart, welk opmerkelijk aspect van het uiterlijk ws. door Pallas
meteen ook in de naam (D Blauschwanz) tot uitdrukking werd gebracht. De N naam is daar de
logische vertaling van. E Red-flanked Bluetail,
zweeds Blåstjärt, deens/noors Blåstjert, Sp Coliazul cejiblanco (Sp cola ‘staart’, ceja ‘wenkbrauw’ en blanco ‘wit’, maar de licht afgetekende
wenkbrauwstreep is meestal lichtblauw).
R Sinechwostka (FÅ>46 sínij ‘blauw’, vgl. Lat
cyaneus en Gr 6LV<,@H kuáneos; R N&@FH chwost
‘staart’, etymologisch verwant met N kwast). F
Rossignol à flancs roux (‘nachtegaal met rode
flanken’, overeenkomstig de E naam).
Voor de etymologie van staart zie sub Staartmees.

BLAUWWANGBIJENETER – BLESHOEN

patroon duidelijk van het volwassen % van de
Zomertaling, reden voor de wetenschappelijke
naam (Lat discors (=verschillend) <Lat dis ‘twee’
en Lat cor ‘hart’). Wat de blauwe voorvleugel
betreft echter stemmen beide soorten goed overeen. Dit was dan ook ws. mede een reden om de
soort [in Snouckaert 1908] uitdrukkelijk Amerikaansche Blauwvleugeltaling te noemen, nadat
men deze op 24 oktober 1899 voor het eerst in de
Lage Landen zag.
ETYMOLOGIE N vleugel <mnl vleughel, vloghel, vluegel; fries fleugel (naast gebruikelijker
wjuk, wjok (N wiek)); D Flügel <mhd vlügel;
achterhoeks vleugel, vlöggel; mnd vlogel >laatoudnoords flygill >zweeds flygel (naast vinge);
<germ *flugila, een afleiding van een ww. ‘vliegen’ (meer sub Vliegende Krodde). Een voorloper
van het woord voor vleugel is misschien de bron
geweest van het woord Vogel, zie aldaar.
{Vleugel ‘piano’ <mnd vlogel ‘harp’ (1343)
[NEW 1992].}

1993; Zantema 1992], oostfries Blärhenne (met
rhotacisme), noordfries Bleskater, Bleskader en
Bleshaen [De Vries 1912//1928], gronings Bleshounder [VPG 1983 p.51,170] en Bleske [Ter
Laan 1929/1952], achterhoeks Bleshuuntjen en
Bles-aende en liemers Bleshen, Bleshenneke
[Schaars 1989], Bles en Blisse in west-ZeeuwsVlaanderen, Bleskop in Waasland (OVl) [WVD
1996], Bleshen in Belgisch Limburg, Bleskop in
Schaesberg (L), Bleseendje in Venray (L) en
Blutshen ⇑ in Herk-de-Stad (BL) [WLD]. Het eerste element is N bles, duidend op het witte kopschild van de soort.
Het tweede element ontbreekt, of komt overeen met ‘-eend’ (wat in feite niet correct is), met
‘haan’, ‘hoen’ of ‘hen’, precies als bij het Waterhoen ⇑ (wat dus ook niet correct is), of nog
anders.

Blauwwangbijeneter Oude N benaming
voor de Groene Bijeneter ⇑, overeenkomend
met E Blue-cheeked Bee-eater, D Blauwangenbienenfresser [NAE 1958] en D Blauwangenspint
[BWP 1985; Jonsson 1992]. Voor de etymologie
van wang zie -wang.
-blawn Onderdeel van de limburgse volksnaam
Kransblawn voor de Beflijster [Albarda 1897].
Het is een wat andere spelling voor Bloon,
Beloon of Bloen (=Merel). Zie verder onder
Bloon.
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Blesgoes Officiële friese naam voor de Kolgans ⇑. Ook Blêsgoes. De Vries 1912 noemt
alleen nog maar Kolgoes als friese naam; in 1928
noemt hij de naam van het lemma ook.
ETYMOLOGIE N bles <mnl bles, naast blaer;
fries bles; D Blesse <ohd blassa; heeft met ‘bleek’
en ‘wit’ te maken; vgl. D Belche (sub Meerkoet)
en Baltisch (daar ook: Beloega). Zie ook de desbetreffende woorden onder Bleshoen.
Bleshoen Volksnaam voor de Meerkoet in
Overijssel, Achterhoek, in Snellegem (WVl),
Turnhout (A) en omgeving Weert (L) [B&TS 1995;
Schaars 1989; WVD 1996; WBD; WLD]. Er zijn variante vormen van de naam, zoals fries Swarte
Blêsein [De Vries 1928] en Swart(e) blêsde ein
[De Vries 1912], fries Blêsein en Blêskop [Visser

Meerkoet

Hoe oud al deze namen zijn, kon ik maar bij
benadering nagaan. Albarda 1897 gebruikt de
naam Bleshoenders (mv. dus) voor de familie der
Fulicidae, waartoe bij hem het Waterhoentje
(heeft een ‘rode bles’! vgl. etymologie!) en de
Meerkoet gerekend werden. Schlegel gebruikt de
naam Bleshoen nergens, behalve als D naam.
Idem Houttuyn 1763, die echter deens Bles-aand
en zweeds Blaos-Klacka opgeeft. De Vries 1928
vermeldt deens Blisand (Blesand bij Syv c.1700)
en Blishøne, welke laatste nu de officiële deense
naam is. De Vries 1928 gaf ijslands Blesønd, NAE
1958 en Løppenthin 1976 (officieel) ijslands
Bleshæna (Bibi 1995 geeft ijslands Sjóghæna).
De Vries 1928 geeft ook noors Blishøne. Officieel
D is Bläßhuhn. Er zijn vele variante namen in
het D [Wüst 1970]. De ouderdom van sommige
namen is hoog: blazzen (mv?) [begin 14e eeuw,

BLOEDLEEUWERIK – BLOKDUIF

Gedichte des Königs von Odenwald], Plesslein
(Sachs 1531), Blässling (1621) en Blaße (1780)
[Wilms 971207,3; 971223,3]. Houttuyn 1762
vermeldt D Blessing, een naam die Wüst 1970 in
deze vorm niet heeft (wél Bleßling).
Als zuiver N naam heeft Bleshoen een wat
onduidelijke status. vD 1970/1995 bijv. noemt
hem niet (wél: blespaard). Verder zijn er weinig
vogelvolksnamen met bles-; alleen vlaams
Bles(se)nachtegaal (eigenlijk: Blussenachtegaal)
(=Zwarte of Gekraagde Roodstaart) en fries Blesgoes ⇑ (=Kolgans).

Bloedleeuwerik Naam voor de Boomleeuwerik, alléén opgegeven voor De Klinge (OVl) [WVD
1996, p.140]; het is dus een zeldzame naam.
Maar bovendien is deze voor de Boomleeuwerik
niet goed te verklaren: de vogel heeft geen bloedrode kleuren en de eitjes hebben weliswaar vlekjes, maar deze zijn bruin, niet bloedrood. De
naam is dus ws. een foute toepassing, één die
mogelijk als volgt te verklaren is: te Lokeren
(eveneens OVl) is Orliaantje een volksnaam voor
de Boomleeuwerik; dit kan een onomatopee zijn,
maar de naam lijkt erg op Ortolaan(tje) ⇑, de
naam voor een Gorzensoort; de Ortolaan nu
wordt ook wel Bloedschrijver ⇑ genoemd, en zo
kan ‘bloed’ met de Boomleeuwerik geassocieerd
(geweest) zijn. In Engeland is Blood Lark een
volksnaam voor de Geelgors (zie sub Bloedschrijver), maar óók voor de Boompieper. Om in
Boompiepereitjes ‘Schrijverkes-eitjes’ en dan bovendien nog een bloedrode kleur te herkennen is
wel enige goede wil nodig. Niettemin kan dit de
reden voor de naam van laatstgenoemde zijn.
Ook ‘Lark’ (=Leeuwerik) gaat ‘in de richting’ van
een Pieper, hoewel Piepers en Gorzen officieel
geen van beide Leeuwerikken zijn.
ETYMOLOGIE N bloed <mnl bloet; oudnederfr
bluod; fries bloed <oudfries blōd; achterhoeks
blood <oudsaksisch blōd; D Blut <mhd/ohd
bluot; E blood <oudengels blōd; ijslands/færøers
blóð, noors/zweeds/deens blod <oudnoords blóð;
gotisch blōþ. Het zijn uitsluitend germ woorden,
waarvoor men kan aanknopen bij idg *bhlē
‘op(z)wellen’, waarvan ook bloeien, bloem en
blad (zie sub Bladkoning).

Bloedschrijver Brabantse volksnaam voor de

Bloemputter Volksnaam voor de Putter ⇑,
genoemd door vD 1970 (sub I Putter, homoniem
3) en bij Albarda 1897 genoemd in het register
der (officiële) nederlandse namen (p.124; doch
naast de officiële naam Distelvink).
De naam is bekend bij de (nazaten van) Vinkers in Vlaardingen [Ben van As], waar echter
speciaal met de naam “Putters zonder witte toppen aan de slagpennen” worden bedoeld. Voor de
motivatie van de naam zou men kunnen denken
aan het bezoek aan de uitgebloeide bloemen van
diverse soorten Distels of aan de opvallende gele
kleur op de vleugels als van een (gele) bloem,
maar B&TS 1995 vermelden dat men het element
bloem- (ook in de naam Bloemsijsje voor het
Sijsje) moet zien als een ‘kwaliteitsaanduiding’
voor de zang van de tot kooivogel en handelswaar
gedegradeerde stakkertjes.
ETYMOLOGIE N bloem <mnl blôme (1e kw. 13e
eeuw), bloeme (c.1265), blomme (c.1440) (met
verkorting van de klinker voor m) [VT]; fries blom
<oudfries blôma; achterhoeks blome <oudsaksisch blômo; D Blume <mhd bluome <ohd bluoma, bluomo; deens blomme, zweeds blomma,
noors blome, ijslands/færøers blómi <oudnoords blómi (>E bloom ‘bloesem, bloei’);
gotisch blôma.
Het znw. is door middel van een (idg) achtervoegsel, waarvan de -m een restant is, van
een ww. bloeien (<germ *blo <idg *bhle)
gevormd (zie hiervoor ook bij blad sub Bladkoning en bloed sub Bloedleeuwerik). Zulk
gevormde znw.en zijn ook molm (bij ww. malen),
helm (hoofddeksel) bij het ww. helen (=verbergen) en fries jolm, waarvoor zie sub Jolling.
Blokduif Zeldzame volksnaam voor de Houtduif, alleen 1x gemeld voor de vlaamse plaats
Stene [WVD 1996, p.88]. Omdat de Houtduif de
grootste van alle inlandse Duiven is en omdat in
vlaamse vogelvolksnamen een voorgevoegd bloksteeds ‘grote’ betekent (zie onder Blokeend), zal
dit ook hier de betekenis zijn. De naam staat
daarmee vermoedelijk los van D Blocktaube
(=Houtduif) [Van Beckum 1952] (<D Blochtaube bij HG 1669); de betekenis hierin van Blochis nog onduidelijk, maar voor de etymologie zie
hieronder.
ETYMOLOGIE N blok (stuk ergens van, stuk
hout) <N block (VK, onder vermelding van
“Truncus … an. bloc. sax bloyck”) <mnl bloc
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Geelgors in Tilburg en Goirle [S&S 1998],
volgens B&TS 1995 echter voor de Ortolaan.
Deze twee soorten lijken nogal op elkaar, en
beide leggen ook zgn. Schrijverkes-eitjes (zie
sub Schrieverik). Soms zijn de kronkellijntjes

(geïnterpreteerd als letters) bloedrood van kleur;
vandaar de naam.

BLOKEEND – BLONDE TAPUIT

(>F bloc (13e eeuw) >E block); fries/oudfries
blok; D Block is nederduitse vorm naast D Bloch
<ohd bloh. Buiten het germ: oudiers blog ‘stuk
van iets, fragment’; idg *bhlugno. Verwant is N
balk.
Blok ‘omheinde akker’ is mogelijk een afleiding
van een werkwoordsvorm van *bi-lukan ‘omsluiten, beluiken’, evenals beloken in beloken Pasen.

Blokeend ZuidN naam voor de Wilde Eend ⇑.
Met blok- gaf (/geeft) men in het vlaams aan, dat
iets groot is [vD 1970]; Wilde Eenden zijn inderdaad groot. Daarnaast treft men [in WVD 1996]
namen aan als Blokmeerlaan (volgens De Bo
1873/1892 “een soort van grote merel”), Blokmees (=Koolmees, de grootste der inheemse
Mezen), Blokmaiwe [Desnerck 1972] voor de
Grote Mantelmeeuw of voor een grote Meeuw in
het algemeen en Bloksnep [De Bo] voor de Houtsnip, de grootste der inlandse Snippen. vD 1970
noemt als voorbeeld van het gebruik van ‘blok-’
in deze zin: “een blokappel = een zeer grote
appel”.
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Blokfink Officiële friese naam voor de Koolmees. Boersma (in ViF III p.1273): “De namme
Blokfink is nei de blokfoarmige tekening op ’e
kop.” De Vries (1911 en 1928) geeft de naam op
als zijnde het zgn. stadfries, dit is fries met
invloed van het hollands.
Blonde Ruiter Tryngites subruficollis (Vieillot: Tringa) 1819. Met de Kemphaan verwante
en op de Kemphen gelijkende Strandloper, die
zijn broedgebied heeft in arctisch Canada en
Alaska. De soort werd op 18 september 1955
voor het eerst officieel vastgesteld in N. Daarna
volgden nog 12 wn.en (peildatum 15 oktober
1999).
De genusnaam die Vieillot hanteerde luidde
Tringa; dit is de naam voor de Ruiters ⇑. De huidige genusnaam (met y i.p.v. met i gespeld) betekent: ‘de op een Ruiter gelijkende’. De soortnaam
bestaat uit Lat subrufus ‘roodachtig’ en -collis
<Lat collum ‘nek’. Het soort van flets-oranje,
waar de naam naar verwijst, wordt in het N met
izabelkleurig of ‘blond’ weergegeven, in het E
meestal met buff en in het F met roussâtre ‘rossig’. Vandaar E Buffbreasted Sandpiper en F
Bécasseau rousset. Fries Ljochte Ruter ⇑.
Deens Prærieløber en zweeds Prärielöpare verwijzen naar de biotoop waarop de soort op de trek
is waar te nemen. D Grasläufer is iets neutraler

Blonde Ruiter

en zou ook grassige toendra als broedbiotoop
kunnen omvatten.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In Kist 1954 wordt
nog de N naam Blonde Strandloper gehanteerd,
welke gezien de systematische plaats van de
soort veel beter is.
ETYMOLOGIE blond: N blond <mnl blont
‘blond, grijsachtig, rossig’; fries blûn; mnd blunt,
blont; D blond <F blond (1080) <m.e.Lat blundus ?<oudfrankisch *blund), maar er is ook een
(zeldzaam) mhd blunt; E blond <middelengels
blond <F blond. Germ *blunda is te vergelijken
met oudindisch bradhna ‘vaal, roodachtig’. Verwant zijn N blind en N blunderen. Bijbehorend
idg *bhlendh ‘vaal, roodachtig, onduidelijk schemeren, dof/ondoorzichtig zijn’ [NEW 1992 p.65
en 66]. {Een moderne uitdrukking onder N soortenjagers is: Hij blunderde tegen een megasoortje
op ‘Hij vond blindelings (/door toeval) een zeldzame dwaalgast.’}

Blonde Strandloper Oudere N naam voor de
Blonde Ruiter ⇑. De oudere naam is wat de systematiek betreft beter: de soort behoort tot de
Strandlopers (bijv. de Bonte Strandloper) en niet
tot de Ruiters (zoals bijv. de Groenpootruiter).
Blonde Tapuit

Oenanthe hispanica (Linnaeus: Motacilla) 1758. Zelden naar de Lage
Landen afdwalende soort van tapuit, die wel iets
op de bij ons inheemse Tapuit lijkt, maar op de
bovendelen blond (=oranje) van kleur is. De
Blonde Tapuit wordt sinds Sangster et al. 1998
opgesplitst in de Oostelijke Blonde Tapuit
Oenanthe melanoleuca ⇑ en de Westelijke
Blonde Tapuit ⇑.
Een andere soort is de Izabeltapuit ⇑, die iets
fletser is dan de Blonde Tapuit. Vgl. sub Blonde
Ruiter en Izabelklauwier voor de synoniemen
blond en izabelkleurig.

BLOON – BLYTHS PIEPER

De Blonde Tapuit broedt in de landen rondom
de Middellandse Zee en wordt daarom D Mittelmeer-Steinschmätzer en deens/noors Middelhavs-stenpikker resp. -steinskvett genoemd. De
wetenschappelijke naam verwijst naar Spanje
(voor etymologie zie sub Spaanse Bokvink). Sp
Collalba rubia (Sp rubio ‘(hoog)blond’; cola
‘staart’ en Collalba ‘Witstaart’ ⇑).
It Monachella is letterlijk ‘nonnetje’ (verkleinvorm van It mònaca ‘non’, de vrouwelijke vorm
van It mònaco ‘monnik’; vgl. sub Monniksgier).
Houttuyn 1763 (p.577) gaf aan deze soort de N
naam Spaansche Zwartstaart (naar Kleins naam
Nigricilla), welke echter, wat het zwart betreft,
weinig gelukkig is. Schlegel 1858 voert hem op
als N soort onder de naam Blonde tapuit, Saxicola stapazina Temm.: ”… schijnt … in onze
duinen te broeden, vermits er in den zomer voorwerpen werden geschoten, zoowel in de kattendoornen bij Haarlem als in de pannetjes bij
Wassenaar.” [Het broeden is niet geheel uit te
sluiten, maar alleen de aanwezigheid van de
soort bij ons in de broedtijd is nog niet voldoende
bewijs]. Buekers c.1910 noemt de naam “blonde
tapuit” terloops (p.263).

Bloon Bloan Bloen Baloon Blaan Belgischlimburgse naam voor de Merel ⇑. Ook: Beloon
[S&S 1998; Weijnen 1996 p.21 en 125], Bloom
en Blaam [WLD met kaartje p.73].
Bloen komt o.a. voor in Hove (A) [Karel Tops te
Lille]. In Kransblawn (=Beflijster in Limburg
[B&TS]) zit de naam ook opgesloten, in een iets
andere spelling [Wilms 970820,1 en 970831,2
en mb.970831 en 98I,19].
ETYMOLOGIE Bloon komt misschien van
Merelhoorn ‘% van de Merel’ ⇑, of anders van
Meloon, Mellon, Mallon. De overgang van m >
b is tamelijk zeldzaam; Weijnen 1996 constateert hem bij met >limburgs bét, bi, bè en misnieten ‘ontgelden’ >besniete, dus B(e)loon en
Meloon ⇑ zijn varianten. Dit laatste woord past
mogelijk bij Meerlong ⇑, een naam uit het westen van de provincie Vlaams Brabant [S&S p.62].
Bloom toont een (aan de bilabiale b-) geassimileerde m (vgl. hetzelfde fenomeen bij Barmsijs).

Blutshen Lokale volksnaam voor de Meerkoet ⇑ in Herk-de-Stad (BL) [WLD p.233]. De
naam is vrijwel zeker een variant op het in de
omgeving méér voorkomende Bleshen (waarvoor
zie sub Bleshoen). Het is zeer aannemelijk dat de
naamgever het woord bluts ‘blut, alles verloren
hebbend’ door het hoofd gespeeld heeft. Weijnen
1996 geeft bluts op als westnoordbrabants en
zeeuws, hetgeen niet de volledige verbreiding van
het woord inhoudt, want in vrijwel geheel WestVlaanderen kent men het woord blutsekakker
‘pasgeboren jong vogeltje’. Hier betekent blutse(ook: blotse-) ws. zoveel als ‘blote’. Het (secundaire) benoemingsmotief voor Blutshen is dan
misschien de kale, witte bles van de soort geweest,
en zo zou Blutshen opgevat moeten worden als
een ingekorte ss. van *Blutskop(s)hen. De E
volksnamen Bald Coot en Bell Kite hebben hetzelfde benoemingsmotief.
Blyths Pieper Naam met de oudste rechten
voor de Mongoolse Pieper ⇑. De N naam is ws.
pas gekozen nadat de E (Blyth’s Pipit) in zwang
kwam, sedert 1957 (Hall, J. Bombay Nat. Hist.
Soc. 54(3): 726-731) en 1963 (Williamson,
British Birds 56(8): 285-292); ws. is de N naam
dus uit het E ‘overgenomen’. De naam werd in
het tijdschrift Dutch Birding in 1984 (p.35) nog
gehanteerd, maar in BWP 1988 werd de N naam
Mongoolse Pieper geïntroduceerd. Men kan zich
afvragen of dit een betere of mooiere naam is.
Edward Blyth (1810-1873) was een engels
zoöloog en curator van het Museum of the Asiatic Society of Bengal in Calcutta, India. Naar
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Blouwier Naam voor Buizerd, Kiekendief of
Wouw in West- en Oost-Vlaanderen [kaartje in
WVD 1996 p.163]. Er is een aantal variante
namen zoals Brouwier, Bruwier, Brevier, Brawier (vortoniges-a?), Brauwier en Bruweel. De
gegeven etymologie gaat voorbij aan het feit dat
Blouwier ws. niet de oudste vorm is. B&TS 1995

noemen de ss. Hinnenbrawier als belgische
naam voor de Rode Wouw; het eerste deel betekent ‘kippen-’, ‘hoender-’; het tweede deel ‘stoter’ zou daar mooi op aansluiten. Vgl. qua motief
ook andere namen voor Kiekendieven en Buizerds als Hoanskrobber, Haneschop, Hanjúkker
en E Hen Harrier (<Hen Harrower).
ETYMOLOGIE Mogelijk betreft het hier een
nomen agentis bij het ww. blouwen, waarvan in
West-Vlaanderen het znw. blouw ‘slag, stoot’
bestaat [VK c.1618; De Bo 1892; Weijnen 1996].
Buizerds en Roofvogels in het algemeen ‘stoten’;
men noemt ze daarom ook Stootvogels ⇑.
Een andere mogelijkheid is, dat vlaams Brevier
geleend is van oudf Esprevier of F Épervier en vervolgens meer of minder vervormd is. De F vogelnaam staat echter voor de Sperwer; deze is
aanzienlijk kleiner dan Buizerd, Kiekendief of
Wouw. [Wilms 010425,4]

BLYTHS RIETZANGER – BOERENZWALUW

hem is ook de Blyths Rietzanger ⇑ genoemd.
[Jobling 1991; M&M 1988]

Blyths Rietzanger Oudere N naam voor de
Struikrietzanger ⇑, ws. overgenomen van E
Blyth’s Reed Warbler. Ook de N naam Blyths
Karrekiet werd wel gehoord, evenals het minder
gebruikte Struikkarrekiet [BWP 6, p.155]. In NAE
1958 staan de toenmalige N namen vermeld, die
door G C A Junge vanuit Leiden werden bepleit.
Voor de onderhavige soort staat daar Blyth’s
Kleine Karekiet. Ws. vond dit toen wel in overleg met de ornithologen van N plaats. Maar nauwelijks twee jaar later vermeldde Voous 1960
alléén de naam Struikrietzanger zonder ook
maar te refereren aan de koud twee jaar eerder
door NAE opgegeven officiële naam. Als excuus
kan misschien gelden, dat het boek (NAE) van de
Deense Jørgensen hier in N weinig geraadpleegd
c.q. verkocht werd.
Bij het vervangen van een aantal van deze
namen werd als motief (ook) opgegeven dat men
het onprettig vond om veel eigennamen in vogelnamen tegen te komen. Hierin kan wel enigszins
meegevoeld worden, maar men kan ook een sterk
chauvinistisch gevoel niet wegcijferen: een naam
als Temmincks Strandloper bleef wél gehandhaafd. Ook werd in het geval van de vervanging
van de naam Blyths Pieper de zaak er niet veel
beter op: de nieuwe naam bevatte een ((on)redelijk willekeurige) geografische naam: Mongoolse
Pieper ⇑.

ckaert ook Woudgors genoemd. Het is een correcte vertaling van de wetenschappelijke naam
Emberiza rustica (vgl. onder Boerenzwaluw) en
een mogelijk betere naam voor de vogel dan de
namen Bosgors en Woudgors (?<D Waldammer), omdat deze soort niet zozeer een echte bosvogel (=voornamelijk in het bos levend) is, maar
meer de bosranden en (moerassige) open plekken
in het bos opzoekt.
ETYMOLOGIE N boer <mnl gheboer (naast
‘landbouwer’ ook ‘plattelandsbewoner’; klankwettig zou het woord buur moeten luiden, maar
de oe-klank heeft zich ws. gehandhaafd om het
verschil met het begrip ‘nabuur, buur(man)’ (D
Nachbar; E neighbour) te blijven maken. De
betekenis van mnl gheboer (en mnl ghebuur) is
‘samenwonend’, dus ‘medebewoner’, ‘dorpeling’.
Van daar uit de differentiëring in 1. boer, landbouwer en 2. buurman.

Boerenzwaluw Hirundo1 rustica Linnaeus
1758. De bekendste der Zwaluwen, die zijn nest
dikwijls in boerenschuren maakt, ook wel onder
bruggetjes. Een soort van het boerenland, het
platteland, het open veld. Dit wordt ook uitgedrukt in de wetenschappelijke naam (Lat rustica
‘landelijk’; znw. rusticus ‘boer’). Het tegengestelde hiervan vormt de Huiszwaluw ⇑, Delichon
urbica, die tot voor kort veel voorkwam in
(kleine) steden en dorpen (Lat urbica <Lat urbs
‘stad’), waar hij onder overhangende dakranden
zijn nest van klei maakt.
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Boekvink Bokvink Volksnamen (o.a. in Friesland en Groningen) voor de Vink ⇑. Boek- en ws.
ook bok- staan hier voor de boomnaam Beuk
Fagus sylvatica L. Volgens vDE 1993 heet de
vogel zo, omdat hij graag in Beuken zou nestelen;
het zal echter eerder zo zijn, dat het de naamgever opviel dat Vinken (en ook Kepen) zich in het
winterseizoen onder Beuken ophouden om er de
Beukenootjes (ook boek geheten) te consumeren.
De brabantse volksnaam Botvink ⇑ wordt
verondersteld een verbastering te zijn van
Bok(t)vink [Weijnen 1996]. Vgl. ook Beukvink
en Spaanse Bokvink. Zie ook Bosvink.
In de plaatsnamen Bokhoven en Bokt (beide
NB) staat bok- voor Beuk. In Bokt staat een
‘meervouds-t’ (vgl. geboomte =bomen, gebeente
=beenderen).
Boerengors In Snouckaert 1908 gebezigde
(alternatieve) naam voor de Bosgors, in Snou-

Boerenzwaluw

BOERESWEL – BOKJE

Houttuyn 1763 echter gaf de naam HuisZwaluw op voor Linnaeus’ 1e der Zwaluwen,
Hirundo rustica, en de naam Boeren-Zwaluw
voor Linnaeus’ 3e der Zwaluwen, Hirundo
urbica! Net andersom dus als tegenwoordig. Dat
dit geen vergissing was, moge blijken uit het
bijschrift bij een afbeelding van een (duidelijk
herkenbare) Boerenzwaluw in Jonston 1660,
Tab.42: “Hyrundo Haus Schwalb”, terwijl bij de
afbeelding van de Huiszwaluw staat vermeld
“Hyrundo Agrestis Spijr Schwalb” (vgl. SpierSwaluwe).
Kiliaan 1618 kende naast de Spier-swaluwe
ook kortweg de “Swaeluwe j. Swaelm”, waarmee, evenals met de vele volksnamen zoals
Zwaalf/Swaalf (Groningen), fries Sweal (zie sub
Boereswel), Schwalg en Schwarbel (Limburg),
Zwelf en Zwelmpje (Zeeland), ws. toch vooral
de Boerenzwaluw werd aangeduid. E Swallow is
heden ten dage nog steeds de (korte en krachtige)
officiële naam voor de soort; daarnaast komt ook
de volksnaam Barn Swallow (‘schuurzwaluw’)
voor. Ook in de scandinavische talen was simpelweg Svala voldoende ter aanduiding van de Boerenzwaluw [De Vries 1928]. Thans is deze naam
niet eenduidig meer en maakt men met een ss.
het onderscheid met de Huiszwaluw: deens/ijsl
Landsvale/Landsvala, zweeds Ladusvala (zweeds
lada ‘schuur’) en noors Låvesvale (låve ‘hooischuur’). Voor de etymologie van Zwaluw, zie
aldaar.
1

Lat Hirundo =Zwaluw. Van Maerlant
beschrijft echter onder de Lat naam Irondo (die
hij van Plinius heeft) “die zeeswalewe”, een
vliegende vis, zoals uit de tekst blijkt [vs.531550 uit boek V van Naturen Bloeme (c.1266)].
Wilms 990412,1 weet, dat Lat hirundo óók als
naam voor een vis werd gebruikt.

Boereswel Officiële friese naam voor de Boerenzwaluw ⇑ [Boersma 1972]. In oudere bronnen staat de naam van het lemma (of
Boeresweal) ook, maar niet als eerste keus. De
Vries 1911: “Sweal, Swealtsje en Boeresweal …”
Net als in vele triviale en dialectnamen was
alleen ‘Zwaluw’ voldoende ter aanduiding van de
meest talrijke der Zwaluwen.

Bokje Lymnocryptes minimus (Brünnich: Scolopax) 1764 (1). Kleine soort van Snip, die op de
trek in de Lage Landen voorkomt. De naam komt
het eerst voor bij Schlegel 1852, als geaccepteerde naam (nl. in hoofdletters).
Blok 1988 verwijst naar het mechanische
baltsgeluid van de Watersnip Gallinago gallinago, dat aan het gemekker of geblaat van een
Geit (Bok, Sik, Schaap of Lammetje) doet denken
en dat de Watersnip zijn N volksnamen Weerlam en Hemelgeit ⇑ en zijn oude Lat naam
Capella (Cælestis) bezorgd heeft (Lat capella
‘Geitje’ <Lat capra ‘Geit’; vgl. Caprimulgus
sub Geitenmelker; Lat caper ‘Geitenbok’) <Gr
6αBDoH kapros ‘Wild Zwijn, Varken’; Lat cælestis ‘hemels’ <Lat caelum =‘hemel’). D Bockerl
(in Stiermarken) en Bockerlein (in Zwaben) zijn
beide verkleinwoorden en staan voor het Bokje
[Suolahti p.279; Wilms 000310,4].
(2) De Watersnip ⇑ draagt daarom óók de N
volksnamen Bokkie of Bokje (Texel, Twente,
Zeeuws-Vlaanderen), drents Gunterbokkie ⇑,
oostfries Bäferbuk [Suolahti] en verder de D
volksnamen Haberbock, Moosbock en Schorrebock, de noorse Myrbukk en Horsebukk [Haftorn
1971] en de zweedse volksnaam Bräkarbock
(‘blatende bok’).
De oorsprong voor N Bokje moet dan ook worden gezien als ‘kleine Bok’ =‘kleine Watersnip’,
wat klopt met het gegeven dat het Bokje een stuk
kleiner is dan de Watersnip. Lees over de
gewichtsverhoudingen ook sub Dubbele Snip.
Het Bokje zelf heeft een baltsgeluid dat aan het
galopperen van een Paard doet denken, maar dat
we hier te lande zelden of nooit horen. Eén enkel
element uit dit baltsgeluid zou men met enige
goede wil met “bok” kunnen omschrijven, maar
dit doet geen recht aan het feit dat het een hele
serie is met een bepaalde ritmiek. Het is dus niet
gerechtvaardigd Bok op te vatten als een zuivere
onomatopee. In Devon (Engeland) bestaat de
volksnaam Gaverhale voor Bokje; het is een oeroud keltisch relict en het betekent “moerasgeit”
[Lockwood 1993; Jackson 1968]. De naam moet
wel haast eerder op de Watersnip van toepassing

83

Boet-boet Limburgse volksnaam voor de
Hop ⇑. De naam ziet er uit als een zuivere
onomatopee naar de roep van de vogel (die echter
driedelig is). Die roep zou vrij recent nog in ZuidLimburg gehoord kunnen zijn, want er was daar

in 1974 een broedgeval [Teixeira 1979]. Inderdaad leeft de naam nog bij o.a. de heer Lucassen
in Mechelen (L) [Justin Jansen 960710]. WLD
geeft Boetboet voor Helden/Everlo en Gemmenich (provincie Luik). Hens 1926 noemt de
naam van het lemma.
Suolahti 1909 noemt luxemburgs Butbut, dat
weer ontleend zou zijn aan Boutt boutt in francofone buurdistricten.

BOKVINK – BONT STORMVOGELTJE

zijn geweest en later ten onrechte op het Bokje
overgedragen.
De uitdrukking een bok schieten ‘een blunder
begaan’ heeft volgens NEW 1992 niet op de vogel
Watersnip of Bokje betrekking, maar op de duitse
gewoonte om aan de slechtste schutter uit een
gezelschap als troostprijs een Bok aan te bieden
(D einen Bock schiessen). NEW ontkracht de stelligheid van deze herkomst echter door te opperen
dat de uitdrukking ook wel eens aan het kegelspel ontleend kan zijn.

Bokvink Zie sub Boekvink.
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Bonapartes Strandloper

Bonapartes Strandloper Calidris fuscicollis
(Vieillot: Tringa) 1819. Dit is een uit NoordAmerika afkomstige vrij kleine Strandlopersoort, die niet vaak naar Europa (en dan meestal
Engeland) verdwaalt. In N is deze soort inmiddels toch al 18x waargenomen (peildatum 30
november 2002), hierbij de eerste wn. op 26
oktober 1952 op het voormalige natuurmonument De Beer niet meegeteld. Toen kreeg de
soort ws. wel zijn N naam (van de waarnemers
Kist, Klatte en Swaab: ”… waaraan, in navolging
van het Engelse Handbook, de Nederlandse
benaming van Bonaparte’s strandloper zou
kunnen worden gegeven.” (Limosa 25:170
1952)). De eerste aanvaarde wn. voor N is op 18
oktober 1977 door Geskus en Holstein te IJmuiden; de traditie dat de eerste ontdekkers voor de
N naam mochten zorgen, was toen al uitgedoofd.
Fries Wytboarstgril (1972) ⇑.
De soort is genoemd naar Charles Lucien Jules
Laurent Bonaparte (1803-1857), neef van Napoleon Bonaparte. Hij trouwde met zijn nicht
Zenaïde, wier vader, Joseph Bonaparte, op een
landgoed aan de Delaware in de Verenigde Staten
woonde. Van 1823 tot 1828 heeft Bonaparte
(met onderbreking) in Amerika gewoond. Hij is

de auteur van American Ornithology; or, the
Natural History of Birds inhabiting the United
States, not given by Wilson. Naar hem, als “the
father of systematic ornithology” (vgl. Wilsons
eretitel sub Grote Franjepoot), werd ook de amerikaanse vogelsoort Bonaparte’s Gull ‘Kleine
Kokmeeuw’ genoemd. Terug in Europa zwierf
Bonaparte in verband met politieke problemen
wat rond, maar kon regelmatig bij bevriende
ornithologen als Hermann Schlegel (in Leiden;
vgl. sub Turkse Tortel), Sir William Jardine (in
Schotland) en Selys Longchamps (in Luik, België)
verblijven. Hij schreef Iconografia della Fauna
Italica (1832), Conspectus Generum Avium
(1850) en samen met Schlegel Monographie des
Loxiens (1850) [Balis 1968].
De schrijfwijze met apostrof (Bonaparte’s
Strandloper) is niet aangewezen, aangezien geen
gevaar bestaat, dat de e als gedekte klinker wordt
gelezen [Van der Meulen 1963]; toch wordt de
schrijfwijze met ’s hier niet volledig afgewezen,
aangezien ook “Shakespeare’s werken” wordt
verdedigd (wellicht onder invloed van de E spelling, waar ’s wel gangbaar is).

Bonde Laiw Bonte Lieft Bonte Luw Volksnamen voor de Scholekster in resp. Groningen,
Noord-Holland en Het Bildt (Friesland) [VPG;
Windbreker; ViF]. Het eerste element verwijst
steeds naar het bonte (contrasterend zwart-witte)
uiterlijk van de vogel. Gronings bond =bont (zie
sub Bont Stormvogeltje). Voor Laiw zie sub Laai;
voor Luw zie sub Lieuw; zie Lieft.
Bont Meyvogeltje Oude N naam voor de
Bonte Vliegenvanger bij Vroeg 1764. Deze bron:
“Dus genaamt om dat men het zelve maar weinige dagen in die maand ziet.” Het betreft dus
een trekvogel en dat klopt ook: als broedvogel
kende men in die tijd de Bonte Vliegenvanger nog
niet.
Zie ook Meivogeltje ⇑.
Bont Stormvogeltje Pelagodroma
marina
(Latham: Procellaria) 1790. In N 1x (op 23
november 1974) gevonden soort stormvogeltje,
dat i.t.t. Stormvogeltje ⇑ en Vaal Stormvogeltje ⇑
veel wit in het verenkleed vertoont; vandaar bont
(hier: zwart en wit). De leden van de van toepassing zijnde familie (Hydrobatidae) heten in het N
Stormvogeltjes, om het verschil te maken met de
soorten uit een andere familie waartoe de (veel
grotere) Noordse Stormvogel ⇑ behoort.

BONTBEKPLEVIER – BONTE KRAAI

In HFP 1973 heet de soort N Fregatstormvogeltje ⇑, niet te verwarren met de Fregatvogels
Fregata. Kort vóór de N vondst was de N naam
door de Commissie Nederlandse Avifauna
veranderd in Bont Stormvogeltje [Andriesen &
Tekke 1976; Limosa 49:11]
ETYMOLOGIE N bont ‘veelkleurig; niet effen
van kleur; gevlekt’ <mnl bont, bunt (als bnw.
=veelkleurig; als znw. =veelkleurig (gemêleerd)
pelswerk); fries bûnt, bont; D bunt <mhd bunt
‘zwart-wit’, gezegd van pelswerk; <Lat punctus
‘gepuncteerd’, middeleeuws kloosterwoord voor
‘veelkleurig stiksel op gewaden’ <Lat pungo ‘steken, prikken, stompen’ (vgl. pugnax sub Kemphaan).

Bontbekplevier Charadrius hiaticula Linnaeus

In hiaticula schuilt het woord hiaat ‘aardkloof’, wat eveneens verwijst naar de biotoop van
de vogel ‘Kharadrios’ (hiaticola betekent ‘hiaatbewonend’). [Wilms 020203,2]
Albarda 1897 vermeldde de N naam zoals hij
heden gespeld wordt. Daarna was het bij Snouckaert 1908 Bontbekpluvier (vgl. sub Plevier).
Schlegel 1852 geeft “bontbekkige plevier” (cursief als teken van nieuwigheid) en in 1858 “De
Bontbek-plevier” (met verbindingsstreepje tussen bek en plevier). Linnaeus duidt met zijn 2e
Plevier, “Charadrius Hiaticula” de onderhavige
soort aan, maar Houttuyn 1763 geeft geen blijk
hem zelf te kennen. Hij vertaalt de zweedse
naam Strand-Pipare met N “Piepert”. Voor de
etymologie van bek, zie aldaar.
1

Bisschop Isidorus van Sevilla (c.565- 636).
Deze oefende grote invloed uit op de natuurbeschrijvers na hem. Een van de belangrijkste
elementen in zijn encyclopedie (waarvan de
natuur overigens maar een deel uitmaakt) is de
verklarende etymologie. Niets was door God
aan het toeval overgelaten, ook woorden niet.
Alle woorden spraken klare taal voor de goede
verstaander: de Bever heette castor omdat hij
zichzelf castreerde, de Aap was simia genoemd
op grond van de similitudo (gelijkenis) van het
schrandere dier met de met rede begiftigde
mens. Jacob van Maerlant schrijft in het scheppingsverhaal in zijn Rijmbijbel dat God de
mens dieren heeft gegeven om zijn leven te verlichten: ‘beesten’ heten ze ‘omdat ze ons bijstaan’ [Burger 1995].

Bonte Kraai Corvus cornix Linnaeus 1758.
Bontgekleurde verwant van de Zwarte Kraai
(d.w.z. ongeveer voor de helft zwart, voor de
andere helft lichtgrijs). De Bonte Kraai is in de
Lage Landen voornamelijk wintergast; broeden
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1758. Plevier met een bontgekleurde ‘bek’ (gele
snavel met een zwarte punt), waardoor hij zich
onderscheidt van zijn kleiner familielid de Kleine
Plevier. De soort broedt, als het kan ook bij ons,
aan rustige zeestranden.
Beide delen van de wetenschappelijke naam
zijn eigenlijk fout. Gr Charadrios was (o.a. bij
Aristoteles) een ravijnen bewonende vogel, wiens
aanblik geelzucht zou genezen. Men veronderstelt, dat dit de Griel geweest zal zijn. Maar
indien deze het niet was, dan was het toch in
ieder geval de Kleine Plevier, die in rivierbeddingen voorkomt en een gele oogring heeft (vandaar tot geelzuchtgenezing in staat!). Enigszins
verminkt is de Gr naam ook terechtgekomen bij
Thomas van Cantimpré (“Caladrius”) en bij Van
Maerlant c.1266:
vs.749 “Caladerus es een voghel wit,
Ysidorus1 bescrijft ons dit.
Sijn vleesch binnen, dat es waer,
Maket donker oghen claer.
Maakt slechtziende ogen beter.
Sijn nature es dusghedaen:
Doetmenne tenen sieken gaen,
Als hij bij een zieke wordt gebracht
Men mach bi hem weten albloet,
kan men er zekerheid over krijgen
Sal hi ontgaen of bliven doet.
Of deze in leven blijft of dood gaat.
Wil hi op den sieken niet sien,
Als hij de zieke niet aan wil kijken
So nes der doet gheen ontvlien;
is er geen ontkomen aan de dood;
Ende keert hi doghen op den man,
maar kijkt hij de zieke man aan,
So mach hi wel ghenesen dan.
dan zal hij wel genezen.
Met sinen opsien neemt hi mede

Met zijn blik neemt hij
Den menschen alle sichede,
alle ziekten bij de mens weg,
Ende vlieghter mede in de lucht sijn,
vliegt er de lucht mee in
Ende brincse int sonnescijn.
en laat ze verbranden in het zonlicht
Dese voghele hier te voren
Hilden coninghe, als wijt horen.
Werd door koningen gehouden
Men leest dat desen voghel vant
dat deze vogel door Alexander
Alexander in Persen lant.
in Perzië werd aangetroffen.“

BONTE PIET – BONTE STRANDLOPER

doet hij bij ons zelden en als het gebeurt, betreft
het bijna steeds een gemengd paar van Bonte en
Zwarte Kraai.
Een naam gelijkend op die van het lemma
komt voor in Houttuyn 1762 (Bonte-Kraay). Een
verwijzing uit de tijd van Gesner 1555: ”… eine
bundte Krähe genennet wird von den Niederländern” [HG 1669 p.II-319].
Spreekwoorden: Eén Bonte Kraai maakt nog
geen winter (de tegenhanger van Eén Zwaluw
maakt nog geen zomer) en Uilen vliegen met
geen Bonte Kraaien (‘Soort zoekt soort’) [Ter
Laan].

plaar uit de collectie van Wegman slaat op een
juveniele of immature vogel. Volwassen en juveniele Kwak zijn allebei ‘bont’, maar de adulte
Kwak heeft grote vlakken en de juveniele vogel is
fijn wit gestippeld, dus ‘fijn bont’. D Bundter
Reger (Schwenckfeld 1603) komt met de naam
van het lemma overeen. Zie ook N Schildreiger
sub Schildpadreiger.

Bonte Specht Vaak gebruikte benaming door
vogelliefhebbers voor één van de drie in de Lage
Landen inheemse soorten Kleine Bonte Specht,
Middelste Bonte Specht en Grote Bonte Specht,
maar vrijwel steeds voor de laatste [eigen wn.
Aalsmeer; Schaars 1989; WVD; WBD; WLD].
Vreemd is daarom, dat Rynja 1983 en B&TS de
naam in deze vorm niet noemen. Wel noemen zij
gronings Bonde Specht voor de Grote Bonte
Specht. Als officiële naam komt de naam van het
lemma voor bij Schlegel 1852.
Bonte Stern Sterna fuscata Linnaeus 1766. In
de tropen broedende, nog niet bij ons (wél in
Engeland) waargenomen Stern, die van boven
zwart en van onderen wit is (vandaar: bont).
Van Balen 1915 gebruikt de naam Roetbruine
Zeezwaluw voor deze soort.

Scholekster

Bonte Piet Volksnaam voor de Scholekster ⇑
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op Terschelling [Albarda 1897]. Het element
bont is gemotiveerd door de markante zwart-witverdeling, als van een hollandse Koe. De klank
[te-piet] in Bonte Piet is een zuivere onomatopee; wat dit betreft is de naam dus een geraffineerde mengeling. Zwart 1985 (De broedvogels
van Terschelling) heeft een foto van (een groep
van) de “Bonte pyt” op de omslag. ViF spelt Bonte
Pyt. Schaars 1989 noemt Bonte(n) Piet voor een
aantal plaatsen in de Achterhoek (sinds 19301950), en Zwarte Piet in Dinxperlo.
Elders dan op genoemde plaatsen (bijv. in
Noord-Holland) hoort men ook wel Bonte Piet;
niet duidelijk is, of de naam daar overgenomen of
oorspr. is.

Bonte Polder Kwak Naam voor de Kwak bij
Wegman 1765. De beschrijving van een exem-

Bonte Strandloper Calidris alpina (Linnaeus:
Tringa) 1758. Deze in de Lage Landen op trek
voorkomende soort van Strandloper heet bont,
omdat hij in het zomerkleed een door wit
omzoomde inktzwarte vlek op de onderborst en
buik heeft, en bovendien bruine en kastanjekleurige bovendelen.
In N is het de talrijkst voorkomende Strandlopersoort, die in de Lage Landen echter zelden
broedt (dat is dan de ondersoort met de N naam
Kleine Bonte Strandloper).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In het verleden
was deze soort bij ons weinig bekend: Houttuyn
1763 zegt hem (Linnaeus’ 7e Strandloper,
“Tringa alpina”) niet te kennen; hij geeft de (gelegenheids)naam Laplandsche Strandlooper op.
Bij Schlegel 1852 staat de naam bonte strandlooper nog cursief, als teken van het voorlopige
karakter. Gavere & Bemmelen 1856 noemen de
soort voor Groningen zeldzaam! Schlegel 1858
weet echter toch, naast de officiële N naam, van
het bestaan van de volksnaam Strandbokje ⇑.
Van Balen 1915 gebruikt de naam Alpen-Strandloper, kennelijk naar het D.
Met betrekking tot de friese naam zien we

BONTE TAPUIT – BOOMGANS

dezelfde situatie: nog De Vries 1911 moet een
“?” zetten bij de friese naam van de Bonte Strandlooper (dit terwijl De Vries zelf een Fries was). De
meer algemene (friese) naam Gril en zijn verkleinvorm Griltsje zijn er dan al wel (worden
opgegeven bij de Kleine Bonte en Kleine Strandloper en bij de Strandplevier). De Vries 1928 vermeldt (dan pas) de huidige officiële friese naam,
Bûnte Gril.
Met alpina heeft Linnaeus het bergweidengebied van Lapland op het oog gehad. J F Naumann
(1780-1857) heeft daarop D Alpenstrandläufer
voorgesteld. (Zie Alpen sub Alpengierzwaluw.)

Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka (Lepechin: Motacilla) 1771(/1770). Synoniem: Oenanthe leucomela. Bij ons zeldzaam verschijnende
tapuit die zijn broedgebied in Rusland heeft,
(o.a.) ten noorden van de Zwarte en Kaspische
Zee. De eerste wn. voor de Lage Landen was een
exemplaar op 28 mei 1988 op Schiermonnikoog
(Fr), ontdekt door Tom van der Have.
De wetenschappelijke soortnaam komt uit het
R (R Plesjanka ‘Bonte Tapuit’, maar letterlijk
kaalhoofdig ?<R B:ÁF,>\ plésen ‘schimmel’) en
is gegeven door een russische natuuronderzoeker
en reiziger, Ivan Ivanovitsj Lepechin (17371802). Pools Bia»orzytka »ysak (pools »ys(ek)
‘kaal hoofd’; vgl. pools ºyska =‘Meerkoet’, vgl. E
volksnaam Bald-headed Coot, wegens het kale
witte voorhoofdsschild). Het % heeft weliswaar
geen kale, maar wel een witte schedel en nek, terwijl de rest van de kop en de keel zwart zijn. De
vleugels zijn zwart, borst en buik zijn wittig (met
geelzweem) en de staart is zwart met wit. Het is
dus een nogal bonte vogel. Voor de && en voor
jonge vogels geldt dit in veel mindere mate. E
Pied Wheatear en F Traquet pie geven ook het
bonte aspect weer. Zowel E pied als F pie zijn
afgeleid van de vogelnaam voor de Ekster, die
immers ook het toonbeeld van een bonte
(=zwart-witte) vogel is: E Magpie <E/middelengels Pie (c.1250) <F/mf Pie (1175) <Lat pica
(huidige wetenschappelijke naam voor de Ekster)
<Lat picus (=(Bonte) Specht!).

gesproken bij sommige %%. De oude N naam
Zwartgrauwe Vliegenvanger ⇑ was daarom zo
verkeerd nog niet: de soort lijkt op de Grauwe
Vliegenvanger, maar de donkere delen bij het %
zijn meestal zwarter.
Fries Bûnte Miggesnapper, E Pied Flycatcher
(voor pied zie sub Bonte Tapuit), deens Broget
Fluesnapper (deens broget ‘bont’) en R Moecholófka pestróésjka (R <ÍNa móécha ‘Vlieg’;
pestróésjka <B.FHDZ6 pjóstryj ‘bont’; niet te verwarren met Petróésjka ‘Jan Klaassen’, een ballet
van Igor Strawinsky). Voor Vliegenvanger, zie
aldaar.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 vermelden de soort nog niet. Schlegel 1852 vermeldt:
“33. Muscicapa atricapilla, Linné. De zwartgraauwe vliegenvanger. In het najaar, in NoordBrabant en Zuid-Holland waargenomen, geschoten en aan ons gezonden door den Heer Verster
van Wulverhorst.”
Albarda 1897, Snouckaert 1908, Thijsse 1944
en Van Dobben 1957 gebruiken dezelfde naam
als Schlegel, alleen graauw met één a gespeld.
Coomans de Ruiter et al. 1947 en NAE 1958 vermelden de naam als in het lemma.

Bontrokkie Zuidafrikaanse naam voor de in
Zuid-Afrika voorkomende Saxicola torquata
(Linnaeus: Motacilla) 1766 [McLachlan & Liversidge 1980]. De typelocatie bij Linnaeus was
Kaap de Goede Hoop. Zie sub Roodborsttapuit.

Boomgans Oude naam voor de Rotgans (mogelijk ook de Brandgans), omdat men ooit geloofde,
dat de jongen van deze Ganzen als Eendenmossels (Lepas anatifera) aan de bomen zouden
groeien (meer daarover als noot onder de Rotgans). Jacob van Maerlant c.1266 verwoordde
het zo:
Barliathes, als ons segghet
[in Natura Rerum: “Barliaces”]
Aristotiles, daer twaere in leghet,
Sijn voghele die van houte comen,1
Ende diemen boemganse hoert nomen.
1

Bonte Vliegenvanger

Zijn vogels die aan de bomen groeien
En die men boomganzen hoort noemen.
Bij Albertus Magnus luidt de naam mhd/ohd
boumgans [Lockwood 1993 sub Tree Goose].
Zie ook sub Pauwgans.

ETYMOLOGIE N boom <mnl boom; nederduits
Boom <oudsaksisch bÇm; fries beam <oudfries
b~m (vgl. Beamkrûper en Beampiper); oudengels
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Ficedula hypoleuca
(Pallas: Motacilla) 1764. In de oostelijke helft der
Lage Landen vrij bekende broedvogel, in de westelijke doortrekker. Deze soort onderscheidt zich
van de meer bekende Grauwe Vliegenvanger ⇑
door een contrastrijker (zwart-wit), dus bonter
verenkleed, hoewel dit verschil bij de && en de
jonge vogels minder is, en zelfs niet eens zeer uit-

BOOMKIKKER – BOOMKRUIPER

beam (bewaard in E Hornbeam =Haagbeuk Carpinus); D Baum <mhd/ohd boum (bij Conrad
von Megenberg c.1350 paum); oudnoords
baðmr; oudzweeds bagn ‘stok’; gotisch bagms;
germ *bau(g)ma. De oudere woorden voor dit
overbekende ding zijn onbekend. De Vries 1967:
“Misschien mag men uitgaan van een grondvorm *bhaumno, te vergelijken met Gr NLµα
phuma ‘gewas’.” Mackensen 1985: aan de basis
ligt het ww. ‘buigen’, de boom is dan ‘datgene wat
(door de wind) gebogen wordt’.
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Boomkikker Deze zou min of meer een volksnaam op de Veluwe zijn voor de Nachtzwaluw ⇑
[A B Wigman in De Levende Natuur XVII (2): 2526]. De naam is gemotiveerd omdat de vogel het
geluid maakt van een “Kikker”, waarbij hij in een
boom zit. Albarda 1897 noch Snouckaert 1908
noemen deze naam.
Boomklever Sitta europaea Linnaeus 1758. In
de Lage Landen tamelijk bekende vogel van
plaatsen met zwaar geboomte, waar hij broedt in
holten in het hout. De vogel kan zich als het
nodig is benedenwaarts langs boomstammen
verplaatsen zonder de vleugels te gebruiken, zich
daarbij met de poten aan de schors vasthoudend.
Het lijkt er daarbij op, alsof de vogel aan de boom
kleeft. Dit is wat het meest aan deze vogel opvalt,
dus moet de N naam uitgelegd worden als ‘aande-boomklever’. Ook twee Am volksnamen voor
de Canadese Boomklever Sitta canadensis en/of
de Witborstboomklever Sitta carolinensis geven
het ontzag bij de naamgever voor dit ‘duivelse’
kunstje aan: Devil-down-head en Topsy-turvybird (‘ondersteboven-vogel’).
B&TS 1995 echter menen dat de N naam voornamelijk bepaald is door een gewoonte van de
Boomklever om de ingang van de nestholte, als
deze te wijd is, met klei of modder te beplakken
(vgl. de N volksnamen Plakmees en Plakspecht). Dit lijkt voor N Boomklever minder
geslaagd wegens de ss. met boom- en wegens het
ontbreken van de betekenis ‘bepleisteren’ van
het ww. kleven. Voor D Kleiber ‘Boomklever’ ligt
dat anders; het betekent niet zozeer ‘klever’ als
wel ‘leemarbeider’, ‘hij die een gat met leem
opvult’. Zweeds Bom klifer bij Rudbeck c.1710
[Anfält et al.] betekent ‘boomklimmer’ (zweeds
kliva ‘klimmen’). Zoals in het D, zo verwijst ook
F Sittelle torchepot naar het pleisteren (F torcher
‘met leem en stro metselen’; ook ‘(af)vegen’;
uiteindelijk <Lat torquere ‘(om)draaien, wenden’; vgl. torquatus sub Beflijster).

In Houttuyn 1762 wordt Linnaeus’ Sitta europaea met “Europische Blaauwspecht” weergegeven (vgl. sub Blaauwspecht); men wist van het
bestaan van andere Boomkleversoorten in Amerika door het werk van Catesby. De naam ‘Boomklever’ valt bij Houttuyn niet, en dit bij de
wetenschap: “Verwonderlyk is de Konst, die hy
gebruikt in het toestryken van den ingang van
zyn Nest, dat hy in Gaten van Boomen maakt
met Kley, laatende alleenlyk een kleine opening,
om ’er in en uit te komen.” In de systematiek
staat de Boomklever dan nog onmiddellijk achter
de Spechten (in Jonston 1660 Tab.41 de aan
Gesner 1555 ontleende gravure met daarbij de
namen Picus Cinereus, Blau Specht en Maij
Specht). Ook in Schlegel 1852 gaat de “Blaauwe
Specht” nog onmiddellijk aan de Spechten
vooraf.
In Schlegel 1858 is ‘Boomklever’ gebruikt als
naam voor de soort. Hij is ingedeeld bij de familie
der ‘Kruipvogels Certhiae’, die onderverdeeld is
in de geslachten der Boomkruipers Certhia, der
Klimmers Tichodroma, en der Boomklevers
Sitta. De groep wordt geplaatst tussen de Nachtzwaluw (een Niet-zangvogel) en de Winterkoning (een Zangvogel)! Het is wellicht (de van
oorsprong Duitser) Schlegel geweest die geïnspireerd door D Kleiber de naam Boomklever mooi
vond passen in de trits Boomkruipers, Klimmers
en Boomklevers. Er bestond trouwens al de D
naam Baumkleber, nl. in het Strassburger Vogelbuch uit 1554 [Wilms 960722,2a; 960731,3].
Behalve aan metselen doet de vogel ook aan
hakken. Dit komt tot uiting in de friese volksnaam Beambikker (officieel fries is Blauspjocht). Er zijn echter ook de volksnamen
Boompikkertje voor de Boomkruiper ⇑ en Boompikker (in Zeeland Baompikker, Buumpikker)
voor de Grote Bonte Specht. Het is daarom niet
zeker welke vogel bedoeld is in de VK (c.1618)
met: “boombicker. sax. sic. Calidis. genus auis.”
Houttuyn: “Hy [de Blaauwspecht] wordt ook
wel Boomklopper en Houthakker genoemd,
gelyk de Spechten.” Eigenaardig is, dat B&O 1822
de kleur van de soort niet goed getroffen vinden;
zij noemen hem “De gemeene of Europische
Graauw-Specht” (misschien naar de D naam
(Gemeiner) Grauspecht, die minder vaak voorkomt dan D namen voor de soort met Blau- erin).
De geslachtsnaam is bij deze auteurs wél: De
BLAAUW OF GRAAUW SPECHT (SITTA).

Boomkruiper Certhia brachydactyla C L
Brehm 1820. In de Lage Landen in streken met
bomen broedende soort van Zangvogel, die steu-
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nend op zijn staart langs stammen en dikke takken omhoog klimt. Omdat dit de meest voorkomende soort bij ons is, heet hij alleen maar
‘Boomkruiper’, maar in Engeland is dit de zeldzame van twee dubbelganger-soorten; vandaar
dat hij daar heet E Short-toed Treecreeper. E
Treecreeper = C. familiaris Linnaeus 1758,
waarvoor de N namen Kortsnavelboomkruiper ⇑
en Taigaboomkruiper ⇑.
Fries Beamkrûper (ook Beamklimmer(ke) of
Beamkladder); achterhoeks Boomleuperken.
Andere N volksnamen zijn Klampvogeltje ⇑ en
Klaverkatje ⇑.
D Gartenbaumläufer, omdat hij in tuinen met
bomen voorkomt.
De vogel wordt dus zo genoemd, omdat hij
tegen de stam van bomen opkruipt of klimt.
Naar beneden gaan doet hij vliegend, i.t.t. de
Boomklever, die ook in neerwaartse richting
langs de stam kruipen kan, waardoor het bij deze
soort nog meer dan bij de Boomkruiper lijkt alsof
hij aan de stam kleeft. Het zal geen verbazing
wekken dat Houttuyn 1762 geen moment twijfelde dat de door Linnaeus voorgestelde Certhia
familiaris algemeen in ons land voorkwam.
Houttuyn noemt hem “Gemeen of Europisch
Boomkruipertje”. Het hele geslacht Certhia
heette in het N eveneens “Boomkruipertjes” en
het was geplaatst tussen dat der Hoppen en dat
der Bloemzuigertjes Trochilus (de Kolibries
Trochilidae). Schlegel 1858 vermeldt de naam
Boomkruipertje onder de wetenschappelijke
naam Certhia familiaris Linnaeus; dit ondanks
het feit dat hij in zijn tekst ook C. brachydactyla
Brehm vermeldt en dat het bij de determinatie
om “de lengte van de snavel en ook die der
nagels” te doen is. Kennelijk wist hij niet goed de
scheidslijn te bepalen.
ETYMOLOGIE kruiper: N kruipen <mnl crupen,
achterhoeks kroepen (vgl. sub Wegkroeperke);
mnd krupen; fries krûpe <oudfries kriapa; noors
krype, zweeds krypa <oudnoords krjupa; E creep
(vgl. vogelnaam Creeper) <oudengels creopan;
verwant met Gr (DLB`H grupós ‘krom, gebogen;
met haviksneus’; vgl. sub Grijp en sub Gier)
(kruipen =zich op handen en voeten voortbewegen, zich in kromme of gebogen houding voortbewegen; vgl. N kreupel, D Krüppel, E cripple,
noors forkrøplet en N kreupelhout (‘laagblijvend
gewas, waarvan de takken en stammen a.h.w. zijdelings kruipen, krom en gebogen naar beneden
groeien’). Idg *greub- <*ger- ‘winden, draaien,
krommen’. Verwant is N krop (waarvoor zie sub
Kropgans).

Boomleeuwerik Lullula arborea (Linnaeus:
Alauda) 1758. Dit is één der in de Lage Landen
broedende Leeuweriksoorten, die i.t.t. de andere
iets minder afkerig is van bomen. Een echte bosvogel is hij zeker niet, reden waarom de volksnamen Bosleeuwerik en Boslawerke (Vlaanderen)
niet goed gekozen zijn [B&TS 1995].
Houttuyn 1763 noemde Linnaeus’ 3e Leeuwerik al Boom-Leeurik. Lat arborea en N Boombetekenen precies hetzelfde. Rudbeck jr. en De
Geer hanteren begin 18e eeuw de oudere zweedse
naam Bom Lärka [Anfält 1985], thans zweeds
Trädlärka; beide betekenen ‘boom-leeuwerik’.
Ook noors Trelerke en ijsl Trjálævirki betekenen
letterlijk ‘boomleeuwerik’. Bomlærke is een officiële deense vogelnaam, maar hij staat voor de
Grauwe Gors (!); de Boomleeuwerik heet
Hedelærke in het deens.
Schlegel 1844 geeft D Baumlerche op, wat ook
‘boomleeuwerik’ betekent en Houttuyn 1763: F
“Alouette de Bois”. Dit en E Woodlark (Wood
Lark) betekenen ‘bos-leeuwerik’ en zijn dus weer
minder geslaagd. Schlegel 1852 geeft boomleeuwrik cursief, m.a.w. de naam is niet zo vanzelfsprekend als bijv. die voor de Kuifleeuwerik
(KUIFLEEUWRIK staat ‘vet’, evenals LEEUWRIK
voor de Veldleeuwerik; berg-leeuwrik voor de
Strandleeuwerik staat dan weer cursief.)
Een friese volksnaam is Beamljurk. De officiële friese naam is Heideljurk ⇑, evenals D Heidelerche en deens Hedelærke, de biotoop van de
soort aardig weergevend.
F Alouette lulu en ‘Lat’ Lullula zijn onomatopeeën [Buffon].
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Boompieper Anthus trivialis (Linnaeus: Alauda) 1758. In de Lage Landen broedende Piepersoort, die zich graag in bomen ophoudt (maar
niet in het bos; vgl. Boomleeuwerik). Hij is uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van de Graspieper ⇑. In N zijn beide soorten niet zeldzaam,
maar de Graspieper is gewoner (‘trivialer’) dan de
Boompieper. De betekenis van de wetenschappelijke naam (trivialis ‘gewoon’) geldt dan ook
wellicht vooral voor Zweden (waar Linnaeus
woonde). Fries Beampiper.
De vraag is, of Houttuyn 1763 de soort kende.
Hij noemt de soort “Pieper” (Linnaeus’ “Alauda
pratensis” noemt hij de “Gras-Leeurik”) en
schrijft er het volgende over: “Deeze, die in de
toppen der Boomen in Sweeden huisvest, volgens
LINNAEUS, wordt door Brisson Alouette de Buisson geheeten, als zig meest in Kreupelbosch of
Hey onthoudende. Het schynt de Pieper te zyn;
ten minste wordt hy van de Duitschers Piep-
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Lerche genoemd, en van de Engelschen Pippit of
Tit-Lark. Hy is kleiner dan de Gras-Leeurik, van
boven geelagtig bruin met zwartagtige vlakken,
van onderen geelagtig wit, zegt RAY. Zittend op
het bovenste takje van eenigen Doornagtigen
Heester, maakt hy, met het Lyf opgeregt, den Bek
gaapende en de Wieken een weinig uitgespreid,
een fyn knarsend geluid, als de Sprinkhaanen,
doch sterker klinkende.” De laatste regels komen
ws. voor Ray’s verantwoording. Hier wordt de
Sprinkhaanzanger beschreven!
Het benoemingsmotief ‘boom-’, al een beetje
af te lezen uit F Alouette de Buisson (buisson
‘struik, kreupelhout’, is er dus bij Houttuyn
1763 nog niet. Pas Schlegel 1852 noemt (cursief
nog) boompieper. Schlegel gebruikt “Anthus
arboreus, Bechstein” als wetenschappelijke
naam. Hij kent de soort, blijkens “Vrij algemeen
in de boschjes langs den duinkant in ZuidHolland broeijende waargenomen. Trekvogel.”
Fries Beampiper, D Baumpieper. Dezelfde
betekenis hebben E Tree Pipit, noors Trepiplerke,
ijslands Trjátittlingur, F Pipit des arbres, Sp Bisbita arbóreo en nieuwGr “Anthos ho dendróbios.
Voor Pieper zie aldaar.

Boomvalk Falco subbuteo Linnaeus 1758. Vrij
kleine soort van Valk, die in de Lage Landen uitsluitend ’s zomers voorkomt en er dan broedt. In
tegenstelling tot de bekendere Torenvalk is de
Boomvalk voor het bouwen van zijn nest aan
bomen gebonden.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Ohd bom ualko is
te vinden in de codex Guelpherbyt. Aug. uit de
10e eeuw en boumfalco in de codex Selestad uit
de 11e eeuw [Suolahti]. D Paumfalck (met verscherping van de [b]) bij Sachs 1531, Baumfalck
en Baumfelckle bij Gesner 1555 en “Dendro Falcus Baum Falck” bij Jonstonus 1660. Houttuyn
1762 geeft als N naam voor Linnaeus’ 13e Valk
op: Boomvalk. “Deeze wordt in Duitschland
gemeenlyk Baumfalck, dat is Boomvalk, by de
Engelschen Tree-Falcon, ’t welk even ’t zelfde
betekend, doch ook Hobby en kleine Buizert
geheeten: de Franschen noemen hem Hobreau of
Hobereau. Hy is ongemeen heet op de Leeurikken, die voor hem zo bang zyn, dat zy op het
gezigt van deezen Vogel wel onder de Kleederen
der Menschen, of in een rydende Wagen, hunne
verschuiling zoeken.”
De naam Boomvalcken (mv.) is in N opgetekend in 1671 te Zevenhuizen (ZH) door Carl
Gustav Erskin, “een Pommersch officier in
Staatschen dienst” [Brouwer 1953 p.160]; uit het
zinsverband valt niet op te maken welke soort

van Valk dit exact betreft. Mogelijk is de N naam
dus aan het D ontleend.
Schlegel 1852 en 1858 gebruikt de naam
Baillet ⇑ als hoofdnaam, Boomvalk als ‘nevennaam’ (in 1828 alleen de naam Boomvalk). In
Schlegel 1860 is het net omgekeerd, dan is
Boomvalk de hoofdnaam (officiële naam) geworden. Mogelijk heeft Schlegel opzettelijk de Valkeniersterm Baillet als officiële N naam willen
introduceren, omdat hij nogal enthousiast
was voor het Valkeniersbedrijf. Voor subbuteo
(letterlijk ‘onderbuizerd, kleine buizerd’) zie
Wilms 961129,6 en in prep.

Borfingk Bórfynk Borrfink Helgolandfriese
naam voor de Kruisbek ⇑ [De Vries 1911 en
1928; Reichenow 1920]. Volgens De Vries
1911/1928 staat het eerste deel voor de plant Klis
Arctium. Mogelijk eten Kruisbekken wel eens
zaden van deze plant; van Putters is dit zeker
bekend.
-borst(je) Onderdeel van vogelnamen als Blauwborst, Geelborstje, Gielboarstke, Roodborst(je),
Roodborsttapuit etc.
ETYMOLOGIE N/mnl borst (met metathesis van
de r); oudsaksisch briost; fries boarst <oudfries
brust; D/ohd brust; E breast <oudengels breost;
zweeds bröst noors bryst, ijsl brystingur <oudnoords brjóst; gotisch brusts; buiten het germ:
oudiers bru ‘buik’, oudiers bruinne ‘borst’, R
brjucho ‘onderlijf, buik’. Mogelijk <idg *bhreus
‘zwellen’.
Bosgors Emberiza rustica Pallas 1776. In ons
land zeldzame doortrekker uit Scandinavië en
Rusland. In laatstgenoemd land in 1776 voor het
eerst beschreven door de Duitser Pallas (zie sub
Pallas’ Boszanger), van wie ws. ook de D naam
Waldammer stamt. D Wald ‘woud, bos’ is niet de
fraaist denkbare vertaling van Lat rustica ‘op het
boeren- of platteland levend’ maar een beter
alternatief is in het D bijna niet voorhanden
(‘Feldammer’ zou gekund hebben; in het D kan
men niet met ‘Bauern-’ vertalen zoals in het N
met ‘Boeren-’). Vandaar dat een N vertaling
Boschgors of Woudgors (Snouckaert 1908) niet
nodig waren geweest: Boerengors (in navolging
van Boerenzwaluw) zou uitstekend voldaan hebben! Snouckaert 1908 noemt de naam Boerengors ⇑ wel, maar deze naam heeft het tegen de
naam Bosgors (in Thijsse 1944: Boschgors) afgelegd. Wellicht wist men h.t.l., waar de soort pas
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in 1874 voor het eerst werd waargenomen, niet
zo goed hoe de broedbiotoop eruitzag (wel in bossen, maar vooral de vochtige open gedeelten
daarvan). Op de najaarstrek komt de soort bij
ons niet in bossen voor. E Rustic Bunting en F
Bruant rustique zijn passende namen. Zweeds
Videsparv (=Bosgors, maar letterlijk: ‘wilgengors’) en N Wilgengors zijn verschillende soorten!

Bosgors

ETYMOLOGIE N bos <mnl bosch, busch; fries
bosk; naast overeenkomende germaanstalige
equivalenten in het D, E en noors, ook F bois
(1080), Sp bosque, It bòsco <middelLat boscus
<westgerm *busk. <idg *bheu(s) ‘zwellen’.
Verwante woorden zijn boos (‘gezwollen van
woede’), buis, boezem, buik ⇑, buil. Zie ook verwante buidel en fries ponge sub Buidelmees en
Pongmieske.

Boskgoars Officiële friese naam voor de Bosgors ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 gebruikt
deze naam nog niet; wel vermeldt hij helgolandfries Roadstreket Niper (zie sub Nieper).
Boskhin Officiële friese naam voor het Hazelhoen ⇑ [Boersma 1972]. Fries bosk ‘bos’ en hin
‘Hen, Kip’. De Vries 1912 zet nog een “?” waar de
friese naam had zullen staan. De Vries 1928
noemt de soort niet; deze kwam (en komt) dan
ook niet in Friesland voor. Ook niet in Nederland. Wél in Zuidoost-België.

Bosrietzanger Acrocephalus palustris (Bechstein: Sylvia) 1798. Sterk op Kleine Karrekiet
gelijkend Zangertje, dat echter een veel rijkere
zang heeft dan deze, vol imitaties. In N vrij veel
voorkomende broedvogel, die ook enkele volksnamen heeft (zie sub Korenfluiter(ke), Rietschietertje en Wilgensijsje) en dus bij het volk
hier en daar bekend is. De onderhavige officiële
N naam is echter een misnomer. Het onderdeel
Riet kan ermee door, maar het deel bos leidt licht
tot misverstanden. De biotoop van deze soort is
niet het bos, hooguit met lage (Wilgen)bosschages doorspekt ruig terrein, vaak met Riet; een
nieuw geïntroduceerde vlaamse naam is treffender: Ruigtezanger [Herroelen 2000].
In geen enkele andere taal wordt in de naam
van deze vogel naar bos verwezen. Wel naar
‘moerassig terrein’, zoals in de wetenschappelijke naam (Lat palus ‘moeras’) en in het D
Sumpfrohrsänger (Bechstein (1757-1822) was
een Duitser), maar niet altijd is de biotoop even
‘nat’. De naam Struikrietzanger, die pas in 1960
(door Voous) aan de in N uiterst zeldzaam verschijnende Acrocephalus dumetorum werd toegedacht, zou uitstekend op de Bosrietzanger van
toepassing geweest kunnen zijn. De naam Bosrietzanger was toen echter al volop ingeburgerd.
Zijn voorliefde voor struiken van de Waterwilg
Salix caprea heeft de vogel zijn friese naam Wylgesyske en poolse naam L̄ozówka bezorgd (pools
l̄oza ‘Wilg’).
Bosruiter Tringa glareola Linnaeus 1758.
Kleine soort van Ruiter, die in veel opzichten op
het Witgatje ⇑ lijkt en daar in het verleden ook
vaak mee verward werd (ook qua naam). Evenals
het Witgatje is de soort in zijn broedgebied (Scandinavië en Noordoost-Europa) enigszins geneigd
om gebied met bomen (maar niet zozeer bos!) op
te zoeken (i.t.t. het Witgatje nestelt de Bosruiter
maar sporadisch in een boomnest). De naam
Bosruiter is dus een misnomer, zou in feite beter
nog bij het Witgatje gepast hebben (zoals ook
inderdaad in zweeds Skogssnäppa (deze naam
nog niet t.t.v. Rudbeck en Linnaeus), noors Skogsnipe (skog =‘bos’) en de huidige D naam Waldwasserläufer). E Wood Sandpiper (=Bosruiter) is
in 1785 verzonnen door Pennant, die informatie
uit het broedgebied had gekregen, dat de soort in
moerassig bosgebied broedde [Lockwood 1993].
Misschien zijn de oude D naam Wald-Wasserläufer [Schlegel 1844], F Chevalier sylvain, pools
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Bosksjonger Officiële friese naam voor de
Fluiter ⇑ [Boersma 1972; De Vries 1928]. De
Vries 1911 geeft nog een “?” waar de friese naam
had moeten staan. Deze bron geeft wél helgolandfries G§§ l Fl§§ genbiter. Bosksjonger letterlijk

vertaald geeft ‘boszanger’; voor Boszanger ⇑.
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Brodziec leśny en It Piro-piro boschereccio (alle
=Bosruiter) ontstaan met de E naam als slecht
voorbeeld, of anders naar noors/zweeds voorbeeld, maar dan met de verkeerde soort voor
ogen.
De wetenschappelijke naam glareola (<Lat
glarea ‘kiezel(zand), rolsteen (in rivierbedding)’)
wordt vaak verklaard als ‘op kiezelstrand voorkomend’. Voor de Oeverloper ⇑ zou dat goed passen, maar voor de Bosruiter eigenlijk niet. De
vraag is dan ook, of Linnaeus met glareola niet
refereert aan de tekening op de bovenkant van de
vogel (“Corpore albo punctato”), die doet denken
aan een donkere ondergrond bezaaid met fijne
kiezel! Houttuyn 1763 (p.250) heeft dit mogelijk
ook zo aangevoeld: hij geeft als N naam Gestippelde Plevier op. B&O 1822 gebruikt de naam
“De gestippelde Strandlooper.”
In Schlegel 1852 (p.89) staat het volgende:
“165. TOTANUS GLAREOLA, Temminck. De
boschruiter. Door de jagers meestal ‘witgatje’
genoemd. Broeit in de veengronden, vooral aan
de begroeide slootkanten, in de provinciën
Noord- en Zuid-Holland. Trekvogel.” Het ‘echte’
Witgatje wordt in deze publicatie in het geheel
niet genoemd!
Wickevoort Crommelin et al. 1858 noemen
dan pas: “165a. TOTANUS OCHROPUS, Temm.,
in Noord-Holland gewoonlijk ‘Witgatje’ geheeten.” Deze wordt “vrij algemeen” genoemd,
i.t.t. TOTANUS GLAREOLA, die door Wickevoort
Crommelin slechts éénmaal is waargenomen!
De officiële friese naam Wytgatsje (=Bosruiter), hoewel op zichzelf niet fout, is nog een
herinnering aan bovengeschetste verwarrende
tijden.
Zweeds Grönbena en noors Grønnstilk (naar
de geelgroene poten) lokken verwarring uit met
N Groenpootruiter ⇑.
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Bosuil Strix aluco Linnaeus 1758. Middelgrote
Uil, die zich ’s nachts veel en goed laat horen en
waarvan daarom in ieder geval het geluid aan het
volk redelijk goed bekend moet zijn. In oudere N
literatuur Nagtuyl genoemd (vgl. deens Natugle
en noors Nattugle) welke naam later vervangen is
door de huidige, naar het voorkomen in oude
bossen (ook wel parken met zwaar geboomte).
Deze biotoop is ook de aanleiding voor fries
Wâldûle ⇑, D Waldkauz, pools Puszczyk (pools
puszcza ‘woud’) en de E volksnaam Wood Owl
(o.a. in Sussex).
Uilen spraken altijd al veel tot de verbeelding
van de mensen. Dit komt o.a. tot uiting in de vele
volksnamen. Maar door de nachtelijke leefwijze

van de meeste soorten waren ze visueel veel minder bekend. Daardoor konden de namen ook
vaak verwisseld worden en één naam kon op vele
soorten tegelijk betrekking hebben. Een voorbeeld van dit laatste is de volksnaam Katuil ⇑,
waarmee o.a. ook de Bosuil wordt aangeduid.
Een goed benoemingsmotief is er echter voor
Katuil voor de Bosuil niet (of het zou simpel het F
voorbeeld (Chat-huant) moeten zijn).
Sp Cárabo ‘Bosuil’ is etymologisch verwant
met N karabijn ‘kort geweer, buks’. Het gemeenschappelijke woord is oudfr escarrabin ‘lijkendrager en doodgraver van aan de pest overledenen’
<provençaals escaravach ‘scarabee, mestkever’
<Lat scarabaeus <Gr karabos ‘kever met horentjes’. De relatie naar het geweer loopt via een
scheldnaam (‘lijkendrager’) voor F carabin (1575)
‘leerling-chirurgijn’ (geen compliment aan deze!)
naar F carabinier ‘soldaat met zo’n geweer’, Sp
carabinero ‘gewapende grenswachter’ en/of It
carabinière ‘gendarme’; de relatie naar de Sp
naam voor de Bosuil loopt via de betekenis ‘aankondiger van de dood’.
It Allocco reflecteert de wetenschappelijke
soortnaam aluco (<Lat ulucus), door Coomans
et al. 1947 geduid als een onomatopoëtische
naam voor Uil.

Bosvink Groningse (volks?)naam voor de Vink
[VPG 1983]. Verheyen (1944 of 1948) vermeldt
ook Boschvink voor Torhout (WVl). Schlegel
1858 noemt de naam Boschvink voor de Keep
(p.331); hij geeft geen locatie op.
Houttuyn 1763 noemt Bosch-Vink als N
naam (mogelijk ad hoc vertaald!) voor Linnaeus’
6e der Vinken, “Fringilla sylvatica”. Aangezien
Linnaeus ook de Vink (Fringilla Coelebs, bij
Houttuyn “Gewoone Vink”) en de Keep (Fringilla
Montifringilla, bij Houttuyn de “Berg-Vink”)
kende, is het totaal onduidelijk welke soort Linnaeus daar nu mee bedoelde. De naam is wellicht
sinds Houttuyn (hier en daar) behouden gebleven; het zou verklaren waarom er nu eens de
Vink, dan weer de Keep mee wordt aangeduid.
B&TS 1995 geven de naam zelfs op voor de Bosgors.
Gezien deze naamsgeschiedenis behoeft voor
Bosvink niet aan een verbastering van Bokvink ⇑
gedacht te worden.

Boszanger Dit fungeert als N ‘geslachtsnaam’
voor het genus Phylloscopus, waarvan de
bekendste vertegenwoordigers (Fitis, Fluiter en
Tjiftjaf) ‘eigen’, ws. door het volk gegeven,

BOTERBUIK – BOUWMANNETJE

namen hebben. De minder bekende, zeldzamere
soorten dragen die gemeenschappelijke geslachtsnaam wél, nl. de Bruine Boszanger, de
Pallas’ Boszanger, de Raddes Boszanger, de Swinhoes Boszanger en de Noordse Boszanger.
Schlegel 1858 deelt zijn “Boschzangers (=Ficedula)” in twee groepen in, te weten de “Eigenlijke
Boschzangers” en de Spotvogels. De leden van de
eerste groep “dragen bij vele nieuwere schrijvers
den naam van Phyllopneuste.” Later wint de
naam Phylloscopus van Boie (1828) het pleit.
Deze naam voert Albarda 1897, met weer als N
naam hiervoor: “Boschzangers”. Albarda noemt
onder deze nu ook de Grauwstuitboschzanger,
welke naam later vervangen werd door N Bladkoninkje ⇑.
De friese naam Bosksjonger ⇑ voor de Fluiter is
mogelijk een toepassing van de naam op één der
soorten Boszangers, maar kan misschien ook
onafhankelijk daarvan als volksnaam zijn
ontstaan. Voor Boszangers wordt soms de algemene naam Loofzangers gebruikt, welke ws. op
het D (Laubsänger, o.a. bij Schlegel 1844) is
geïnspireerd.

Boterbuik Volksnaam voor de Grote Zaag -

bek ⇑ in Noord-Brabant [Schlegel 1858] en Reeuwijk (ZH) [B&TS 1995]. De naam is gemotiveerd
naar de botergele (bijna witte) kleur van de buik
en overige onderzijde.
ETYMOLOGIE N boter <mnl boter, botre, botter, butter; fries bûter <oudfries butere; D Butter
<mhd buter <laat-ohd butera; E butter
<oudengels butere; F beurre (15e eeuw) <oudf
burre (12e eeuw); It burro; <laat-Lat butyrum
<Gr boúturon (boûs ‘Koe’ + turós ‘kaas’), hoewel dit ook een resultaat van volksetymologische
bewerking kan zijn; het oorspr. woord stamde
ws. uit het skytisch (voor boter =voedingsmiddel). Met de overname van dit skytische woord
vond de boter ook bij Grieken, Romeinen en
Germanen ingang als voedingsmiddel; daarvóór
werd ‘boter’ (waarvoor andere germ woorden
zoals D Anke <ohd ancho bestonden) als (medicinale) zalf gebruikt. – Voor de etymologie van
buik, zie aldaar.

Bottühl Bot-úl Helgolandfriese namen voor

de Buizerd ⇑ [De Vries; Reichenow 1920]
[mb.98A,5&15].

Boumantsje Officiële friese naam voor de
Witte Kwikstaart (⇑ en zie sub Bouwmannetje)
[Boersma 1972]. De Vries 1911 noemt de naam
van het lemma naast Boumantsje-wipstirt (“Yn
’e wâlden” d.w.z. in het beboste deel van Friesland). Oostfries Bômantje (c.1889) [Suolahti].
De Gele Kwikstaart heet officieel (nu) Giel Boumantsje, maar deze soort werd ook wel kortweg
Boumantsje genoemd [De Vries 1928].
Fries bouman (N bouwman <mnl bouwman,
bouman) betekende aanvankelijk ‘boer, landbouwer’; in die betekenis noemt Zantema 1992 het
woord niet meer.
Bouwmannetje Bouwmeestertje Volksnamen voor de Witte Kwikstaart ⇑ [Schlegel 1852;
1854-1858]. Ook Akkermannetje ⇑. De vogelnaam is gemotiveerd doordat de Witte Kwikstaart graag om de boerderij en op landerijen voorkomt (N/mnl bouwman ‘boer’). Fries
Boumantsje, gronings Baauwmantje, drents
Bouwmannegie [Smit 1996], Bouwmeistertien
(Veluwe), Bouwmeisterken (Twente) [B&TS
1995], achterhoeks Bouwmeisterke(n), Bouwmeesterke(n), Bouwmenneke(n) en de verbasteringen Bommeisterken, Bouwpietje en
Bouwmeeske ⇑ [Schaars 1989]. In Friesland ook
Boumantsje-wipsteert.
Zie ook Geel Bouwmannetje (=Gele Kwikstaart).

93

Botvink Volksnaam voor de Vink ⇑ in NoordBrabant [Schlegel 1852] en het grootste deel van

Vlaanderen (kaartje in WVD 1996, p.95).
ETYMOLOGIE Weijnen 1996 veronderstelt een
verbastering van Bokvink (zie sub Boekvink)
met verkorting van een oorspr. lange oo-klank
(in mnl boke ‘beuk’) vóór de k.
De verbastering is echter ws. gegaan via
*Booktvink >*Boktvink, waarin bokt ‘Beuken’
kon betekenen (vgl. de plaatsnaam Bokt in NB)
(ook ‘(oogst aan) beukennootjes’? – Vinken en
Kepen eten die graag). De lange Ç werd voor twéé
medeklinkers verkort tot een korte volgens hetzelfde principe waarbij dialectisch ‘hij lopt’ <‘hij
loopt’ ontstond. De medeklinkers k en t vielen
elk een keer weg, ofwel één voor één en tenslotte
zelfs samen, zodat namen als (D) Bogfink, Bootfink en Boufek [Wüst 1970] (naast officieel D
Buchfink), Bookveenke (in Weert), Bokvink en
de naam van het lemma konden ontstaan
[mb.01B,43]. De gedachte aan bot ‘bladknop aan
boom’ kan (later) meegespeeld hebben.
In NV was Botvink een naam voor de Goudvink.
Zie ook sub Bosvink.

BOUWMEESKE – BRAAMSIJSKE

Bouwmeeske Volksnaam voor de Witte Kwik-
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staart in Stokkum en ’s-Heerenberg in de Lijmers
[Schaars 1989]. De naam is, gezien andere
namen daar in de buurt, een verbastering van
Bouwmeesterke (zie sub Bouwmannetje). Het
tweede, verbasterde element, is ws. bij sommigen (in ’s-Heerenberg) aanleiding geweest de
naam toe te passen op een Mees, te weten de
Koolmees [Schaars 1989 p.380]. Een eventuele
reden om de Koolmees Bouwmees te noemen is
er niet; zo’n reden konden ook B&TS 1995 (p.220)
niet bedenken.

Braakhoen Braaktute Oude N benamingen
voor de Wulp en/of de Regenwulp ⇑ overeenkomend met D Brachvogel ‘Wulp’, maar deels
ook voor de Goudplevier (heeft ook Brachvogel
als D volksnaam). Het eerste element is N braak
‘braakland, braakliggend land’, verwijzend naar
de biotoop van de vogels, hetzij in de broedtijd
(voor de Wulp), hetzij daarbuiten.
Houttuyn 1763 noemt de naam Braakvogel op
twee plaatsen: p.223: “De Duitschers noemen
deezen [=Regenwulp, misschien ook de Wulp]
… Braakvogel of Braakhoen”, en p.260: “hoewel
de Duitschers hem [=Goudplevier] ook groote
Braakvogel of Brachfogel, en groene Kievit noemen.” Hoewel Houttuyn de naam Braakvogel in
zijn ‘Bladwyzer’ achterin opneemt, blijkt uit de
tekst (op twee plaatsen), dat het in feite een vertaling uit het Duits is.
In Syv (c.1700) komt de deense naam Brokfugl
voor, waarmee ws. de Goudplevier is bedoeld
[Schiøler 1925]; deze naam is geleend uit het D
[Nielsen 1989].
Schaars 1989 noemt de naam Braaktute voor
de “wulp Numenius” (dus Wulp en/of Regenwulp). De naam is opgetekend door Gallée in
1895 voor de Achterhoek. -tute is hier een
onomatopee waarmee men de wulp aanduidt; hij
komt ook voor in andere achterhoekse namen
voor de (Regen)Wulp, zoals Vennetute, Reettute
(reet ‘Riet’) en Raegentuter.
Terwijl alle bovenvermelde bronnen wijzen
naar het saksische en duitse taalgebied, bericht
de haagse kunstschilder Pieter van Cuyck in
1789 vanaf Texel (NH): “Plevieren koomen hier
ook, en zyn er zeer lekker, zonder den minsten
sterken smaak; ik weet niet, myn Vriend! of Gy
de plevieren kent; hunne regte naam is braakhoenders; zy vliegen vinnig door de groote bosschen, en men kan verscheiden maalen onder
denzelfden hoop schieten; want, zoo er slegts één
blyft leggen, zal de gantsche troep te rug keeren,
even als of zy den agtergebleven wilden verplig-

ten hen te volgen …” De vraag is, waar Van
Cuyck “hunne regte naam … braakhoenders”
vandaan haalde. Dijksen 1992 noemt deze naam
nu niet meer als texelse volksnaam voor enige
soort. Het zou zo kunnen zijn dat Van Cuyck, die
een geïnteresseerde (veld)vogelaar was en met de
verrekijker het gedrag van de Kluut bekeek, als
determinatiewerk de boeken van Houttuyn (uit
1762 en 1763) tot zijn beschikking had. In dat
geval is er een kans dat Van Cuyck (Regen)Wulpen bedoelt. Maar Houttuyn brengt deze onder
bij het geslacht der “Sneppen”, en noemt de
Goudplevier bij het geslacht der “Plevieren”,
welk woord Van Cuyck dus ook vermeldde.
Daartegenover staat dat de naam “Braakhoen”
bij Houttuyn alleen valt bij de (Regen)Wulp. Bij
(Regen)Wulp en Goudplevier gemeenschappelijk
staat de naam “Braakvogel”. Misschien dat het
enig andere wat Van Cuyck nog over deze vogels
schrijft de doorslag moet geven: “… indien men
de eerste schoot mist, gaan zy door; het geen
evenwel byna niet mogelyk is, om dat zy zoo digt
in elkanderen vliegen, en zoo groot in getal zyn.”
Dit laatste pleit voor Goudplevieren. Wulpen
vliegen in veel losser troepverband.
Het is opmerkelijk dat Wulpen en Goudplevieren, die aanzienlijk en in vele opzichten
verschillen, wegens hun gemeenschappelijk ‘regenvoorspellend’ vermogen bij de mensen door
elkaar gehaald werden. Beide werden/worden
met de volksnaam Regenfluiter benoemd, en
zelfs de namen Wilp (=Wulp) en fries Wilster
(=Goudplevier) zijn etymologisch verwant met
als gemeenschappelijke betekenis ‘schreeuwer’.
ETYMOLOGIE braak (=‘braakliggend land’): N
braak <N BRAECK, BRAECKLAND … incultum
solum [VK c.1618] <mnl brake, braec; fries
brake, braak(lân); D Brache, Brachland <mhd
brache <ohd brahha; mnd brāke; noors brakk
(bnw.). De woorden zijn verwant met het ww.
breken. Braakland ligt te wachten om ‘(met de
ploeg) gebroken’ te worden. Idg wortel *bhre.

Braamsijske Volksnaam in Cuijk (NB) voor de

Barmsijs ⇑ [WBD]. De Barmsijs lijkt in een aantal
opzichten op de Sijs, maar een duidelijke relatie
met de Braam Rubus heeft de soort niet. Als de
naam daarom niet als een metathesis van de r
moet worden beschouwd (wat gezien zijn zeldzaamheid zou kunnen) (dus dan Braamsijske
<Barmsijske) of als een lichte verbastering van
een ouder Brand-Sys ⇑ (via *Braan(d)sijs), kan
het element Braam ook voortgekomen zijn uit de
vertaling van Fringilla rubetra1, een Lat naam bij
o.a. Vroeg 1764 (p.21) voor ws. de Kneu. De

BRAAMSLUIPER

Kneu vertoeft bijna het hele jaar in de Lage Landen en komt voor in biotopen waar Braam groeit.
De vogels strijken vaak op de bovenste takken
van de Braamstruik neer. Braamsijske is in dit
geval net zo’n ss. als Paapsijske ⇑, want ook
Paap- verwijst vrij zeker naar de Kneu.
1

Mogelijk is deze naam ooit foutief overgeschreven van een ouder Linaria rubra, die op Tab.36
in Jonston 1660 vergezeld gaat van de D naam
Stockhenfling (dus: de Kneu) (rubra =‘rood’,
rubetra =‘bij Braamstruiken horend’).

Braamsluiper Sylvia curruca1 (Linnaeus: Motacilla) 1758. Bij ons broedende grasmussoort,
die erg lijkt op de Grasmus ⇑, maar daarvan
vooral in de zang verschilt (zie Molenaartje).
Meer dan de Grasmus leeft de Braamsluiper
tamelijk verborgen, ‘sluipt’ a.h.w. door de struiken en dan eventueel ook struiken met doorns
(Meidoorn bijv.); struiken als Braam Rubus L.
zijn echter niet de eerste keus van de Braamsluiper, veeleer komen deze voor in de biotoop van
Grasmus en Tuinfluiter ⇑.

Braamsluiper

1

2

Wilms 990226,4 geeft uitgebreide toelichting
op curruca.
Voor E Brambling ‘Keep’ zie sub Barmsijs.

95

BENOEMINGSGESCHIEDENIS Braamsluiper en
Grasmus zijn dikwijls bij het volk en in de oude
vogelliteratuur verward of niet van elkaar onderscheiden geweest. Linnaeus 1758 bijv. onderscheidde deze soorten niet en gaf in zijn
summiere omschrijving van zijn “Motacilla
curruca” zowel een kenmerk van de Grasmus
(“supra fusca”) als van de Braamsluiper (“subtus
albida”).
{Volksnamen als Braemschietertje (op ZuidBeveland) en Bremetaatsj (Limburg) worden
gegeven aan de Grasmus. WBD vermeldt een

groot aantal variante namen met Braam- en
Brem- voor zowel Grasmus en Braamsluiper als
Tuinfluiter. De E volksnaam Nettle Creeper (letterlijk ‘(brand)netelkruiper’) wordt zowel aan
Grasmus als aan Braamsluiper toegedacht. Fries
Toarnhipperke ⇑ ‘Braamsluiper’ correspondeert
in het benoemingsmotief wel met Braamsluiper
(toarnbei(beamke) =‘braam(struik)’), maar ook
met deens/noors Tornsanger ‘Grasmus’! Zie
ook stellingwerfs Heegdeknippertien en fries
Kofjebrúntsje.}
De oudste opgave van de naam van het lemma
is in NV 1789, tegelijk met het synoniem Brummeldiefje ⇑. De afgebeelde vogel daar is vermoedelijk echter iets anders dan een Braamsluiper
(nl. een Tuinfluiter). Dit ondersteunt eens temeer de stelling dat de naam Braamsluiper nu bij
de verkeerde soort is aanbeland, en in het kielzog
daarvan ook volksnamen als Babbelaartje ⇑ en
Brummeldiefje.
B&O 1822 tonen een andere curieuze vergissing: zij gaven de officiële naam Braamsluiper
twéé keer op, voor twéé verschillende soorten
“Motacilla Passerina L.” en “Motacilla hortensis
Bechstein” (dit is de Tuinfluiter!). Bij Schlegel
1852 wordt de naam Braamsluiper (cursief)
gekoppeld aan Sylvia curruca (dit dan ten
onrechte, maar tot nu toe is het zo gebleven); het
provisorische hiervan toont Wickevoort Crommelin 1858, die zegt dat men bij Haarlem alle
Sylvia’s grasmusch noemt, maar Sylvia curruca
in het bijzonder: kleine grasmusch.
ETYMOLOGIE braam: N Braam (=Rubus) (gewestelijk brummel) <Braeme, breme, brummelberen-struyck [VK c.1618 p.141,146] <mnl
brame, braem, brem, resp. brummel ‘Bremstruik
Sarothámnus scopárius’; fries brombei, brommelbei; D Brombeere <ohd bramberi <ohd beri
‘bes’ en ohd brama ‘doornstruik’; vgl. etymologie
doorn sub Doorndraaier. E (naast Black-berry)
bramble2 <middelengels bremble, brimble
<oudengels bræmble <oudengels bræmel
<oudengels brom (>E broom ‘brem(struik),
bezem’); <idg *bhrem, *bhrom <idg *bher ‘spits
uitstekend, punt, doorn’.
ETYMOLOGIE sluiper: <N sluipen <mnl, mnd
slupen; D schlüpfen (naast schleichen <ohd slihhan) <mhd slüpfen, slupfen <ohd slupfen,
intensivum van ohd sliofan; E slip <oudengels
slupan; oudnoords sleppa; gotisch sliupan. Deze
woorden komen in betekenis vrijwel overeen met
het element -smus in Grasmus ⇑.

BRAECK-VOGHEL – BRANDMEES

Braeck-Voghel In de VK (c.1618) staat op
p.141: “Braeck-voghel … aduentent. sax. brackvagel.” Misschien betekent aduentent hier zoiets
als ‘adventief’ bij de floristen, wat er dan op zou
duiden dat de naam van elders (het saksisch taalgebied in dit geval) is ‘aangevoerd’. Welke vogelsoort bedoeld is, wordt hier niet helemaal
duidelijk, maar gezien de verwijzing naar de saksische naam moet worden gedacht aan de Grote
Lijster. MH 1932 noemt mnl “Braec-vogel = Lijster”. Eber & Peucer 1549 noemden al “brachvogel” op twee plaatsen waar het Zangvogels leken
(de namen “Ceruleo” en “Rubetra” kwamen er
nl. aan te pas).

schien verwijzend naar de roodbruine borstband
bij de Bergeend), of voor (roet)zwart bij de
gedachte aan de asresten van de brand, of aan
zwartbruin alsof geschroeid door brand. In dit
laatste geval is de kleur van de Rotgans mooi
gekarakteriseerd.
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Braecvogel Mnl vogelnaam, staande voor de
“Lijster” [MH 1932]. Zie sub Braeck-Voghel; zie
ook sub Balklijster.
Voor de etymologie van braak zie onder Braakhoen.
Brandgans Branta leucopsis (Bechstein: Anas)
1803. Middelgrote soort van Gans met wit
gezicht en witte buik en zwarte hals, staart,
poten en snavel (waardoor brand =‘zwart’ een
klein beetje op z’n plaats is!). De Brandgans werd
door Schlegel 1852 “vrij algemeen op den doortrek” genoemd, en hij is dat tot op heden gebleven. Zelfs is het de laatste jaren in N tot
broedgevallen gekomen van deze van origine
hoogarctische soort. Over het voorkomen vóór
c.1780 en de toenmalige naam is niet veel
bekend, omdat de Brandgans toen nog niet van
de Rotgans onderscheiden werd (vgl. jaartal bij de
wetenschappelijke naam).
In deel II van NV van Nozeman & Sepp (1779
en/of 1789) vallen de namen Rotgans (p.190),
Bergeend (p.191) en Brand Gans (p.197) voor de
respectievelijke soorten (toenmalige =huidige
benamingen).
De N naam “Brandgans” is wel ouder dan
1780, want Houttuyn 1763 vermeldt hem; echter, dan wordt met deze naam de Bergeend officieel aangeduid. Als naam voor de Bergeend gaat
hij zelfs terug tot Clusius 1605 [Houttuyn 1763
p.24]. In het D heet de Bergeend Tadorna nu nog:
Brandgans of ook Brandente.
De gelatiniseerde vorm Branta is aangetroffen
bij Turner 1544 [Lockwood 1993 sub Brent
Goose; HG 1669 p.2,90].
Brand kan staan voor ‘rood’, wanneer men
rechtstreeks afleidt (brandend vuur is lichtrood;
zie bijv. onder Barmsijs), of voor roodbruin, wanneer men aan een smeulend vuur denkt (mis-

Brandgans

Curry-Lindahl 1959 (p.343) verwijst voor de
wetenschappelijke naam Branta naar E brant of
brent, terwijl Lockwood 1993 onder Brent Goose
juist naar oudnoords Brandgás verwijst. Het lijkt
dus wat onzeker uit welke taal de benaming
komt die naar de zwarte veren verwijst als ware
de vogel verbrand (vgl. sub Brandmees) of de
bruinzwarte veren als ware de vogel geschroeid.
Dit laatste beeld lijkt het fraaist en het overtuigendst en past dus het mooist bij de E benaming
voor de Rotgans, te weten Brent Goose (ook wel
gespeld Brant Goose, Am Brant, gelatiniseerde
vorm Branta).

Brandmees Kennelijk oude volksnaam voor de
Koolmees ⇑ en de Zwarte Mees [vD 1970]. VK:
“BRANDMEESE … carbonarius. maior. sax. brandmeseke”. Brand verwijst naar de zwarte veerpartijen: mnl “swart als een brant” (=‘zo zwart als
een verkoold stuk hout’).

BRANDSYS – BRAUWIER

De naam wordt niet vermeld in Houttuyn,
Schlegel, Albarda, Snouckaert, Rynja en B&TS,
zodat het zeer de vraag is, of de naam nog leeft (en
zo ja, waar?). Vergelijk verder onder Brandgans.

Brandsys Brand-Sys N naam bij Houttuyn
1763 (p.550) voor Linnaeus’ 20e ‘Vink’, Fringilla
flammea, met als omschrijving: “Fringilla fusca,
crista flammea.” Houttuyn: “Vink die bruin is,
met een Vlammig Kuifje. Dit is de Brand- of
Vlam-Sys, die men anders ook Frytertje noemt,
zynde van den Heer BRISSON als eene vyfde Verscheidenheid der gewoone Mosschen opgetekend.” Bedoeld is de Barmsijs ⇑, in welke naam
het eerste element ook ‘brand’ betekent, of
anders de Kneu ⇑. Zie ook Braamsijske ⇑.
Brandvogel Oude N naam voor de Zwarte
Stern, ws. omdat deze soort in het zomerkleed er
zwart uitziet, of voor de Aalscholver (vgl. sub
Brandgans en Brandmees). De naam wordt op
verschillende plaatsen in de literatuur opgegeven: Jonston 1660 vermeldt de naam op Tab.46;
dit moet D zijn, omdat deze van alle germ talen
alléén de D naam verstrekt. De naam staat ook
bij Baldner 1666 en bij Gesner 1555, hier onder
vermelding “circa Gandauum” (in de omgeving
van Gent) [Wilms 970915,1]. Van Beckum 1952
geeft D Brandvogel en vertaalt dit met N “brandvogel”, maar vD 19701 geeft dit woord niet. Een
huidige D vogelnaam is Brandseeschwalbe, óók
een Stern, de Grote Stern namelijk! Houttuyn
1763, p.158: “Die welke by BRISSON deezen
Naam, of ook dien van l’Epouvantail voert, is van
de Ouden zwarte Meeuw genoemd geweest, en
wordt van de Straatsburgers geheten Meyvogel,
by Gent in Vlaanderen Brandvogel.” B&O 1822
vermeldt de naam als vierde en laatste synoniem
voor de “zwartkoppige Zeezwaluw” (=Zwarte
Stern); de naam is nu kennelijk ‘hollands’.
Volgens Cornelissen 1936-1938 zou Brandvogel
antwerps zijn voor de Aalscholver [WBD].
1 vD

(1898) 1904 geeft: “Brandvogel: soort van
meerkoet; stormvogel.” Dezelfde omschrijving
in MH 1932 voor mnl Brantvogel. Dit is warrig
(er is h.t.l. maar één soort Meerkoet) en ws.
fout.

-brauw Onderdeel van enkele vogelnamen

Brauwier Brawier Brewier Brouwier
Bruwier 1 Vlaamse volksnaam voor Buizerd,
Kiekendief en/of Wouw, ‘grote Roofvogel’, of (in
de plaats Koekelare (WVl)) voor de Sperwer [WVD
1996]. De oudste vermelding is bij Houwaert
1583: “So den Sperrewaen plocht de locht
te doorvlieghene, Naer singhende voghels met
loose manieren, Die hy in sijn tocht oyt socht te
bedrieghene, Ghelijck oock doen die schalcke
Bruwieren” [WNT]; uit dit citaat blijkt de
ongelijkheid (toen!) van “Sperrewaen” en
“Bruwier”).
ETYMOLOGIE Wartburg 1928-1961 geeft o.a.:
“rouchi bréis, ardch. beri, Guign. berrier,
AmiensN. obriyeu, boul. brévier, PCal. brevyé,
pik. breuvier” [Wilms 010527]. De noordfranse
en vlaamse namen horen dus (gezien de vorm) bij
elkaar.
Wartburg ziet al deze vormen als verwant met
oudnederfr *sparwari en oudf Esprevier (>F
Épervier) (alle =Sperwer), wat Meyer-Lübke
1911 “lautlich nicht verständlich” vindt [Wilms;
Weijnen 010516]. In alle genoemde recente
namen vinden we de stemhebbende b-, waar dat
dan vroeger de stemloze p- zou zijn geweest.
Opvallend, en niet goed te begrijpen, is het verdwijnen van de eerste lettergreep resp. de s- van
Esprevier en *sparwari in de namen van het
lemma, terwijl in modern F Épervier de eerste
lettergreep wél is blijven staan; alleen Obriyeu
vertoont nog de ‘opmaat’ (in dit geval ‘o-’ voor
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zoals Geelbrauwgors en Wenkbrauwalbatros. E
eyebrow; D Augenbraue. ‘Wenkbrauw’ (Lat
supercilium) moet bij een vogel in overdrachte-

lijke zin worden opgevat; hij bestaat niet uit
haren maar uit veren en is niet doorgaans zwart,
maar meestal juist licht van kleur. De overeenkomst is dat hij zich net boven het oog bevindt.
Bij de Wenkbrauwalbatros ⇑ is de ‘wenkbrauw’
(beter is hier te spreken van een oogstreep!)
zwart.
ETYMOLOGIE N wenkbrauw <mnl wincbrawe;
ohd wintbrawa (meer over de etymologie van het
eerste element zie sub Wenkbrauwalbatros).
Voor brauw zijn verschillende verklaringen
mogelijk. Eén ervan voert naar de grondbetekenis ‘rand’. In het verwante Gr ophrús zijn de
betekenissen ‘rand’ en ‘wenkbrauw’ verenigd.
Hierbij oudnoords augabrún [Mackensen]. Bij de
andere horen oudnoords augnabragð ‘knippen
met de ogen, ogenblik’, oudsaksisch/ohd brāha
en oudengels brēg, verwant met oudnoords brjá
‘blinken, fonkelen’ en mhd brehen ‘plotseling
oplichten’. Misschien is de gedachte hierbij dat
door het optrekken van de wenkbrauwen de ogen
duidelijker zichtbaar worden. [VT; NEW; AEW;
Weekley]

BREEDBEKSTRANDLOPER

‘-briyeu’) [mb.01B]. Het is uiteraard wel zo, dat
het handhaven van de (scherpe) [s] de verandering van [p] naar [b] belemmerd zou hebben.
Ondanks de al of niet vermeende vormproblemen zijn er nauwelijks etymologische alternatieven. Meyer-Lübke 1911 denkt dat F breveux
(“Haken zum Krabbenfang”) verwant is, maar
geeft geen aannemelijke basis, terwijl Gamillscheg 1969 breveux ziet als een dialectvorm
van F verveu ‘visnet’ (<Lat vertere ‘draaien,
omkeren’) [Wilms 010527,1].
B&TS 1995 heeft ergens een etymologie opgepikt die inhoudt dat Brawier gevormd zou zijn uit
“brakwigge, dat ‘moerasvorkstaart’ betekent”
(p.65). De bron hiervan is mij nog onbekend,
maar de eerste indruk is dat deze etymologie weinig kans van slagen heeft en ook de F namen niet
verklaart. De vogelnaam heeft (in het vlaams)
een secundaire betekenis gekregen, nl. die van
‘kwaadaardig mens’ [Schuermans] en ‘wilde guit,
dwaze jongen’ [Cornelissen], terwijl het ww.
brouwieren [Kiliaan] /bruwieren [Gezelle] ervan
afgeleid is. Dit betekent “speculari, contemplari”
resp. “turen, scherp kijken, gelijk eenen bruwier”
[Wilms].
1

Deens Brednæbbet Kærløber en E Broad-billed
Sandpiper benadrukken de gelijkmatige breedte
van de snavel, F Bécasseau falcinelle de (verre!)
gelijkenis met een sikkel. Pontoppidan gaf in
1763 de naam Falcinellus én een niet herkenbaar
plaatje, Brünnich gaf in 1764 een vrij omstandige en eenduidige omschrijving in het Latijn
(o.a. “rostro infra nares depresso planiusculo
apicibus decurvatis” [Schiøler 1925 p.50]).

De variatie m.b.t. de klinker na de r houdt ws.
verband met het niet beklemtoond zijn van de
eerste lettergreep; de a in Brawier is zo uit te
leggen als een voorbeeld van vortoniges a (vgl.
ook Kaloepe, Parkiet, Rabyntsje, Scavuut en
Tapuit).
Zie ook sub Blouwier voor een ws. jongere
variante vorm.
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Breedbekstrandloper

Breedbekstrandloper Limicola falcinellus
(Pontoppidan: Scolopax) 1763. De naam van
deze vrij zeldzame Strandloper (hij was Linnaeus
niet bekend) moet wel een voorbeeld van een boekennaam zijn. De breedte van de snavel (=bek) is
op het midden van de lengte nagenoeg gelijk aan
die van de snavelbasis, wat de vogel voor systematici kennelijk dermate uitzonderlijk deed zijn,
dat de soort (later) een van Calidris afwijkende
geslachtsnaam kreeg. Overigens heeft deze (Lat
Limicola ‘slijkbewoner’; Lat limus ‘slijk, modder’
en Lat incola ‘bewoner, inwoner’ <Lat (in)colere
‘bewonen’) niets met dit snavelkenmerk te
maken. Dit is dus in het veld niet vast te stellen,
zeker niet zonder verrekijker, waardoor de naam
geen volksnaam kan zijn. Dat de snavel op het
eind acuut iets omlaaggebogen is, is ook niet echt
gemakkelijk in het veld te zien. Dit aspect
bepaalde de speciesnaam falcinellus (Lat falcinellus ‘sikkelvormig’ <Lat falx ‘sikkel’).

BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Breedbekstrandloper <N Breedsnavelige Strandloper [O&V
1925; Van Dobben 1957] <N Breedbekkige
Strandlooper [Thijsse 1944; Albarda 1897].
Schlegel 1858 (p.442) noemt van deze soort de
toenmalige wetenschappelijke naam (Tringa
pygmaea Lath. of platyrhyncha Temm.); niet de
N, maar wel een aanzet daartoe: “… is te onderscheiden door haren naar voren zeer in het oog
loopend verbreeden bek.”
ETYMOLOGIE breed: N breed <mnl breet <oudsaksisch bred; oudfries bred; D/ohd breit; E broad
<middelengels brood <oudengels brad; deens/
noors/zweeds bred, ijslands breiður <oudnoords
breiðr; gotisch braiths; germ *breitha-. Verdere
etymologie onzeker. Voor de etymologie van bek,
zie aldaar. Zie Strandloper.

BREEUWER – BRILSTERN

Breeuwer Braiwer Westvlaamse volksnamen voor de Keep [De Bo 1873; WVD 1996]. De
spelling Braiwer bij Desnerck 1972. De namen
zijn verbasteringen van Wreeuwer ⇑.
Bremspoers Kempense volksnaam voor de

Braamsluiper ⇑ [Daams 1947; WBD 2001]; ook
Bremspoertserke [B&TS 1995]. Het element
Brem- (‘Braam’) wijst op de plaats waar de
zingende vogel zich zou moeten ophouden (met
de restrictie die ook voor Braamsluiper geldt).
Voor het tweede element zie Spoertske.

Brewier Zie Brauwier

Bril-Eend Oude N naam voor de Brilduiker ⇑
bij Vroeg 1764, Wegman 1765, NV 1809 en B&O
1822. Houttuyn 1763 noemt dezelfde naam
onder Linnaeus’ 22e Eend, Anas perspicillata; dit
is de Brilzee-eend ⇑.

Brilgrasmus Sylvia conspicillata Temminck
1820. Vogel die lijkt op de Grasmus ⇑, maar iets
kleiner is en iets duidelijker dan een Grasmus
een wit oogringetje heeft; vandaar Bril-. De N
naam is niet meer dan een vertaling van de
wetenschappelijke naam, in 1820 gepubliceerd
door Marmora in Temminck 1820. (Marmora
gaf in dit werk ook de beschrijving van de
Sardijnse Grasmus ⇑.)
De Brilgrasmus is een soort van de kusten van
de Middellandse Zee met weinig neiging tot
zwerven in noordelijke richting. In de Lage
Landen is hij slechts 1x waargenomen: op 2
november 1980 op de Zuidpier van IJmuiden,
daar ontdekt door René van Rossum.
Brilstern Sterna anaethetus Scopoli 1786.
Tropische soort van Stern, die op 4 juli 1989 voor
het eerst in de Lage Landen werd gesignaleerd
[Schekkerman & Meininger 1990, DB 12(5): 233238; DB Nieuwsbrief 1989 nr.8]. De N naam
wordt eerder vermeld in HFP 1973 (p.162), maar
het is een raadsel waar het benoemingsmotief,
dat ook in deens Brilleterne zit, vandaan komt.
De soort vertoont nl. niets wat op een bril lijkt.
Misschien is er een vertaalfout gemaakt vanuit
E/Am Bridled Tern of F Sterne bridée, waarin E
bridle en F bride ‘breidel, toom’. De zgn. ‘teugel’,
een zwarte streep, van de snavel naar achter
verlopend, is bij deze soort opvallend en is ook
verantwoordelijk voor de E en F namen. De ‘teugel’ vormt nl. ook het onderdeel van een breidel
of toom aangelegd bij een paard. Als de N naam
slechts een vertaling moest zijn, zou deze *Breidelstern geweest moeten zijn, of *Teugelstern,
net als D Zügelseeschwalbe.
E eert de It natuurTsjechisch Rybák Scopoliuv
onderzoeker Giovanni Antonio Scopoli (17231788), die de soort voor het eerst beschreef. Naar
deze man is ook de Scopoli’s Pijlstormvogel
Calonectris diomedea (Scopoli) 1769 genoemd,
een van de Kuhls Pijlstormvogel ⇑ afgescheiden
soort uit de Middellandse Zee, die nog niet met
zekerheid bij ons is vastgesteld.

99

Brilduiker Bucephala clangula (Linnaeus:
Anas) 1758. In N zelden broedende, maar algemeen overwinterende Duikeend, waarvan het
volwassen % gekenmerkt wordt door een ronde,
witte vlek aan weerszijden van de snavel, alsof de
vogel een (knijp)bril op heeft. && en jonge vogels
hebben een donkerbruine kop zonder die witte
‘brillenglazen’, maar wel hebben ze een fraai geel
oog. Uit de E naam Goldeneye (letterlijk ‘Goudoog’) en F Garrot à oeil d’or kan men afleiden, dat
het in deze landen vooral de && en jonge vogels
zijn die ter overwintering verschijnen. Zie voor
een aparte naam voor het & sub Bruinet. It Quattrocchi, provençaals Quatre-uei en de D volksnamen Vieräuglein en Vierogen (letterlijk: ‘vier
ogen’) slaan dan echter weer wel op de %%.
Houttuyn 1763 (p.51) hanteert de N naam
Kwaker-Eend, kennelijk als vertaling van Clangula. Tegenwoordig wordt clangula uitgelegd als
‘een rinkelend geluid makend’ [Coomans de
Ruiter et al. 1947]. Hoe dan ook, Houttuyn kon
kennelijk nergens uit opmaken dat Linnaeus de
naam liet slaan op het rinkelend geluid dat Brilduikers met de vleugels maken als zij vliegen.
Misschien heeft Linnaeus dat ook niet bedoeld.
Zie voor dit geluid Belduiker en fries Rinkelein.
Vroeg 1764, Wegman 1765, NV 1809 en B&O
1822 noemen wél de namen Belduiker en BrilEend ⇑ voor de soort, maar nog niet de naam van
het lemma; deze heeft daarom veel weg van een
contaminatievorm. Schlegel 1852 geeft: DE
BRILDUIKER.
ETYMOLOGIE N bril <mnl bril <mhd berylle
(mv.) ‘twee glazen van het doorzichtige mineraal
beril, Be3Al2(Si6O18)’ <Lat beryllus <Gr berullos
<middelindisch veruliya <oudindisch vaidurya
‘beril’. Volgens vDE zou het mineraal naar de
indiase stad Belur zijn genoemd. Deze ligt ten

noordwesten van Mysore in Zuid-India.

BRILSEE-EIN – BROEDVOGEL

Brilsee-ein Officiële friese naam voor de Brilzee-eend ⇑ [Zantema 1992]. Boersma 1994 spelt
“Bril See-ein”; hij is hier niet consequent mee,
want “Kraachtrapgoes” en “Burdhôfsjonger” worden door hem wel elk als één woord gespeld.
Arie Ouwerkerk ontdekte in november 2000
de eerste exemplaren voor de provincie Friesland
[DB 23(6): 318].
Brilvogel N benaming voor kleine soorten uit
het exotische Zangvogelgeslacht Zosterops, dat,
zoals de wetenschappelijke naam aangeeft (Gr
zoster ‘gordel’, ops ‘oog’) een relatief dikke, witte
verenring om het oog heeft.
B&TS geven de naam van het lemma als volksnaam voor de Ortolaan, zonder opgave van locatie of bron. Het is niet aannemelijk, dat de
Ortolaan zo’n volksnaam heeft omdat de vogel
vrij zeldzaam is; WVD, WBD en WLD noemen de
naam niet.

Brilzee-eend
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Brilzee-eend

Melanitta perspicillata (Linnaeus: Anas) 1758. Op Zwarte Zee-eend gelijkende soort uit Noord-Amerika, waarvan het %
verschilt door de aanwezigheid van vier witte
vlekken aan de kop. Twee hiervan bevinden zich
op een overeenkomstige plek als bij het % Brilduiker en zullen de naamgever aan een bril hebben
doen denken. Zo’n % werd in ons land voor het
eerst gevonden (dood) op 10 november 1914 op
het strand bij IJmuiden. Vóórdien zal een N
naam voor deze soort zelden gebezigd zijn,
behalve dan door Houttuyn 1763, die hem
(=Linnaeus’ 22e Eend) BrilEend noemt, wat in
feite de rechtstreekse vertaling van de wetenschappelijke soortnaam is.
Bij Eykman 1925 en Coomans de Ruiter et al.
1947 Gebrilde Zeeëend, later Brilzeeëend (o.a.
bij Kist 1954). Sedert 1996 is de onderhavige
spelling voorgeschreven.
Op het schilderij De vier elementen van de
vlaamse barokschilders Jan Breughel sr., bijgenaamd de Fluwelen Breughel (1568-1625) en

Hendrick van Balen (1575-1632) staan enkele
vogels afgebeeld, waaronder een duidelijk
herkenbaar % Brilzee-eend. Ook Adriaen Collaert heeft de soort (twee %%) op een gravure vereeuwigd (1598), daar vergezeld van de naam
“Turma anser”. Deze soort heeft dus rond 1600
in Antwerpen model gestaan, hetzij dood, hetzij
levend, maar meer ws. is er toen al een amerikaans boek geweest met een afbeelding van de
soort. Het is niet zeker, welk boek dit eventueel
geweest kan zijn; misschien was het Thomas
Hariot (1560-1621), met Briefe and True Report
of the New Found Land of Virginia (1588), waarin
86 vogels staan beschreven, mogelijk met afbeeldingen van een aantal vogels van John White
[Evans 1993 p.2-3].

Britsche Kleine Mantelmeeuw Verouderde
officiële N naam voor de in Engeland broedende
grijsmantelige ondersoort van de Kleine Mantelmeeuw, toen Larus f. affinis genoemd [O&V 1925;
Thijsse 1944].
Broecaren Mnl naam voor een of andere Roofvogel. Meeste aanspraak op zo’n naam maakt de
Bruine Kiekendief. De beschrijving, die JvM
c.1266 geeft in Der Natueren Bloeme is erg
komisch: “Een [Eén] voet heeft hi als die aren,
den andren als die gans …” Gaan we uit van die
éne voet, dan mogen we besluiten tot een Roofvogel, waar ook -aren (‘Arend’) op wijst. De vogel
stoot volgens JvM vanuit de lucht met grote vaart
op zwemmende vissen: dit is typisch gedrag voor
de Visarend. {De voet die eruitzag als die van een
Gans, kwam de vogel te pas nadat hij in het water
was geland!}
Het WNT en/of MH 1932 brengen de naam
in verband met een andere vogel, namelijk
met “Purpervogel”. Die naam (‘purpervogel’)
wordt niet daadwerkelijk door JvM gebezigd; wél
de Lat naam “Porphiro”, een verschrijving van
Porphirius, welke naam Thomas van Cantimpré
in Natura Rerum gebruikte. Misschien zal de
naam Broecaren bij de mensen destijds bekend
geweest zijn; hij zal dan op een Roofvogel geduid
hebben die in het (moeras)broek voorkwam. Zie
ook de noot bij Muizerd. [Wilms 980920,2;
mb.98I,27]
broedvogel broedvogels Aanduiding voor
de categorie vogels die op een bepaalde plaats
waarvoor de term geldt, broedt. De term slaat dus
niet op een bepaald taxon en wordt daarom

BROEKHANNEK(E) – BRONSKOPEEND

Broekhannek(e) Broekhanne(s) Broekekster Broekikster Volksnamen voor de
Vlaamse Gaai resp. in Wychen e.o en het zuiden
van “Hollands Brabant”, elders in Noord-Brabant, het noorden van “Hollands Brabant”, en op
Zuid-Beveland en bij Terneuzen [WBD met
kaartje; WVD].
Voor het element hanneke zie de inversievorm
Hanne(broek).
-ikster = ‘-ekster’; de Vlaamse Gaai heeft nóg
enkele volksnamen met ‘-ekster’ (vgl. bijv. sub
Spaanse Ekster).
Broek kan geïntroduceerd zijn via de naam
Hannebroek, waar het de ongunstige betekenis
van Hanne versterkt. Maar misschien ook verwijst het hier naar het bovenste stameind van
een boom, daar waar de vogel zijn nest zou kunnen maken (in de vork van twee takken) [B&TS
1995 p.238; Swanenberg 1998 p.74; Weijnen
1996]. Post 1991 verklaart broek door volksetymologische verandering uit keltisch brek ‘bont’
(vgl. ook zijn visie op limburgs Bermarkoof ⇑).
ETYMOLOGIE N broek <broecke [VK c.1618]
<mnl broc (c.1240), broec (c.1260), brouc; fries
broek <oudfries brek; oudsaksisch brôk; D
Bruch (verouderd) <ohd bruoh; E breeches ‘korte
broek’, mv. van breech <middelengels brechis
‘lendenbedekkingen’ (Wycliffe bijbelvertaling
1378, Gen. 3:7) <oudengels brec, wat op zijn
beurt al meervoud was van oudengels broc! Oudnoords brók. Lat braccae (>It bràche) ?<keltisch
(i.v.m. oudiers broc en gallisch braca). Juist
omdat de herkomst niet zeker is, tast men ook
over de oerbetekenis van het woord in het duister. Geopperd wordt wel, dat het verwant is met
het ww. breken (dan: broek =‘het in twee pijpen
‘gebroken’ kledingstuk’). N.B.: N broek ‘moerasbos’ <gallisch *brogilo (>N breugel) is niet (of op
veel grotere afstand) verwant met de naam van
het kledingstuk. [VT 2000]

Bronskopeend Mareca falcata (Georgi: Anas)
1775. In Oost-Azië voorkomende Eendensoort,
die in maart 1985 aan de N avifaunistische lijst
is toegevoegd, maar die h.t.l. al langer bekend
was van waterwildcollecties. Het volwassen % in
prachtkleed heeft een bronskleurige, eigenlijk
groen met bruine kop. Oude E naam: Bronzecapped Teal [Rutgers 1964]. N Bronskopeend
[BWP I p.483 (1977)] <N Bronskoptaling [HFP
1973] <N Sikkeleend [Rutgers 1964] (vgl. D
Sichelente, de wetenschappelijke naam, waarin
falcata <Lat falx ‘sikkel’, E Falcated Duck en F
Canard à faucilles (F faucille ‘sikkel’), naar de
sikkelvormige armpennen).
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ook niet als een naam beschouwd (zie voor de
definitie van vogelnaam onder Verantwoording:
Termen). vD 1904 noemt het woord niet. Fries
briedfûgel. D Brutvogel (Brutvögel); E breeding
bird(s); deens ynglefugl(e) (Dybbro 1976); F
oiseau(x) nicheur(s) (Yeatman (red.) 1976); It
(uccello) nidificante (Cova 1969).
Zowel in N als elders is in het verleden meerdere malen onderzoek gedaan naar welke vogelsoorten precies behoorden tot de nationale
broedvogelpopulaties en hoe sterk elke soort
getalsmatig hierin vertegenwoordigd was. De
eerste volledige N werken hierover waren Faunistisch overzicht van de Nederlandsche broedvogels en de Atlas van de Nederlandse Broedvogels
(Haverschmidt 1942 resp. Teixeira (red.) 1979;
zie onder Literatuur).
B&O 1822 draaiden de zaak om en deden aan
het eind van hun werk waarin alle N vogelsoorten opgesomd werden “opgave der Vogelen,
welke h.t.l. niet voorttelen, maar alleen als trekvogelen of slechts in sommige omstandigheden
gezien worden.” {Merk op, dat in deze bron het
ww. voorttelen, daarnaast ook het ww. broeijen
gebruikt wordt.} Dat de werkelijke kennis over
de N broedvogelsoorten toen zeer pover was,
moge blijken uit het voorkomen op de lijst van
niet-broedvogels van o.a. Wespendief, Bosuil,
Draaihals, Groene Specht, Purperreiger, Houtsnip, Duinpieper, Appelvink, Tjiftjaf (waarvoor
B&O geen andere N naam had dan “de rosse
Kwikstaart”) en Kuifmees!
Houttuyn 1762 geeft in zijn eerste hoofdstuk
zeer uitgebreide informatie over de “Eigenschappen der Vogelen”, maar is over het broeden tamelijk kort: “Doch wel de algemeenst bekende en
byzonderste der Eigenschappen van de Vogelen
is, het leggen der Eijeren en uitbroeden derzelven
buiten ’t Lighaam, in een Nest, dikwils zeer konstig gemaakt, ’t welk de plaats van de Lyfmoeder
[baarmoeder] der Viervoetige Dieren in hun
bekleedt …” Per soort wordt ook af en toe informatie over het broeden verstrekt (bij de Aakster
bijv: “Hunne Broedtyd is vroeg in ’t Voorjaar”),
maar over het al dan niet broeden precies in N
staat bijna nooit iets vermeld. De term broedvogel hanteert Houttuyn dan ook niet.
Van Heenvliet c.1636 gebruikt in plaats van
het ww. broeden het ww. voeden: “inden voedende tijdt” =‘in de broedtijd’ en “Hicstaert(en)
… die hier te Lande nu en dan voeden” =‘Visdiefjes die h.t.l. af en toe broeden’. Het verschil zit ’m
in het benadrukken van de verschillende bezigheden van de oudervogels in de broedtijd: in de
eerste fase bebroeden zij de eieren, in de volgende
fase voeden (voeren) zij hun jongen.

BROUWIER – BRUINE LIJSTER
ETYMOLOGIE N brons (1617), bronze (1590);
fries brûns, D Bronze, E bronze, zweeds brons,
noors bronse, Sp bronce, R brónza, pools bronz,
(alle?) <F bronze (1511) <It bronzo. De verdere
etymologie is onzeker, misschien <perzisch biringv ‘koper’ {niet te handhaven is <Lat aes
Brundusinum ‘koper uit Brindisi’ (Plinius, 23-79
n.Chr.) [VT 2000]}. Het woord is niet te traceren
tot in de zgn. Bronstijd (2000-700v.Chr.), maar
het is wel opmerkelijk éénvormig in vele europese talen. Het voor het brons noodzakelijke
koper en tin kwamen mogelijk van resp. Cyprus
(zie sub Koperwiek) en Cornwall [NEW 1992].

Brouwier Vlaamse Roofvogelnaam. Zie Brauwier.
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Bruine Boszanger

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus
(Blyth: Phillopneuste) 1842. Op 19 oktober 1978
voor het eerst in N (ontdekker Kees Scharringa)
en op 12 oktober 1979 voor het eerst in België
waargenomen uit Azië afkomstige Boszanger ⇑.
I.t.t. de europese Boszangers als Fitis, Fluiter en
Tjiftjaf, is deze soort van boven eerder bruin dan
groen. Hierdoor en door de grauwere onderzijde
lijkt de vogel binnen zijn genus nogal donker. De
wetenschappelijke naam is daarnaar gegeven:
Lat fuscatus <Lat fuscare ‘donker maken, bruin
maken’. Deens Brun Løvsanger, F Pouillot brun,
pools Swistunka brunatna en hongaars Barna
füzike benadrukken het bruine aspect, E Dusky
Warbler en D Dunkellaubsänger het donkere.
De officiële N naam Bruine Boszanger is niet
(veel) vroeger bekend dan NAE 1958. Als volksnaam echter voor de Tjiftjaf is de naam misschien ouder [B&TS 1995].
ETYMOLOGIE N bruin <N bruyn [VK] <mnl
bruun, brûn (c.1210-1240); fries brún, brune
<oudfries brun; oudsaksisch brun; D braun
<ohd brun; E brown <middelengels broun

<oudengels brun; F brun, brune (1080) <laatLat
brunnus <ohd brun; noors/deens/zweeds/ijslands brun <oudnoords brunn. Buiten het germ:
pools brunatny, litouws beras ‘bruin’, Gr phrunè
‘pad (het amfibie)’, oudindisch babhru- ‘rood,
bruin’. Idg *bhero- ‘bruin, glanzend’. Verwant
zijn N Beer en N Bever (=Lat fiber), die naar hun
bruine kleur zijn genoemd.

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus (Linnaeus: Falco) 1758. Deze is de in de Lage Landen
meest voorkomende soort Kiekendief ⇑. Hij
heeft in alle kleden meer bruin in de veren dan de
andere soorten (Blauwe en Grauwe Kiekendief).
Schlegel 1852 hanteert de wetenschappelijke
naam Circus rufus, die Brisson de soort gegeven
had, en geeft verder: “De bruine kuikendief,
gewoonlijk ook wouw genoemd.” Bij Calkoen
1903, O&V 1925 en Thijsse 1944 de naam van
het lemma. Fries Brune Hoanskrobber.
Bij Houttuyn 1762 zijn de Wouwen Milvus, die
een gevorkte staart hebben, “Kuikendieven”. Dit
gegeven is nodig om de volgende passage uit
Houttuyn (p.174v), die de onderhavige soort
“Wouw” noemt, te begrijpen: “RAJUS oordeelt,
dat deeze Vogel beter tot de Buizerten, dan tot de
Kuikendieven t’huis gebragt worde, dewyl hy
geen gevorkten of geschaarden Staart heeft. Veele
Schryvers, egter, noemen hem Milvus, en wel
met den bynaam van Æruginosus, wegens zyne
kleur, die, volgens BRISSON, bruin Roestig is, met
ros gemengeld, gelyk hem LINNAEUS ook te
vooren een Roestkleurig Lyf gegeven hadt, maar
hem thans grys heet.”
Linnaeus gaf in 1758 deze een soortnaam, die
een kleuraanduiding moest voorstellen. Lat
aeruginosus =‘kopergroen-, koperroestkleurig’.
Aangezien de vogel niet (koper)groen van kleur
is, klopt de naam niet zo erg. Ook kwam de
kleuraanduiding niet terug in Linnaeus’ omschrijving; ferruginosus ‘ijzerroestkleurig’ zou
een betere Lat omschrijving geweest zijn. Voor
aeruginosus zie Wilms 020203,1.
Bruine Lijster Turdus naumanni eunomus
Temminck 1831. Ondersoort van de Naumanns
Lijster ⇑, die echter zwarter getekend is dan
de nominaatvorm, de meer (rood)bruine Naumanns Lijster. De N naam is daarom niet zo
gelukkig. Hij wordt gebruikt door Buekers 1902,
Snouckaert 19081 en De Vries 1928. Noors
Bruntrost (noors brun ‘bruin’ en trost ‘Lijster’)
[NAE 1958; Bibi 1995]. E Dusky Thrush en R
G.<>Z6 )D@2* (=‘donkere lijster’) zijn veel

BRUINETJE – BRUINKOPGORS

acceptabeler namen.
De Bruine Lijster werd 20 november 1899 voor
het eerst in ons land vastgesteld, in Veenwouden
(Fr), en daarna nog éénmaal.
De Vries 1928 geeft dan ook fries Sibéryske
Readwjuk; in ViF 1979 is het fries Sibearyske
Readwjok (p.1136). {Readwjok en Readwjuk
zijn de friese namen voor de Koperwiek; de
Bruine Lijster lijkt hier in een aantal opzichten
op en heeft ook, als de Koperwiek, een rode
ondervleugel; vandaar F Grive à ailes rousses. De
Vries 1928 noemt ook noors Sibirisk Rødvinge.}
1

Snouckaert beschreef de vogel van 1899 in De
Levende Natuur 4: 261-262 (1900). Of de
naam Bruine Lijster daar valt, weet ik niet. [ViF
3,1136]

Bruinetje Bruinet-Eend Door Houttuyn
1763 (p.53 resp. in het register) genoemde namen voor Linnaeus’ 23e Eend, “Anas Glaucion”.
Men wist toen nog niet dat dit het & van de Brilduiker ⇑ was. De “Glaucion” staat afgebeeld op
Tab.49 in Jonston 1660. De namen Brunetje en
Bruintje [B&TS 1995] worden misschien nog
steeds gebruikt.
Bruine Zee-eend Benaming voor de Grote
Zee-eend ⇑, door Albarda 1897 als officiële
N naam gehanteerd (p.107). Het & van deze soort
is inderdaad bruin, maar het volwassen % is
zwart. Houttuyn 1763 noemde Linnaeus’ 5e
Eend “Anas Fusca”, de “Bruine [Eend]” (p.26).
Schlegel 1852 en 1858 echter gebruikte al
Groote zeeëend als officiële N naam. Zie ook
Storm Eend.

Bruinkop Oude N naam voor, en synoniem
met, de Kokmeeuw ⇑, o.a. in deel 2 van NV
(1789). Ook Vroeg 1764 (daar met als synoniem
Zee-nonnetje) en Wegman 1765 noemen de
naam Bruinkop. De naam is bijzonder correct,
want in het volwassen zomerkleed heeft deze
soort een bruine kop.
Bruinkopgors Emberiza bruniceps Brandt
1841. In Azië thuishorende soort van Gors, met
een (rood)bruine kop en keel. De vogel is zeer
verwant met de Zwartkopgors ⇑, die broedvogel
is in o.a. de Balkan. In de Lage Landen worden
Bruinkopgorzen helaas veel verhandeld, en het
gebeurt nogal eens, dat ze de vrijheid nemen.
Opmerkelijk is echter, dat het voorkomen van
vrijvliegende Bruinkopgorzen (in westeuropese
landen) een seizoenspiek heeft, waardoor toch
aan wilde vogels die op de voorjaarstrek zijn
‘doorgeschoten’ gedacht kan worden. De eerste
wn. voor N werd gedaan op 5 juni 1933. In de
beschrijving van deze wn. [Brouwer 1934, Ardea
23] werd de onderhavige N naam voorgesteld
(“liever dan Roodkopgors”), wat suggereert dat de
naamgever naar E Red-headed Bunting (letterlijk
‘rood-gekopte gors’), D Braunkopfammer (letterlijk ‘bruinkopgors’) en de wetenschappelijke
naam gekeken, en daaruit gekozen heeft.
De %% in het volwassen kleed vertonen ook
veel geel, wat de oude wetenschappelijke namen
Emberiza icterica Eversm. en E luteola Sparrman
verklaart en de R naam /.:R>ab ?&FÕ>8a
Zjóltsnaja Ofsjánka (R 0.:R\ zjoltsj’ ‘gal’, beide
etymologisch verwant (en met Gr Po8Z ‘gal’)); de
idg grondbetekenis is ‘geel, groen’, vanwaar ook
verwantschap met de woorden goud en geel ⇑; N
icterus (=geelzucht, door aanwezigheid van gal
in het bloed) <laatLat icterus <Gr ikteros (=gele
vogel bij de Grieken, ws. de Wielewaal, bij wiens
aanblik de geelzucht zou genezen!) [Coomans de
Ruiter et al. 1947].
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Bruinkeelortolaan Emberiza caesia Cretzschmar 1826. Gors die op een Ortolaan ⇑ lijkt, maar
daarvan afwijkt door de bruine keel i.p.v. een gele
zoals bij de Ortolaan. De soort is broedvogel in
Griekenland (wat in sloveens Balkanski Strnad
tot uitdrukking komt), zuid-Turkije en Israel en
komt maar uiterst zelden als dwaalgast naar
West-Europa. Op 11 oktober 1859 werd in N een
& verzameld en gebalgd, welk echter pas in 1927
correct werd gedetermineerd [DB 18(4): 171,196;
1996]. De N naam wordt vermeld in NAE 1958.
Lat caesia ‘blauwgrijs’ verwijst naar de kleur
van de kop en de borstband. De oude D benaming wijst daar evenzo naar: Grauköpfiger
Ammer [Schlegel 1844]; later werd dit vervangen
door het wat verwarrende Grauer Ortolan [NAE

1958; Bibi 1995]; nu is het D Grauortolan [Jonsson 1992]. Omdat de soort afgezien van de grijze
borstband verder fraai roestbruinrode onderdelen heeft, heet hij daarnaar in zweeds Rostsparv,
deens Rustværling, noors Rustspurv en ijsl
Hrjósturtittlingur. In de nieuwGr naam komt
ook de kleur in de naam voor: O@<*D@µbJ0H Ò
¦DL2D@Bf(T< waarbij ¦DL2D` ‘bloedrood’ is en
Bf(T< ‘baard’.
E Cretzschmar’s Bunting is ter ere van de ontdekker.
Voor het element -keel, zie aldaar.

BRUMMELDIEFJE – BUFFELKOPEEND

Brummeldiefje Volksnaam voor de Braamsluiper [NV 1789; Schlegel 1852 (p.66)]. Schlegel
geeft echter geen locatie op. Latere opgave van
locatie door B&TS (“Achterhoek en NoordBrabant”) berust op mij onbekende bronnen;
Schaars 1989 en WBD 2001 bevestigen het voorkomen van de naam in Achterhoek resp. NoordBrabant níét! Brummel ‘braam’ is noordoostN
(achterhoeks) en veluws [Weijnen 1996; Schaars
1989].
De naam geeft dus aan dat de vogel bramen
consumeert, een iets ander beeld dan dat van
Braamsluiper ⇑ als ‘sluiper door de Braamstruik’.
Portugees Papa-amoras ‘Grasmus’ betekent ook
‘bramen-eter’. Het valt echter te verwachten, op
grond van huidig vast te stellen verschillen
in broedbiotoop, dat alle (oudere) namen met
Braam-, Brem- of Brummel- in feite voor de
Grasmus ⇑ en/of Tuinfluiter ⇑ golden en niet of
in veel mindere mate voor de Braamsluiper ⇑.
Voor Diefje, zie aldaar.
Brune Dûkein Officiële friese naam voor de
Witoogeend ⇑ [Boersma 1972; ViF 1976]. Oudere
namen zijn te vinden in De Vries 1928 (“Brune
Dûkelein ef Brune Dûker”) en 1912 (“Greate
Dûkelein, Brune Dûkelein”), maar vooral
Greate Dûkelein was een misnomer, temeer daar
(in 1928) Greate brune Dûkelein een naam voor
de Grote Zee-eend was. De Witoogeend is niet
groot. Voor de etymologie van brune zie sub
Bruine Boszanger, voor die van Dûkein zie sub
Duikeend.
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Brune Hoanskrobber Officiële friese naam
voor de Bruine Kiekendief (⇑ en zie Hoanskrobber) [Boersma 1972]. In De Vries 1911 en 1928
was Hoanskrobber de naam voor de soort; het
bnw. Brune is er later bijgekomen.
Brune Reager Officiële friese naam voor de
Ralreiger ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912 had
nog een “?” waar de friese naam had zullen staan.
De Vries 1928 noemde de soort in het geheel
niet, wat te verklaren is door het late optreden
van de soort in de provincie Friesland: pas op 28
mei 1977 het eerste officiële geval (na eerdere
meldingen in 1932, 1962 en 1968 [ViF]). De Ralreiger maakt in vlucht een zeer witte indruk en
doet daardoor aan een Kleine Zilverreiger
denken; in rust zijn de bovendelen (licht)geelbruin. De keus voor het bnw. Brune is daarom te
verdedigen, al zou Brune Reager perfecter op bijv.

de Roerdomp gepast hebben. Catalaans Martinet
ros heeft een beter adjectief: ros betekent nl.
‘hoogblond, taankleurig’. D Braunreiher is een
volksnaam voor de Purperreiger, qua kleur heel
anders dan de Ralreiger; maar ook hier is het
adjectief niet zo kernachtig.

Brúnkopgoars Officiële friese naam voor de
Bruinkopgors ⇑ [Boersma 1972]. Op 29 mei
1992 is er een wn. van een vrij vliegende Bruinkopgors in de provincie Friesland gedaan; tot nu
toe de enige.
Bruwier Vlaamse volksnaam voor Buizerd,
Kiekendief en/of Wouw [WVD 1996]. Zie Brauwier.
Buffelkopeend Bucephala albeola (Linnaeus:
Anas) 1758. In Noord-Amerika broedende kleine
soort van Eend, die in ons land enkele malen vrij
zwemmend geobserveerd is. Het vermoeden
bestaat dat de in ons land waargenomen exemplaren uit waterwildcollecties ontsnapt zijn. De
soort is verwant met de Brilduiker en IJslandse
Brilduiker; zij alle hebben relatief grote, wat afgerond-hoekige koppen als van een Os of Buffel,
reden voor de namen Bucephala, E/Am Buffelhead <Buffalo-headed Duck en N Buffelkop(eend). Houttuyn 1763 vertaalde hier al,
maar dan onder Linnaeus’ 19e Eend, Anas
Bucephala: “de Engelschen geeven ’er den naam
van Buffels-Kop Eend aan, wegens de dikte van
zyn Kop, weshalve ik hem Dik-Kop geheten heb.”
Houttuyn kende de soort slechts uit de boeken;
hij noemt hem, onder Linnaeus’ 15e Eend, Anas
albeola: Wittertje, omdat het % veel wit in het
kleed heeft. Linnaeus 1758 voert dezelfde soort
nog een derde keer op, dan het &, onder de naam
“Anas rustica” (nr.21); Houttuyn vertaalt nu met
“Graauwe Taling” (p.52).
De reden voor Eykman 1925 om hem Kleine
belduiker te noemen was ws. gelegen in het feit,
dat de Buffelkopeend geen ‘bril’ heeft.
ETYMOLOGIE N Buffel Bubalus bubalis en
Syncerus caffer <N Buffel [VK c.1618] <mnl buffel, bucfel, bufel [de laatste bij JvM c.1266]; fries
Buffel; D/mhd Büffel; E buffle <buffalo <portugees búfalo [Weekley]; <F/mf buffle (1213)
<laatLat bufalus (It bufalo) <Lat bubalus ‘Buffel’, eerder: ‘Gazelle’) <Gr $@b$α8@H búbalos
‘Gazelle’. Voor Gr $@ØH ‘os, rund, koe’ zie sub
Koereiger en Koevinkje.

BUIDELMEES – BUIZERD

Buidelmees Remiz pendulinus (Linnaeus:
Motacilla) 1758. Meesachtige vogel (hoewel
slechts op afstand met de echte Mezen verwant),
die een buidelvormig, hangend nest maakt. Zo’n
nest werd in september 1962 voor het eerst in N
gevonden; sinds 1981 is de Buidelmees een jaarlijks in N voorkomende soort. Het is één der weinige niet inlandse soorten die van Schlegel 1858
een N naam krijgt: “Parus pendulinus, LINN., uit
het Zuid-Oostelijk Europa, beroemd om het fraai
hangend fleschvormig nest en derhalve Buidelmees genoemd.” Schlegel 1844 noemt de toenmalige D naam Gemeine Beutelmeise, dus
wellicht is de N naam hiervan een vertaling. Ook
Buekers 1902 vermeldt de N naam Buidelmees
(p.83). Eerder hanteerde Houttuyn 1763 (p.590)
een heel andere naam: “BRISSON stelt deezen
voor, onder den naam van Poolsche Mees of
Rémiz, gelyk de Duitschers hem heeten, doch de
Italiaanen Pendolino, wegens het ophangen van
zyn Nestje, weshalve men hem, met regt, Hangnestje mag noemen, of Europisch Hangnest, om
hem van de Bananasvogelen te onderscheiden.
De Engelschen noemen hem Mountain Titmouse. Hy heeft de grootte van een blaauwe
Mees en de gestalte verschilt ook niet veel. Zyn
Woonplaats is in Poolen, Lithauwen, Hongarie
en Italie. Het Nest, dat hy maakt, is van de Wolligheid der Distelbloemen samengesteld.” In de
marge op p.590 staat bij Houttuyn: Europisch
Hangnestje. Het plaatje is zo-zo.
ETYMOLOGIE N buidel: <N BUYDEL [VK c.1618]
<mnl būdel <oudsaksisch būdil; fries bûdel
(bijv. in bûdeldier); voor fries ponge ‘beurs, buidel’ zie sub Pongmieske, de friese naam voor de
Buidelmees; mnd biutel; D Beutel <ohd butil.
Een l-afleiding van de stam *buða, waarnaast
met -dd- ijsl budda ‘geldbuidel’, zweeds (dial.)
bodd ‘kop’, oudengels budda ‘Mestkever’ >middelengels budde, bodde ‘knop, Kever’ >E bud
‘knop, kiem’.
Idg *bheu, *beu ‘zwellen’. Verwant is ook N
bos (zie sub Bosgors).
-buik Onderdeel van vogelnamen als Roodbuik-

Buizerd Buteo buteo (Linnaeus: Falco) 1758.
Bekende, vooral van Muizen levende Roofvogel.
Een N volksnaam is dan ook Muizerd ⇑. De Buizerd maakt vooral tijdens de vlucht een luid
miauwend geluid, waarin geen [oe]-klank zit (zie
sub etymologie).

Buizerd

ETYMOLOGIE N Buizerd (Schlegel 1852) <N
Buizert (Houttuyn 1762) <N Buysaerd,
Busaerd, Bushard, Buysinck (VK c.1618), Busart, Buzart, Buysard (Junius 1567 [VT]) <F,mf
Busard (thans =Kiekendief) (12e eeuw) <oudf
bu(i)son <Lat buteonem, vierde naamval van
Lat Buteo ‘Buizerd, althans een Roofvogel, bij
Plinius’ (1e eeuw n.Chr.) [Coomans de Ruiter et
al. 1947 p.64,74: Buteo niet te verwarren met
laatLat Butio ‘Roerdomp’, waarvan afgeleid het
ww. butire ‘(boe) roepen, schreeuwen)’1; vDE
1993 integendeel voert het ww. butire als ten
grondslag liggend aan Buteo aan, maar gezien de
verschillende ouderdom van Buteo en Butio
(=laatLatijn!) lijkt dit niet correct; daarmee
wordt tevens in kwestie gesteld of Buteo wel
klanknabootsend is, mede gezien het ontbreken
van een [oe]-klank in de Buizerdroep!]
Ook E Buzzard (zo gespeld sedert 1616) <middelengels busard (c.1300) <mf busard (12e
eeuw) <oudf buson <oudf buison <laatLat buteonem <Lat buteo [Lockwood 1993]. In de VK
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waterspreeuw, Witbuikrotgans, Witbuikzandhoen, Zwartbuikzandhoen.
ETYMOLOGIE N buik <mnl buke, buuc <oudnederfr būk; fries bûk <oudfries būk; veluws
buuk; twents/drents boek; mnd būk; D Bauch
<mhd būch <ohd būh; E (dial.) bowk <oudengels būc ‘buik, romp’; ijslands búkur, noors/
zweeds buk, deens bug (deens Gulbug ‘Spotvogel’) <oudnoords búkr ‘buik, lichaam’.
Indien het (uitsluitend germ) woord bij idg

*bheu ‘opzwellen’ past, is het verwant met N
buidel (zie sub Buidelmees) en N bos (waarvoor
zie sub Bosgors).

BULWERS STORMVOGEL – BÛNTE DÛKEIN

worden “busharde” en “bussarde” als de E namen
opgevoerd (c.1618), maar mogelijk zijn deze
namen fout gespeld. D ‘bußhart’ in de VK is
mogelijk wel correct gespeld.
De huidige F naam voor de Buizerd is: Buse
variable. Ook Buse is ws. ontstaan uit mf buson
etc. De invloed van het F heeft niet tot in het fries
en de scandinavische talen gereikt. Wel tot in het
D Bussard (<D Bushard, Bussaar, Busshart (16e
eeuw)) en D Bussant (1520) <mhd busant, waar
het ohd musari, musaro (letterlijk: ‘muizenarend’) verdrong [Suolahti 1909; Mackensen
1985; Wilms 961226,6]. Mogelijk is ook de N
volksnaam Muizerd ⇑ een voortzetting van de
ohd naam.
In het N heeft soms verscherping van de aanvangs-b plaatsgevonden. Zie daarvoor Elzepuist
(<Elzebuus). Misschien is er een vergelijking
mogelijk met de E volksnamen Puddock en Puttock voor de Buizerd (en de Rode Wouw) (in
Essex en Sussex), waar de herkomst van de p via
oudengels putian (>E to put) ook uiteindelijk op
een b is terug te voeren (<F bouter (1080))
‘(terug)dringen, duwen’ <oudnederfr *botan
‘slaan’ (vgl. helgolandfries Bottühl) [Lockwood
1993; Weekley 1967 sub butt5 en put].
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“Laat-Latijn kent voor Roerdomp het woord
butio met daarvan afgeleid het ww. but¯
ire:
duidelijk klanknabootsend (zie carmen de
filomela: Anthologia Latina, 11e eeuw).”
[Coomans et al. 1947 p.74 voetnoot]

Bulwers Stormvogel Bulweria bulwerii (Jardine & Selby: Procellaria) 1828. Een in de Lage
Landen zeer zeldzame zeevogel, voor het eerst op
de N nationale lijst gekomen door een ontdekking van Aat Schaftenaar (21 augustus 1995); de
naam is een typisch voorbeeld van een boekennaam, wat blijkt uit een passage in HFP, N vertaling 1973: “Het enige kleine geheel zwarte
stormvogeltje dat gezien kan worden in het
Noordatlantisch gebied.” Inderdaad doet deze
soort sterk denken aan een Vaal Stormvogeltje,
dat in de N naamgeving een verkleinwoord is. De
Bulwers Stormvogel is weliswaar wat groter dan
het Vaal Stormvogeltje, maar de hoofdreden om
in het N van Bulwers Stormvogel te spreken, is
gelegen in het feit dat de soort, ondanks de uiterlijke gelijkenis, niet tot de familie der Hydrobatidae (=Stormvogeltjes) wordt gerekend, maar tot
de familie der Procellariidae (=Stormvogels).
Zodoende krijgt deze soort dezelfde ‘achternaam’
als de Noordse Stormvogel, een achternaam die
het volk hem nooit gegeven zou hebben. Inder-

daad is de soort bij het volk totaal niet bekend,
want de eerste officiële N wn. is pas van 21
augustus 1995, nadat op 27 september 1990 de
soort vermoedelijk ook al gezien was. Voor de
etymologie van Stormvogel, zie aldaar.
De soort is in veel talen, ook in de wetenschappelijke naam, genoemd naar James Bulwer
(1794-1879), een engelse dominee (Norfolk),
schilder, bevriend met de engelse schilder John
Sell Cotman (1782-1842) en natuurliefhebber
met vooral interesse voor schelpen (uit dien
hoofde door Leach voorgedragen voor de Linnean
Society), die in de winters van 1825, 1826 en
1827 reisde in Spanje, Portugal en Madeira:
Rambles in Madeira and in Portugal, in the early
part of 1826, anoniem, maar geschreven door
zijn reisgenoot Alfred Lyall. Bulwer maakte een
schilderij van de naar hem genoemde soort, ws.
naar een exemplaar dat verzameld werd tijdens
een kampeerpartij op de Deserta’s in het begin
van 1825 [M&M 1988].
Schlegel 1844 noemt D Bulwers Schwalbensturmvogel (thans D Bulwersturmvogel [Jonsson
1992]) en F Thalassidrome de Bulwer (thans F
Pétrel de Bulwer). R Boel’werof Taifoennik [NAE
1958] >R Dlinnochwóstyj Taifoennik [BWP
1977] (R Ha6LÍ> taifóén ‘tyfoon’; vgl. het idee
van Fregat(storm)vogel; R dlinno-chwóstyj =
‘langstaartig’; vgl. R N&@FH chwost sub Blauwstaart).

Bûnt Reidhintsje Officiële friese naam voor
het Porseleinhoen ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk
staat er: bont riethennetje, bont rietkipje. Zie
sub Riethen.
Het aspect bûnt (‘bont’; etymologie sub Bont
Stormvogeltje) onderscheidt het Porseleinhoen
wel enigszins van het Waterhoen of Reidhintsje ⇑
en de Waterral of Wetterhintsje; in sommige
talen wordt het Porseleinhoen dan ook ‘gepuncteerd’ of ‘gevlekt’ genoemd. Schwenckfeld 1603
had als D namen Bundt Wasser Hünlin en
Gescheckt Mott Hünle voor mogelijk deze soort.
Eerdere friese namen voor de soort waren “Bûnte
Reidhin, Bûnt Reidhintsje en sims ek: Lytse
Reidhin” [De Vries 1928] en “Lytse Reidhin,
Lyts Reidhintsje” [De Vries 1912]. Albarda 1897
gaf geen aparte friese naam.
Bûnte Dûkein Officiële friese naam voor de
Middelste Zaagbek [Boersma 1972]. De naam
was in De Vries 1928 nog lichtelijk anders:
“Bûnte Dûkelein ef Bûnte Dûker”.
ViF 1976 vergist zich ergens, want als officiële

BÛNTE GRIL – BURDHÔFSJONGER

naam staat hier de naam van het lemma, maar
onder het kopje “Oare nammen” staat dan
nógmaals “Bûnte Dûkein” (p.255).

Bûnte Gril Officiële friese naam voor de Bonte
Strandloper ⇑ [De Vries 1928; Boersma 1972].
De Vries 1912 heeft een “?” waar de friese naam
had zullen staan. Weliswaar noemt De Vries
1912 “Gril, Griltsje” voor de Kleine Bonte
Strandloper Calidris alpina schinzii, maar
dezelfde namen noemt hij onder Kleine Strandloper Calidris minuta en Strandplevier Charadrius alexandrinus óók, en Albarda 1897 geeft
“Gril, Griltje” als friese namen voor de Kleine
Strandloper. Het heeft er dus alle schijn van dat
men voor de Bonte Strandloper, de talrijkste
vogel van de friese Waddenzee, tot 1928 geen
friese naam had, althans geen éénduidige. De
reden daarvan kan zijn, dat men toen nog weinig
kennis had van de vogelsoorten die vooral of uitsluitend op het wad verblijven, en dat men dus
ook bij de wisselende kleden (volwassen zomerkleed, volwassen winterkleed, juveniel kleed en
eerste winterkleed) van de verscheidene, maar
soms erg op elkaar lijkende soorten, flink in de
war raakte.
Bûnte Lyster Officiële friese naam voor de
Zanglijster ⇑ [Boersma 1972]. Reeds Albarda
1897 gaf “Bonte lijster” als naam in Friesland
voor de soort op; dit was dan in ‘hollandse vertaling’. Ook bij De Vries 1911 en 1928 was de
naam van het lemma de eerste keus; daarnaast
Skiere Lyster.
Het bnw. Bûnte doet misschien wat eigenaardig aan (bij sommige volksnamen wordt Bonte
gebruikt voor Grote Lijster en Kramsvogel, die
een iets bontere indruk maken dan de Zanglijster), maar zal wel ontstaan zijn in vergelijking
met de Merel (waarvan het % éénkleurig zwart
is).

Bûnte Wettergril Officiële friese naam voor
de Rosse Franjepoot ⇑ [De Vries 1928; Boersma
1972]. Voor fries Gril, Griltsje ⇑; fries wetter
‘water’ verwijst naar het veelvuldig zwemmen op
het water. Bûnt verwijst ws., evenals Rosse in de
N naam, naar het volwassen zomerkleed, en dan
vooral naar dat van het & (de && zijn het mooist);
maar aangezien we dat in de Lage Landen vrijwel
nooit te zien krijgen, zijn de namen boekennamen, geen volksnamen van komaf.
Bûnte Wilster Officiële friese naam voor de
Bontbekplevier ⇑ [De Vries 1912; Boersma
1972]. Albarda 1897 gaf de naam ook al, maar
dan in hollandse vertaling (“Bonte Wilster”). Het
begrip Bûnt staat in de N naam óók, maar in de
friese naam verwijst het naar de hele vogel, niet
alleen naar de snavel (=bek). Consequent is
daarom de friese naam Lytse Bûnte Wilster voor
de Kleine Plevier; minder consequent is fries
Grutte Bûnte Wilster ⇑ voor de Morinelplevier,
want die soort ziet er qua kleur heel anders uit.
Bovendien herinnert het element Wilster ⇑ sterk
aan de Goudplevier, een soort die nog groter is
dan de Morinelplevier.
Burdhôfsjonger Officiële friese naam voor de
Baardgrasmus ⇑ [Boersma 1994, ws. ook al in
1972]. De soort werd pas op 3 juni 1982 in de
provincie Friesland vastgesteld, en heeft zelfs in
N nog maar een korte geschiedenis (eerste wn. op
26 mei 1942 [ZVN]). De naam is een boekennaam, samengesteld uit fries burd ‘baard’ en
Hôfsjonger ‘Tuinfluiter’.
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Bûnte Miggesnapper Officiële friese naam
voor de Bonte Vliegenvanger ⇑ [Boersma 1972].
De Vries 1911 gaf de naam van het lemma als
eerste keus en daarnaast Bûnte Miggefanger.
Dat Albarda 1897 eerder, en De Vries 1928 later,
“Bonte Vliegenvanger (in Friesland)” resp. Bûnte
Miggesnapper opgaven als volksnamen voor de
Withalsvliegenvanger ⇑ berust wel voornamelijk
op grote misverstanden ten aanzien van uiterlijk
en voorkomen in N van deze laatste soort (het is
niet, dat hij niet bont zou zijn).

Bûnte Seedûker Officiële friese naam voor de
Parelduiker ⇑ [Boersma 1994]. Het aspect bûnt
kan haast alleen maar naar het volwassen zomerkleed van de soort verwijzen, maar dat wordt in
Friesland slechts zelden gezien [reeds bij Albarda
1897 opgemerkt]. De naam van het lemma is dus
ws. een boekennaam; dit blijkt ook wel uit de
benoemingsgeschiedenis.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Albarda 1897 geeft
bij de Parelduiker geen volksnaam en dus ook
geen friese naam op. De Vries 1912 geeft
“Iisdûker” voor zowel Roodkeelduiker als Parelduiker (en een “?” bij de IJsduiker!). De Vries
1928 geeft Bûnte Iisdûker. ViF 1976 heeft bijna
de naam van het lemma, maar nog gespeld
Bûnte Sédûker.

BURDMANTSJE – BUTOOR

Burdmantsje Officiële friese naam voor het
Baardmannetje ⇑ [Boersma 1972]. De Vries
1911 geeft “Birdmantsje, Beardmantsje en
Dekfûgeltsje”; in 1928 dezelfde namen, maar in
een andere volgorde.
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Grote Burgemeester

Burgemeester (1) Oude N naam voor de
Grote Burgemeester ⇑. Er is ook een Kleine Burgemeester ⇑. Dezelfde verhouding tussen de
adjectieven vinden we bij twee andere Meeuwensoorten (te weten Grote en Kleine Mantelmeeuw) (tegenover de Kleine Kokmeeuw staat de
Kokmeeuw, er is daar geen sprake van een ‘Grote
Kokmeeuw’). De Grote Burgemeester is bij ons
als wintergast minder zeldzaam dan de Kleine
Burgemeester. De Grote Burgemeester zal
daarom het eerst een N naam gekregen hebben.
Uiteraard was dan in het begin het bnw. ‘grote’
overbodig, temeer daar de naam oorspr. ‘Burgemeester van Groenland’ luidde [Blok 1988]
of “Groenlandsche Burgemeester” [Houttuyn
1763 p.148; Ray 1678: “The Great grey Gull …
called at Amsterdam the Burgomaster of Groenland” (Swaen 1941)]. Onder Iiskob, de friese
naam, wordt uiteengezet, dat de hollandse, friese
en duitse naamgevers de soort ws. vooral kenden
van Walvisvaarten naar het Noordpoolgebied.
Omdat de Burgemeester een grote soort is die de
andere Meeuwensoorten overheerst, zou de
naam daarnaar ontstaan kunnen zijn (hij is
a.h.w. de baas over de Meeuwen, gelijk de burgemeester de ‘baas’ is over de burgers).
Het is opmerkelijk dat in een N manuscript uit
1631 de naam Burgemeester werd gebruikt ter
aanduiding van de Dodo (2) [Van Wissen 1995
p.29]. Bij het schilderij (c.1626) van de vlaamse
schilder Roelandt Savery (1576-1639) kan men
zich heel goed voorstellen, dat men bij het zien
van een Dodo (een niet bange, gezette vogel met
opgerichte houding) aan een notabel persoon,
zoals bijv. een burgemeester, dacht. Dezelfde
fiere houding en de gezette lichaamsomvang

merkte men op bij vogels in een geheel andere,
maar wel bevaren uithoek van de aarde, en deze
werden dan ter onderscheiding Burgemeesters
van Groenland genoemd.
Houttuyn 1763 noemt de N naam Burgemeester sub Linnaeus’ 4e meeuw, “Larus fuscus”.
Aangezien Linnaeus omschrijft “Larus albus,
Dorso fusco”, en Houttuyn correct vertaalt
“Meeuw, die wit is met een bruine Rug”, had
deze laatste beter kunnen weten. Hij verwijst nl.
naar Fridrich Martens, die de D naam Bürgermeister gebruikt voor een door hem op
Groenland en op Spitsbergen aangetroffen Meeuwensoort, waarover hij in 1675 schrijft. In een N
vertaling daarvan, geciteerd in WNT, p.2653, is
sprake van de “Burgermeester” (als een vogel, die
”… een jonge Lombe (=Dikbekzeekoet) by de
lurven grijpt.” Opmerkelijk is, dat voor een
andere arctische soort van Meeuw, die Martens
eveneens kende en beschreef (nl. de Ivoor meeuw ⇑), een qua motief soortgelijke naam
bestond (nl. beide een functionaris aanduidend).
Deze naam luidde: Raadsheer ⇑.
Behalve dat men het N/D woord voor de
ambtsdrager, de burgemeester, in verschillende
andere talen heeft overgenomen, is dat ook het
geval voor de N/D naam voor de Meeuwvogel: E
volksnaam Burgomaster; noors Borgermester; F
Goéland bourgmestre; R #JD(@<ÅFHD Burgomístr
[BWP 4 p.840].
ETYMOLOGIE burgemeester (=hoofd van een
gemeente): <mnl burge(r)meester, borgh(e)(r)meester [=het hoofd der burgers of borghers; het
eerdere woord voor deze mensen luidde: poorters
of poorteren, ofwel de baas van een burch of
borch (=stad); deze woorden komen uit het D].
D Bürgermeister ‘baas over de burgers’; D Bürger
‘burger, bewoner van een stad en/of burcht’; D
Burg ‘burcht’ <ohd burg, bur(u)c <idg *bhrgh‘versterkte hoogte waar men geborgen zit’
(verwant met het woord berg); vgl. E borough,
burrow, en in geografische namen: -bury, -burgh
(Canterbury, Edinburgh) (het woord zit ook in
Bergeend).

Butoor Oude volksnaam voor de Roerdomp ⇑
[Houttuyn 1763], nu vrijwel alleen nog in Vlaanderen [WVD 1996 (WBD)]. Ook variante namen als
Putoor, Pitoor, Pictoor ⇑ en Puithoren (Joos
1900) en als onderdeel van volksnamen voor het
Woudaapje ⇑: Houtbutoortje, Kleine Butoor.
Putoer (1542), Poi(c)toir (1595) [Brouwer
1953], Butoor en Pitoor bij Junius 1581 [Suolahti]. Als toenaam van een persoon is in 1180
opgetekend “simon butorvalca” (letterlijk

vervolg BUTOOR

‘Simon de Roerdompenvalk’; ws. was deze
Simon een Draufgänger), wat dus neerkomt op
een onl attestatie van Butorfalko ‘voor de Roerdompenjacht afgerichte Valk of Havik’ [Schoonheim 2002].
ETYMOLOGIE N Butoor <mnl Butoor1 (ook
Putoor, Pitoor en Pittoor [MH] <onl *butor
<mf butor4 (12e eeuw).
Lat butio ‘Roerdomp’ (klanknabootsend) + Lat
taurus /F taureau ‘stier’ (een toespeling op het
geluid) = mf/F Butor. De wetenschappelijke
naam Botaurus van de Roerdomp is een latinisering van de F naam. Ook E Bittern (c.1330
“botors”, c.1386 “bitore”) is uit mf overgenomen.
N.B.: Lat butio moet niet verward worden met
Lat buteo (zie sub Buizerd).
Jobling 1991 ziet ook het woorddeel bo- in
Botaurus als verband houdend met het zoogdier
i.v.m. zijn verwijzing naar Lat bos en Gr $oLH
bous (‘Os, Rund’). In deze zienswijze is Botaurus
dan een zgn. tautologische samenstelling, d.w.z.
Bo- en -taurus verwijzen elk naar (praktisch) hetzelfde begrip. Zie ook sub Koereiger, waar de verwijzing naar de Koe om een heel andere reden is.
1

De oudste vindplaats voor dit woord is ws. bij
JvM c.1266:
vs.635 Butorius, als ic hore lesen,
Mach butor in Dietsche wesen.
Hals ende been heeft hi lanc,
Den bec scarp ende sere stranc2.
Na daerde sijn sine plumen ghedaen.
Zijn veren zijn aardkleurig.
In marassce wil hi gaen:
Hij leeft in moerassen:
Daer staet hi stille in der ghebare
in roerloze houding
Als of hi doet of een steen ware,
Alsof hij dood of een steen was,
Ende hevet getrect in sinen hals,
met zijn hals ingetrokken,
Als een dief fel ende valsch,
Ende al omme vissche te begaen,
te pakken te krijgen,
Dier hi vele pleghet te vaen.
waar hij er heel wat van vangt.
Als hi hem bevoelt int strec,
Als hij denkt dat hij er een vangen kan
Staet hi stille ende hout den bec,

2
3
4

Die scaerp es, ter staerke3 dan;
Ende alsen nemen waent die man,
Als hij denkt dat hij er bij kan,
Staect hine daer hine mach gheraken.
steekt hij hem waar hij maar kan.
Die havec die moet oec smaken
De havik maakt soms ook kennis
Somwile sine sware steke,
met zijn venijnige steken,
Als hine vaet onwiseleke.
als hij hem onbehoedzaam vangt.
Ende, ghevenijnde diere
Allerlei giftige dieren, zoals
Eet hi wel, dits sijn maniere.
padden, eet hij normaal.
In lentin maect hi een luut
In de lente maakt hij een geluid,
In broeken, daer hi staet int cruut,
terwijl tussen de moerasplanten
Met sinen becke int water claer,
staat, met zijn bek in het water,
Alsof et een donre waer.
Alsof de donder klinkt.
Sere wel riect hi te viere:
Zeer lekker ruikt hij aan ’t spit
Heren spise eist, want hi es diere.
Het is rijkeluis kost.
Medicine es alle sijn smout,
Bedi es dattet menich hout.
Zijn vet wordt medicinaal toegepast, door menigeen.
krachtig.
variant: ter steke
Hiervan is ws. afgeleid mf Bior, en hiervan
weer F Bihoreau ‘Kwak’ [C&C 1995 p.20].
Kwakken werden vroeger veel gegeten, en
daarom ook verhandeld. Bourne veronderstelt
[in litt. 961112], dat de uit Frankrijk aangevoerde Kwakken (“Bioreaux”, “Bihareaux”) op
z’n Engels “Brew” werden genoemd en verklaart aldus E Brew(e). Eerder had Gurney
1921 verondersteld dat Brew(e)s Regenwulpen
zouden zijn, maar dit is onwaarschijnlijk,
omdat het impliceert dat men dan Wulpen van
Regenwulpen zou hebben kunnen onderscheiden (ze lijken erg op elkaar) en omdat Brewes
3x zo duur waren als Wulpen (ondanks dat
Regenwulpen kleiner zijn)!
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CANADESE GANS – CANARD

Canadese Gans Branta canadensis (Linnaeus:
Anas) 1758. Vroeger ook Canadagans. De naam
voor deze vogel is in veel talen ontleend aan het
land dat het grootste deel van het oorspronkelijk
broedgebied uitmaakt: Canada.
Tegenwoordig is het in het lemma bedoelde
taxon opgesplitst in een aantal zelfstandige soorten. Voor Branta canadensis geldt nu de N naam
Grote Canadese Gans [ZVN p.47]. Een andere
soort is de Hutchins’ Canadese Gans ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
vertaalt Linnaeus’ Anas canadensis met “Kanadasche Gans”, en schrijft verder: “Deeze wordt,
door de Engelschen, de Gans van Kanada geheten.” Inderdaad kennen de Engelsen de soort dan
al vanuit de introductie in eigen land, sinds
Ray/Willughby 1678; bij deze “Anser canadensis” [Kolbe 1981; Wilms 970915,1].
De naam Canadagans staat vermeld in Schlegel 1858. Ook in Schlegel 1852 wordt de soort
opgevoerd, want hij is “Eens in Noord-Holland
gevangen”, maar daar staat uitsluitend de wetenschappelijke naam. Albarda 1897 en Snouckaert
1908 noemen de soort dan weer niet.
ETYMOLOGIE Canada: Het gelegenheidsmagazine Canada 1867-1967 vermeldt: “The name
Canada is believed to have been derived from the
Hufon-Iroquois Indian word Kanata meaning ‘a
village or community’. It appears first in a narative of Jacques Cartier (1535) and a century later
in Robert Merchant’s Map of Canada (1638).
Thereafter the name became the popular destination for the colony of New France, and ultimately for the whole country.” [J B v d Berg in litt.]
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Canadese Kraanvogel Grus canadensis (Linnaeus: Ardea) 1758. In Noordoost-Siberië en
Noord-Amerika (w.o. Canada) broedende kleinere verwant van ‘onze’, in Europa en Azië broedende, Kraanvogel ⇑. De Canadese Kraanvogel
werd 28 september 1991 in ons land waargenomen (in Friesland).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De N naam staat
o.a. in BWP II 1980. Houttuyn 1763 gebruikte al
een bijna zelfde naam: Kanadasche Kraan.
Voous 1960 echter geeft alleen de Am/E naam:
‘Sandhill’ Kraanvogel (<Am; de naam heeft wellicht betrekking op de kleur van de vogel, als van
een zandheuvel). Ook de D, F, Sp en R naam hebben een adjectief dat naar Canada verwijst.

C

Canard Naam voor de Wilde Eend in de streken van Oudenaarde en Ronse (OVl) [WVD met
kaartje p.175] en in Brussel [WBD p.204]. Het

CANARISCHE KLEINE PIJLSTORMVOGEL – CETTI’S ZANGER

woord is F; Gezelle 1890 beschouwde het als
een verwerpelijk bastaardwoord en gaf tal van
vlaamse alternatieven [Bakker 2000 p.45].

Canarische Kleine Pijlstormvogel Puffinus
baroli Bonaparte 1857. Recente N naam voor wat
in BWP 1977 als ondersoort baroli van de Kleine
Pijlstormvogel ⇑ werd beschouwd. De soort
broedt o.a. op de Canarische Eilanden, voor de
etymologie waarvan zie sub Kanarie. Eerder
(Peterson 1947) had dit taxon een gelijkende E
naam: Madeiran Little Shearwater, wat eveneens
klopte voor wat de broedplaats betreft.
De wetenschappelijke speciesnaam is naar
Carlo Tencredi Fallet (Marchese di) Barolo
(1782-1838), italiaans reiziger en weldoener
[M&M].

Canuts Vogel Oude N naam voor de Kanoet ⇑,
bij Houttuyn 1763.
Carolina-eend Aix sponsa (Linnaeus: Anas)

Casarca Tadorna ferruginea (Pallas: Anas)
1764. Vrij forse, niet in de Lage Landen broedende Eendensoort, die soms echter naar hier
uitzwermt (vanuit Griekenland of oostelijker).
De vroegstbekende wn. in N was op 6 oktober
1869.
De Vries 1912: N Kasarka Eend. Een friese
naam (nu Kasarka) noemt hij dan nog niet.
De naam is ontleend aan R Kazarka, ws. via
pools Kazarka ‘Casarca’. {R Q.D>ab 7a2aD8a
Tsjórnaja Kazarka ‘(Zwarte) Rotgans’. Kazarka is
een prachtige onomatopee, want geeft fraai het
geluid van een troep Rotganzen weer.}
De schrijfwijze Casarca komt door latinisering; in die vorm is het enige tijd de wetenschappelijke genusnaam geweest. F Tadorne casarca.
In het R zelf heet de vogel anders (i.v.m. de
bestaande naam voor Rotgans!): ?(aD\ Ogar’
(vgl. pools Ohar ‘Bergeend’) of ook: 7D¿F>ab IH8a
Krásnaja Oetka, letterlijk: ‘rode Eend’. De opvallende kleur is aanleiding voor D Rostgans,
zweeds Rostand en E Ruddy Shelduck (‘roestkleurige Gans, Eend, resp. Bergeend’), Sp Tarro
canelo (‘kaneelkleurige Bergeend’) en mogelijk
ook N Vosgans en Vosseneend/Vosseëend ⇑.
Caugek Oude schrijfwijze voor Kaugek ⇑, o.a.
bij Snouckaert 1908.
Certijnduiker Benaming voor de Fuut, gegeven in Schlegel 1858. De naam zal als een verbastering van Satijnduiker ⇑ moeten worden
opgevat, evenals de namen Zanddrijver en
Zandreiger ⇑. Satijn is een duur woord voor een
duur product; de meeste gewone mensen zullen
zich bij ‘satijn’ niet veel voorgesteld hebben en
dus werd ook de naam van de vogel op verschillende wijzen verbasterd.
Cettys Sjonger Officiële friese naam voor de
Cetti’s Zanger ⇑ [ViF 1979]. In Boersma 1994 is
gekozen voor een spelling die de naam van Francesco Cetti nog beter intact laat (p.35), maar de
naam wordt daar ontsierd door een drukfout en
een spelfout (Celtis Sjonger).
Cetti’s Zanger Cettia cetti (Temminck: Sylvia) 1820. Deze van oorsprong mediterrane
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1758. Zeer fraaie kleine Eendensoort, die inheems is in de Verenigde Staten; daarbinnen o.a.
in de staten Noord- en Zuid-Carolina. Wordt
veel in collecties gehouden en broedt hier en daar
in verwilderde staat. Dat deze soort speciaal naar
de staat Carolina is genoemd en niet naar één der
andere staten waar hij ook voorkomt, kan te
maken hebben met het (ook in Europa) beroemde
platenboek van Catesby (1731/1743) in de titel
waarvan Carolina uitdrukkelijk genoemd is.
Ook in andere talen wordt naar de voormalige
engelse kolonie Carolina [?<koning Charles II
van Engeland (1630-1685)] in Noord-Amerika
verwezen. De soort broedt hier niet alleen, maar
overwintert er ook in grote aantallen.
Calkoen 1903 spelt Carolina-Eend. Am
(lokaal) Carolina Duck, Carolina Wood Duck;
F Canard carolin; tsjechisch Kachnicka karolinská; R Karolinka. [Kolbe 1981]
Houttuyn 1763 hanteert de N naam Bruidje,
maar geeft de indruk deze zelf te hebben vertaald:
“LINNÆUS heeft ‘er, waarschynlyk wegens zyn
Kapzel, den naam van Bruid aan gegeven.” Lat
sponsa ‘bruid’, Lat sponsus ‘bruidegom’; vgl. It
sposa en F épouse ‘echtgenote’.
Opmerking m.b.t. de spelling: In verschillende
naamlijsten is gekozen voor de spelling Carolinaeend of Carolinaëend; de laatste naam dient in
de nieuwe spelling Carolina-eend te zijn (met
koppelteken). Omdat ‘Carolina’ naar de geest
een bnw. is, heeft men in het verleden ook geko-

zen voor een schrijfwijze naar analogie van Wilde
Eend en Canada Gans.

CHAMPETTER(TJE) – CITROENKANARIE

vogelsoort is genoemd naar de italiaanse wiskundige, natuuronderzoeker en auteur Fr Francesco
Cetti (1726-1778/of-1780). Hij schreef een werk
over de natuurlijke historie van Sardinië, Storia
naturale della Sardegna (1774).

Champetter(tje) Westvlaamse volksnaam voor
de Witte Kwikstaart, in Torhout (WVl) ook een
keer opgegeven voor de Gele Kwikstaart [WVD
met kaartjes p.144-147].
De naam is F van oorsprong, luidde aanvankelijk Garde-champetter(tje) ⇑ en betekent
‘veldwachtertje’.
ETYMOLOGIE Vlaams champetter <F garde
champêtre ‘veldwachter’; F champêtre <Lat
campestris, bnw. bij Lat campus ‘open veld,
vlakte; strijdperk’ (waarvoor zie sub Kemphaan).
Chineesche Taling Oude N naam voor de
Mandarijneend ⇑, bij Houttuyn 1763.
ETYMOLOGIE Chinees: <N China <N Sina
(17e eeuw) (>sinaasappel). De VK (c.1616) en
MH 1932 noemen de landsnaam niet. Jacob van
Maerlant noemt in Natueren Bloeme (c.1266),
boek I, wél het land “India” (en/of “Endi”), maar
niets wat op ‘China’ lijkt. Marco Polo (12541323) noemde het land dat hij bereisde: Chin
[Weekley 1967]. China is eigenlijk de naam van
de Ch’in-dynastie (255-204 v. Chr.) [vDE 1993].

Brisson (F Chirurgien) houdt verband met een
scalpel-achtige spoor aan het polsgewricht van de
vleugel [Jobling 1991 sub chirurgus]. Ook chirurgen gebruiken scalpels; het is dus een metonymia.
ETYMOLOGIE N chirurgijn <mnl cyrurgijn,
cyrgijn, cirurgin (c.1270) <oudfr cirurgien (12e
eeuw) (>F chirurgien); N chirurg is jonger, komt
in laatste instantie uit D Chirurg.
Oorspr. Gr cheirourgós, letterlijk ‘hij die
handenarbeid verricht’ (Gr P,\D cheir ‘hand’, Gr
ergon ‘werk’) [VT; vDE].

Chouette Volksnaam voor de Steenuil in
Volkerinkhove en Sint-Jans-Kappel (beide in
FVl) [WVD 1996 p.172]. Gezelle 1890 vond
dit een verwerpelijk bastaardwoord (“schuimwoord”) en stelde “Schuvuit” als vlaams alternatief voor [Bakker 2000]. De naam van het lemma
is ook verbasterd tot Chauhête en Souwete
[B&TS].
Voor de etymologie van Chouette en Schuifuit
zie sub Schovuut en Schuifuil.

Cijsken Sijsken Schrijfwijzen voor de naam
Sijsje in de VK (c.1618). Houttuyn 1763 (p.549)
spelt Sysje, maar in zijn Bladwyzer staat de vogel
óók onder de C: “Cysje”.
Cirlgors Emberiza cirlus Linnaeus 1766. De

Chineeske Chinéke

Volksnaam voor de
Europese Kanarie1 ⇑ in de Kempen en in Vlaanderen [B&TS 1995], Chineesje in Deerlijk (WVl),
en ook Sini, Sinee(tje), Sinietje, Cini, Sini [WVD
1996]. De gedachte aan een Chinees is ws. ingegeven door de gele kleur van de vogel. Er is echter bij de vlaamse namen ook duidelijk de
invloed van F Serin cini; C&C 1995 leggen cini uit
als onomatopee.

112

1

Vermoedelijk is een aantal volksnamen in de
genoemde bronnen niet van toepassing op de
Europese Kanarie, die in Vlaanderen en het
grootste deel van N zeldzaam is (en dus geen
volksnaam zal hebben opgeleverd), maar op
vormen van de gekweekte Kanarie ⇑, wiens
stamvader door Vriends 1980 “Europese kanarie” wordt genoemd. Zie ook sub Zeegroene
Vink.

Chirurgyn Oude N naam voor de Jaçana ⇑
[Houttuyn 1763]. De naam, oorspr. gegeven door

officiële N en E naam (E Cirl Bunting) zijn afgeleid van de wetenschappelijke en deze weer van
dialectisch It (Bologna) cirlo ‘Cirlgors’, letterlijk
‘tsjirpende vogel’; naar de ratelende zang, iets
gelijkend op die van de Braamsluiper. Catalaans
Gratapalles; gratar ‘raspen (over de snaren van
een gitaar bijv.)’. De naam van het lemma staat
in Schlegel 1854-1858 (vangst van een exemplaar in 1856 in Harderwijk). Calkoen 1903
spelt Cirl-gors.
F Bruant zizi is ws. ook onomatopoëtisch bedoeld, ondanks dat zizi heel anders klinkt dan
cirlo.

Citroenkanarie Citroenvink Serinus citrinella (Pallas: Fringilla) 1764. In ZuidwestEuropa, niet in Nederland, voorkomende Vinkachtige. Gezicht en onderdelen zijn groengeel,
waarnaar de naam wel gegeven zal zijn. De soort
komt nl. niet speciaal in Citrusbestanden voor.
Bij Calkoen 1903 de tweede naam van het
lemma. D Zitronengirlitz; E Citril Finch; hon-

CITROENKWIKSTAART – CITROENVOGELTJE

gaars Citromcsíz.
Het type-exemplaar wordt wél door Pallas
opgegeven als zijnde afkomstig uit Den Haag,
maar het zou heel goed kunnen dat Pallas de
vogel in de collecties van Abr. Gever of dr. Voet
heeft aangetroffen en dat de balg door ruilen met
buitenlandse verzamelaars is verkregen. [Stresemann 1996 p.67]
ETYMOLOGIE citroen: N citroen (sedert 16e
eeuw) <F citron (1398) (<It citrone) <Lat citrus
(4e nv. citrum). Lat citrus wordt op verschillende
manieren in verband gebracht met het Gr:
1. <Gr kedros ‘ceder’, 2. <Gr kedromelon ‘cederappel’ (vanwege gelijkaardige geur), 3. <Gr
kitrion ‘citroenboom’ [vDE 1993; NEW 1992;
Weekley 1967].
Het andere woord voor de vrucht van de
Citroenboom (Citrus limon (L.) Burm.fil.) of
misschien van een andere Citrus-soort is N
limoen <F limon (1351) <It limone (via venetiaanse handel) of <Sp limón (via arabische
invloed in Iberisch Schiereiland) <arabisch
laimun <perzisch limun <van maleise, javaanse
of polynesische oorsprong. N limonade (<F
limonade <Sp limonada) is hiervan afgeleid.

Citroenkwikstaart

‘spoor (aan de poot van een Haan)’, naar de lange
nagel van de achterteen), noors Sitronerle, deens
Citronvipstjert, F Bergeronnette citrine [Schlegel
1844; NAE].

Citroentje Benaming voor de Spotvogel ⇑,
genoemd in Albarda 1897, Rynja 1983 en vD
1970. Evenals bij de volksnaam Geelborstje het
geval is, zal de naam ingegeven zijn door de gele
kleur van de borst.
Citroenvogeltje Deze weinig bekende naam
wordt vermeld in vD 1904/1970 voor de Kleine
Plevier. Mogelijk is hij ingegeven door de
(citroen)gele oogrand van deze soort. In Van
Droogenbroeck z.j. wordt als vertaling van F
Guignard gegeven: “Pluviertje, citroenvogeltje.”
Dit zou er op kunnen wijzen dat de naam ‘belgisch’ is (Van Droogenbroeck is in Brussel uitgegeven) en dat de naam misschien op de
Morinelplevier ⇑ slaat (Pluvier guignard is
immers de officiële F naam voor de Morinelplevier).
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Citroenkwikstaart Motacilla citreola Pallas
1776. Dit is een R en aziatische Kwikstaartsoort,
die af en toe naar West-Europa afdwaalt en recent
zelfs gebroed heeft in Litouwen, Finland, Zweden en Engeland. Aan Linnaeus was de soort niet
bekend. Het % heeft een citroengele kop, borst en
buik. Ook het & heeft hier geel, maar minder
fraai, terwijl jonge vogels het geel missen. De eerste die voor het geel naar de citroen verwees, zal
de naamgever van de wetenschappelijke naam
wel geweest zijn; Pallas dus. Schlegel 1858 had al
een N naam voor de soort, hoewel deze nog niet
in N vastgesteld was: Geelkop-kwikstaart. In
NAE de naam van het lemma.
Recent is een nieuwe N naam geïntroduceerd
voor de ondersoort Motacilla citreola werae
Buturlin 1907, namelijk Steppecitroenkwikstaart. Wegens diens zeldzaamheid zal de (lange)
N naam niet dagelijks gebruikt worden. Overigens spreken terzake ingevoerde vogelkenners
nu al over “Citroenkwik”, dus zal het ook weldra
“Steppecitroenkwik” worden.
D Zitronenstelze <Gelbköpfige Schafstelze
[Meves 1886] <Citronengelbe Schafstelze
[Schlegel 1844], E Citrine Wagtail <Yellowheaded Wagtail (1954, 1963) [Wallace 2003 in
Bird Watching; NAE; Davis 1963 in British Birds];
Yellow-hooded Wagtail [King et al. 1991], zweeds
Citronärla <Sporrärla [NAE] (zweeds sporre

CNUUT – CORY’S PIJLSTORMVOGEL

Cnuut Mnl benaming voor “Kraai” [MH 1932].
Knuut is ook een dialectische naam voor de
Kneu ⇑. vDE 1993 noemt cnuut onder de etymologie van Kneu (maar vermeldt er bij dat het
Kraai betekent!). In Adriaen Valerius’ (1623)
Zeeusche Nachtegael komen “het conincxken,
de knuut, de leeuwerc” als Zangvogels in Veere
(Zld) voor. In deze context zal knuut zeker geen
‘Kraai’ betekenen; de Kraai ⇑ zingt nl. niet zo mooi.
Cobi Volksnamen op Zuid-Beveland voor de
Zeearend en/of in een groter deel van Zeeland
voor de Buizerd. Zie onder Kobi.
Cockuut Cockuyt
Cucuut
Kukuut
Cochuut Coecoec Coccoec Coccuuc
Cucuuc Cuycuyc Mnl benamingen voor de

Koekoek ⇑ [MH 1932; vDE 1993; NEW 1992].
Ccuccuc is c.1240 opgetekend [Bern.; VT 2000].
Mnl cockuut betekent naast ‘Koekoek’ ook ‘doeniet, leegloper’ [MH 1932]. Het is een voorbeeld
van een combinatie van een vogelnaam met een
(ongunstige) aanduiding voor een persoon (vgl.
sub Kalle, Markolf, Poep, Muizerd, Schuifuit, F
Buse, Sp Marica of catalaans Capsigrany). In het
geval van de Koekoek zou naar het broedparasitisme van deze vogel verwezen kunnen zijn, als
men hier tenminste in de mnl periode van op de
hoogte was!

Coet Cuut Mnl schrijfwijze voor de vogelnaam Koet ⇑.
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Conincskijn Conincxken Mnl/N naam voor
de Winterkoning ⇑ [MH 1932]. In Adriaen Valerius’ (1623) Zeeusche Nachtegael komen “het
conincxken, de knuut, de leeuwerc” als Zangvogels in Veere (Zld) voor [Meertens 1971
p.113]. Zie ook Musenconinc.

Coppier Mnl woord voor ‘Haan’ [MH 1932].
Voor meer hierover zie sub Kopier.
Coq Naam voor de Fazant in vier plaatsen in
Vlaanderen [WVD] en voor de Fazantenhaan in
een tiental plaatsen in Brabant [WBD]. F coq betekent ‘Haan’.
In het Bastaardwoordenboek van Guido
Gezelle 1890 staat “coq de bruyère” met daarachter “Bosfaizant” en “Korhaan” [Bakker 2000];
het wijst op het gebruik van F coq in Vlaanderen
en op het verwerpelijke ervan in Gezelles ogen.
B&TS 1995 geven de naam, zonder locatievermelding, gespeld Kok. In Hooge Mierde (NB) is Kokkok (voor de Fazantenhaan) opgetekend [WBD].
Cormoran Westvlaanse volksnaam voor de
Aalscholver ⇑ [WVD]. Meer sub Kormoran.
Cory’s Pijlstormvogel Oude N naam [Coomans de Ruiter et al. 1947] voor de Kuhls Pijlstormvogel. E/Am Cory’s Shearwater. De naam
is gegeven naar de amerikaanse ornitholoog
Charles Barney Cory (1857-1921). Deze was een
veelzijdig man, zakenman en miljonair, maar
verloor zijn vermogen. Daarnaast een allround
sportman en ook componeerde hij enkele operettes. Conservator voor de vogels van de Boston
Soc. of Nat. Hist. en later van het ‘Field Museum’
van Chicago. Hij was een autoriteit op het gebied
van westindische vogels en publiceerde o.a. de
boeken The birds of the West Indies (1889) en
The birds of Illinois and Wisconsin (1909).
Necrologie in Auk 39: 151-166 (1922). [Coomans de Ruiter et al. 1947 p.152-153; Terres
1980; Jobling 1991 p.62]

DAAMLJURK – DAGSLAAP

Daamljurk Friese volksnaam voor de Graspieper ⇑ [Zantema 1992]. Oudere spellingen in
De Vries 1911 (Damljurk) en De Vries 1928
(Daemljurk). In Snouckaert 1908 Damleeuwerik ⇑.
Daam verwijst naar ‘dam, nauwe verbinding
tussen twee door een sloot gescheiden weilanden
of een weiland en de weg’. Op zo’n dam staat
meestal een hek; op dit hek hebben Graspiepers
en andere weidevogels graag hun zang- en/of uitkijkpost. Zie bijv. ook Damschieter.
Ljurk, letterlijk ‘leeuwerik’, verwijst naar de
oude tijd toen men het verschil tussen Leeuwerikken en Piepers nog niet kende of het niet
belangrijk vond.
ETYMOLOGIE N dam <mnl dam (1165 [VT]);
fries daam, dam <oudfries dam; mnd dam; D
Damm (met nederduitse d-) <mhd tam;
deens/noors dam ‘vijver, plas, poel; dam’, zweeds
damm ‘dam, dijk; vijver’, ijslands dammur
<oudnoords damm [AEW]. Net als bij dijk (waarvoor zie sub Dikschieterliere) het geval is, kan
ook dit woord naar beide resultaten van het graven verwijzen: zowel de verhoging (‘dam’) als de
gelijktijdig ontstane kuil (‘vijver’). Deens Damklire, noors Damsnipe en zweeds Dammsnäppa,
namen voor de Poelruiter ⇑, verwijzen naar een
‘vijver’ of ‘poel’, niet naar een ‘dam’.
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Dagslaap Dagslaper Oude N namen, evenals Dagslaep en Dagslaeper (?Gronovius 1760
[Rynja 1983]), voor de Nachtzwaluw ⇑, o.a. bij
Vroeg 1764 en Wegman 1765; deze naam wordt
ook opgegeven door Gavere & Bemmelen 1856
en vervolgens als typisch groningse volksnaam
opgevat. Zie ook fries Deislieper. De vogel is ’s
nachts actief en houdt zich rustig overdag, hetzij
op de grond (op het nest), hetzij in de lengte op
een dikke tak zittend.
Houttuyn 1763 geeft de indruk dat de naam
aan het D ontleend is: ”… daarom noemde
menze … in ’t Hoogduitsch onder andere ook
Tag-Sclaeffer, dat is Dagslaap.” (p.615). Als bijschrift bij de plaat vermeldt hij: “Dagslaap of
Geitenmelker” en in zijn Bladwyzer: Dagslaap.
In de marge echter staat alleen: “Europische”,
waardoor B&O 1822 ws. konden interpreteren:
“De Europische Dagslaap, de Geitenmelker.”
In Thijsse 1944 Dagslaap, in ZiK: Dagslaper.
Suolahti 1909 noemt D Tageschläffer bij
Schwenckfeld 1603. De vorm Tagschlaf in Pruisen (overeenkomend met N Dagslaap) beschouwt
hij als nog ouder, gezien de wijze van nomen
agentis-vorming (niet op -er); hiervoor gaat Suolahti uit van ohd *tagaslâfa, *tagaslâfo (p.20).

DALE – DEEN

Dale Oude N benaming voor de Kauw [VK
c.1618; hier letterlijk: “Dale. sax. i. dole. Monedula”, m.a.w. er wordt verwezen naar het saksisch ‘dole’ (>D Dohle ‘Kauw’). Hier is mogelijk
aan het D ontleend. Op p.159 staat vermeld:
“DOL, DOLE … graculus. sax. dale: ger. tul”. (Lat
graculus ‘Kraai’). MH 1932 vermeldt mnl Dool,
Dole (“Kleine kraai”).
Vooral in Limburg treft men de volksnamen
met -oo- en -eu- (Dool, Doolke, Dole, Deul,
Dölke, Döal(sje)) nog aan [WLD]. Op het carnaval 1997 te Herkenbosch werd het publiek in de
feestzaal aangesproken met “Doale en Doalkes”,
wat de functie had van “Dames en Heren” met
ws. de betekenis “(Akelige) Kletskousen”; in het
dorp werd een standbeeld van een Kauw onthuld
[tv, Van Gewest tot Gewest 980215]. Voor Dolle
Sjaak zie Sjaak.
Houttuyn 1762 noemt de D namen Tul,
Thule, Dole en Doel en E Daw of Jack-Daw, maar
geeft de limburgse namen niet. Pas in Hens 1926
wordt dan weer limburgs Dölke genoemd (p.31).
Dit is het verkleinwoord, misschien van toepassing op het & van de Kauw (vgl. boven).
Eber & Peucer 1549 geven D doel (=Monedula) en berckdael (=Pyrrhocorax) (‘bergkauw’,
dus: ‘Alpenkauw’). Jonston 1660 vermeldt bij
een duidelijk als Kauw herkenbare vogel op
Tab.XVI: “Graculus Tul Dole”.
ETYMOLOGIE D Dohle <ouder D Tole [HG
1669] <mhd tahe(le) <ohd taha(la) <westgerm
*dahwon ‘Kauw’; in de 13e eeuw ook mhd tole
<ww. (dial.) dalen, tallen, tullen ‘zwetsen’
(Kauwtjes kan geleerd worden te ‘praten’), ws.
verwant met N taal; volgens Wahrig 1992 is er
sprake van vermenging van deze twee, hetgeen
o.a. het stemhebbend worden van de aanvangsmedeklinker kan verklaren (als oostmiddelduits
fenomeen, zoals bij dauern (<mhd tûren) [Mackensen 1985]). In de bovengenoemde namen Tul
en Thule zal de u [N oe-klank] van tullen zitten.
E Jackdaw <Iacke dawe (1543) <dawe (14321450) ~ohd taha <*daha [Lockwood] [01C,60].
TOPONIEM De Deulkesberreg bij Valkenburg
in Zuid-Limburg.
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Damleeuwerik Volksnaam bij Snouckaert
1908 voor de Graspieper. Mogelijk is de naam
slechts de N vertaling van fries Daamljurk ⇑.
Voor dam zie sub Daamljurk.
Damschieter Groningse volksnaam in Marne
voor de Grauwe Gors (Schoolmeesterrapporten
1828 [VPG 1983 p.51]), toenmalig broedvogel in

Groningen. -schieter =‘schijter’. Mogelijk is de
naam in feite een inkorting van ‘dampaalschijter’ of ‘damhekschijter’, want de vogel zal wel een
hekpaal als zangpost hebben. Zie verder sub Dikschieterliere.

Daurische Kauw

Daurische Kauw Corvus dauuricus Pallas
1776. In Europa viermaal waargenomen bontgetekende (als Bonte Kraai) op Kauw gelijkende
vogel (mei 1883 Finland; 26-28 april 1985
Umeå, Zweden; 2x in Nederland, de eerste keer
op 1 mei 1995 te Hargen (NH) (Piet Veel) en 4
mei te Katwijk (Arnold Meijer)); hij komt als
broedvogel voor in o.a. Dauria, een landstreek
ten oosten van het Baikal Meer, grenzend aan
Mongolië in het zuiden en Mantsjoerije in het
oosten.

Daurische Klauwier Lanius isabellinus Hemprich & Ehrenburg 1833. (De in ZVN 1999 gehanteerde naam Lanius speculigerus Taczanowski
1874 is een ongeldige naam). De N naam zal ws.
de vertaling zijn van de E (Daurian Shrike). Dit
taxon wordt pas sinds kort als een zelfstandige
soort beschouwd [Sangster et al. 1998, DB 20:
28].
Deen (1) Volksnaam in Noord-Brabant en
Zuid-Beveland (Zld) voor de Ruigpootbuizerd ⇑
[Albarda 1897; Rijnja 1983], kennelijk in de veronderstelling dat de vogel uit Denemarken
afkomstig is. Dat is correct, wanneer men in aanmerking neemt dat bij ons overwinterende Ruigpootbuizerds via Denemarken gekomen zullen
zijn. Wanneer men zou hebben gesuggereerd dat

DEISLIEPER – DIEF

de soort in Denemarken broedde, is dat fout. Het
kan echter ook zo zijn dat de naam dateert uit de
tijd van het Deense Rijk, dat destijds Scandinavië mede omvatte.
(2) Volksnaam voor de Wilde Zwaan [Schlegel
1852]. De naam zou volgens B&TS 1995 voorkomen in Groningen, maar VPG 1983 bevestigt dit
geenszins. Het voorkomen in Doel (OVl) en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen wordt bevestigd in
WVD 1996. Daarnaast komt/kwam in WestVlaanderen de volksnaam Dender voor [De Bo
1873//1892]. Mogelijk is dit een verbastering van
Deen met nomen agentis-suffix (-er) en epenthetische d. Wat het benoemingsmotief betreft, ook
hiervoor geldt wat onder (1) is opgemerkt.
In Zuid-Holland werden in 1700 de (Wilde)
Zwanen “Deenen” genoemd [Houttuyn 1763
p.16].
ETYMOLOGIE N Deen (uit Denemarken afkomstige persoon of vogel) <N DENEMERCKER [VK
c.1618 p.528]; <oudnoords Danir ‘laaglandbewoners’, ws. etymologisch verwant met N den
‘dorsvloer’ [vDE 1993] (niet met den ‘Dennenboom’).

Deislieper Officiële naam in Friesland voor
Nachtzwaluw ⇑ [Boersma 1972; ViF 1977 p.885],
welke overeenkomt met en vermoedelijk een late
vertaling is van N Dagslaper ⇑ of westfaals
Dagslåper (Woeste 1882). Fries dei ‘dag’; slieper
‘slaper’. Albarda 1897 en De Vries (1911 en
1928) hebben de naam nog niet; voor Friesland is
hij dus ws. van vrij recente datum. Een vanouds
bekendere naam in Friesland is Pod-ûle ⇑.
ETYMOLOGIE dei: fries dei vertoont, evenals E
day, het resultaat van overgang van g > j (vgl. N
dag, D Tag). Hetzelfde bij fries wei en E way; vgl.
N/D weg. [Hutterer p.233]

Dennenekster Volksnaam voor de Notenkraker [Thijsse 1944]. In oudere spelling Dennenaekster (Snouckaert 1908). In zijn broedgebied
houdt deze soort verblijf in naaldbossen (van
Arveden Pinus cembra in Siberië en Spar Picea in
Midden-Europa). ‘Ekster’ is in volksnamen een
veel voorkomend element voor Kraaiachtige óf
bonte vogels.
ETYMOLOGIE Den (Pinus) <N DENNE. J.
DENNEN-BOOM … Picea [VK c.1618] <mnl dan
(c.1225), denne, danne (1345) [VT] <oudnederfr/oudsaksisch dennia; fries din; D Tanne
(=Zilverspar Abies) <ohd tanna; <germ *danno
<*danwo <idg *dhanuo-. De korte [e] in het N is
mogelijk geïntroduceerd via het bnw. dennen
‘van Dennenhout gemaakt’. Hetzelfde geldt nl.
voor de N boomnaam Esp (Populus tremula)
<ohd aspa (vgl. E asp) <idg *apsa.
Dennenpapegaai Volksnaam voor de Kruisbek (Thijsse 1944). Kruisbekken foerageren o.a.
op zaadkegels van de Den. Zie ook Papegaai. vD
1961/1970 geeft Dennepapegaai. Beide schrijfwijzen waren tot 1996 te verdedigen: het is een
‘Papegaai’ (vanwege de overeenkomstige snavelvorm), die in Dennen voorkomt, of ook van de
Den Pinus afhankelijk is voor zijn voedsel. Na
1996 zou de spelling Dennenpapegaai moeten
zijn, maar de vraag is of de naam nog leeft.
Dief Diefje Onder zeetrektellers gebruikte
naam voor iedere Stern, waarvan niet vastgesteld
kan worden of het een Visdief of een Noordse
Stern betreft (Platteeuw et al. 1994). Aanvankelijk werd de semi-komische naam ‘Noordse
Dief’ of ‘Noords Diefje’ gebruikt, later werd in
het spraakgebruik vaak volstaan met ‘Diefje’
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Dekfûgeltsje Volksnaam in Friesland voor het
Baardmannetje [De Vries 1911]. Een foute verklaring gaat uit van fries dek ‘veerbedekking van
een vogelrug’; die is bij jonge Baardmezen inderdaad opvallend: een breed zwart en scherp
begrensd vlak. Maar dan ook alleen bij jónge
vogels, die dit kenmerk slechts 1 of 2 maanden
houden. Dit kan dus niet de reden voor de naam
geweest zijn.
Volgens B&TS 1995 zou de naam ingegeven
zijn, omdat het % het & bij koud weer met de
vleugels zou bedekken. Dit gedrag zou dan eventueel bij vogels die in kooitjes gehouden werden
zijn opgemerkt. Voor deze verklaring zou kunnen pleiten dat Baardmannetjes inderdaad

gevangen en verhandeld werden om hun verdere
leven als kooivogel door te brengen, en dat de
naam Dekfeugeltsje in een annotatie in een
exemplaar van De Vries 1911 wordt opgegeven
voor speciaal de stad Leeuwarden, waar het ‘centrum’ van de handel zich zou hebben kunnen
bevinden. Een bevestiging van deze verklaring
wordt echter in ViF níét gegeven.
ETYMOLOGIE Deze moet gezocht worden in
verwantschap met noordfries Thaggefùgl ⇑, een
naam voor de Rietgors. Noordfries thagge betekent ‘Riet’. In Dekfûgeltsje zal het eerste deel ook
staan voor Riet: Baardmannetjes komen nooit
ergens anders voor dan in Rietvelden. [KJE
990511]

DIKBEKFUUT – DIKKOP

[“Vandaag was de zee wat heiig, we konden de
vele Diefjes niet goed tellen.”]. Het determinatieprobleem heeft in Engeland geleid tot de naam
‘Comic Tern’ (letterlijk: komische stern), waarin
comic ontstaan is door samenvoeging van common en arctic (E Common Tern =Visdief en E
Arctic Tern =Noordse Stern).
Het element -dief(je) komt nogal eens voor in
N vogelnamen. Waarschijnlijk werd in een aantal gevallen de vogel door de naamgever misgund
waarvan hij beticht werd de dief te zijn (Kiekendief!). In een aantal gevallen, waarin de ‘diefstal’
‘onbetekenend’ werd geacht, zoals bij Visdiefje
(deze soort eet slechts kleine visjes) of bij de
volksnaam Garendiefje ⇑, werd het gebruik door
de verkleinvorm -diefje vergoelijkt.
ETYMOLOGIE N dief <mnl dief (1240 [VT]);
nederduits Deef [Hutterer p.298] <oudsaksisch
thiof; D Dieb <ohd diob; E thief <oudengels
ðeof; fries dief, verouderd tsjeaf <oudfries thiaf;
zweeds tjuv, noors/deens tyv, ijslands þjófur
<oudnoords þiófr; gotisch thiufs, thiubis; germ
*theuba <idg *teup, mogelijk verwant met Gr
¦<-JLBVH entupas ‘hurkend, ineengedoken’, lets
tupt en litouws tupiu ‘ergens weghurken’, als
men er van uitgaat dat een dief zich na de daad
verstopt, ‘onderduikt’, ‘weghurkt’.
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Dikbekfuut

Dikbekfuut Podilymbus podiceps (Linnaeus:
Colymbus) 1758. Op 19 april 1997 (door Jan
Wattel) voor het eerst in de Lage Landen vastgestelde middelgrote Fuutachtige met een relatief
dikke snavel (=bek). Hij hoort thuis in de
Nieuwe Wereld. Omdat Catesby 1731/1743 de
soort beschreven had, kende Linnaeus 1758 hem
ook (uit de boeken!), en dus ook Houttuyn 1763:
“Deeze Duiker, welken CATESBY noemt kleine
Aarsvoet met een bonten Bek, wordt van KLEIN
Colymbus fuscus en van BRISSON Karolinische
Rivier-Grebe [sic] geheten. Ik noem hem klein
Duikertje, om dat hy zo klein is, in vergelyking
van de anderen, hebbende naauwlyks de grootte
van een klein Hoender-Kuiken. Zyn kleur is
bruin, van boven donkerder, van onderen bleeker; de Borst naar Olyfkleur trekkende; de Keel

zwart; de Onderbuik vuilwit; de Slagpennen
bruin. De Bek is graauw, doch omgeven met een
zwarten Band, in ’t midden zyner langte, en de
wortel van de Onderkaak is ook zwart.” Verderop
besteedt Houttuyn minder woorden aan de in
Europa inheemse Dodaars ⇑: “Een anderen
Rivier-Fuut heeft hy [=de Heer BRISSON], die in
Vrankryk gemeen is, en aldaar le Castagneux
genoemd wordt wegens zyne bruin-rosse kleur
van boven, doch van onderen ook wit is, hebbende den Bek en Pooten roodagtig. Deeze is van
grootte als het Karolinisch Duikertje [=de Dikbekfuut dus], doch men vindt ’er ook een die
zwartagtig is. De Katalogners, in Spanje, noemen
hem Cabusset of Cabuzzo en de Franschen somtyds Souchet.” {De huidige catalaanse naam
voor de Dodaars is nog steeds Cabusset, een verkleinwoord van Cabussó ‘Fuut’ <catalaans capbussó ‘onderdompeling’.}
De naam van het lemma komt voor in HFP
1973 en in Grzimek 1973.
ETYMOLOGIE dik: N dik <mnl dick, dic, dicke
(1240) <onl thiche (1089 [VT; Sijs]); oudsaksisch thikki; D dick <ohd dicki, dichi; fries tsjok
(vgl. Tsjokpoat); E thick <oudengels thicce;
faerøers tjúkkur, deens tyk, noors tykk, tjukk,
zweeds tjock <oudnoords þykkr, þjokkr, þjukkr;
germ *theku; kymrisch tew; oudiers tiug <*tegu.
Buiten het germ en keltisch is het woord niet
bekend.

Dikbekzeekoet Uria lomvia (Linnaeus: Alca)
1758. Alternatieve naam: Kortsnavelzeekoet.
Verouderde naam: Grote Zeekoet [Van Dobben
1957], Groote Zeekoet (Albarda 1897). Dit lid
van de Alkenfamilie verschilt van de Zeekoet ⇑
o.a. door de kortere snavel; daardoor lijkt de snavel (=bek) van opzij ook relatief hoger (‘dikker’).
Voor de etymologie van bek, zie aldaar.
Dykjeskiter Friese volksnaam voor de Witte
Kwikstaart [Zantema 1992]. Zie sub Dikschieterliere.
Dikkop (1) Zuidafrikaanse naam voor een
soort van Griel die ter plaatse voorkomt, Burhinus capensis (Lichtenstein) 1823, typelocatie
Kaap de Goede Hoop. Precies dezelfde naam
wordt door de engelssprekenden in Zuid-Afrika
voor dezelfde soort gehanteerd.
(2) Volksnaam voor de Bosuil [B&TS; geen
locatie].
(3) Gespeld Dik-Kop een naam voor de Buffel-
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kopeend ⇑ bij Houttuyn 1763 p.50. Al deze soorten hebben dikke koppen.

Dikschieterliere Groningse volksnaam voor
de Grauwe Gors [VPG 1983]. Ook gronings Dikschiederiet [Harrenstein 1950 in Olthoff
970908 p.52]. Ook andere soortgelijke namen
voor de Grauwe Gors. Ook andere gelijkende
namen voor andere vogelsoorten: fries Dikskiter
in Nij Beets (Fr) voor de Tapuit [ViF p.1156], fries
Dykjeskiter voor de Witte Kwikstaart [Zantema
1992]. Op Sylt: Dikswais voor de Tapuit [De
Vries 1928]. De naam is kennelijk op meerdere
vogelsoorten van toepassing en zal dus een algemene betekenis moeten hebben: ‘dijkschijter’
(niet: ‘dikke schijter’ zoals B&TS 1995 menen
(p.261)). Vgl. gronings Damschieter. Niettemin
kan bij de Grauwe Gors, die de dikste der Gorzen
is, het eerste element in de volksmond de betekenis van dik (=gezet) gekregen hebben; Gavere &
Bemmelen 1856 geven voor Groningen de naam
op van Dikschijter in ‘N vertaling’. De naam is
zo niet duidelijk, want het zou ook kunnen betekenen: ‘vogel die dik schijt’.
In gronings Dikschiederiet zien we een stemhebbende d op de plaats van een stemloze t, iets
wat in het gronings vaker voorkomt (vgl. Bonde
Laiw, Kwardel, Kadoel, Stindel, Neddelkeunke
etc.). Het slot van de naam (-iet, -liere) lijkt
vrij willekeurig, is daarom mogelijk onomatopoëtisch bepaald.
ETYMOLOGIE dijk: N dijk (=aarden wal) <N
dijck (1. =Agger; 2. =vijver; [VK c.1618] <mnl
dijc (=1. dijk, dam; 2. poel, moeras; vijver; [MH]);
fries dyk <oudfries d§k; saksisch diek <oudsaksisch dik; mnd dik; D Deich <(laat)mhd dich
<oudsaksisch dik; E dike (=1. dijk, dam; 2. sloot
(ook: ditch)) <oudengels dic; zweeds dike ‘sloot’,
noors dike ‘dijk; greppel’ <oudnoords diki; F
digue (1650) <mf dike (1373) <mnl dijc! Als
resultaat van het graven ontstonden zowel greppel als de aarden wal ernaast; zal de ene keer de
greppel als afwatering het hoofddoel geweest
zijn, de andere keer was het de aarden dam als
wering tegen rivier- of zeewater. Lat figo ‘in iets
steken; vasthechten’; idg *dheig ‘(uit)steken’.
Vgl. ook de etymologie van dam sub Daamljurk.
Distelvink Alternatieve naam voor de Putter

D Distelfink <mhd distelvinke <ohd distilvinko, distilvincho [Mackensen 1985] (officieel
nu Stieglitz); E volksnamen Thistlebird, Thistle
Finch, Thistle Tweaker, Thistle Warp (officieel
Goldfinch); ijslands Þistilfinka. F Chardonnerette (15e eeuw) (F chardon ‘distel’; Lat Carduus). It Cardellino. {Vivaldi’s concert in D voor
fluit, violen en continuo, P.155 (RV 90/428)
draagt de naam “Il Cardellino”. De dwarsfluit
maakt loopjes die erg aan de roep en de zang van
de Putter doen denken.}
ETYMOLOGIE distel: een germ woord. N Distel
<mnl distel (1240), diestel, destel (13e eeuw
[VT]); fries tiksel; E thistle <oudengels ð¯istel; D
Distel <ohd distil(a); deens tidsel, zweeds/noors
tistel, færøers tistil, ijslands þistil <oudnoords
þistill; germ *thist(il)a is ws. te verbinden met de
s-loze variant van idg *(s)teig ‘steken’. Dan zijn
ook N stekel en buitengermaanse woorden als
Lat instigare verwant. Fins Tikli ‘Putter’ is ws. uit
D Stieglitz (een onomatopee) geleend, waarbij
naar finse gewoonte de begin-s wegvalt (vgl. fins
lika ‘slijk’).
1
2
3

zeer prachtig
kooien
vermaken

Djûhlgût Gemeenschappelijk element in de
helgolandfriese namen Roâ’fûttet Djûhlgût ‘Tureluur’, Sûart-Djûhlgût ‘Zwarte Ruiter’ en WytDjûhlgût ‘Groenpootruiter’ [De Vries 1928].
Ook De Vries 1912 gaf deze namen, maar spelde
ze anders (Djūlgut). Ook Reichenow 1920 vermeldt ze, maar geeft de D spelling: Iuhlgutt. De
cluster dj- aan het begin van helgolandfriese
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Carduelis ⇑. De soort, een Vinkachtige, foerageert graag op uitgebloeide Distels Cirsium,
waarvan de zaden gegeten worden.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In Albarda 1897
en Snouckaert 1908 was deze naam de officiële

N naam voor de vogel. In het woordenboek
van de hoornse geneesheer Hadrianus Junius
(1567/1583) wordt onder het trefwoord Carduelis vermeld: “Distelvincke, petter” [VK p.31] (pet
=‘put’). MH 1932 geeft mnl Distelvinc en
Destelvinc. Ook JvM c.1266 heeft de soort:
Carduelis es een clene dinc,
Ende bediet een distelvinc,
Om dat in distelen, na sire wise,
Gherne soeket sine spise.
Dits van plumen menighertiere
Van vaerwen so doerdiere1,
Datment te wonder aen mach sien;
Doch nes sijn prijs niet in dien:
Sijn sanc es oec te prisen bet.
Hier omme vintmense gheset
In gaiolen2 te menigher stede,
Om den mensche te merghene3 mede.

DO – DODAARS

woorden wordt verplicht zo gespeld vanwege de
uitspraak [dzj als in E journey], maar staat voor
een ouder j- of wj-. De betekenis van Djûhlgût
wordt door De Vries 1912 omschreven als
onomatopee. Mogelijk is hier bedoeld: een halfonomatopee waarin het ww. joelen (westerlauwersk joelje). Het tweede element betekent dan
misschien ‘goedje, allerhande levende wezens’
(als westerlauwersk guod). De Tureluur zal de
eerste soort geweest zijn die de naam kreeg; deze
soort is nogal luidruchtig, waar fries Tjirk ⇑ ook
op wijst.

Do Het friese woord voor Duif ⇑. Oudere spelling: Dou. Fries Doffert ‘Doffer, % van de Duif’.
Doke is het woord voor de ‘Duivin’; letterlijk is
het ‘Duifje’, als zodanig ook te interpreteren in
fries Blaudoke ⇑. Do [doo(w)] rijmt met ko ‘koe’,
en dat deed het bij Gysbert Japicx c.1640 ook al;
beide toen [.oe(w)]:
“Hier draeyt in Ljeap, dear fljuecht in Duw,
Hier rint in Schiep, dear giet in Kuw.”
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Dobbetjirk Officiële friese naam voor de
Poelruiter ⇑ [B&TS 1995]. Boersma 1981 geeft
Dobbetsjirk. Fries dobbe ‘uitgegraven waterkom
in weiland of op terp; klein meertje’ geeft bij
benadering de biotoop van de soort, al zijn dit in
Nederland o.h.a. slikranden en opgespoten
terreinen. Fries Tjirk ‘Tureluur’ krijgt de functie
van achternaam (‘genusnaam’), zoals Ruiter in
het N.
ViF 1977 behandelt de Poelruiter niet (heeft
dus ook geen friese naam voor de soort): de eerste
wn. voor Friesland was op 17 augustus 1986. De
naam van het lemma is een boekennaam, zal bij
de huidige toename van wn.en van de soort mogelijk beter bij friessprekenden in het gehoor
komen te liggen.
ETYMOLOGIE fries dobbe o.a. ‘kuil’ ~N diep,
limburgs duppe, doppe ‘vlak aardewerk schaaltje’
en D Topf ‘pot, (kook)pan, nachtspiegel’. Voor
andere verwante woorden zie sub Dompelaar en
Duiker.
Dodaars Tachybaptus ruficollis (Pallas: Colymbus) 1764, ook lange tijd in de literatuur
Podiceps ruficollis (1). De Dodaars (mv. Dodaarzen) is een kleine Fuutachtige vogel, die in de
Lage Landen broedt en overwintert. Vaak uitgesproken [do-dáárs]. De uitspraak volgens vD
1970 is [dòd-aars]. (2) Oude N benaming [nog in
vD 1904! – maar hier ging men aan recentere ont-

wikkelingen voorbij!] voor de Dodo ⇑. Oudste
vindplaats: reisjournaal van Willem van WestZanen 1602: “… zij grepen Voghelen by sommige Dod-aarsen, by sommige Dronten
genaamt; kregen den naam van Wallich-Vogels,
ten tijde dat Jacob van Nek hier was …” [Van
Wissen 1995 p.21].
De Nederlanders ontdekten de Dodo Raphus
(pas) in 1598; in 1681 was de soort uitgeroeid
[Gooders 1975; Van Wissen 1995]. Robert 1993
verwijst onder het trefwoord F Dodo (oudste
vindplaats 1663; via het E zou het in het F gekomen zijn) naar het N “dod-aers”. Vroeg 1764
gebruikte voor “Ruficollis” uitsluitend de naam
“Klein Duikertje” en bij Houttuyn 1763 heette
het bij de bespreking van de Dodo (p.320):
“… door de Hollanders Dronte of Dod-Aars geheten”.
De naam Dod-Aars voor Tachybaptus komt
voor in NV III 1797 (als derde keus) en Dodaars
(idem voor Tachybaptus) in B&O 1822 (als
tweede keus).

Dodaars

Schlegel 1852 schreef DODAARS (voor Tachybaptus) vet als teken van ingeburgerdheid van de
naam. In 1858 (p.503/504) schreef hij dat de
naam Dodaars al in gebruik was voor Tachybaptus vóór men de Dodo van Mauritius zo ging noemen. Schlegel noemt hier helaas geen bron.
Mogelijk vergiste hij zich of was in de war met de
gelijkende naam Aarsvoet ⇑. Tachybaptus (=het
fuutje) was h.t.l. nauwelijks bekend. Vroeg 1764:
“Is zeer zeldzaam in onze Meiren”. Linnaeus
1758 kende hem niet en Houttuyn 1763 ook
alleen maar via het werk van de Fransman Brisson. {Het is Houttuyn maar nauwelijks duidelijk
dat de Dikbekfuut uit Noord-Amerika een
andere is dan de Dodaars uit Europa.}
Het doet wat vreemd aan dat de naam DodAars voor de Dodo de Dodo zelf zeer lange tijd
overleefd heeft, maar inmiddels is deze toch wel
nagenoeg verloren gegaan; dezelfde naam echter

DODO

werd steeds meer betrokken op een nog
bestaande, en ook steeds beter bekend wordende,
andere vogelsoort, namelijk Tachybaptus. Het
van oorsprong uitheemse woord Dodo ⇑ raakte
dan tegelijkertijd in N in zwang voor de uitheemse en uitgestorven soort; heden is dit nagenoeg de enige betekenaar (ook al is de referent
uitgestorven).
ETYMOLOGIE het eerste element vinden we ook
in de plantennaam Lisdodde Typha met als synoniem: ‘Donse(n)’ [VK p.162; Dodonaeus 1608].
Voor dons zie sub Donsstormvogel. N aars
=‘anus’, maar vermoedelijk ook in overdrachtelijke zin ‘de achterkant van mens of dier’. De
gehele achterkant van de Dodaars is gelijkmatig
bedekt met donsachtige veertjes. Maar de
Dodaars Tachybaptus was dus ws. niet de oudste
referent van de naam Dodaars; vDE 1993 verklaart de naam (onder het synoniem “dodo”) dan
ook anders: dod staat voor dot ‘pluk’, duidend op
de (geïsoleerde) pluk veren die de Dodo Raphus
achter op z’n rug heeft staan. Ook Houttuyn
1763 noemt het woord dod, waarmee in een
oudere bron “vier of vijf veerkes, wat meer verhieven dan de andere” [Van Wissen 1995 p.21]
zijn bedoeld.
Beide verklaringen zouden van toepassing
kunnen zijn: de Dodo had inderdaad een opvallend dotje veren aan z’n ‘aars’ (‘achterkant’),
maar tevens waren de veren van deze vogel donsachtig van karakter [Van Wissen 1995].
De betekenis van dod was dus niet zozeer
1. ‘dodde =dons’ maar eerder 2. ‘dotje1 =plukje
veren’ (1554). De oude N naam Todaers
(Mourer-Chauviré et al. 1995; Nature 373: 568)
wijst ook al in deze richting: N tod (c.1650) ‘vod,
lor, lomp’ <nederduits tot, tod (17e eeuw)
‘bundel’ <ohd zoto, zato, zata ‘bosje haar’ (vgl. N
toddik en taddik), maar de naam Todaers is vermoedelijk jonger dan Dod-Aars. Voor etymologie
van -aars zie sub Aarsvoet.
1

N dot ‘pluk; iets liefs’ is niet voor 1608 gevonden [VT 2000]. Het WNT komt met een veel
later jaartal (1836) [Sijs].

1 WNT

1853 als oudste datering van de N naam
[Sijs 2001].
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Dodo Raphus cucullatus (Linnaeus: Struthio)
1758 (=Didus ineptus Gmelin). Grote en zware,
niet tot vliegen in staat zijnde, Duifachtige vogel
op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan.
Het eiland is door de Hollanders naar Maurits
van Oranje (1567-1625) genoemd; de eilandengroep (Maskarenen <Mascarenen) is genoemd
naar de portugese ontdekker Pedro de Mascarenhas (al in 1502 [Ter Laan 1949]). De Nederlan-

ders zagen de Dodo pas in 1598; in 1681 was hij
uitgeroeid door overbejaging en door faunavervalsing met niet-natuurlijke vijanden van de
vogel. Er zijn thans zelfs geen opgezette exemplaren meer; er zijn enkele gereconstrueerde skeletten en verder veel losse botjes in diverse musea
[Luther 1972].
E As dead as the dodo ‘Zo dood als een pier’ is
een gezegde dat sarcastisch verwijst naar dit definitief uitgestorven zijn.
Omdat Linnaeus 1758 de soort noemt (als
“Struthio” (=Struisvogel)), behandelt ook Houttuyn 1763 hem. Deze vermeldt het volgende
(p.320): “Men vindt deezen van CLUSIUS, die ’er
een zeer slegte Afbeelding van gegeven heeft, de
uitheemsche Kalkoen getyteld, en anderen noemen hem de gekapte of gekaperde Zwaan [⇑] van
’t Eiland Mauritius; … door de Portugeezen
Dodo1, door de Hollanders Dronte of Dod-Aars2
geheten, zegt BONTIUS, die ’er een Afbeelding
van geeft. Anderen zeggen dat de onzen, op dat
Eiland, hem Walg-vogel plagten te noemen. Ik
heb den naam van Dod-Aars, om dat de Staartveeren als tot een bol samengerold zyn, behouden.” Op p.321 komt Houttuyn al tot een bang
vermoeden: “Den Dod-Aars1 merkt men, in ’t
algemeen, als een Inwooner van Mauritius aan,
doch ik vind onder de Vogelen van dat Eiland,
thans l’Isle de France, hem door den Abt DE LA
CAILLE niet opgetekend. Misschien zal hy ’er,
door langheid van tyd en het menigvuldig Jaagen,
reeds geheel zyn uitgeroeid; want hy was traag
van gang en dom, wordende ligtelyk gevangen,
zegt BONTIUS.”
Zie ook Burgemeester, Dodaars, Dronte,
Gekaperde Zwaan, Kermisgans en Walghvoghel.
ETYMOLOGIE De naam is volgens Weekley
1967 afkomstig van portugees doudo (=doido
‘gek, dwaas’), omdat de vogel zich gemakkelijk
liet pakken; veel vogels hebben zulk soort
namen, vooral de tropische zeevogels, die geen
mensen gewend waren en er niet voor vluchtten
(bijv. Noddy).
Van Wissen 1995 vermeldt als één der etymologieën een geluidsnabootsing van de (Duifachtige) roep “doe-doe” van de vogel (in vD 1904 staat
Doedoe als naam vermeld!). Aangezien hiervoor
geen N bronnen pleitten, zou dit ook weer een
portugese inbreng van de naamsgeschiedenis
kunnen zijn. In dat geval hebben de Portugezen
in het geluid van de vogel hun woord voor ‘dwaas’
gehoord.

DOFFER – DOMINYLYSTER
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Ook vDE 1993 memoreert dat de naam
Dodaars ⇑ vroeger aan de Dodo werd gegeven.
Het is ws. zo, dat de namen Dodo en Dodaars
enige tijd met elkaar verward werden of door
elkaar gebruikt en dat na het uitsterven van de
Dodo in 1681 de naam Dodaars hoe langer hoe
meer uitsluitend voor de ‘kleine fuut’ beschikbaar kwam. In Houttuyn 1763 en Vroeg 1764
wordt de naam Dodaars nog niet gebruikt voor
de kleine Fuutachtige; voor deze wel de namen
Aarsvoet en klein Duikertje.
De etymologie van Dodaars ⇑ is een geheel
andere dan die van de naam Dodo. Toch kan er
nog wel een verband zijn: de portugese naam
(Doudo) kan door de Nederlanders opgevangen
zijn, waarna de Nederlanders de klank van die
naam hebben gebruikt als ‘voorzetje’ tot hún
naam, die vanwege het tweede deel veel wegheeft van een schimpnaam. Als een oude N
naam Todaers tegen de verwachting in al
bestond, is mogelijk bij deze gelegenheid de [t]
in een [d] veranderd.

Doffer Algemene N naam voor het % van de
Duif ⇑; dikwijls is de gedachte aan een vogeltaxon (de orde Columbiformes) ver verwijderd,
wat de spelling doffer dan rechtvaardigt [vD].
Het lange bestaan van een speciale naam voor
het % van de vogel (net als Haan naast Hoen)
wijst erop dat Duiven (en Huishoenders) al even
zo lang bij de mensen bekend waren c.q. als huisdieren gehouden werden; dit om het vlees en om
de eieren. Mogelijk verklaart dit de friese namen
Doffert ‘% Kieviet’ ⇑ en Doke ‘& Kieviet’ ⇑;
immers speciaal in Friesland was (en is) ook de
Kieviet ‘eierleverancier’.
Zie ook Duifhoorn.
ETYMOLOGIE N Doffer (doffer) (1616), fries
Doffert ⇑, vlaams Duiver, Duiverik [WVD]
<mnl Duver [JvM], Duveric, Duverinc [MH]
{mnl Duvoor, Duufhorn, Duufhoern, Dofhorn
[MH] behoren bij Duifhoorn ⇑}; nederduits
Düwer, Düffer(t), Duffert <mnd düffer, dûver
[Suolahti; VT]; Duberd in Thüringen neemt tussenpositie tussen Duffert en Tauber in; D Tauber, Täuberich <mhd tûber.
Het suffix -er wordt verondersteld naar het %
dier te verwijzen, net zoals in Kater bij Kat. De
oorsprong van dit suffix is niet bekend (FWH en
NEW veronderstellen germ *-ran); Kluge 1888
[Suolahti 1909 p.210] neemt *haro aan, maar
Kluge 1899 noemt een dergelijk suffix niet.
Bovendien blijkt dat maar weinig woorden dit
suffix kregen (Marter bijv. heeft het níét, contra
NEW sub kater 1); eigenlijk worden alléén Doffer

en Kater als voorbeelden opgevoerd. Daarom is
het het overwegen waard, of er bij Doffer eerder
sprake is van een oude ss., te weten van duva
‘Duif’ + aran ‘Arend, Vogel’, waarvoor zie Duifhoorn, Hoorn en Merelhoorn. {S&S spreken
inderdaad van “Duifhoorn … werd verkort tot
Doffer” (p.62). Alleen voor Kater is zo’n ss.
onwaarschijnlijk: een Kater is immers geen
‘Vogel’.}
In Doffert ⇑ en Duiverd (in Linkhout (BL)) kan
paragogische t resp. d worden aangenomen.
Het suffix -erik zou naar analogie van het suffix in Ganzerik ⇑ (en D Enterich) kunnen zijn
gebruikt [Suolahti p.211].

Doffert Friese naam voor het % van de Duif,
maar (overdrachtelijk) ook voor dat van de Kieviet [ViF 1976; Zantema 1992]. Het & van de
Kieviet heet in delen van Friesland Doke
(<Douke) ⇑ [ViF; Visser 1993; niet in Zantema].
Baart 1640 noemde middelfries “Duwkers
(lijts en graet)” [ViF p.75]; dit woord betekent ws.
‘Duiven’, maar het woord vertoont een wat
vreemde suffixcombinatie van -er (wat op de
mannelijke vogel zou kunnen wijzen) en -ke
(verkleiningssuffix), in het fries gebruikt (bij
Dou) om de vrouwelijke vogel aan te duiden.

Doke Friese naam voor het & van de Kieviet
[ViF; Visser 1993; niet in Zantema 1992]. Spelling voor 1980: Douke. Het % van de Kieviet heet
in delen van Friesland, speciaal bij de aaisikers:
Doffert ⇑. Ws. is de naam gegeven omdat de Kieviet (een beperkte tijd van het jaar) eieren levert
voor de consumptie, net als de Duif (vroeger).
ETYMOLOGIE De naam is in feite het verkleinwoord (met het suffix -ke) van fries Do ⇑.
Dole Mnl benaming voor de Kauw. Zie ook
Dool [MH 1932].

Dominylyster Officiële friese naam voor de
Beflijster ⇑, vanwege de gelijkenis met de (dominees)toga (zwart) en de bef (wit) [Zantema 1992;
Visser 1993]. Dominé in de Stellingwerven [ViF
1979]. Albarda 1897 geeft Dominélijster, maar
geeft niet aan in welk deel van het land deze
naam thuishoort. De Vries 1911 geeft deze volgorde van volksnamen voor de Beflijster:
“Dominy-Lyster, Ringlyster, Kranslyster en
Beflyster. Hilgelânsk: Kringelt Trosel, Sylt:
Pröst (Prùst = Dominy).” In De Vries 1928 het-
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zelfde, maar de eerste twee in het rijtje van plaats
gewisseld.
ETYMOLOGIE dominee: <mnl domine (met
sjwa op het eind van het woord; in de 17e eeuw
werd in sommige kringen de toonloze e als vulgair beschouwd en ging men hem beklemtonen)
<Lat domine, aanspreekvorm van dominus
‘heer’ <Lat domus ‘huis’ <Gr domos ‘woning,
huis, kamer, hut’ etc. <Gr demoo ‘bouwen’,
verwant met N timmeren (Klankwet nr.5).

Dompelaar Koenen-Endepols: “watervogel die
dikwijls in het water dompelt” en vD 1970: “duiker (zekere watervogel)”. N (dial.) dompen
‘(doen) duikelen’, mnd dumpeln ‘onderduiken’
[NEW; VT]; (vgl. zweeds Dopping ‘Fuut’, ‘dompelaar’) (zweeds doppa ‘onderdompelen, dopen’, de
N volksnaam Dopper ‘Kuifeend’ (zie ook sub
Toppereend)) en E Dopper (c.1440-1634) =E
Dopchick, Dabchick ‘Dodaars’ (vgl. ook E Dipper
‘Waterspreeuw’, letterlijk: ‘dompelaar’, ‘doper’).
VK: “dompelen (intwaeter) = duyckelen”.
N synoniem (?) Duiker ⇑. ?N syn. duikelaar?
In de Statenbijbel van 1728 is sprake van “het
Duyckerken” (Lev. 11: 17), in de nieuwe vertaling (1969) met “aalscholver” vertaald. Zie ook
Domphoren en zie sub Roerdomp.

Donkere Swellesturtwilster Officiële friese
naam voor de Steppevorkstaartplevier ⇑ [Boersma 1994]. Voor Swellesturtwilster, ⇑. Het bnw.
donker is van toepassing: de Steppevorkstaart is
iets donkerder op de mantel dan de Vorkstaartplevier. De eerste wn. voor Friesland van de
onderhavige soort was op 28 mei 1987. Vóórdien
werd de friese naam ws. zelden of niet gebezigd.
Donsstormvogel Pterodroma mollis (Gould:
Procellaria) 1844. Voorkeursbenaming voor de
Atlantische Grijze Stormvogel (BWP I p.129),
een lid van het geslacht Pterodroma (de zgn.
Gadfly Petrels), die broedt op Madeira, de Kaapverdische Eilanden en enkele op het Zuidelijk
Halfrond gelegen eilanden. De soort werd op 24
oktober 1992 door 7 zeetrektellers vanaf de
nederlandse kust bij Camperduin waargenomen.
E Soft-plumaged Petrel; D Weichfedersturmvogel. Al deze namen wijzen op de zachte structuur van de veren van deze soort, als ware het
dons (zie ook ‘dodde’ onder Dodaars). Zie ook
onder Stormvogel. Zie ook Gon-gon.
ETYMOLOGIE N dons <mnl donst, dunst, dust,
doest, doust, donse (=‘stuifmeel, dons, planten-
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Domphoren Domphoorn Volksnaam voor
de Roerdomp ⇑ in Noord-Brabant [Schlegel
1858; WBD]. De spelling Domphoorn bij Schlegel
1858 en in Vlamertinge (WVl) [WVD 1996]. MH
1932 noemt de naam al als mnl woord (“snuiter;
ook: roerdomp”). Gesner 1555 geeft “Niederländisch Domphorn” [HG 1669 p.3,45]. Wüst
1970 vermeldt D Domp(s)horn. Het element
hoorn (of horen) zal bij het gebruik van de naam
aan het overeenkomstige muziekinstrument
gedacht doen hebben, maar dit is vermoedelijk
niet de primaire betekenis. Er zijn drie manieren
denkbaar waarop dit element in de naam is getreden: 1. ofwel vlaams Puithoorn (/Puithoren)
heeft de gedachte aan de hoorn opgewekt (Puithoorn is ongetwijfeld een verbastering van Putoor, ⇑), 2. ofwel Domphoorn is een inversievorm
(net zoals Rosed(r)ommel en Rommeldoos dat
zijn; beide zijn namen voor de Roerdomp), en in
dat geval gaat de naam op een zeer oude inversievorm terug (ohd Horotumbil of *horodumbil). 3.
het element hoorn is dat als in Hoorn, Duifhoorn ⇑.
ETYMOLOGIE domp-: dit woorddeel wordt door
NEW 1992 in verband gebracht met het doffe
geluid van de Roerdomp in de paringstijd

en vDE 1993 brengt het in verband met de mnl
ww.en dommen en dompen ‘dreunen, een dof
geluid maken’; ook: ‘donderen’). Ook Sijs 2001
ziet -domp nog als klanknabootsend. Ongetwijfeld zal het geluidsaspect meegespeeld hebben,
maar N Roerdomp, ohd rôrodumbil en oudengels
raredumle kunnen het mooist onder één noemer
gebracht worden door uit te gaan van het ww.
dompen in de betekenis van ‘(doen) duikelen’ of
mnd dumpeln ‘onderduiken’, grondvorm
*dumpa (vgl. sub Dompelaar). De betekenis van
de vogelnaam is dan: ‘riet-duiker’, ‘vogel die
in Rietvelden onderduikt’. Hierop zou D horotuchil dan mooi aansluiten, want -tuchil betekent ook ‘duiker’ (zie sub Duiker). Aangezien
horo- ‘moerassige plaats’ kan betekenen, staat er
(weer): ‘vogel die in moerassige gebieden onderduikt, daar zijn verborgen bestaan leidt’. In die
moerassige plaatsen groeit dan het Riet (=roer-,
rôro-, rare-).
NEW 1992 noemt een groot aantal varianten
van de naam Roerdomp (in verschillende talen
en dialecten), waarbij zowel het eerste deel van
de naam een heel andere betekenis kan hebben
(bijv. in ohd horo-tumbil betekent het eerste lid
modder; meer hierover sub Haarsnip) dan het
tweede: in ohd horo-tuchil betekent het tweede
deel ws. ‘duiker; meer hierover sub Duiker).

DOODSHOOFDJE – DOORNSLUIPER

haar, Duist (=Vossestaart, Alopecurus myosuroides Huds.)’; vgl. ook Donse sub Dodaars). E
down, noors/zweeds dun <oudnoords dúnn; D
Daune <nederduits dune; <germ *duna <idg
*dhu, *dheu ‘stuiven, dwarrelen’ etc.; hieruit ook
N duin (‘stuifzand’); verwant zijn E dust ‘stof’ en
D Dunst ‘damp, wasem’. Vgl. ook F duvet ‘dons’
sub Eider.

Doodshoofdje Volksnaam voor de Staartmees ⇑, volgens Thijsse 1938 en De Jong 1962
alleen voor de vogels met witte koppen. Aangezien deze variant (witte kop met zwarte ogen
en ‘mond’) het meest op een doodshoofd lijkt, is
de benaming te begrijpen. Deze variant is echter
tamelijk zeldzaam. Ook de trekkers uit Scandinavië (de ondersoort caudatus) zien er zo uit,
maar zijn bij ons eveneens zeldzaam.
Wickevoort Crommelin (et al.) 1858: “Parus
caudatus, Linn.; bij Haarlem ook Pijlstaartje
en Doodshoofdje genoemd. Cr.” Hieruit blijkt
geenszins dat het bij de naam Doodshoofdje
uitsluitend om de witkoppige vorm gaat. De
mening was toen echter, dat alle inheemse
Staartmeesvormen witte koppen kregen in het
volwassenkleed.
ETYMOLOGIE dood (znw.): N dood <mnl dôt
[Bern. c.1240], dood, doot, doet <oudnederfr dôt,
oudsaksisch dôth, voltooid deelwoord van
het ww. dooyen ‘wegkwijnen, wegsmelten’ (>N
dooien).
Doofje Zie Doverik.

daarmee in verband te brengen en niet bijv. met
het ‘draaien’ (zwaaien) van de staart; je zou dan
nl. de naam ‘staartdraaier’ verwachten. Men
moet bij het ww. draaien aan een ambachtelijke
handeling denken waarbij het te bewerken voorwerp om een spil draait. Bij de vogelnaam is dan
de doorn als spil gedacht, het opspietsen van het
prooidier werd verondersteld al draaiende te
geschieden. (Dat hierbij niet het woord boorder
werd gebruikt is te verklaren door de handeling te
betrekken op de doorn als spil, en niet op het
prooidier). Bij het draaien wordt ook gesuggereerd: ‘de nek omdraaien’; HG 1669 verwoordt:
“Zu Teutsch wird er Dorndreher und Dornkrätzer darumb genennt / weil er die Käfer oder
Vögelein / so von ihm gefangen worden / an einen
Dorn stecket / und daran umbdrehet und
ertödtet”.
VK c.1618: “deurn-draeyer … Lingulaca,
lanius, auis genus. sax. dorn-dreyer.” Hierin is
Lingulaca (‘tongetje’) mogelijk een drukfout!
Men mag verwachten: Ungula ‘klauw, folterhaak’, ook: ‘hoef’.
ETYMOLOGIE N doorn <mnl doorn, dorn,
doren, dorijn, deurn; D Dorn <ohd dorn; E thorn
<oudengels thorn; noors/zweeds/deens torn (ook
zweeds törne; zweeds Törnskata ‘Grauwe Klauwier’), ijslands þorn <oudnoords þorn; fries
toarn <oudfries thorn; oudnederfr en oudsaksisch thorn; gotisch þaurnus; germ *thurnu;
oudkerkslavisch trunu ‘doorn’; iers trainin, kymrisch draen, draenen; oudindisch trná ‘gras,
halm, stro’; idg *ter, *tr- ‘boren, draaien, steken’.
In de plaatsnamen Doorn en Deurne zit ook
het begrip doorn.
Voor de etymologie van draaien zie sub Draaihals.

Dool Dole Mnl benaming voor de Kauw [MH
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1932]. Meer sub Dale.

Doorndraaier Dorendraaier Naam voor
Klapekster en Grauwe Klauwier, bij de laatste
met de toevoeging ‘Bruine’. De naam komt voor
in twee uiterste hoeken van ons land: Groningen
[VPG] en Zeeuws-Vlaanderen [Rogiers 1988], wat
doet vermoeden dat het eerder een (vertaalde)
boekennaam is dan een echte N volksnaam.
Inderdaad staan in HG 1669 frequent D Dorndreher en Dornträher (II p.152-157) en ook
Houttuyn 1762 verwijst naar D Thorntraher.
Het element doorn (doren) verwijst naar
scherpe stekels van struiken (zoals bijv. Meidoorn, Sleedoorn, Braam of Hondsroos), waarop
Klauwieren ⇑ hun prooi plegen te spietsen. Het
ligt dan voor de hand om ook het element draaier

Doornkruiper Dorenkruiper Volksnaam
voor de Heggenmus in Noord-Brabant [Schlegel
1858]. Vgl. fries Toarnkrûper, Toarnhipper.
Voor etymologie zie sub Doorndraaier en sub
Boomkruiper.
Doornsluiper Volksnaam voor de Griel ⇑
[Houttuyn 1763; Schlegel 1852]. Toen deze
soort nog in de hollandse duinen broedde, hield
hij zich bij voorkeur op in Duindoornstruwelen
[Thijsse 1938]. Indien het nodig was zich te verplaatsen (bij naderend gevaar bijv.), gebeurde dat
zo heimelijk als maar mogelijk was (het kenmerk
van sluipen). Albarda 1897 vermeldt Doornslijper (p.72), maar waarschijnlijk is dit een drukfout; in zijn register (p.142) staat Doornsluiper.

DOORN-WIEK – DOUKE

De naam is vermoedelijk een echte volksnaam; dit i.t.t. Griel, welke naam ws. door
Gesner 1555 (ws. ten onrechte voor deze soort!)
in de boeken is geraakt.
ETYMOLOGIE N sluipen <mnl, mnd slupen; D
schlüpfen (naast schleichen <ohd slihhan)
<mhd slüpfen, slupfen <ohd slupfen, intensivum van ohd sliofan. E slip <oudengels slupan;
gotisch sliupan. Deze woorden lijken in betekenis op die van het element ‘smus’ in Grasmus ⇑,
ook een vogel die door het struikgewas ‘sluipt’.

de aan een doodskop herinnerende kop van de
vogel, die deels lichtblauw en kaal is en een contrasterend donker oog heeft [Suolahti 1909
p.247].
Zie sub Doodshoofdje voor de etymologie van
doot.

Dou Friese naam voor Duif, in de spelling van
vóór 1980 [Zantema 1992 p.17]. Na 1-1-1980 is
de spelling Do ⇑ voorgeschreven.
Dougalls Stern Sterna dougalli Montagu 1813.
Stern die bijna wereldwijd voorkomt, maar in
Europa tamelijk zeldzaam is en slechts op enkele
plaatsen aan de ierse, engelse en franse kust
broedt. In N inmiddels (5/4/94) 16x waargenomen als zeldzame gast1.
De N naam is een boekennaam, overgenomen
van de wetenschappelijke naam; deze is ter ere
van de schotse medicus en ornitholoog Peter
McDougall (1777-1814), die deze soort schoot
op 24 juli 1812 aan de monding van de Clyde en
als nieuwe soort voor de wetenschap opzond naar
de engelse ornitholoog George Montagu (17531815). Deze publiceerde hem met de E naam
Roseate Tern in het Supplement to Ornithological Dictionary. Schlegel 1844 (p.CXXX) en 1858
hield voor deze de naam Sterna paradisea van
Brünnich 1764 aan (in 1763 publiceerde Pontoppidan de soort met deze naam: zie Noordse
Stern).
1

Sporenkieviet

Doorn-Wiek Doornwiek Plevier Oude N
naam [Houttuyn 1763] voor de Sporenkieviet ⇑.
Het zijn boekennamen: de Sporenkieviet kwam
in de Lage Landen niet voor. Pas recent zijn er
enkele wn.en, ws. steeds van ontsnapte vogels.
Uit van elders (Afrika) aangevoerde balgen was
bekend dat de soort een doorn (=spoor) aan elke
wiek (=vleugel) heeft.

Douke Friese naam voor Duifje (=Duivin),
ook voor het & van de Kieviet, in de spelling van
vóór 1980 [Zantema 1992 p.17]. Na 1-1-1980 is
de spelling Doke ⇑ voorgeschreven.
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Dootshoofdeken Oude N naam voor het
Parelhoen ⇑ bij Junius 1581. De naam komt van

Albarda 1897 noemt een vangst (van 5 vogels
tegelijk) en een wn. (van hemzelf) van 2 vogels
tegelijk, beide van zeer late datum (30 oktober
1886, resp. 1/2 oktober 1896), onder de naam
van Dougall’s Zeezwaluw; aangezien de determinatie voornamelijk op grond van de snavelkleur geschiedde, zullen al deze vogels
Visdieven in winterkleed geweest zijn. Ook
Buekers 1902 vermeldt deze gevallen en geeft
een determinatietabel van Sterns (p.509) uitsluitend gebaseerd op de kleur van snavel en
poten. Bureau 1905 [in: Bowdler Sharpe 1907]
maakt melding van mogelijke gevallen in N
gemeld door Temminck 1840, maar merkt op
dat septemberwaarnemingen “wel wat laat”
zijn (p.329).

DOVERIK – DRAAIHALS

Doverik Volksnaam voor het Bokje ⇑ [Schlegel
1852: “in sommige streken van Noord-Brabant
dooverik genoemd”]. Bij Wegman 1765: “Kleine
Poelsnep of Doofje.” Deze vogel staat erom
bekend dat hij zich bij het naderen van gevaar
zeer lang drukt en pas op het allerlaatste ogenblik
opvliegt. Dit deed de naamgever vermoeden dat
de vogel het gevaar niet hoorde aankomen,
m.a.w. doof was. Mogelijk heeft daartoe nog bijgedragen dat deze soort óók nog ‘stom’ was, nl.
bij het opvliegen geen geluid pleegt te geven, i.t.t.
de verwante Watersnip, die dan “schrèk, schrèk”
roept. Bovendien kent men h.t.l. het baltsgeluid
van het Bokje niet (i.t.t. dat van de Watersnip).
Een fries gezegde is: Sa dôf as in snip (‘zo doof als
een Snip’), maar er is ook Sa dôf as in ekster en Sa
dôf as in kwartel (N: Zo doof als een Kwartel).
De mythe van de ‘dove vogel’ komt ook in de
deense literatuur voor. Bij Syv c.1700 komt de
vogelsoort “Taputen” voor (vgl. sub Tapuit),
welke geduid wordt als Bosruiter of Oeverloper.
Deze vogel zou, omdat hij zelf doof zou zijn, het
gezelschap van de Kieviet houden, zodat deze
hem kon ‘waarschuwen’ bij gevaar [Schiøler
1925 p.40].
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Bokje

B&TS 1995 noemen de volgende varianten:
Doofje (Reeuwijk), Doover (Limburg), Doverikje (Noord-Brabant, oost Zeeuws-Vlaanderen
en Vlaanderen) en Düverik (Zeeuws-Vlaanderen). WVD 1996 noemen deels dezelfde namen;

voorts Dover(tje) in Dudzele en Lokeren,
Dovaard in Zingem en Meilegem en Dovende
Snep in St.-Jans-Kappel. Doffer in Woumen
wekt ten onrechte associaties met een Duif;
Doverik staat bij Joos 1900 voor de Watersnip.
{Aangezien mnl doof, doove nog heel wat meer
kon betekenen dan alléén maar ‘doof’ en de
ouderdom van de vogelnaam Doverik niet precies bekend is, en ook gezien de vlaamse naam
Dovende Snep, moet niet uitgesloten worden dat
de namen in dit artikel oorspr. iets heel anders
betekenden! Denkbaar is dat ‘gevoelloze, duffe
vogel’ de bedoeling was, wat bij de natuur van het
Bokje (ten onzent!) zou kunnen passen. Ook zou
juist het tegengestelde, ‘razende snip’, het
oorspr. beeld geweest kunnen zijn (vgl. D toben
‘razen’ en mnl doven ‘krankzinnig zijn’); in dat
geval heeft de naam ongetwijfeld níét op het
Bokje, maar op de h.t.l. broedende Watersnip
geslagen; de ‘blatende’ baltsvlucht van deze joeg
de mensen soms schrik aan!}
Schwyzerdütsch Stümmeli ‘Bokje’ [S&vB 1892]
is ws. afgeleid van D stumm ‘stom’. F Bécassine
sourde (sourd ‘doof; verborgen, heimelijk’); provençaals Sourdet c.s.; catalaans Becadell sord; Sp
Agachadiza Chica (Sp agacharse ‘zich bukken,
wegkruipen’; hacer la agachadiza ‘wegkruipen’).
It Frullino slaat ws. op de enigszins fladderende
vlucht.
ETYMOLOGIE N doof ‘niet kunnende horen’
<mnl doof, doove, douf, doef ‘gevoelloos; gek,
dwaas; doof’; soortgelijke betekenisovergangen
ook in andere talen. D taub <mhd/ohd toup;
mnd dōf; fries dôf, doof <oudfries dāf; E deaf
<oudengels dēaf; ijsl daufur, nynorsk dauv,
noors/deens døv, zweeds döv <oudnoords daufr;
gotisch daufs, daubs [Mackensen, resp. VT].
Klankwet nr.21 is van toepassing.
Germ *daub- [KJE] <idg *dheubh-of dhubh(Klankwetten nr.2 en 1).
Verwant zijn o.a. N Dovenetel (Lamium), N
dof en duf, D toben ‘razen’, oudsaksisch dobon
en oudengels dofian ‘gek zijn’, zweeds duven ‘slaperig, slap, sloom; verlept; verschaald’ <oudnoords dofinn ‘slap’. Buiten het germ: Gr JLN8`H
typhlós ‘blind, omneveld’, Gr JØN@H typhos
‘damp, rook; beneveling, bedwelming’ (>N tyfus
‘zenuwzinkingkoorts’, It tifosi ‘sportfanatici’),
oudiers dub ‘zwart’ (dat soms ook in verband
gebracht wordt met N Duif ⇑).

Draaihals Jynx torquilla Linnaeus 1758.
Spechtachtige vogel, die in de Lage Landen voorkomt. Hij maakt draaiende, Slangachtige bewegingen vanuit de hals (wanneer men de vogel in

DRAAINEKKE – DREKHAAN

de hand heeft). Vandaar de naam Adderspecht ⇑.
Fries Draainekke ⇑, ook Skeefhals. Houttuyn
1762 noemt de naam als in het lemma (p.371),
“naar ’t Hoogduitsch”. D Wendehals <D Windhals [Jonston 1660 Tab.42, vermoedelijk naar
Gesner 1555].
E Wryneck (1585). Vanwege het Slangachtige
de E volksnaam Snake-bird; ook Twister [Jackson 1968]. F Torcol (1564) (tordre ‘draaien, torderen’; col ‘hals’); Sp Torcecuello; catalaans
Colltort; It Torcicollo.
ETYMOLOGIE N draaien <mnl dra(e)yen,
dreyen; fries draaie <draeie; D drehen <ohd
draen; oudsaksisch thraian; oudengels thrawan
(verdrongen door turn uit Lat en F); noors dreie;
Lat terebra en Gr JXD,JD@< teretron ‘boor’; idg
*ter, dezelfde wortel als bij doorn (zie sub Doorndraaier).

Draainekke Officiële friese naam voor de
Draaihals ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries 1928
Draeinekke, maar in De Vries 1911 nog een “?”.
Wel in 1911 al helgolandfries Draierfingk, waarbij -fingk zoveel als ‘vogel’. N nek vindt in vogelnamen bijna geen toepassing, E neck daarentegen
veel (bijv. in E Wryneck ‘Draaihals’, Long Neck
‘Blauwe Reiger’ Rednecked Stint ‘Roodkeelstrandloper’); in het N vindt men wel de elementen hals
(zie Halsbandparkiet) en -keel ⇑.
ETYMOLOGIE fries nekke <oudfries hnekka; N
nek <mnl necke (c.1280-1290); mnd necke; E
neck <oudengels hnecca; D Genick <mhd genic,
genicke, collectivum bij mhd necke; <germ
*hnekka, Pnekka [Klankwet nr.9]. Daarnaast
ablautend D Nacken <mhd nac, nacke <ohd
nac(h), hnac, hnach; mnl nac, nacke; mnd nacke;
ijslands hnakki, zweeds nacke, noors nakke
<oudnoords hnakkr, hnakki; <germ hnakka-,
Pnakka- ‘kromme nek van een dier’; oudiers
cnocc ‘heuvel’; <idg *ken- ‘samendrukken, knijpen’.
N nok is verwant; daarentegen F nuque ‘nek’
<m.e.Lat nucha ‘nek’ <arabisch nukha ‘ruggenmerg’ zijn niet met nek verwante woorden.
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Drekhaan Alternatieve1 naam voor de Hop in
Groningen [Gavere & Bemmelen 1856] en in
Noord-Holland [Wickevoort Crommelin et al.
1858]. Schlegel 1852 noemt alléén de naam Hop,
maar Schlegel 1858 vermeldt daarnaast ook vier
alternatieve namen, waaronder Drekhaan; deze
dan wel alléén voor de provincie Groningen,
waar de soort volgens opgave van Gavere & Bemmelen “zeer zeldzaam” is. VPG 1983 vermeldt de

naam ook, maar geeft aan (op p.50) dat men de
onderhavige naam na vermelding in de oudste
bron niet opnieuw kon bevestigen. Heropgave
van de onderhavige naam in Albarda 1897,
Snouckaert 1908, Rynja 1983 en B&TS 1995
berust vermoedelijk steeds op van elkaar overschrijven. Een onafhankelijke vermelding van
een naam met ook ‘Drek-’ erin is Drekhoppe in
Winterswijk [Schaars 1989]. Daarnaast zijn er
namen waarin voor drek andere synoniemen
staan, zoals Schiethop, Scheethoppe, Schijthop ⇑, Stronthaan ⇑, Kothoep, Strontlyster en
andere. Jonston 1660 noemt D Kothan
(Tab.XXVII) en HG 1669 Kaathan (wat hetzelfde
is, te weten ‘drekhaan’). Het eerste element van
al deze namen is bepaald door de (onterechte!)
reputatie dat de Hop zijn nest met jongen niet
vrij van hun uitwerpselen zou houden. Anderzijds beschikken het & en de jongen (na vier
dagen) over het vermogen een kwalijk riekend
secreet uit hun stuitklier te scheiden bij bedreiging van het nesthol, bijv. door de mens. Dit zal
de jonge onderzoeker Schwenckfeld2 (1603! Silezië) ondervonden hebben: “De Hoppe, zegt
SCHWENKFELD, is een morsige Vogel, en van een
droefgeestig Temperament: hy kiest de ontoegankelykste plaats der Bosschen tot zyne wooning uit; en schynt iets te hebben van den aart
der Uilen, die schuuw zyn voor hunne medeVogelen. Hy maakt zyn Nest van Drek en Vuiligheid in holle Boomen, als of hy door den stank de
Menschen wilde afschrikken van ’t zelve te naderen. Ik heb hier (zegt hy) zelf de Ondervinding
van gehad, nog een Kind zynde; want, op zekeren
dag zyn Nest vindende in een holle Eikeboom, en
’er de Jongen uit willende haalen, bezoedelde ik
myne Handen met Vuiligheid en Stank” [citaat
uit Houttuyn 1762 p.416].
Het element -haan in de naam is ingegeven
door het bezit van een ‘uitschuifbare’ kuif, die
oppervlakkig aan de kam van een Haan doet
denken. Het woord zat al in D Kothan (zie boven),
het begrip in It Galletto di Marzo (‘maarts haantje’) en Gallo del Paradiso [Houttuyn 1762 p.415].
Voor het element Här- in zweeds Härfågel ‘Hop’
zie sub Haarsnip.
ETYMOLOGIE N drek ‘uitwerpselen; vuilnis’
<N Dreck (“Coenum, excrementum & Sordes”
VK 1618) <mnl drec (c.1285); fries drek3 ‘slijk,
weke grond’ <oudfries threkk; D Dreck <mhd
drec; mnd dreck; zweeds träck <oudnoords
þrekkr. ~Lat stercus ‘drek, mest’ <Gr FJ,D(V<@H stergános ‘mest’ [Muller & Renkema 1963]
(vgl. Stercorarius sub Jager); litouws trišiu, trišti
‘mesten’, teršiu, teršti ‘bevuilen’. Idg *(s)terk,
*(s)terg.

DRIETEENMEEUW – DRONTE

1

2

3

Beter lijkt hier de vermijding van de term
volksnaam, omdat de Hop in genoemde provincies, en ws. overal in N, een zeldzame verschijning was.
Men vindt in de literatuur zowel Schwenkfeld
als Schwenckfeld gespeld.
Fries dridze ‘weke drek, slijk’ is hetzelfde
woord als E dirt ‘vuil, modder, slijk’ <middelengels drit <oudengels ww. dritan ‘defaeceren’;
oudnoords drit [Weekley 1967], dríta ‘cacare’
en het causativum dreita ‘zum Scheissen nötigen’ [AEW]; N dreet ‘scheet’ <drijten (dreet,
gedreten) ‘de buik ontlasten’. Litouws derkiù,
derkti ‘met drek bevuilen’. Idg *dhreid. [NEW
1992; VT 2000]
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Drieteenmeeuw Rissa tridactyla (Linnaeus:
Larus) 1758. Middelgrote soort van Meeuw, die
van alle Meeuwen de kortste achterteen heeft;
deze ontbreekt soms volledig, zodat bij die exemplaren aan elke poot slechts drie tenen zitten.
Aangezien de soort in de Lage Landen vrijwel niet
aan land komt (en hier ook niet broedt), zijn N
volksnamen voor deze soort bijna uitsluitend in
zwang (geweest) bij zeevarenden, die de soort
ook uit de broedgebieden kenden (bijv. KutkeGaap ⇑). De onderhavige naam is een typische
boekennaam: het vaststellen van een rudimentaire achterteen (reeds bekend bij Belon 1555)
was typisch iets voor ornithologen van professie,
c.q. bezitters van vogelcollecties. Vandaar ook
dat hetzelfde motief in de door Linnaeus gegeven
wetenschappelijke naam voorkomt (Lat/Gr tri<Lat tres, Gr treis ‘drie’ en Gr *V6JL8@H dáktulos
‘teen, vinger’). D Dreizehenmöwe <D Stummeldaum-Möve (‘meeuw-met-verminkte-duim’); F
Mouette tridactyle <F Goëland à pouce imparfait (‘id.’) [Schlegel 1844]; zweeds Tretåig mås.
Fries Winterkob [De Vries 1928; maar De
Vries 1912 en Albarda 1897 noemden nog geen
friese naam] verwijst naar het voorkomen in ons
land voornamelijk in de winter (zie WinterMeeuwtje), al was men ws. met de Stormmeeuw, die in Friesland algemener was, in de
war.
Voor het onomatopoëtische aspect, dat E Kittiwake en (ws.) groenlands Tâterâq bepaald heeft,
zie sub Kutke-Gaap.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Drieteenmeeuw
<N Drieteenige Meeuw [Thijsse 1944; Schlegel
1852 (cursief)] <N Winter-Meeuwtje en/of
Kutke-Gaap [Houttuyn 1763]. Houttuyn geeft
in zijn tekst blijk de soort niet of nauwelijks uit
eigen wn. te kennen (“… de gewoone Meeuw der

Binnenwateren in geheel Europa …”). Jonston
1660 geeft van deze soort geen afbeelding en dus
ook geen naam. De oudste vermelding in Engeland is cattiwake van Ray in 1661 [Lockwood
1993]. De oudste vermelding in de D literatuur is
wellicht die van Martens 1675 (Kutgejef en
soortgelijke namen). In de broedgebieden, waar
de lokale bevolking van vogels en eieren leefde
door deze op de ‘vogelrotsen’ onder levensgevaar
te vangen en te verzamelen, kende men de Drieteenmeeuw ws. al wel veel langer. Er is zelfs een
oudnoordse naam Rytr (waarvan >ijslands/færös
Rita, deens Ride en gelatiniseerd Rissa), die een
bekendheid met de soort van voor 1200 impliceert.

Drieteenstrandloper Calidris alba (Pallas:
Tringa) 1764. (Synoniem Crocethia alba). In de
Lage Landen op de trek niet zeldzaam voorkomende Strandlopersoort, die als enige Strandloper de achterteen mist en dus per poot op drie
tenen uitkomt. De naam is een typische boekennaam, verzonnen door natuurhistorici, die de
soort als verzamelobject (dood) in de hand konden bekijken.
Schlegel 1852 zag de soort “in groote menigte
aan het zeestrand” en noemt hem “De drieteenige strandlooper”. Eerder al werd de soort in deel
III van NV (1797) besproken; daar luidde de N
naam Grijze Zandplevier. Linnaeus 1758 vermeldt de soort nog niet (wél in Linnaeus 1766
onder de namen Tringa arenaria én Charadrius
calidris!), dus ook in Houttuyn 1763 komt de
soort niet ter sprake. Vóór Linnaeus 1758 was de
soort al wel in de E literatuur bekend: Sanderling
in 1602, later ook bij Ray 1678 en Pennant 1768.
Sanderling is ook de huidige E naam. De naam
heeft te maken met E sand ‘zand’. Ook in het N
is de naam Drieteenige Zandlooper [Albarda
1897; Thijsse 1944] en Drieteenzandloper [Van
Dobben 1957] geweest. De friese naam Moddersnip is geheel niet treffend: de soort verblijft bij
ons op zandige stranden. Zie ook sub Zandloper
en Strandloper.
Tegenwoordig gebruiken veldornithologen
niet de lange naam van het lemma; meestal heeft
men het over Drieteentjes. De verkleiningsuitgang is handig om het verschil te maken met
‘Drietenen’ =Drieteenmeeuwen [mb.99B,23].
Dronte Oude N naam voor de Dodo ⇑. Naast
“Dodo” noemt Robert 1993 ook F Dronte (1663),
dat afkomstig zou zijn uit een “hollands idioom
op Mauritius”. vDE 1993 beweert net andersom

DROSSEL – DUBBELDE STAR-DUIKER

dat N Dronte uit het F ontleend zou zijn.
Op een getekende kaart uit oktober 1601,
waarop vijf voor anker liggende schepen van de
Eerste Verenigde Compagnie op Oost-Indië zijn
aangegeven, is ook een deel van de kust van Mauritius te zien. Daarbij staat met letter D aangegeven “het gat daer men de cermesgans ofte
Dronten haelde”. De oudste vermelding van de
naam komt dus vooralsnog uit N bron.
De Vries 1962 noemt onder de plaatsnaam
Dronten (Flevoland) het mnl ww. dronten ‘zwellen’. Aangezien de Dodo inderdaad een gezwollen indruk gaf (op overgeleverde tekeningen), zou
de naam Dronte inderdaad uit een ‘hollands
idioom’ afkomstig kunnen zijn, temeer daar het
woord in de franse taalschat erg geïsoleerd staat.
Ook in het D werd de naam Dronte gebruikt
[Wahrig 1992]; idem in het deens [Reinhardt
1842, Naturh. Tidsskr.].

Drupen Oude N naam voor de Wulp ⇑, voor
het eerst in Schlegel 1858 (in Schlegel 1852 nog
niet). Albarda 1897 zegt dat de naam in NoordHolland voorkomt, maar de [uu]-klank is ongebruikelijk voor Noord-Holland (tenzij op
Texel), aangenomen dat het woord iets met
‘druipen’ (vgl. E droop) te maken heeft, wat B&TS
1995 ook suggereren. In Drenthe is de naam
Druper ‘Wulp’ [B&TS] dan meer op z’n plaats.
Het benoemingsmotief kan eventueel de naar
beneden gebogen snavel zijn; een andere mogelijkheid is dat verwezen wordt naar het (vermeende) regenvoorspellende geroep van de vogel
(vgl. Regenwulp ⇑).
Dubbelde Graauwe Haverkneu Naam bij
Vroeg 1764 voor “Emberiza Calandra major” (dit
is wel de Grauwe Gors). Als synoniem wordt
genoemd: Swiebel.
Dubbel(d) heeft hier ws. de betekenis ‘de grotere tegenhanger van’ (die dus niet noodzakelijkerwijs ‘dubbel-zo-groot’ behoeft te zijn. Zie ook
Haverkneu.
Dubbelde Zaager en Dubbelde Groene
Zaager Namen bij Wegman 1765 resp. Vroeg

1764 voor & resp. % van “Merganser (major) Fem.
resp. Mas”! (het uitroepteken omdat men % en &
van dezelfde soort verschillende namen gaf).
Men zal de Grote Zaagbek ⇑ bedoeld hebben. In
beide catalogi komt ook de “Enkelde Zaager” (ws.
Middelste Zaagbek) voor.

Dubbelde Star-Duiker Naam voor “Arctico
affinis” bij Wegman 1765; in de tekst wordt verwezen naar fig.1 op Plaat XL bij Houttuyn 1763;
deze figuur stelt een IJsduiker in zomerkleed
voor. In de tekst bij Wegman staat ook: Le Plon-
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Drossel Droessel Drostel Oude N benamingen voor de Zanglijster of voor Lijster in
ruime zin, vermeld in de VK (c.1618). Tevens
wordt hier genoemd: “sax. drostel”. In het N zijn
deze namen nu misschien wel bijna verdwenen;
vD 1904 en Rynja 1983 noemen ze al niet meer.
B&TS 1995 noemt als volksnaam in de Kempen:
Droesel (=Grote Lijster).
ETYMOLOGIE N Drossel [VK] <mnl drossel,
droossel; D Drossel ‘Lijster’ <mnd drosle /mhd
Drostel <ohd drosca(la); E Thrush ‘Lijster’, maar
ook (lokaal en/of verouderd) Throstle, Thresher
(<Thresh c.1676), Thrissel (<thristill (1375),
Am Thrasher ‘Spotlijster’, Thrushel, Thrice
Cock ‘Grote Lijster’ (<middelengels *thrishcoc
<oudengels þrysce) <middelengels thrus(c)he
<oudengels þrysce, þræsce; deens Drossel [Syv
c.1700], noors Trost, zweeds Trast, ijslands
Þröstur <oudnoords þröstr <*þrastu; <germ
*þrostlo- (lo- verkleiningssuffix), *þrau(d)sk(>ohd drosca, oudengels þrysce, verwant met
welsh tresglen) en *þrau(d)st-. Dit laatste gaat
overeenkomstig de Germaanse Klankverschuiving terug op idg *tr-zd. (Klankwetten nr.8 en 5.)
Aan de idg naam wordt onomatopoëtische
waarde gehecht.
Buitengermaanse namen die met idg *tr-zd
samenhangen zijn:
In de keltische groep: F Grive draine ‘Grote Lijster’ (draine (1775) <drinne, drenne (16e eeuw)
<gallisch *drezdo, te vergelijken met It (dialect)
dresen), welsh tresglen en middeliers truid
(<*trozdi). In de italische groep: Sp Tordo, catalaans Tord, It Tordo en roemeens Sturz; <Lat
turdus (<*trzdos) (roemeens Sturz-de-vii ‘Koper-

wiek’, met vii als onomatopee). In de slavische
groep: R/pools/tsjechisch/bulgaars/serv.-kr. Drozd
(<*trozd), oudkerkslavisch Drozgu. Suolahti
1909 houdt deze namen echter eerder voor ontleningen uit het D. In de baltische groep:
lets Strazds, litouws Strazdas en oudpruisisch
Tresde. Buiten het idg, maar geleend vanuit het
germ: fins Rastas (onder weglating van de T-,
zoals gebruikelijk in het fins), ests Rästas en (vermoedelijk ook) hongaars Rigó. De finse en estse
naam lijken op de idg, zodat hier van leenwoorden sprake zal zijn. [NEW 1992; Lockwood 1993;
Czarnecki 1982; C&C 1995; Suolahti 1909]

DUBBELE PLUIVIER – DUIF

geon etoilé; Star-Duiker is daar de rechtstreekse
vertaling van. De witte ‘spikkels’ op de rug van de
in Houttuyn afgebeelde IJsduiker (welke uit Brisson overgenomen is (vgl. tekst op p.136)) hebben
het aanzien van grotere en kleinere ‘sterretjes’.
Mogelijk is vanuit deze situatie in een later stadium het woord ‘bepareld’ in de mond genomen
(waarvan dan de naam Parelduiker gekomen zou
kunnen zijn).

Dubbele Pluivier Naam voor de Griel, die
vergezeld gaat van een aquarel van Aert Schouman uit 1777 [Vlek 001002]. De naam is mogelijk een vertaling van F Grand Pluvier, een naam
die o.a. Schlegel 1858 en Menegaux 1932/39
noemen, of Pluvialis major bij Brisson 1760
[Wilms 001008,3].
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Dubbele Snip Naam voor de Poelsnip ⇑ in
Schlegel 1852 (daar cursief). Hij komt overeen
met Dubbelsnep ⇑ in NV 1797 (deel 3) en bij B&O
1822 en met fries Dûbele Snip ⇑.
D Doppelschnepfe is thans de officiële naam
voor de Poelsnip, maar Suolahti 1909 en Wüst
1970 noemen deze naam ook voor de Watersnip
Gallinago gallinago. Hoe is dit mogelijk? – De
Watersnip is gemiddeld dubbel zo zwaar als zijn
kleinere verwant het Bokje Lymnocryptes minimus. Jagers in de Lage Landen en in Duitsland
zullen van de drie erg op elkaar lijkende soorten
Watersnip, Bokje en Poelsnip vooral de eerste in
hun weitas gehad hebben, aanzienlijk minder
Bokjes en vermoedelijk nóg minder Poelsnippen.
De gewichtsverhouding 2:1 zal dus vaker bij
Watersnip en Bokje opgevallen zijn (waarbij de
Watersnip de ‘dubbele snip’ was) dan bij Poelsnip
en Watersnip.
Dat de volksnamen voor de drie genoemde
Snippen erg door elkaar liepen, blijkt ook uit de
naam Bokje ⇑ voor de kleinste van de drie: Bokje
zou op grond van het mechanische baltsgeluid,
dat op het mekkeren van een Bok lijkt, eigenlijk
de naam voor de Watersnip geweest moeten zijn.
Bij het baltsen en broeden zouden herkenbare
verschillen tussen de drie soorten duidelijk tot
uitdrukking moeten komen in literatuur en
naamgeving. Hiervan blijkt niets, althans wat
Bokje en Poelsnip betreft; alléén bij de naam
Klepper ⇑ zou aan een bepaald zacht geluid dat de
Poelsnip tijdens de balts op de lek maakt,
gedacht kunnen zijn, maar ook bij deze naam
speelt misverstand de grootste rol.

Dubbele Stint Naam bij De Graaf 1892
(Vogelfauna van Callantsoog), volgens Woets
1972 (p.66) voor de Steenloper. Met “Stint” ⇑
zou De Graaf dan Strandplevier en/of Bontbekplevier aangeduid hebben.
Dubbele Vroek Naam voor de Bontbekplevier op Texel [B&TS 1995].
Dubbelsnep Naam voor de Poelsnip in

NV

1797 (deel 3) en bij B&O 1822. Hij komt overeen
met “dubbele snip” ⇑ in Schlegel 1852, met fries
Dûbele Snip ⇑ en D Doppelschnepfe.

Dûbele Lyster Officiële friese naam voor de
Grote Lijster ⇑ [Boersma 1972]. De naam komt
ook voor bij De Vries 1911 en 1928, maar daar
gespeld als Dûbelde Lyster. Albarda 1897 gaf de
friese naam in vertaling: “Dubbele lijster”.
Dûbele Snip Officiële friese naam voor de
Poelsnip ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries 1912 en
1928: Dûbelde Snip. Albarda 1897 gaf als volksnaam Dubbele Snip ⇑ op, maar vermeldde er
niet bij dat deze naam óók of speciaal voor Friesland gold.
ViF 1977 meldt dat het broeden in de provincie
Friesland, ondanks de bewering van Albarda,
nooit met zekerheid is vastgesteld. Zelfs (een
zeer beperkt aantal) veldwn.en en wn.en in de
hand in deze provincie blijken op verre van
betrouwbare determinaties te berusten, uitgezonderd een in 1930 door een poelier gewogen
exemplaar: 245 gram sluit een Watersnip wel uit
(maar niet een Houtsnip!). Indien jagers en poeliers van het door Schlegel 1858 genoemde criterium van 16 staartpennen bij de Poelsnip zouden
zijn uitgegaan, dan moet met een foute determinatie van 3% van alle Watersnippen (als Poelsnip
nl.) gerekend worden [BWP 1983 p.422 sub structure].
Duif Algemene N benaming voor de vogels die
behoren tot de orde der Duifachtigen (Columbiformes). Voor het % van de Duif (c.q. van alle
Duiven) bestaat de naam (c.q. het woord) Doffer
(doffer) ⇑. Sinds lang worden Duiven als huisdier
gehouden om het vlees (zie sub Veldvlieger),
waardoor de vogels goed bij de mensen bekend
waren/zijn. Dit komt ook tot uiting in vele
spreekwoorden en uitdrukkingen waarin de Duif
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voorkomt. “Gebraden Duiven, die iemand al of
niet in de mond vliegen”, “iemand onder zijn
Duiven schieten”, of fries “In do oer ’e tsjerke
fleane litte” (=iets van zijn rechten afstaan,
letterlijk ‘een duif over de kerk laten vliegen’).
ETYMOLOGIE N Duif <N duyve [VK c.1618]
<mnl dûve [düve] (Bern. c.1240 [VT]) <oudnederfr dūva. Sijs 2001 zegt dat er in de Wachtendonkse Psalmen (901-1000) een woord voor
‘Duif’ voorkomt. Fries Do <fries Dou <fries
duw (Gysbert Japicx c.1640/50), duwker (Baardt
1640) (ws. >fries doke ‘Duivin’) [ViF p.75, 836;
kaartje p.838]; gronings/drents doeve <oudsaksisch dū±
±a; D Taube <mhd tûbe <ohd tûba; E
dove <middelengels douve <oudengels *dūfe
(volgens Lockwood 1993 was het woord in het
oudengels taboe, omdat de Duif met de dood
geassocieerd werd); zweeds duva, deens/noors
due [Syv c.1700] <oudnoords dūfa; gotisch dãbÇ
(in gotisch Hraiwadubo ‘Tortelduif’; hraiwa
‘lijk’; vgl. N reeuwen ‘een lijk afleggen’; germ
NEW 1992 vat samen: “De verklaring is
*ðūbôn.
onzeker. Gewoonlijk vergelijkt men oudiers dub
‘zwart’ (<*dhubhu) en leidt de naam van de
kleur af, dus evenals Gr BX8,4α péleia ‘Houtduif’
van peliós ‘blauwzwart’; dan zou het woord dus
behoren tot de groep van doof. Maar de betekenis
‘zwart’ komt alleen in het keltisch voor en is in
het germ onbekend. – Suolahti 208 neemt een
klanknabootsende vorm aan, wat voor de oorspr.
oe-klank gelden kan [vgl. roekoeën ‘het geluid
van een Duif maken’], maar waardoor de medeklinkers niet verklaard worden. – Voor deze
inheemse vogel misschien een substraatwoord
aan te nemen?”

Duifhoorn Duifhor Hoorn Volksnamen ter

aanduiding van het % van de Duif in Belgisch
Limburg, resp. Belgisch Brabant resp. NoordBrabant en beide Limburgen [WLD en WBD, beide
met kaartjes op p.117 resp. 118]. Mnl Duufhorn,
duufhoern en duvoor [MH 1932] en duyfhorn
[Suolahti p.211].
{Het zou ook voorkomen in D (Taub)Horn
[Weijnen 1996 sub meloon] (niet bij Suolahti en
Van Beckum); Wüst noemt de inversievorm hiervan, Horntaube, als een naam voor de Holenduif,
maar dit berust op een foute interpretatie van
mhd horntaube ‘Roerdomp’ (!) [Suolahti p.386]
en foutief (want als ohd opgegeven) horntaube
[Suolahti p.215].}
Voor de verklaring/etymologie van -hoorn en
Hoorn zie -hoorn.

Duikeend Duikeenden Algemene N naam
voor die categorie van Eenden die hun voedsel
zoeken door in z’n geheel onder water te duiken
[Grzimek 1973 p.580]. Functioneel het tegengestelde van de Duikeenden zijn de Grondeleenden of Zwemeenden ⇑.
De friese vertaling van het lemma is mij niet
bekend [Visser 1993]. Het friese woord Dûkein
komt wél voor in enkele friese soortnamen zoals
Brune Dûkein en Grutte Bûnte Dûkein. Vlaams
Duikaande, maar WVD geeft geen naam voor de
andere groep (nl. die der Zwemeenden).
Schlegel 1858 gebruikte de naam van het
lemma in het mv. (p.545), met Fulix1 als Lat vertaling.
De wetenschappelijke naam voor de tribus (zie
Verantwoording: Termen) is thans Aythyini, de
E: Pochards [BWP 1977 p.552], de D: Tauchenten
[HVM 1968 p.25]. Opmerkelijk is dat vD 1970 dit
belangrijke woord niet kent, namelijk onder
duikeend naar duikereend verwijst en daar een
vage omschrijving geeft, die naar een soort (niet
naar een tribus) verwijst.
Voor de etymologie van het eerste deel van de
ss. (duik-) zie sub Duiker, voor het tweede deel
zie Eend.
1

Tot de Duikeenden behoort níét de Meerkoet
(waarmee men Fulix en Fulica associeert),
want de Meerkoet is een Ralachtige en geen
Eend. Duiken doet de Meerkoet wél erg frequent, waarmee de volksnaam Duikelhoen der ⇑ verklaard is. Zie ook sub Dukeloentje en
Dukertjen.

Duikelhoender Volksnaam in Lamswaarde
(Zld) [WVD] voor de Meerkoet. Zie noot 1 sub
Duikeend. Voor de juiste lokale uitspraak van de
naam van het lemma en voor oneigenlijk gebruik
van de naam zie sub Dukeloentje.
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Duiker (1) Algemene N benaming voor de vier
soorten Zeeduikers Gavia, waarvan de Roodkeelduiker de meest voorkomende is (als wintergast en doortrekker; broeden doen zij in de Lage
Landen niet). De naam is echter in het verleden
voor de meest uiteenlopende soorten duikende
watervogels gebruikt, waar onder de Futen (2).
Heden is het nog een volksnaam voor de
Dodaars (3). Ook Duikertje of fries Dûkerke.
Zie ook sub Dompelaar.
Houttuyn 1763 (p.133) gebruikt de naam Duiker (en mv. Duikeren) als vertaling voor het
geslacht Colymbus van Linnaeus 1758. Dit
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omvat bij Linnaeus slechts 4 soorten:
1 Colymbus arcticus, bij Houttuyn Lomme
genaamd. Dit is de Parelduiker. 2 C. cristatus,
bij Houttuyn de Fuut. 3 C. auritus, bij Houttuyn
Ge-oorde Fuut of Oor-Fuut. (De Kuifduiker!).
4 C. Podiceps, bij Houttuyn Klein Duikertje. Dit
is in feite de Dikbekfuut. Houttuyn bespreekt
daarnaast nog, en geeft een gekleurde afbeelding
van de Groote gevlakte Duiker. Dit is de IJsduiker, die Linnaeus dus niet noemt.
De wetenschappelijke geslachtsnaam Gavia is
Lat (bij Plinius) voor (ws.) ‘Meeuw’ (vgl. It Gabbiano en Gavina, catalaans Gavià en Gavina, Sp
Gavión en Gaviota, portugees Gaivota en mogelijk ook provençaals Gafeto en F Guifette, alle
namen voor één of andere Meeuw (of Stern))
[mb.00B,25]. Forster 1788 (vgl. sub Forsters
Stern) gebruikte deze naam, en via enkele omwegen kwam hij bij het geslacht der (Zee)Duikers
terecht. Vgl. hiervoor Wilms 1987; ‘Waarom zeeduikers meeuwen zijn’.
ETYMOLOGIE Duiker (en duiker =‘iemand die
duikt of iets wat duikt’) <N duiker <N duycker
[VK c.1618, met als omschrijving: “Urinatrix
auis: & Mergus. sax. ducker.”] <mnl dûkere;
mnd dūker; oudsaksisch dūcari; fries (See)dûker
[NEW 1992 p.142]; D Taucher <mhd deucher
[Eber & Peucer 1549, met als equivalenten Urinatrix en 6@8Lµ$D4H] <ohd tãhh~ri (naast
tūhhil1); deens,noors Dykker [Syv c.1700]; E
Diver (‘Zeeduiker’; ook volksnaam voor Dodaars
en Tafeleend) is etymologisch sterker verwant
met de E vogelnaam Dipper ‘Waterspreeuw’ (zie
ook sub Dompelaar); E Duck ‘Eend’ <middelengels duke, doke <oudengels duce [en ook de E
volksnamen Ducker, Dooker en Doucker ‘Dodaars’] zijn de woorden die hier, etymologisch
gezien, bij passen. In de E volksnamen Diedipper
‘Dodaars’ en Di(e)dapper ‘Waterspreeuw’ (<middelengels Dive-dapper [Shakespeare 1593] <oudengels dufedoppene (c.1290), dufedoppan
(c.1000)) komen de woorden diver en dipper in
één naam samen. De idg wortel *dheug (>duiken) is hogerop wel verwant met de idg wortels
*dheub (>diep) en *dhumb (>dompelen). N
Duiker, fries Dûker (“Duwkers (lijts en graet)”
bij Baardt 1640 [ViF p.75], ofwel dit betekent
‘Duiven’!); noors/deens Dykker, E Duck etc.
staan in ‘onverschoven’ verhouding tot D
Taucher en Ducher op dezelfde manier als N
maken t.o.v. D machen (Hoogduitse Klankverschuiving). Op dezelfde klankwet berust de aanvangs-t in D Taucher en schwyzerdütsch
Tüchl(i) ‘Fuut, Zeeduiker, Dodaars’ [S&vB 1892;
Wüst 1970]. Een aanvangs-S is echter niet te verklaren, dus “grose Suchel” in Jonston 1660 voor

een wat groteske Fuut (Tab.48 rechtsboven)
moet een druk- of schrijffout zijn.
1

Onder het trefwoord roerdomp vermeldt NEW
1992 (p.585) ohd horo-tuchil, een naam voor
de Roerdomp, maar letterlijk (misschien):
‘slijk-duiker’. De bron van een hierop gelijkende naam ohd horothuchil is “Anhang zum
alten und neuen Testament” uit de 10e eeuw,
en achter deze naam staat vermeld: “bubonem
búf”, de Oehoe dus [Wilms 961129,4].

Duimpje Volksnaam voor de Winterkoning.
Er zijn vele dialectische varianten. Officieel fries
Tomke ⇑ is er één van. Oude vindplaatsen zijn
Houttuyn 1763 (p.586): “… en wy noemen het,
om dat het zig in de Winter zo dikwils vertoont,
Winterkoningje, of ook Duimeling, naar het
Hoogduitsch Dumeling” en Junius 1581 (Dumeling) [Suolahti p.85]. Het benoemingsmotief is
ongetwijfeld de kleinheid van de soort: iets wat
slechts “een duim groot” is, is “heel klein” [vD
1970] en de bekende sprookjesfiguur Klein
Duimpje heet zo vanwege zijn kleine gestalte.
Boersma [ViF p.1095] geeft een ander motief:
“Tommelid [letterlijk ‘kleine duim’; (vgl. sub
Lytse Bosksjonger)] hâlde forbân mei it koarte
oereinsteande sturtsje.” (vgl. echter sub Tomke).
De naam of zijn varianten zijn enige tijd vrij
onbekend geweest. Schlegel noemt hem nergens
(alléén de volksnaam Klein Jan) en Albarda (een
Fries!) noemt in 1897 zelfs geen friese naam met
‘Duim’. Wél vermeldt deze auteur “in Cadzand
[Zld]: Duimtje”, maar dat staat onder de Boomkruiper. Of dit gegeven juist is geweest kan men
betwijfelen: Rogiers 1988 noemt geen enkele
volksnaam voor de Boomkruiper in ZeeuwsVlaanderen, maar geeft integendeel Deùmke(n),
Duumpje voor de Winterkoning. Ook het kaartje
in WVD (p.45) wijst erop dat Duimpje of wellicht
eerder het ongediftongeerde Duumpje langs de
gehele vlaamse kust bij de Winterkoning hoorde
[WVD 1996; Joos 1900; E C L Marteijn 1987 in
Duumpje (een zeeuws vogeltijdschrift) 13(2): 1617; WBD p.76: Duimeke in Lillo (A)].
vD 1970 neemt het foute gegeven van hierboven over: “duimpje … 6. volksbenaming voor de
tjiftjaf en het boomkruipertje.” Alléén in Schaesberg (L) is Duimke één keer opgegeven als volksnaam voor Fitis en/of Tjiftjaf [WLD p.54] en in
Friesland werd de Tjiftjaf enige tijd Tomke ⇑
(letterlijk ‘duimpje’) genoemd.
ETYMOLOGIE N duim ‘opponeerbare vinger’:
<N duym [VK] <mnl duym, duum, dume
(c.1240 Bern. [VT]); drents doem [Smit 1996]

DUINKIEFT – DUINPIEPER

duynen (langs de kust van Holland en Vlaanderen) [VK] <mnl dune, duun, duyn; fries dún;
mnd dune; D Düne (15e eeuw) <mnl dune(n); E
dune <F dune (13e eeuw) <mnl dune, terwijl E
down ‘heuvelachtig land’ <middelengels doun
<oudengels dun <oudnoords dunn ‘dons’ (vgl.
sub Donsstormvogel) [WNCD 1980] of <keltisch
dun(um) ‘hoogte, fort’ (vgl. sub Tuinfluiter).
Oerbetekenis: ‘door de wind bijeen- (of: uiteen-)
geblazen’.

Winterkoning

<mnd dume <oudsaksisch thumo; D Daumen
<mhd dûme <ohd thûmo; E thumb <middelengels thoumbe, thoume <oudengels ðūma; het
fries en de scandinavische talen volgen hier
Klankwet nr.8 niet helemaal, komen uit op ti.p.v. d-: fries tomme, tûme <oudfries thuma;
zweeds tumme, noors tomme, tommelfinger,
deens tommelfinger <oudnoords þumalfingr
(oudnoords Þumall is een persoonsnaam, ws.
voor een korte en sterke persoon) [AEW]. Verwant
is Lat tumor ‘gezwel’; de eerste betekenis was
‘dikke vinger’, later ook ‘sterke vinger’.

Duinkieft Volksnaam voor de Scholekster in
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de Kop van Noord-Holland [Pannekeet 1984
(1990)]. Het tweede element betekent ‘kieviet’
waarvoor zie Kieft en Kieviet. De Scholekster
heeft ongeveer de kleurverdeling van de Kieviet.
Het eerste element verwijst naar de broedbiotoop; in Noord-Holland komt de grootste
broeddichtheid inderdaad in de duinen voor.
Anderzijds broeden er veel meer Scholeksters in
Noord-Holland buiten de duinen o.a. in bouwland en in grasland [Ruitenbeek et al. 1990]; dáár
zal de naam van het lemma dan ook ws. niet
gangbaar zijn.
ETYMOLOGIE N duin <N duyne, sand-duyne;

Duinpieper Anthus campestris (Linnaeus:
Alauda) 1758. In de Lage Landen (vrij zeldzaam)
broedende Piepersoort van droge, zanderige terreinen (vandaar Duin-, hoewel de vogel niet in de
kustduinen broedt (en misschien ook nooit
broedde1, maar zie onder bij Schlegel).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 4e ‘Leeuwerik’, “Alauda campestris”, de “Veld-Leeurik” {Linnaeus’ 1e Leeuwerik, “Alauda arvensis”, noemt Houttuyn de
“Akker-Leeurik”; dit is de soort, die wij tegenwoordig Veldleeuwerik noemen!}
De wetenschappelijke naam campestris is de
huidige (voor de Duinpieper), maar de omschrijving door Linnaeus is zeer vaag en moeilijk te
duiden. Áls hij al de Duinpieper bedoelde, dan is
het nog niet verwonderlijk dat dit door Houttuyn
in het N met “-leeurik” werd vertaald, want men
maakte in die tijd nog geen verschil tussen Leeuwerikken en Piepers.
B&O 1822 nemen de naam Veldleeuwrik van
Houttuyn over, maar voor “Alauda campestris
spinoletta”; de soortnaam die vermoedelijk dan
(op de Duinpieper) van toepassing is, luidt:
“Anthus rufescens Temm.”; deze noemen B&O
“De rosse Leeuwrik”.
De Graaf (in: Wickevoort Crommelin et al.
1858) maakt melding van verzamelde exemplaren van deze soort in juni 1854 en mei 1855 in de
duinen nabij Noordwijk (ZH). Behalve de wetenschappelijke naam (“Anthus campestris, Bechst.
= Anthus rufescens, Temm.”) wordt bij die gelegenheid ook (ws. voor het eerst) de N naam
“Duinpieper” vermeld. Deze naam vindt men
ook in Schlegel 1858: “De Duinpieper, ofschoon
over wijd uitgestrekte landen verbreid, wordt
echter aldaar alleen op zekere bepaalde plaatsen
broedende aangetroffen. Bij ons zijn dit de zeeduinen …” In Albarda 1897 heet het: “Broedt op
drooge heidevelden en in de duinen.” Tegenwoordig broeden Duinpiepers niet meer in de
zeeduinen [al niet meer sinds Haverschmidt
1942], wel in zandverstuivingen (stuifduinen) in
het oosten en zuiden van ons land. De friese
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naam luidt Sânpiper (‘zandpieper’) ⇑.
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1

Een claim van Thijsse 1938 (p.184) van een
zingende Duinpieper op 16 juli 1911 op Texel
is niet terecht: Thijsse beschrijft de zang van
een Graspieper (welke op Texel de volksnaam
Duunpiepertje heeft! [Dijksen 1992]). Ook een
claim van Verwey van een zingende vogel op
28 april 1917 in de duinen bij Noordwijk deugt
niet: het beschrevene past in meerdere opzichten niet bij een Duinpieper.

Duitsche Pappegaay Benaming in Houttuyn
1762 (p.330) voor de Scharrelaar ⇑. Houttuyn
reserveert de naam Scharlaar voor het geslacht
Coracias, waartoe Linnaeus zes soorten rekent
(waaronder de Wielewaal!). Houttuyn: “De Duitsche Pappegaaijen zyn niet minder schoon van
kleur dan die [=Vlaamsche Gaaijen], en, zo zy
als Europisch mogen aangemerkt worden, inderdaad de aanzienlyksten van ons Wereldsdeel.”
Dit verklaart het naamsdeel Pappegaay: de
prachtige blauwe kleuren van de soort kende
men eigenlijk alleen van Papegaaien. Verder zou
de soort bekend zijn uit de duitse stad Straatsburg (=Argentoratus in het latijn); Houttuyn
zegt: “Te vooren hadt LINNAEUS deezen vogel
betrokken tot de Raaven; de Ouden noemden
hem blaauwe Kraay, doch de Algemeene naam is
Garrulus Argentoratensis, of Straatsburgsche
Gaay. Men geeft ’er, omtrent die Stad, den naam
van Roller aan, en daar van leidt BRISSON den
naam af van Rollier …” “De Engelschen noemen
hem ook Roller, de Sweeden Spaansche Kraay of
blaauwe Kraay, de Duitschers Hout- of BoschKraay, Galgen-Regel, Mandel Krahe en BirchHeher.” Op Tab.XVII in Jonston 1660 vinden we
linksboven de vogel (in zwart-wit) afgebeeld, met
de naam “holtz Kräe”, die Houttuyn ook vermeldt (“Hout-Kraay”). Ook staat in Jonston de
naam “Cornix Ceruda”, welke naam we nu
omvormen moeten tot een juister ‘Cornix Cerulea’, in vertaling: ‘blauwe kraai’. Deze naam
gebruikt ook Worm 1655 (zie sub Scharrelaar).
Vermoedelijk is dit bij Eber & Peucer 1549 de
vogel aangeduid met “Ceruleo 6LV<@H ein brachvogel zimmer”, omdat zowel de Lat als de Gr
naam naar de blauwe kleur van de soort verwijzen, terwijl D “brachvogel” er op wijst dat de
soort op braakliggende velden zijn voedsel zoekt.
De naam “zimmer” is echter verrassend, omdat
die steeds in het D (als Ziemer) in verband
gebracht is met Kramsvogel en/of Grote Lijster.
ETYMOLOGIE N Duits <Duitsch <mnl duutsc,
duutsch, duytsch ‘nederlands; germaans’; vlaams

diets (1270) <diedisch, diedsch (1236), ditsch
(c.1240); oudsaksisch thiudisk; D deutsch <mhd
tiutsch <ohd diutisc (daz diutsche lant); E Dutch
‘hollands, nederlands’ <middelengels Duch;
gotisch þiudisko ‘heidens’, omdat het woord, in
oudste overlevering gelatiniseerd theodiscus1,2
(788), ‘(in de) volkstaal’ betekende, gesteld tegenover de kerktaal, het latijn. Mnl diet, diede, oudsaksisch thioda, oudfries thiâde, ohd diot(a),
oudengels ðēod, oudnoords þjōð, gotisch þiuda,
<germ *þeuðô, alle ‘volk’; Lat Teutoni ‘bepaald
germaans volk, in 102 v. Chr. door de Romeinen
verslagen’, Lat teutonicus ‘germaans’, in welke
zin nog steeds E Teutonic (‘de germaanse talen’).
Buiten het germ: keltisch tauta ‘volk’, oudiers
tuath ‘volk’, oskisch touto ‘volk’, umbrisch tota-,
tuta- ‘stad’, oudpruisisch tauto ‘land’, litouws
Tauta ‘Duitsland’.
1
2

>It tedesco ‘Duits’.
door het inlenen van de germ þ naar het Lat
kwam het woorddeel theo- in theodiscus
samen te vallen met het deel theo-/Theo- in
veel Lat woorden (<Gr 2,`H) waar dit ‘god,
God’ betekent: precies het tegengestelde van
‘volk, volks’. Een persoonsnaam die met dit
Gr/Lat Theo- te maken heeft is Theo(door);
met germ þeuðo daarentegen hebben namen te
maken als Diederik, Dirk, Thade, Thake,
Tsjitske etc.

Duivenvalk Oude N alternatieve naam voor de
Havik [Houttuyn 1762; Schlegel 1858]; in de VK
c.1618: “Duyuenvalck Accipiter, palumbarius.”
Schlegel 1828 noemt de soort Duivenhavik. Ten
tijde van Linnaeus 1758 werden veel Roofvogels
“Falco” (‘Valk’) genoemd. Linnaeus 1758 voerde
de binominale naam “Falco Palumbarius” voor
zijn 25e ‘Valk’, waarin de speciesnaam de vertaling van het eerste element van de N naam is. In
Vlaanderen komt de naam Duivenklamper voor
[B&TS 1995]; ten onrechte werd deze naam ook
voor de Sperwer gebruikt [WVD 1996 p.165].
Dûkelmantsje Officiële friese naam voor de
Strandplevier ⇑ [Boersma 1972]. De naam komt
al voor bij De Vries 1912, maar nog niet bij
Albarda 1897.
Het eerste deel van de ss. is de stam van het
friese ww. dûkelje, dat ‘duikelen, buitelen’ betekent [Zantema 1992]. Wat de naamgever precies
op het oog gehad heeft, is niet bekend; ‘onder
water duiken’ of ‘kopje duikelen’ is niet van toepassing. Misschien heeft fries dûkelje ook de

DUKELOENTJE – DUNBEKMEEUW

ving aan Waterhoen en Meerkoet er de oorzaak
van dat de naam Dukeloentje (mede) bij het
Waterhoen terechtgekomen is. Zo kon ook de D
volksnaam Ducherle (in Straatsburg [Suolahti
p.302]) bij het Waterhoen terechtkomen; oorspr.
zal men er de Meerkoet mee aangeduid hebben,
omdat dit de enige van de twee is die duikt. Zie
ook sub Dukertjen.

Dûkerke Officiële friese naam voor de Dodaars
(⇑ en zie sub Duiker (3)). De naam staat ook al
bij De Vries 1912, maar hij is daar niet de eerste
keus (deze is nl. Earsfûttel ⇑).

Strandplevier

betekenis gekend als van mnl duckelen, nl. ‘aanhoudend bukken’; zo’n betekenis zou kunnen
slaan op de “horizontal-hunched posture” [BWP
1983 p.158] of de “waagrechte Haltung beim
Mulden” [HVM 1975 p.237].

Dunbekmeeuw Larus genei1 Brème 1839.
Een soort van Meeuw, die enigszins op een Kokmeeuw in winterkleed lijkt, echter met een langere en daardoor relatief dunnere snavel (=bek).
E Slender-billed Gull, D Dünnschnabelmöwe,
Sp Gaviota picofina, maar de zweedse naam benadrukt vooral de lengte van de snavel: Långnäbbad
mås (letterlijk: ‘langgesnavelde meeuw’).
In de Lage Landen is deze soort nog nooit waargenomen, maar hij wordt wél ‘verwacht’. De
dichtstbijzijnde broedplaats is in Zuid-Frankrijk.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1844 voert
de soort onder de naam Larus gelastes2 Lichtenstein en als synoniem de huidige wetenschappelijke naam. In 1858 gebruikt hij wéér de eerstgenoemde naam, maar nu als synoniemen Larus
Lambruschini Bonaparte en Larus tenuirostris
Temminck (p.594). Omdat de soort niet tot de N
soorten behoort, vermeldt hij géén N naam. Als
omschrijving geeft hij: “Verwant met Larus
canus, maar ranker, hooger op de pooten, de bek
veel dunner en de voorhelft der groote slagpennen wit. Bewoont de Middellandsche zee.” Uit
deze omschrijving, waarin voor de snavel het
woord bek wordt gebruikt, zal de huidige N naam
zijn ontstaan. De naam als in het lemma staat in
Kist 1954 en NAE 1958, maar in Westernhagen
1966 (Ein neuer Brutplatz der Dünnschnabelmöwe in Südwesteuropa, Ardea 54) staat Dunsnavelmeeuw.
ETYMOLOGIE N dun <mnl dun(ne), din(ne); D
dünn <ohd thunni, dunni; E thin <oudengels
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Dukeloentje Volksnaam in Zeeland en in
Vlaanderen voor óf de Dodaars, óf het Waterhoen, óf beide. WVD 1996 geeft op Duikelhoentje,
maar dit is de vertaling in ABN. De Bo 1873/1892
geeft Dukeloentje ‘Waterhoen’. Beekman et al.
1986 geeft Duukeloen als naam voor het Waterhoen op Schouwen. Rogiers 1988 geeft Dûkeloentje als naam voor de Dodaars in ZeeuwsVlaanderen (en daarnaast ook: Deùkel(j)êrke(n),
Dûkelaertje, Dukeljaerken, Dukelèndje, Dukeloendertje en Dûkertje) en Dukeloentje (naast
Deùkel-’oender) als namen voor het Waterhoen
aldaar.
De naam zal moeten worden geïnterpreteerd
(zoals WVD ook aangeeft) als: ‘duikel-hoentje’,
‘Hoen(der)achtig vogeltje dat onder water duikt’
(vgl. sub Duiker en sub Dompelaar). In deze
interpretatie past de naam het mooist op de
Dodaars omdat men gemakkelijk kan vaststellen
dat deze vogel frequent onder water duikt. Het
element ‘hoen’ past, naar het taalgebruik, beter
bij Waterhoen ⇑, maar deze soort duikt zelden of
nooit.
In Lamswaarde (Zld) is Duikelhoender de
volksnaam voor de Meerkoet (vgl. ook noot 1 sub
Duikeend). Deze soort is evenals het Waterhoen
een Ralachtige, maar i.t.t. het Waterhoen duikt
de Meerkoet wél frequent onder water. Vermoedelijk is de deels gemeenschappelijke naamge-

Dukertjen Achterhoekse volksnaam voor de
Dodaars. De naam wordt echter [in Schaars
1989] ook opgegeven voor de plaats Lochem,
waar de naam óók gebruikt wordt (/werd) voor
het Waterhoen. Een vergelijkbare situatie treffen
we aan bij Dukeloentje ⇑.

DUNBEKWULP – DWERCHREIDHINTSJE

þynne; noors tynn, zweeds tunn <oudnoords
þunnr; verwant met oudindisch tanu- ‘dun,
slank’, Lat tenuis ‘dun’ en Gr tanaós ‘lang
gerekt’. Afhankelijk van wat men benadrukt,
krijgt men de ene keer de betekenis ‘dun’, de
andere keer ‘lang(gerekt)’. Lat tendere ‘uitstrekken’, maar ook ‘spannen’ (>m.e.Lat tendo ‘pees’
>F en E, ‘N’ tendinitis ‘peesontsteking’.
In sommige met germ verwante woorden heeft
zich uit de betekenis ‘zich uitstrekken’ de betekenis ‘zich uitbreiden, zwellen’ ontwikkeld; zo
betekende deyninghe bij Kiliaan (1618) ‘grote
golf’ en ‘zandheuvel’. Hieruit weer N deinen ‘golvend op en neer bewegen’. Verwant is misschien
E (/schots) Dunter ‘Eidereend’ [mb.99B,6 en
Wilms 990226,2].
1

2

De italiaanse zoöloog Giuseppe Gené (18001847) (Carlo Guiseppe Genè 1780-1847 volgens Fliedner 1997; Giuseppe Gené 17801847 volgens Stresemann 1996) werd geboren
in Turbigo in Lombardije. Hij volgde Bonelli in
1830 op als professor in de zoölogie en directeur van het museum in Turijn. Zijn vriend
Markies de Brème noemde de Dunbekmeeuw
naar hem. Gené publiceerde over de fauna van
Sardinië (reptielen en insecten w.o. de waterjuffer Agrion genei Rambur 1842), algemene
populaire werken om vooroordelen bij het
publiek weg te nemen en de eerste wetenschappelijke beschrijving van de Eleonora’s Valk
Falco eleonorae Gené 1839 (die Alberto della
Marmora hem had doen toekomen). Gené had
o.a. contact met de Luikenaar Michel Edmond
de Selys-Longchamps (1813-1900), wiens faam
vooral op het onderzoek van Libellen betrekking heeft, maar die ook ornitholoog was.
[M&M 1988 p.169; Fliedner 1997 p.55-56; C&C
1995]
Gr (,8αFJZH gelastès ‘lacher, spotter’ (vgl.
ridibundus, cachinnans en gelochelidon) [Van
der Brugge 990815].
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Dunbekwulp Numenius tenuirostris Vieillot
1817. Zeer zeldzame, thans nagenoeg uitgestorven soort van kleine wulp, die een bijzonder
dunne snavel heeft. De soort is in vroeger jaren
(tweede helft 19e, eerste helft 20e eeuw) enkele
malen in N geschoten; er liggen nu nog balgen
van in enkele natuurhistorische musea. De N
naam is wellicht een vertaling van F Courlis à bec
grêle of de wetenschappelijke naam tenuirostris
(Lat tenuis ‘dun’, rostris ‘gesnaveld’ <Lat rostrum ‘snavel, snuit, bek’).
Wickevoort Crommelin et al. 1858 en Schlegel

1858 maken ieder melding van de eerste wn. (en
verzameling) van de soort voor N, op 5 december
1856 aan het IJ nabij Spaarndam (NH). Beiden
gebruiken de naam als in het lemma, beiden ook
met een afbreekstreepje tussen ‘Dunbek’ en
‘wulp’, maar de eerste omdat het eerste deel aan
het eind van een regel staat. Albarda 1897 (op
p.126) gebruikt het streepje, Buekers 1902
gebruikt een spatie (“Dunbek Wulp”) en Thijsse
1944 spelt: “Dunbekwulp”.

Dwaaske Dwaasvogel Volksnamen voor de
Nachtzwaluw in Noord-Brabant resp. Limburg
[Albarda 1897]. Schlegel, die voor de volksnamen goede contacten had met Verster van Wulverhorst (die in Boxtel woonde), noemt deze
namen niet. Het is daarom wat onverwacht dat
de Fries Albarda als eerste (in recentere tijd) met
de namen komt. MH 1932 daarentegen noemt al
mnl Dwaesvogel en geeft als vertaling “Nachtraaf” ⇑, waarmee in dit geval de Nachtzwaluw
(en níét de zeldzame Kwak) bedoeld zal zijn.
Mnl dwaes was het woord voor ‘dom’, ‘krankzinnig’; het bijbehorende (maar ablautende) znw.
mnl gedwas betekende naast ‘dwaasheid’ óók:
‘droombeeld, hersenschim, zinsbegoocheling’
[MH]. Daarom kan wel aangenomen worden dat
de namen voor de in de schemering en ’s nachts
actieve Nachtzwaluw, de lading ‘spookverschijning’ hadden [B&TS 1995]. Hetzelfde motief ligt
aan de basis van de D volksnamen Hexe,
Hexenführer en Doudevull (=Totenvogel) voor
de Nachtzwaluw [Wüst 1970] en aan de friese
naam Waarûle ⇑ voor de Steenuil.
ETYMOLOGIE N dwaas <mnl dwaes; mnd dw~s;
mhd dw~s, tw~s; oudfries dweesheet ‘dwaasheid’;
oudengels dwœs. Mnl gedwas ‘dwaasheid, zinsbegoocheling, spookverschijning’ [NEW 1992].
Vgl. ook Weijnen 1996 sub dwaaslicht. MH stelt
mnl dwaesheit synoniem aan mnl daesheit.
Dwerchreidhintsje Officiële friese naam voor
het Kleinst Waterhoen ⇑ [Boersma 1972]. In
1912 gaf De Vries nog een “?” waar de friese
naam van de soort had zullen staan. In 1928
meldde De Vries zelfs de soort niet, wat klopt
met het gegeven dat het eerste friese geval van
1935 dateert [ViF; ZVN].
De naam stemt in grote trekken overeen met
de officiële D naam voor de soort: Zwergsumpfhuhn.
Voor de etymologie van dwerch zie sub Dwergaalscholver, van reid zie sub Rietgans en van
hintsje zie sub Hoen.

DWERGAALSCHOLVER – DWERGGANS

Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus (Pallas: Pelecanus) 1773. Kleine soort van aalscholver, die broedt in Zuidoost-Europa en een
aansluitend deel van Azië. De Dwergaalscholver
werd op 23 januari 1999 voor het eerst in N
waargenomen nabij de Hollandse IJssel ten oosten van Montfoort (U) (ontdekkers Wilco Stoopendaal en Cees Tims) en in België voor het eerst
in december 2000. Behalve de geslachtsnaam
Microcarbo (‘kleine steenkool(zwarte) (vogel)’)
werden/worden ook de namen Halietor (<Gr
halieus ‘visser’) en Phalacrocorax (zie sub Aalscholver) voor de soort gebruikt. Schlegel 1844
noemt de soort Carbo pygmaeus en D Zwergscharbe en F Cormoran pygmée; de D en F naam
zijn nu nog net zó in gebruik. E Pygmy Cormorant. Oudste vindplaats van de N naam (tot nu
toe) in Kist 1954. Van Balen 1915 noemt de soort
Dwergkormoraan.
ETYMOLOGIE N dwerg <mnl dwerch, dweerch,
dworch ‘dwerg, monster’; ook: ‘reus’!; fries dwerch
<oudfries dwirg; oudsaksisch dwerg, gidwerg;
D Zwerg <mhd zwerc, twerc <ohd (gi)twerc;
E dwarf <middelengels dwerf, dwerg <oudengels
dweorg, dweorh; deens dværg, zweeds dvärg,
noors/ijslands dverg <oudnoords dvergr. Buiten
het germ is mogelijk oudindisch dhvaras ‘demonisch wezen’ verwant. NEW 1992 acht ook de
herkomst uit een substraattaal (zie onder Inleiding) mogelijk. Voor Aalscholver zie aldaar.
Dwergarend Hieraaetus pennatus (J F Gmelin: Falco) 1788. Kleinste formaat van Arend ⇑ in
Europa, vandaar Dwerg-. In N werd de soort pas
in 1992 voor het eerst waargenomen (door Albert

Dwergfuut Door Van Balen 1915 gebruikte N
naam voor de Dodaars; de naam wordt in andere
bronnen niet gevonden. Mogelijk is de naam
geïnspireerd op de officiële D naam voor de soort,
te weten Zwergtaucher.
Dwerggans Anser erythropus (Linnaeus: Anas)
1758. Van alle bij ons voorkomende soorten
Ganzen is dit één van de kleinste (alleen de Rotgans is gemiddeld nog kleiner), vandaar Dwerg-.
De Kolgans ⇑ lijkt erg op de Dwerggans, maar is
iets groter. In de Lage Landen is de Kolgans een
talrijke wintergast (uit Siberië), de Dwerggans
(uit noord-Scandinavië) is hier vrij zeldzaam.
Schlegel 1852 geeft de naam dwerggans cursief
en vermeldt: “Eenige malen op den doortrek in
Noord-Holland gevangen”. Als wetenschappelijke naam noemt hij Anser minutus, Naumann
en in 1844 Anser Temminckii, Boie 1822.
Temminck zelf hanteerde de wetenschappelijke
naam Anser medius.
Schlegel 1844 noemt D Zwerggans en F Oie
naine (beide thans nog de officiële D en F naam).
D Zwerg ‘dwerg’ en F nain(e) ‘dwergachtig’. De
N naam kan hiervan overgenomen zijn.
Dat Linnaeus’ naam Anser erythropus ten
tijde van Temminck en Schlegel in ongenade
viel, kwam door de foute naam (Gr eruthros
‘rood’; Gr pous ‘poot’; Dwerg- en Kolgans hebben
oranje poten!). Houttuyn 1763 vertaalde dan ook
met “Roodpoot[gans]” ⇑. Voor de Dwerggans en
de Kolgans had Linnaeus slechts één naam en
één omschrijving: “Anas cinerea, fronte alba.”,
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Dwergarend

Dees), sindsdien meteen al in 1993 en 1995! De
naam komt voor in Van Dobben 1957. De Duitser Johann Friedrich Gmelin (1748-1804) gaf de
eerste wetenschappelijke beschrijving van deze
soort; mogelijk is de N naam aan D Zwergadler
ontleend. Ook in andere talen is deze Arend
genoemd naar zijn kleine postuur: zweeds
Dvärgörn, noors Dvergørn, deens Dværgørn, R
Orjól-kárlik (R Orjól ‘Arend’, kárlik ‘dwerg’), It
Aquila minóre. In andere talen is de soort
genoemd naar de bevedering van de tarsi (=loopbeenderen), wat echter een algemeen kenmerk
van Echte Arenden is. E Booted Eagle ws. <F
Aigle botté (letterlijk: ‘gelaarsde Arend’, i.v.m. de
bevederde tarsi); Sp Aguila calzada (Sp calzado
‘geschoeid’), catalaans Aguila calçada; pools
Orze l̄ek w l̄ochaty (pools Orze l̄ ‘Arend’; Orze l̄ek
‘kleine Arend’; w l̄os ‘haar’, w l̄ochaty ‘harig’ (de
tarsi!); Lat pennatus ‘bevederd’ (verwijzend naar
de bevederde tarsi).

DWERGGORS – DWERGUIL

vertaald door Houttuyn: “Eend, die Aschgraauw
van kleur is, voor op den Kop wit.”
Zuidafrikaans Dwerggans is Nettapus auritus
(Boddaert) 1783, E Pygmy Goose, welke geen
Gans is, maar een tot de tribus Cairinini behorende soort van Eend. De N naam is dan ook
Afrikaanse Dwergeend. Deze soort komt niet in
het wild in de WP voor.

Dwerggors Emberiza pusilla Pallas 1776.
Klein formaat van Gors (vandaar Dwerg-), die in
de Lage Landen zeldzaam op de doortrek voorkomt. Lijkt erg op een klein & Rietgors; zal
daarom en vanwege de zeldzaamheid bij ons bij
het volk nooit bekend zijn geweest. De duitse
naamgever van de wetenschappelijke naam
(Peter Simon Pallas, 1741-1811) zal wellicht
tevens die van de D naam (Zwergammer)
geweest zijn. Hiervan is N Dwerggors de vertaling. Fries Lytse Goars betekent bijna hetzelfde
(‘kleine Gors’), maar is, evenals E Little Bunting
(=‘kleine Gors’), eigenlijk een iets betere benaming, omdat de soort wel relatief klein is, maar
niet zoveel kleiner dat de naam ‘dwerg’ gerechtvaardigd is. Lat pusilla ‘klein, nietig’ <Lat pusus
‘jongetje’; pusus is verwant met N puber en N
pullus ‘kuiken’. Schlegel 1852 spelt De dwerggors. Tien jaar eerder, op 18 november 1842,
werd het eerste exemplaar voor N op een Vinkenbaan in de buurt van Leiden gevangen en aan het
Rijks Museum te Leiden cadeau gedaan. Schlegel
1844 (p.84) zegt hierover dat het naar zijn weten
zelfs de eerste wn. voor Europa betekende. Inmiddels is het aantal N waarnemingen gegroeid
tot minimaal 65 (maart 1996).
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Dwergmeeuw Larus minutus Pallas 1776.
Zeer kleine soort van Meeuw, die in de Lage Landen op de trek niet, maar als broedvogel wel zeldzaam is. Bij het grote publiek is de soort hier
nauwelijks bekend. De naam is dan ook een boekennaam en volksnamen zijn er voor deze soort
in ons land niet: alleen fries Lyts Miuwke [B&TS
1995]. In de vorige eeuw was de soort zelfs bij de
ornithologen nauwelijks bekend: Schlegel 1852
schrijft: “De dwergmeeuw. In den zomer aan den
hoek van Holland waargenomen. Somtijds, maar
zeer zeldzaam, op den doortrek, in het najaar aan
het zeestrand voorkomende.” Houttuyn 1763
noemt de soort niet, want Linnaeus 1758 kende
hem niet.

Dwergooruil Otus scops (Linnaeus: Strix)
1758. Zeer kleine Uilensoort (vandaar Dwerg-)
met ‘oortjes’ (vgl. sub Ooruil) of ‘hoorntjes’ (vgl.
sub Hoornuil). De soort komt voor in ZuidEuropa. Houttuyn 1762 kent hem slechts uit de
boeken: “Om dat hy zyn Nesten altoos in holle
Boomen maakt, heb ik hem Boom-Uiltje geheten.” Schlegel 1858 noemt niet de naam van de
soort, maar wel geeft hij een naam aan een
‘groep’ waartoe de Dwergooruil behoort en
noemt deze “de Kleine Hoornuilen (Scops)”. Op
8 september 1890 werd een exemplaar in Rotterdam gevangen. Albarda 1897 noemt de naam
van het lemma; Calkoen spelt daarentegen
Dwerg-Ooruil. – D Zwergohreule; deens/noors
Dværghornugle/Dverghornugle.
Voor scops zie Wilms 970424,5. en in prep.
Dwergstern Sterna albifrons Pallas 1764. Zeer
kleine soort van Stern, die ook broedt in N. Voor
deze soort geldt hetzelfde als voor de Dwergmeeuw: slecht bekend bij het publiek. vD 1970
noemt zelfs de naam niet. Er is echter wel een
aantal volksnamen voor deze soort, voornamelijk op de Waddeneilanden, waar hij ook broedt.
Fries Lytse Stirns.
Schlegel 1852 kende hem iets beter dan de
Dwergmeeuw: “De dwerg-zeezwaluw. Broeit
aan den hoek van Holland. Trekvogel.” B&O
1822 bedoelen deze soort met “Sterna minuta L.
– De kleine Zee-Zwaluw.” NV noemt de soort
(deel V (1829) pas) Kleinste Zee-Zwaluw. Zelfs
Jonston 1660 geeft op Tab.46 een afbeelding van
“Larus Piscator. Fischerlein”, die (naast die van
het Visdiefje!) vermoedelijk de Dwergstern voorstelt. Linnaeus beschrijft de soort pas in 1766
(twee jaar na Pallas), dus ook Houttuyn 1763
noemt hem niet.
Dwerguil Glaucidium passerinum (Linnaeus:
Strix) 1758 (1) Kleinste europese Uil, vandaar
Dwerg-. De Dwerguil komt in de Lage Landen
niet voor. Een vroegere N naam voor deze soort
luidt Mussenuil [Van Dobben 1957]. (2) Schlegel 1828 gebruikte de naam ook, maar dan voor
de Steenuil (die dan de wetenschappelijke naam
Strix passerina, LINN. draagt; dit kon, omdat Linnaeus’ beschrijving niet eenduidig was en zowel
op de Dwerguil als Steenuil kon slaan; Schlegel
1828 gebruikt voor de Dwerguil de wetenschappelijke naam Strix pygmaea, BECHST.).

EARNFALK – EARSFUTTEL

Earnfalk Officiële friese naam voor de Arendbuizerd ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 geeft
op geen friese naam voor de soort te weten. De
soort is ook nog nooit in Friesland waargenomen. Fries Earn ‘Arend’; het element falk staat
ook in fries Mûzefalk ‘Buizerd’.
Earrebarre Officiële friese naam voor de Ooievaar [Boersma 1972; Albarda 1897]. Andere
hierop gelijkende namen: Hearrebarre, Eadebarre, Arrebar, Eabarre en Adebar (verspreidingskaartje van deze namen in ViF p.166). De
vormen met een d erin sluiten het mooist aan op
de etymologische verklaring vanuit germ *ud- (of
eventueel *auda-); zie hiervoor sub Ooievaar.
Oostfries Âdebar is klankwettig (zie Klankwet
nr.21) ouder dan fries Eadebarre. In Eabarre is de
d weggevallen (net als in fries deagraver ‘doodgraver’) en in Earrebarre is vervolgens een r geïntroduceerd. Het kan ook zijn dat door assimilatie de
d in het eerste deel vervangen is door rr.
In holsteins Ottebar en mhd otbär [Suolahti] is
de oorspr. d tot tt verscherpt; als tweede deel van
altmärkisch Heinotter en Hannotter is vervolgens door syncope van de b de vorm otter ontstaan (deze heeft dus een andere etymologie dan
het deel ottertje in gronings Kaarsottertje ⇑). Het
eerste deel zou volgens Suolahti de mansnaam
Heini (<Heinrich) zijn; de naam Heinotter is
interessant vanwege de N volksnaam Heileuver.
De naam Earrebarre wordt veel in allerlei
volkseigen rijmpjes en uitdrukkingen gebruikt.
Een voorbeeld: Earrebarren en froulju meije
graech heech nêstelje [letterlijk: Ooievaars en
vrouwen mogen graag hoog nestelen] ‘Ooievaars
en vrouwen doen veel om goed op te vallen’.

Earsfuttel Friese volksnaam voor Dodaars.
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Ook Earsfutteler en Earsfutteltsje [ViF 1976
p.111]. Fries ears ‘aars’, waarvoor zie onder Aarsvoet. Boersma in ViF: “futtel is immen dy’t mei
lytse stapkes rint”, ofwel ‘dribbelaar’. Maar
Dodaarzen worden zelden lopend gezien, dus het
benoemingsmotief kan haast alleen maar bij vermoeden zijn ingegeven. Eerder valt te verwachten dat het tweede deel een volksetymologische
interpretatie is van een woord dat eerder voor
‘voet’ stond (zoals in oud-nnl Aers-voet en Arsevoet) of wellicht ook voor mnl *voetelaer (<mnl
voetelen ‘steunen op iets’ [MH]) waarbij het
benoemingsmotief kan zijn geweest: ‘vogel die
op zijn achterkant (aars) steunt als hij zich op het
droge bevindt’; dit laatste klopt goed, hoewel de
vogel die houding maar korte tijd volhoudt.

EAST-EIN – EENDENDODER

De Vries 1912 geeft “Earsfûttel ef Earsfûtteler”; in 1928 hetzelfde, maar zonder de circumflexen op de u’s.

“Edelvalken Hierofalco Cuv. 1817” alleen de
Giervalk.
De naam gentilis is door toedoen van Linnaeus
1758 bij de Havik ⇑ terechtgekomen.

East-ein Officiële friese naam voor de Krak-

eend ⇑ [Boersma 1972]. Ook De Vries (1912 en
1928) kende de naam en voerde die ook als eerste
op, maar daarnaast nog de andere namen “Ròpein, Grypfûgel en sims Griet” ⇑. Albarda 1897
echter noemt de naam van het lemma niet (ook
niet in vertaling).
Het benoemingsmotief verwoordt Boersma in
ViF 1976: “De namme jowt oan dat de fûgel út it
Easten komt.” Dit is volkomen terecht (vgl.
Voous 1960). Ook de D volksnaam Polnische
Ente herkent in welke richting het oude hoofdverspreidingsgebied gezocht moet worden.
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Edelvalk Naam voor een middelgrote Roofvogel (/Roofvogels) die bij de Valkerij goed voldoet.
Van Maerlant c.1266 omschrijft als volgt:
vs.1465 Als die onedel valke bestaet
Den egher ende hine nederslaet,
Laet die egher enen ael uutvaren.
Donedele valke grijpten te waren,
Ende laet den egher hene vlieghen:
Dus so laet hi hem bedrieghen.
Maer edele valken doen des niet,
Maer als hi die scalcheit siet,
So doet hi die mere pine
Dien egher om die scalcheit sine,
Ende latene niet ontgaen,
Daer hi den egher hevet ghevaen.
[Als de onedele Valk de Reiger
aanvalt en hem beetgrijpt,
Braakt de Reiger een Paling uit
De onedele Valk grijpt die warempel,
en laat de Reiger ongemoeid:
Dus zo wordt hij bedrogen.
Maar de Edele Valk doet dat niet,
en als hij zo’n list opmerkt,
Dan doet hij die Reiger vanwege
zijn bedrog des te meer pijn,
En laat hem niet ontsnappen,
Vangt dus de Reiger.]
Houttuyn 1762 zegt er dit over (p.149): “Sommige Valkeniers onderscheiden deeze Vogelen,
in ’t algemeen, in Edele en Berg-Valken, doch
zulks voldoet niet”, en (p.157): “De Edele Valk,
die den naam van Gentilis draagt by de Schryveren …” Schlegel 1858 vat onder de “Edelvalken,
Falcones nobiles”: Sakervalk, Lannervalk, Slechtvalk en Giervalk. Albarda 1897 vat onder de

Eend Algemene benaming voor bepaalde zwemvogels, nl. die uit de subfamilie der Anatinae.
Fries Ein. Ook: Eintsje; in Hindelopen: Ênt;
oostfries Ânt(e); noordfries An; op Sylt: En(n)erk
[De Vries 1928]. Zie ook fries Jerke. Op Texel
Heend (met hypercorrecte h). Vlaams Aande,
Ande, Oande, Aand(s)vogel, Eenze [De Bo
1873//1892; Desnerck 1972; WVD 1996]. Brabants ook Eng, Engt, Eenge etc.; limburgs ook
Een, Eends en Eeng.
ETYMOLOGIE N Eend <N Endte, endt-voghel
[VK c.1618] <mnl eent(vogel), ent, eynt, aent;
mnd anet, ant; D Ente (<mhd ant [Mackensen])
<ohd enit(a), anut, anata; zweeds/noors/deens
and; ijslands önd (mv. endur) <oudnoords önd;
oudengels ened (vgl. volksnaam Stock Annet
‘Bergeend’ in oost-Schotland en E Goosander
‘Grote Zaagbek’); <germ *anudiz. Litouws antis;
oudpruisisch antis. Lat anas (2e nv. anatis); verwant met Gr <FFα nessa, <JJα netta ‘Eend’.
[mb.00C,12].
TOPONIEMEN In de N plaatsnaam Ens (Fl)
(Enedseae (793)) steekt het onl woord ened
‘Eend’; enedseae =‘Eendenmeer’ [BSP 1995]. Onder Tytsjerk (Fr) is een gehucht Einekoaispôlle.
Eendendoder Volksnaam voor de Visarend ⇑,
genoemd in Snouckaert 1908. ZiK 1962 vermeldt
de naam ook, Thijsse 1944 daarentegen niet.
Hier heeft verwarring met de Zeearend plaatsgevonden, aangezien de Visarend zich zo zelden
met iets anders dan vis voedt, dat een dergelijke
naam niet terecht is. De bron is mogelijk Houttuyn 1762, die namelijk een naam Eenddooder
vermeldt voor Linnaeus’ 21e “Valk”, Falco Haliaetus, de Visarend dus, maar de Zeearend niet
blijkt te kennen en daarom de N namen VischArend én Zee-Arend beide aan de Visarend verbindt (p.169). Een eerdere foute toepassing van
een soortgelijke naam voor de Visarend vinden
we in Jonston 1660, Tab.II (Entenstoße) en HG
1669 (Entenstösser, letterlijk ‘Eendenstoter’). De
D naam komt ws. van Gesner 1555. Mogelijk is
het de vertaling van Aquila Anataria [o.a. bij Eber
& Peucer 1549 ?<Plinius].
B&TS 1995 noemen Eenddoder als gewestelijke
naam voor de Zeearend. De Zeearend leeft inderdaad van o.a. verzwakte Eenden.

EENDENKREM – EIDER

van Houttuyns (boeken)naam. Omdat al spoedig
niet goed duidelijk meer was voor welke soort dit
nu eigenlijk de naam was, kon hij gemakkelijk
ook op het Woudaapje worden toegepast. B&TS
1995 geven een andere, maar niet-gefundeerde
verklaring voor het gebruik van de naam van het
lemma voor het Woudaapje: dit zou hier zo
genoemd zijn omdat men zou weten dat de soort
in de Nijldelta voorkwam.
ETYMOLOGIE N Egypte <F Egypte <Lat Aegyptus <Gr !4(LBJ`H Aiguptos ‘de Nijl, Egypte’
<egyptisch ha-ka-ptah ‘de stad Memphis’.

Egyptische Vosgans Nu veroudere N naam
voor de Nijlgans ⇑ [Rutgers 1964-1968; Bauer &
Spitzenberger 1968 p.192; Grzimek 1973]. Zie
ook Vosgans.

Slechtvalk

Eendenkrem Volksnaam in Bunschoten voor
de Slechtvalk [Smit & Terlouw 1991]. Het
benoemingsmotief is juist: Slechtvalken jagen op
meest spectaculaire wijze o.a. Eenden na; het zal
de landman, maar misschien vooral de jager,
opgevallen zijn. Krem ⇑ is een utrechts/gelderse
benaming voor (sommige soorten) Roofvogels,
vooral Valken. De Vries 1992 en Weijnen 1996
brengen het woord in verband met mnl crimmen
‘met de klauwen grijpen’ en met N kram ‘gebogen spijker met aan beide zijden een scherpe
punt, dienende om iets aan op te hangen’. Het
woord Krem is een wisselvorm met Klem ⇑,
eveneens een benaming voor diverse Roofvogels.
Eerdswaalf Eerdzwelf Groningse resp. limburgse volksnaam voor de Oeverzwaluw ⇑
[Gavere & Bemmelen 1856; Hens 1926; WLD
normaliseert tot Aard-]. Zie ook sub Aardzwaluw
(voor de etymologie van eerd) en sub Ierdswel.

plaatselijk in Groningen, Friesland, Twente en
de Achterhoek [Heukels 1907; Schaars 1989]
verwant met fries Eabarre en Earrebarre ⇑, mnl
Odebare en dialectisch D Adebar. In Groningen
naast Eiber ook: Aiber [Molema 1887; Suolahti
1909], Aibert [FWH], Aaiber [VPG; Ter Laan
1929] en Aaiberd [Ter Laan 1929]. De t of d is
vermoedelijk een paragogische. Eyber is te vinden in Kiliaan 1599.

Eider Eidereend Eidergans Eidervogel Somateria mollissima (Linnaeus: Anas) 1758. Forse
Eendensoort uit arctische streken, die sedert 1906
ook in ons land broedt. Het & bekleedt haar nest
met zachte veertjes, die als het zgn. Eiderdons bij
de mensen zeer gewild zijn als isolerende vulling
voor dekens en kleding. De wetenschappelijke
naam verwijst naar die veertjes (mollissima ‘zeer
zacht’). Wegens het vrij grote formaat en mogelijk ook vanwege een voor een Eend wat ongewone snavelvorm, werd de vogel vroeger ook
Eidergans genoemd. In het fries is dat nu nog zo:
Eidergoes ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemde de soort, die hij uit de boeken kende:
Eider-Vogel. In vD 1904 Eidervogel. B&O 1822
vermeldden de soort niet op hun Naamlijst van
Nederlandsche Dieren. Schlegel 1828: de donsachtige eend. Schlegel 1852 “eidereend”, cursief,
ten teken van het provisorische karakter van de
naam. De soort was toen in N nog bijzonder,
getuige: “Wordt somtijds, in het koude jaargetijde, aan onze kusten geschoten.” Thans is
het officieel: Eider.
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Egyptische Reiger Oude N benaming (bij
Houttuyn 1763) voor Linnaeus’ 18e ‘Reiger’
“Ardea Ibis”. Houttuyn verkeerde in de veronderstelling dat hiermee de Heilige Ibis bedoeld werd,
en ws. was dat ook zo. Maar volgens de huidige
nomenclatuur wordt hiermee de Koereiger
bedoeld. De namen Egyptisch Reigertje en Egyptisch Rêgerke (in Zeeuws-Vlaanderen) voor het
Woudaapje zijn wellicht ook een voortzetting

Eiber Eibert Volksnaam voor de Ooievaar ⇑

EIDERGOES – EIERSLURPER
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D Eiderente <Eider, Eider Gans (Klein 1750;
bij hem ook het woord Eyder-Duhnen ‘Eiderdons’) <frembde Endt (Baldner 1666) [Suolahti];
E Eider <Common Eider (Hartert 1912) <Eider
Duck (BOU 1883; Pennant 1768) <Wormius his
Eider, soft-feathered Duck, St. Cuthbert’s Duck
(Ray 1678); Am Common Eider.
ETYMOLOGIE De N naam zal wel zijn geleend,
direct of indirect uit het ijslands, eind 17e eeuw
[Suolahti p.438; Lockwood p.57], begin 18e eeuw
[NEW]. In het F is het woord edre al in 1200
geleend [Le Robert]. Deens Ederfugl; noors
Ærfugl; zweeds Ejder (& Åda, % Gudunge); ijslands Æðarfugl; færös Æða; <oudnoords æðr. De
soort broedt ook veel aan de kusten van Groenland, maar de naam is daar: Miteq Sujorartôq
(zonder ‘Eider’).
F Eider à duvet (1755) <mf edre ‘Eider; Eiderdons’ (1200) <oudnoords Ædur; {ook F duvet
‘dons’ <dumet <mf dum, dun <oudnoords
dúnn ‘dons, donsveer’ (vgl. etymologie van dons
sub Donsstormvogel)}; pools Edredon en It Edredone, beide ‘Eidereend’, bevatten mogelijk het
woord dun ‘dons’!
De eventuele verwantschap van oudnoords
ædr met andere vogelnamen is onzeker. Klassiek
wordt verwezen naar Gr éJ\H otís ‘Trap(gans)’ en
oudindisch ati- ‘soort van watervogel’. NEW 1992
maakt echter melding van andere visies op dit
probleem. Een alternatieve theorie gaat uit van
verwantschap met Lat avis ‘vogel’ (en ovum ‘ei’),
via de dentaalafleiding *auð <*awiþ. Volgens
Lockwood betekent oudnoords æðar simpelweg
‘dons’, waarmee het zoeken naar verwante woorden voor de vogel in andere idg talen verder onnodig zou worden. De opvatting van Lockwood
wordt echter niet gesteund door andere verwante
woorden voor ‘dons’; integendeel, oudnoords
dúnn is qua vorm niet met æðar te verbinden.
De benaming voor Eidereend op Orkney en
Shetland is Dunter. Volgens Lockwood 1993
heeft deze naam te maken met het dobberen op
zee (lokaal dunting genoemd, en van oudnoordse
origine); de woorden zouden kunnen samenhangen met N deinen (zie daarvoor de etymologie van dun sub Dunbekmeeuw) [mb.99B,6;
Wilms 990226,2].
Houttuyn 1763: “Deeze Vogelen leveren die
ongemeen fyne en zagte Pluimen uit, welke
onder den naam van Eider-Dons zo beroemd zyn
en kostbaar.” Het woord Eiderdons is dus minstens 7 jaar ouder dan Sijs 2001 opgeeft (“1770”),
maar uit het zinsverband valt op te maken dat
het woord in het N al veel langer voorkwam.

Eidergoes Officiële friese naam voor de Eider ⇑
[De Vries 1928; Boersma 1972]. Albarda 1897 en
De Vries 1912 hadden nog geen westerlauwerske
naam voor de soort. In De Vries 1912 wél helgolandfries Hoernsnâbelten (Hoern-snâbelt-en,
dit is ‘hoorn-snavel-Eend’) en syltfries Greenlöns-en (letterlijk ‘Groenland-eend’).

Eierslurper Eiervreter Volksnamen voor de
Bruine Kiekendief [B&TS 1995]. De tweede is
mogelijk slechts de vertaling van fries Aaifret ter ⇑.
Het eerste deel wijst op het voedsel van de
soort, dat voor een klein deel uit eieren bestaat
[HVM 1971 p.333-334].
Ei is een woord dat zeer bekend is bij de mensen getuige de vele spreekwoorden en gezegden
[Ter Laan 1967; Zantema 1992]. Een veel
gestelde vraag luidt: Wat was er eerder, de Kip of
het ei? Vanuit etymologisch standpunt is N ei
ouder (zie onder; Kip is pas van 1588 [VT]). Een
antwoord in logische zin is afhankelijk van hoe
men ei wenst te definiëren; het antwoord bij ei te
definiëren als ‘het product van de Kip’ is erg
flauw, want dan was de Kip er uiteraard het eerst.
Bij zuiver biologische definitie van ei (bijv. ‘hoeveelheid eiwit met schaal erom’) valt ook het reptielenei onder de definitie en kan gesteld worden,
rekening houdend met de evolutietheorie, dat
het ei er het eerst was (toen het nl. nog een reptielenei was en er voor het eerst iets uit het ei kroop
dat men als vogel c.q. Kip wenste te definiëren).
Wanneer men de vraag vervangt door Wat was er
eerder, de vrouw of het ovariële eitje? wordt het
duidelijk dat de Kip/ei-vraag van wezenlijk filosofisch en wetenschappelijk belang is, want nu
wordt de mens er zelf bij betrokken. Het antwoord is nu afhankelijk van hoe men ovarieel
eitje (ovulum) wenst te definiëren, en hoe ver
men in de evolutie wenst terug te kijken.
ETYMOLOGIE N ei (mv. eieren ‘vogeleieren’,
eitjes ‘geslachtscellen’) <mnl ei ‘vogelei’ (123031 [VT]), ey (mv. eyere [JvM vs.15]; fries aai <aei;
saksisch/oudsaksisch ei; D Ei <mhd/ohd ei; E
egg <oudnoords egg (verving middelengels ey
<oudengels æg); zweeds ägg, noors egg, deens æg
<oudnoords egg; krimgotisch ada. Buiten het
germ: R b6Pó jajtsó, bulgaars b6Pé jajtsé <oudslavisch ajice; oudiers ogg en Lat ovum <Gr é`<
ōón ‘ei’ <Gr ê(ú)4`< ō(u)ion. Lat ovum ‘ei’ is
etymologisch verwant met Lat avis ‘vogel’ en
oudindisch vi- ‘id.’. Het ei werd dus oorspr.
duidelijk gezien als behorend bij de ‘vogel’.

EIKELAAKSTER – EKSTER

Eikelaakster Oude N naam voor de Vlaamse
Gaai, waarin deze met een Ekster (=Aakster)
vergeleken wordt [Houttuyn 1762; Schlegel
1858; Albarda 1897; alle zonder opgave van locatie]. ‘Eikel-’ is gemotiveerd door het voedsel van
de vogel: de vruchten van de Eik Quercus sp. Niet
alle eikels worden direct opgegeten; sommige
ervan worden begraven, wat men ten tijde van de
naamgeving mogelijk ook al wist. Met -aakster is
dan ook mogelijk het ‘diefachtig’ gedrag (als van
de Ekster), versterkt door het begraven van de
‘buit’, mede gesuggereerd. Houttuyn 1762 geeft
de naam Eikel-Aakster op als een naam (in vertaling!) die door de (klassieke) “Schryvers” wordt
gebruikt. Dit is dan “Pica glandaria”, die men
o.a. in Jonston 1660 (Tab.XVII) vindt (Lat Pica
‘Ekster’, Lat glandaria ‘aan eikels gebonden’
<glans ‘eikel’ (ook medisch); ook: ‘kogel’.
ETYMOLOGIE
N eikel: <mnl ekel, eeckel,
oorspr. een verkleinwoord van N Eik <mnl Eike,
eke, eec, eic, heike, heke [MH 1932]. D Eichel
<ohd eihhila, verkleinwoord van ohd eih (>D
Eiche ‘Eik’).
Ekster

Eikenpotter

Volksnaam voor de Vlaamse
Gaai in Aalten (Gld) [Schaars 1989]. B&TS 1995
geven Eikelpotter op, in de Achterhoek (Gld).
Het tweede element betekent ‘poter’, ‘hij die
poot’. Zie sub Eikelaakster voor het benoemingsmotief.

Eileuver Eillever Heileuver ‘Saksische’ namen voor de Ooievaar ⇑ [B&TS 1995; Smit 1996].
In deze namen komt de letter l voor, die o.a. door
Weijnen 1996 (p.70) verklaard wordt als de l van
heil ‘geluk’. Zeker niet uitgesloten mag worden
dat door volksetymologische invloeden naar dit
woord is toegewerkt. De l komt echter ook voor
in de varianten Ollievaor (NB) en Luibert (Dr),
waarin het woord heil niet herkenbaar is. Meer
sub Heileuver.
Het tweede deel is Euver ⇑ of Uiver ⇑.
Ein Friese naam voor de Wilde Eend (Wylde
Ein ⇑), maar vaker de algemene friese benaming
voor ‘Eend’ ⇑. In deze betekenis ook: Einfûgel.
Fries Eintsje (de verkleinvorm van Ein) is de
benaming voor het & van de (Wilde) Eend [Zantema 1992]; inderdaad zijn bij de Eenden de &&
over het algemeen iets kleiner.
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Ekster Pica pica (Linnaeus: Corvus) 1758. Bij

het volk zéér bekende Kraaiachtige zwart-witte
vogel met een lange staart.
Er zijn enige uitdrukkingen waarin de Ekster
voorkomt: Hij kan het als een Ekster het huppelen ‘Hij is er zeer bedreven in’, (vlaams) Van
Eksters en Kraaien wordt men beschetterd ‘Door
dwazen en bozen wordt men beschimpt, Men
wordt altijd door de strontkar (en niet door een
koets) overreden’ en (zeeuws) Je zit daar beter dan
in een Eksternest, want dan zat je in de prikkels.
Er zijn voor deze soort zeer veel volksnamen,
waarvan een deel naar klank en etymologie verwant is (heterofonen), bijv. noordhollands/texels
Aakster, fries Akster en Akke (officieel nu:
Ekster), gronings Oakster, achterhoeks Eister,
vlaams Ikster, brabants/zeeuwsvlaams Okster
en limburgs Eekster en Iekster.
Door metanalyse ontstonden vlaams Nakster
en zelfs Takster, terwijl er ook voorbeelden zijn
van voorgevoegde j- tot Jakster, Jekster en Jakke.
Nasalering van de gutturaal in vlaams Ingster
en limburgs Engerst en Engest. Andere varianten in Meertens 1969, Schaars 1989, WVD, WBD
en WLD.
In sommige gevallen werd de naam gebruikt
voor de Vlaamse Gaai, wat in de vele volksnamen met -ekster erin voor deze soort nog tot
uitdrukking komt. Anderzijds kreeg de Ekster
hier en daar een h-prothese (kempens Hekster,
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oostfries Häkster), welke mogelijk ontstond
door contaminatie met een oude naam voor de
Gaai (nog in D Eichelhäher; zie Heeger).
Eksters werden vooral vroeger veel gehouden
als huisdier, waarbij de vogel werd geleerd te praten. Zie hiervoor sub Klapekster, van origine een
naam voor zo’n ‘pratende’ Ekster. In de naam
voor de totaal niet-verwante Scholekster ⇑ heeft
de gemeenschappelijke markante verdeling tussen wit en zwart in het verenkleed een rol
gespeeld. Ook sommige zwart-witte volièrevogels worden wel Ekstertje genoemd.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam als in het
lemma vinden we bij B&O 1822: “Corvus Pica L.
– De Ekster, Aakster.” Vroeg 1764 en Wegman
1765 voeren de naam Langstaart Aakster (p.5
resp. 8).
Fries Ekster (<Akke, Ekster ef Bûnte Ekster
[De Vries 1928]). Mnl Exter wordt alleen anders
gespeld.
ETYMOLOGIE N Ekster <N Aakster [Houttuyn
1762], Aekster [NV 1770] <N EXTER, AECKSTER.
Pica. germ. aegersten; gal. agache. atzel [VK
c.1618] (met “exter-ooghe” naast “aecksterooghe … & kraeyen ooghe”) <mnl Exter, ecstre,
aexter, aester, haexster [MH 1932; verder mnl
“Externest en Exteroge”], ankster [Suolahti];
vroeg-mnl aghersten bonten (met achtergeplaatst bnw.) was een benaming voor geestelijken die, net als de (bonte) Ekster, in zwart-wit
gekleed gingen [Vroegmiddelnederlands Woordenboek].
D Elster <mhd eilster, agelster <ohd agalstra
(agistra, agastra oudsaksisch) [Suolahti]. Net als
in het N zijn er ook in het D zeer veel variante
volksnamen voor de Ekster, onder welke westfaals Ekster en mnd Exter op de N namen lijken.
E Haggister (1584; Kent) <oudengels *egistre
[Lockwood 1993]. <Westgerm *ago- ‘de puntige,
de scherpe’ + suffix -astrjôn (waarmee vrouwelijke nomina agentis werden gemaakt; het komt
voor in fries Wilster ‘Goudplevier, letterlijk
schreeuwster’) [Kluge 1899 § 49]. De combinatie
met dit suffix zou echter de basis tot een ww.
maken; op dit punt is een verlaten theorie ten
aanzien van de betekenis van de basis (‘bang
zijn’, vgl. gotisch og ‘ik ben bang’; de vogelnaam
zou dan op ‘bange, schuwe vogel’ neerkomen)
sterker [FWH 1912].
Mogelijk verwijst *ago- ‘puntig, scherp’ naar
de lange puntige staart. Ook kan men de snavel
scherp gevonden hebben; in dit geval moet overwogen worden dat de germ naam oorspr. niet
voor de Ekster (Pica), maar voor de (eveneens
bonte) Specht (Picus) heeft gestaan, wiens snavel
fameus is vanwege zijn gehak. In dit geval wordt

ook beter tegemoetgekomen aan het werkwoordelijk aspect van de basis, want ‘met een scherpe
snavel opereren’ is gelijk aan ‘hakken’ en de
vogelnaam zou dan neerkomen op ‘hakster’.
Ohd agaza (met een ander suffix) >oudf
agache (11e eeuw) >F Agace, Agasse (lokale
naam voor Ekster) >E Haggess (1599; lokaal en
nu verouderd), en ws. ook ouditaliaans Agazza
[B&TS 1995] >It Gazza (vgl. La Gazza Ladra ‘De
diefachtige Ekster’, opera van de italiaan Gioacchino Rossini (1792-1868) (maar zie ook sub
Gaai voor een andere visie). Catalaans Garsa vertoont een r (vgl. de Reigernaam Garza)).
Niet verwant zijn sloveens Sraka en R E@Dó8a
Soróka, nl. deze <idg *(s)ker- (een ono-stam)
[Pokorny 1959], evenals oudpruisisch Sarke en
litouws Šarka. [mb.970731 & 970930; Wilms
970807]
Zweeds Skata ‘Ekster’ en deens Husskade zijn
niet etymologisch verwant met Ekster, maar met
het N woord schaats [NEW 1992]. De betekenis is
hier echter wél relevant, nl. ‘staart’ (in zweeds
dialect is skate =‘staart’). [Wilms 971022,2]
Oudnoords skate =Vleet Raja batis Linnaeus
1758; E Skate; met een spitse snuit, en, als alle
Roggen, een lange spitse staart [mb.97C,16].
Jacob van Maerlant c.1266 schrijft onderhoudend over de Ekster:
vs.3131 Pica dats der aestren1 name.
Van plumen scone ende bequame
Es si, ende die vele scalcheit can2.
Haer nest ontset si3 gherne den man.
Si maectet scaerp van doernen buten;
Boven can siet decken ende sluten,
Ende maect twee gate meer no min,
Daer si gaet uut ende in.
Met aerde maect sijt sachte binnen.
Plinius doet ons bekinnen4,
Dat aestren jonghen over waer
Gheten die maken die oghen claer,
Ende dan sijn si ghevleghen best.
Worde daestre in een strec ghevest5
Al tlijf hout so stille ghemene,
Sonder metten bec allene,
Daer toe doetse al haer macht,
Hoe sijt ondoet mit hare cracht.
Jonghen opghehouden leertmen wale
Spreken menigherhande tale,
Ende hoeren nauwe na die wort,6
Ende pinen hoe sise bringhen vort.
Die die tonghen hebben breet,
Spreken beste ende ghereet.
1
2

varianten: aexstren en exsteren
en tot veel listen in staat.
Z’n nest, onbereikbaar voor de mens,

EKSTER VAN ANTWERPEN – EKSTERSPECHT

3
4

5

6

maakt hij met scherpe doorns;
Boven kan hij het nest afdekken,
si (=zij) slaat ws. terug op Pica
Plinius leert ons,
dat als je jonge eksters eet, waarlijk,
je ogen zullen genezen; je
kunt ze dan het best gevild eten.
[=variant] Geraakt-ie in een strik,
dan houdt hij z’n lijf stil,
maar met behulp van alleen z’n snavel
en alle beschikbare kracht,
komt hij daar weer uit los.
ze luisteren aandachtig naar de woorden en
doen hun best ze weer te geven.

Klapekster

Ekster van Antwerpen Volksnaam in Limburg voor de Klapekster [Albarda 1897].
Het element Ekster zit ook in de naam Klapekster en in vele andere volksnamen voor de soort.
‘Antwerpen’ is mogelijk een gok naar de plaats
van herkomst van de Klapekster (die een trekvogel is); maar in Lokeren (OVl, halverwege
Antwerpen en Gent) kent men de namen
Antwerpenaar en Bonte Antwerpenaar voor de
aan de Klapekster verwante Grauwe Klauwier
[WVD 1996 p.131] en dit kan iets te maken hebben met de vogeltjesmarkt aldaar. Klapekster
en Grauwe Klauwier werden door Valkeniers
gebruikt om Roofvogels aan te lokken.
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Eksterspecht Zou volksnaam zijn voor de
Grote Bonte Specht. Het is tevens de vertaling
van de (huidige) officiële friese naam voor de
Middelste Bonte Specht, te weten Eksterspjocht.
Schlegel 1852 is van het eventuele bestaan van
een volksnaam Eksterspecht niet op de hoogte.
Bij het presenteren van de ‘lijst’ van 1852 roept
hij zijn lezers op tot het vermelden van volks-

namen. In 1858 draagt de blinde verzamelaar
Wickevoort Crommelin inderdaad voor een aantal soorten enkele namen aan, die in zijn woonplaats Santpoort en in het nabij gelegen Haarlem
(NH) dan gebruikelijk zouden zijn (geweest). Eén
hiervan is de naam Eksterspecht in de plaats
Santpoort, waar de soort echter niet heel bekend
was, getuige het volgende citaat: “ … te Zandpoort ook Eksterspecht geheeten; meermalen in
het najaar en den winter in Noord-Holland waargenomen … Cr.” Uit een hierop aansluitend
citaat van Van Bemmelen blijkt dat de soort “van
September, gedurende den geheelen winter tot in
het begin van het voorjaar in 1856-57 in de provinciën Noord- en Zuid-Holland Utrecht, Gelderland, Groningen, en waarschijnlijk in geheel
N zeer algemeen geweest” moet zijn. Hieruit
blijkt dat de soort buiten de genoemde jaren veel
minder algemeen of misschien wel zeldzaam
was. Men kende de soort in grote delen van het
land dan kennelijk alleen als een recente invasiegast. Misschien was de nieuwsgierigheid onder
de mensen voor deze opeens opvallend verschijnende vogelsoort zo groot, dat men de naam per
se wilde weten en deze uit een vogelboek heeft
opgediept. Daarbij kan de knecht van Wickevoort Crommelin betrokken zijn geweest,
aan wie zonder twijfel enkele vogelboeken ter
beschikking stonden (maar in welke taal?!).
Mogelijk is toen de D naam Elsterspecht (letterlijk ‘ekster-specht’), die al wel veel langer bestond, uitgesproken en vervolgens vertaald.
Schlegel 1858 vermeldt dan op p.81 onder het
kopje “De Bonte specht. Picus major”: “In sommige streken van Noord-Holland Eksterspecht
genoemd.” Gezien het nog steeds niet algemeen
voorkomen als broedvogel in de “zee-provinciën”
(p.83, 80), lijkt een uitbreiding van het gebied
waar de naam gebruikt zou worden in vergelijking met de opgave van Wickevoort Crommelin
(zoals verwoord door Schlegel) niet geheel zorgvuldig te zijn! Het kwaad is dan echter geschied:
in Albarda 1897 zou de volksnaam Eksterspecht
al voor geheel Noord-Holland kunnen gelden:
“In Noord-Holland ook Eksterspecht”, en Rynja
1983 weet zelfs te vermelden (p.19) dat de naam
Eksterspecht voor zou komen in Noord-Holland
én in Noord-Brabant. Dit laatste is verrassend,
omdat Schlegel goede betrekkingen onderhield
met Verster van Wulverhorst in Noord-Brabant,
die hem echter zo’n naam kennelijk nooit heeft
doorgespeeld!1 Thijsse 1944 en ZiK 1962, die beiden veel, maar ws. uitsluitend geverifieerde
volksnamen geven, vermelden (nog steeds) niet
de naam Eksterspecht. Wél maken deze bronnen
vermelding van de friese naam Eksterspjucht,
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een naam die eerder vermeld werd door de Fries
(Tjeerd) De Vries in 1928. Maar, saillant detail:
in 1911 staat in de voorloper van zijn Lyst fen
Fryske fûgelnammen die naam nog niet! De
Grote Bonte Specht heet daar alléén “Bûnte
Spjucht”! Albarda 1897, óók een Fries, vermeldt
géén Eksterspjucht (desnoods vertaald Eksterspecht) als friese naam! Dat er in de friese
taalschat dus wellicht nooit een naam als
Eksterspjucht onder het volk geleefd zal hebben,
blijkt ook al uit het mysterieuze feit dat deze
naam nu geldt als officiële friese naam voor de
Middelste Bonte Specht2, een soort die in Friesland nog maar éénmaal gezien is!
Het geheel van bovenstaande feiten overziend,
lijkt het minder ws. dat we met Eksterspecht een
‘echte’ N of friese volksnaam te pakken hebben.
Eerder zou men er van uit moeten gaan dat de
reeds door Eber & Peucer in 1549 gehanteerde D
naam Elsterspecht via een (D) determinatieboek
(dat Wickevoort Crommelin mogelijk in zijn
bibliotheek gehad heeft), of mogelijk zelfs via een
(her)uitgave van Jonston 1660, waarin de naam
Elsterspecht ook voorkomt (maar dan bij de Middelste Bonte Specht) in het N en friese circuit van
ornithologen is terechtgekomen. Maar helemaal
zeker kan men daar niet van zijn, want al lijkt het
vóórkomen van een speciale naam Eksterspecht
onder de mensen in (alleen) een piepklein dorpje
als Santpoort, waar men de soort tot dan kennelijk toch maar weinig frequent ontmoet heeft,
zeer onwaarschijnlijk, aan het motief van de
benoeming valt niets af te dingen: de ‘bonte’
Spechten hebben inderdaad de bonte zwart-wit
verdeling van de wél alom bekende Ekster1.
Nu zou men dáár, waar men deze vogel Aakster
noemde/noemt, de overeenkomstige naam
Aakster-Specht mogen verwachten: inderdaad
vermeldt Houttuyn 1762 die naam, echter uitsluitend als vertaling van de zwitserse naam voor
de Middelste Bonte Specht (p.391). Het voorkomen van de naam in het vogelboek van Houttuyn
alléén al kan zeer zeker aan de ‘introductie’ van
de zogenaamde ‘volksnaam’ Eksterspecht bijgedragen hebben, vooral waar die naam werd toegepast op de Middelste Bonte, een soort namelijk
die in heel N nagenoeg volledig ontbrak en
ontbreekt! In N hadden van die soort dus alleen
de (kamer)ornithologen weet!
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1

De naam Eksterspecht of een dialectvariant
daarvan wordt in WBD 2001 níét vermeld. In
Weert (L) en Meeswijk (BL) worden echter de
namen Egerstespecht en Esterspech opgegeven [WLD 2001 p.141]; deze namen zijn ws.
toch authentiek. In Staden (WVl) werd Ekster-

2

houtspicht opgegeven als naam voor de Grote
Bonte Specht [WVD].
Ook hier heeft uitbreiding in de vorm van
‘wildgroei’ plaatsgevonden: in ViF 1977 wordt
Greate Eksterspjocht opgegeven als de officiële naam voor de Grote Bonte Specht en Lytse
Eksterspjocht als naam voor de Kleine Bonte.

Middelste Bonte Specht

Eksterspjocht Thans officiële friese naam
voor de Middelste Bonte Specht ⇑ [Boersma
1972; ViF 1977]. Voor details over de geschiedenis van deze naam zie sub Eksterspecht. Dat juist
bij deze naam een bnw. ontbreekt (i.t.t. bij
Grutte Eksterspjocht ‘Grote Bonte Specht’ en
Lytse Eksterspjocht ‘Kleine Bonte Specht’) is een
ongelukkige zaak, want het suggereert dat de
Eksterspjocht dé friese Bonte Specht bij uitstek
is, en dat is niet zo; het is zelfs nog de vraag of de
soort terecht op de friese avifaunalijst is opgenomen (één wn. op één dag (22 maart 1940), maar
wel van twéé vogels, houdt een groot risico van
foutdeterminatie in).
Eleonora’s Valk Falco eleonorae Gené1 18392
[Sardinië]. Middelgrote Valkensoort die broedt
op rotskusten in een strook van de Canarische
Eilanden tot en met Cyprus in een totale broedpopulatie van c.2750 paar [BWP 1980 p.328].

ELSENAAR – ELZENSIJSJE

De soort overwintert o.a. op Madagascar, is
daarmee een lange-afstandstrekker. In verschillende noordelijker gelegen europese landen (o.a.
Zweden) is de soort vastgesteld. Ook in de Lage
Landen zijn al wel enkele waarnemingen doorgegeven, maar de soort staat nog niet op de nationale lijst.
De soort is genoemd naar Eleonora van Arborea, die van 1383 tot 1403 (of 1404) regentesse“guidichessa” van Sardinië was. Zij is beroemd
geworden door haar Carta di Logu, een grondwet
die gekenmerkt werd door voor die tijd milde
straffen en regels. Een van de regels behelsde
bescherming voor de ter plekke aanwezige Valken, iets wat Genè zich kennelijk nog herinneren
kon [M&M].

scherpe priem en wordt o.a. gebruikt door schoenmakers. Sommige elzen zijn gebogen, wat de
gelijkenis met de klauw of de snavel van de Roofvogels doet vergroten.
ETYMOLOGIE N els, (elst, elsen, elsem; VK
(c.1618): elssene) <mnl elsene, elsen (-en opgevat als vals meervoud; vandaar ingekort); D Ahle
<ohd ala, alansa, alunsa; E awl <middelengels
al <oudengels æl; oudnoords alr ‘priem’; germ
grondvormen *alisno, *alusno; oudnederfr *alisna
>F alêne, alène, provençaals alesna, catalaans
alena, Sp lezna, It lésina. Oudindisch ara. Fins
ara (ontleend aan het scytisch?; vgl. De Vries
1992 sub aal, homoniem 2). Het instrument els
vond/vindt vanzelfsprekend allerwegen toepassing, vooral in de leerbewerking.

1 Carlo Giuseppe Gené’s naam wordt soms van

2

nóg een accent (op de eerste e) voorzien. De
naam zal vermoedelijk van F afkomst zijn,
aangezien men bij een It naam “Genè” verwachten kon. Zie over hem ook sub Dunbekmeeuw.
Schlegel 1844 schrijft (in vertaling): “Falco
Eleonorae is trouwens een al eeuwenlang bekende soort. Artalouche de Alagona, een siciliaanse schrijver uit de 15e eeuw noemt deze
soort op p.89 onder de naam Saphir-falke
[Schlegel zal zelf de D vertaling hebben
gemaakt; hij geeft niet zijn bron voor deze kennis op]. D’Arcussia, p.52 en 53 [zie literatuurlijst] beschrijft hem onder de naam faucon
tagarot. Huber, Observations p.15, fig.16,
beeldt hem zelfs af, maar onder de foute naam
Alèthe, die d’Arcussia had geïntroduceerd om
een Roofvogel van de Azoren aan te geven.”
{Alethe is thans de naam van een geslacht van
afrikaanse Lijsterachtige vogels; of er, en zo
ja, hoe, het verband is met de naam van
d’Arcussia, is mij niet bekend. Gr alètheia
‘waarheid’, Gr aleès ‘in de zon koesterend’, Gr
alétes ‘molensteen’, Gr alètes ‘zwerver, bedelaar’, terwijl er minstens twee personen in de
Gr mythologie waren die Alētes heetten
[WGR].}

Elzepuist Elzenpuist Volksnaam in NoordBrabant voor de Blauwe Kiekendief. Albarda
1897 spelt Elsepuist. WBD noemt Elzenpuist uitsluitend als volksnaam in Deurne (NB) voor de
Velduil. Deze naam lijkt sterk op de naam Elzebuus voor een andere Roofvogel en is daar ws.
uit verbasterd. In de oostbrabantse volksnaam
Stînpuist (=Buizerd) vinden we hetzelfde woord
(puist <Buis (=Buizerd)). De neiging om van een
b een p te maken vindt men gedemonstreerd in
de volksnamen Butoor en Putoor [vD 1970] en
Pi(c)toor ⇑ (voor de Roerdomp); vgl. ook de b naar
p overgangen sub Pongmieske.
Elzensijsje Volksnaam voor het Sijsje ⇑ vanwege het veelvuldig foerageren op Elzen Alnus
glutinosa (L.) Vill. De vogels eten de zaadjes uit
de zgn. Elzenproppen. D Erlenzeisig betekent
hetzelfde. F Tarin des aulnes (F aulne ‘Els’).
[Rynja 1983 en B&TS 1995; geen plaatsopgave]
ETYMOLOGIE N Els <N ELSE, ELST, ELSENBOOM. (Alnus) [VK c.1618] (elst met meervoudst of paragogische t) <mnl else; oudfries ielren
‘van Elzenhout’; achterhoeks/drents Elze; mnd
else, elre (grammatische wisseling); D Erle <mhd
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Elsenaar Volksnaam voor de Grote Jager ⇑,
wel gegeven door zeevarenden [ZiK]. Deze kenden
het gedrag van de vogel, dat herinnert aan dat van
een Roofvogel. De Grote Jager heeft een scherpe
haak aan de bovenneb zoals de Roofvogels. Elsenaar moet dan ook ws. zo geïnterpreteerd worden
als de volgende namen voor Roofvogels (zie Elzebus en Elzepuist), nl. als ‘hij die de els (=elsen)
hanteert’. Een els is een (spreekwoordelijk!)

Elzebus Elzebuus Volksnaam in Gelderland
voor de Havik [B&TS]. Volgens Schlegel 1858 was
Elsebusch een volksnaam in Gelderland voor de
Blauwe Kiekendief. Voor de motivatie en etymologie van els zie sub Elsenaar. Els moet hier niet
worden opgevat als de naam van de boom: deze
relatie met Havikken, Blauwe Kiekendieven en
Grote Jagers is in ieder geval niet duidelijk. Het
tweede element is wellicht ontleend aan F Buse
(=Buizerd) of D Bussard.

EMBER-VOGEL – ENKELE BIJMEES

erle <ohd erila <elira; E Alder (met epenthetische d (intrusive d)) <oudengels alor, alr; noors
or, older, zweeds al <oudnoords elri(r), ölr;
gotisch *alisa (>Sp Aliso). <germ *alisō. ~Lat
Alnus (<*alisnos) (>F Aulne, It Alno); R olchá,
bulgaars elchá <oudslavisch jelicha (<*elisā).
Idg wortel *el-, ol- ‘rood, bruin’. Voor deze wortel
zie ook sub Eland.

Ember-Vogel Naam voor de IJsduiker ⇑ bij
Houttuyn 1763 (p.137). Houttuyn kent de soort
niet zelf en maakt uit de literatuur op dat er
sprake is van twéé soorten; in werkelijkheid heeft
men het dan over het zomerkleed en over het
(geheel anders uitziende) winterkleed van de
IJsduiker.
ETYMOLOGIE Houttuyn was op de hoogte van
diverse in het buitenland gebruikte namen zoals
E Embergoose, noors Imber en ijslands Himbryne. Ook wist hij van het verschijnen van
de soort voor de noorse kust omstreeks de vierde
Adventszondag, die “Immer- of Ommer-Sonntagh” werd genoemd. Houttuyn: “Ik noem hem
Ember-Vogel.” Hieruit klinkt iets willekeurigs.
Het woord ember is misschien bij hem beïnvloed
door ember ‘barnsteen’ of anders door E emberday ‘elk van vier vastendagen, o.a. 13 december’.
IJslands Himbrimi is de huidige officiële naam
voor de IJsduiker. Het betekent letterlijk ‘branding-schreeuwer’. De naam is ook in het oudnoords overgeleverd (als himbrin) [Lockwood
1993 p.58].
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Engelse Kwikstaart

Motacilla flavissima1
Blyth 1834. Nog maar kort als een aparte soort
beschouwd; voordien als de ondersoort Engelse
Gele Kwik(staart) van de Gele Kwikstaart ⇑. Het
% van deze vogel heeft een bijna gele kruin waarin
hij verschilt met de Gele Kwikstaart en de
Noordse Kwikstaart (vandaar flavissima ‘zeer
geel’). Deze soort broedt in Engeland (vandaar de
naam), maar ook in klein aantal langs de hollandse kust en op enkele Noordzee-eilanden in
Duitsland [Wüst 1970]; D Englische Schafstelze). Fries Gielkopboumantsje; ouder Ingelsk
Giel Boumantsje, Ingelske Wipstirt [De Vries
1928].
ETYMOLOGIE Engels: <N Enghelsch [VK c.1618;
landnaam ENGHEL-LAND] <mnl engelsch, ingelsch (landnaam Inghelant [Van Maerlant
c.1266, Boek V vs.100]); oudengels Englisc
(=lingua Anglica) [Hutterer 1999 p.197].
De stam der Angelen kwam oorspr. uit Angeln
(<Angulus bij Beda Venerabilis (674-735), een in

het latijn schrijvende engelse kerkvader). De
naam van dit landschap, dat in oostelijk Sleeswijk-Holstein ligt, zou ‘haakvormig gebied’ of
‘gebogen kust’ kunnen betekenen, of ook ‘nauwe
kronkelende zeearm’ (dan betrekking hebbend
op de Schlei (>D Schleswig ‘Sleeswijk’) en/of de
Flensburger Förde) [Berger 1993], ofwel het land
is genoemd naar zijn bewoners en deze zouden in
feite ‘speermannen’ kunnen heten [Erdmann
1890 in NEW sub engels].
1

In oudere literatuur werden de namen Motacilla flava rayi (Bp.), E Ray’s Wagtail en F Bergeronnette de Ray gebruikt [bijv. in De Vries
1928; Ogilvie-Grant 1905; Menegaux 1939].
Hierin is de engelse natuuronderzoeker John
Ray (1627-1705) geëerd.

Enkelde Karrakiet Naam voor de Rietzanger
in NV 1789; daarnaast kende men in dit werk de
Dubbelde Karrakiet (=Grote Karrekiet) en het
Karrakietje (=Kleine Karrekiet). Met “enkelde”
wordt (in bronnen rond deze tijd) de kleinere van
twee verwante soorten aangeduid. Het gebruik
van de paragogische of epenthetische d in het
woord stemt overeen met het gebruik van dezelfde letter in “dubbelde” (bij Vroeg bijv. “Dubbelde Groene Zaager” [=Grote Zaagbek %]).
Enkelde Starduiker Naam bij Vroeg 1764
voor ws. de Roodkeelduiker. Hij geeft als latijnse
omschrijving: “Minor varietas præcedentis” en
de voorafgaande soort is de “Star Duiker (Arctico
affinis)” [=mogelijk de Parelduiker, of anders de
IJsduiker].
Enkele Bijmees Enkele Biemeester Volksnamen voor de Pimpelmees ⇑ in Wageningen
(Gld) resp. Oss (NB) [B&TS 1995; Swanenberg
2000]. Het element ‘enkele’ geeft de tegenstelling aan met de (grotere) dubbelganger Koolmees
(Dobbele Biemeester in Oss, Dobbelen Biedief in
Schijndel (NB)). Biemeester is een volksetymologische verbastering van Biemees (zie sub Bijmees).
ETYMOLOGIE N enkel <(laat)mnl enkel, inkel;
mnd enkel; fries inkel(d). vDE: “Mnl enkel is
met een l-suffix gevormd van mnl enech (>N
enig(e)).” De Vries (1992; 2000) vergelijkt met
gotisch ainakls ‘alleenstaand’ en ijslands ekkill
‘weduwnaar’ en gaat uit van germ *ain(a)kil (sub
oudnoords ekl ‘weinig, nauwelijks’. D einzel(n)
heeft ook een l-suffix.

ERPEL – EUROPESE KANARIE

Erpel Benaming in vrijwel geheel belgisch
Vlaanderen voor een mannetjes-Eend en in het
grootste deel van Oost-Vlaanderen óók voor een
mannetjes-Gans. Beide woorden demonstreren
het verschil in idioom tussen belgisch en ZeeuwsVlaanderen, want het woord voor mannetjesEend in Zeeuws-Vlaanderen luidt Wertel (zie
sub Woerd) en dat voor de mannetjes-Gans:
Gent (meer sub Gans) [kaartjes in WVD 1996
p.177 en 188].
De volgende varianten komen voor: Elper,
Erper, Eiper, Urpel, Ulper, Kerpel, Karpel, Karper, Nelper, Neiper (met metanalyse) en Werpel
(ws. contaminatie met Wertel) [WVD p.177178].
De oorspr. betekenis van het woord is ‘donkerbruin’, waarmee juist de Woerd van de Wilde
Eend niet goed gekenschetst is; beter zouden de
kleuren van de Woerd passen bij een (eventuele)
oudere betekenis ‘bont’.
ETYMOLOGIE vlaams Erpel <mnl erpel [MH
1932] >mnd Erpel (via vlaamse kolonisten 11e,
12e eeuw); ~ohd erpf ‘donker, donkerbruin’,
oudengels eorp ‘donker’ en oudnoords jarpr
‘donker’ (>oudnoords jarpi ‘Hazelhoen’); ~R
rjabój ‘bont gekleurd’, Gr orphnós ‘donkerbruin’,
orphnè ‘duisternis’, albaans er ‘duisternis’. Idg
*ereb(h). [De Vries 1992; Weijnen 1996; Van
Veen 1993; Mackensen1985]. Verwant is het
eerste element van Raep-hoen ⇑. Vgl. ook sub
Woerd.

ws. op gezag van Schlegel 1858.
De naam Erwtenpikkertje voor de Grasmus
berust dus ws. op een misverstand bij het inwinnen van de volksnamen voor vogels. Een Grasmus eet geen erwten, en pikt ze ook niet aan. De
indruk dat dit zo is, kan men bij deze vogel al
evenmin gemakkelijk bekomen. Mogelijk echter
zag men een heel andere vogelsoort aan voor het
Erwtenpikkertje, en wel de Witte Kwikstaart.
Deze soort, ook wel Akkermannetje genoemd,
foerageert wel op erwtenakkers om er insecten te
zoeken! Een interessante parallelle situatie vinden we bij de volksnaam Koewachtertje ⇑ voor de
Grasmus.
ETYMOLOGIE N erwt <N Erwtte, erwte, erte
(=Lat Pisum) [VK c.1618] <mnl aerwete,
erwete, arwete, arewete [JvM c.1266, vs.680];
westfries urt (zie ook sub Urretje); westerlauwersk eart(e); mnd erwete; oudsaksisch erit
(?>oudnoords ertr; D Erbse <mhd arw(e)iz,
ärw(e)iz <ohd araw(e)iz. {E pea en F pois <Lat
pisum} Het Lat etymologische equivalent is
ervum ‘Linze1 Lens1 esculenta, Wikke Vicia’; dit
is verwant met Gr ÐDo$oH órobos ‘Erwt Pisum’.
Het woord is mogelijk ontleend aan een kaukasische taal. Gr ,D,$4<2`H erebinthos ‘Erwt’ is
mogelijk de ontwikkeling tot een woord dat
gelijkt op Gr J,D,$4<2`H terebinthos ‘Terpentijnboom Pistacia terebinthus’, uit de hars waarvan terpentijn werd bereid.
1

Errel Errelke Erel Volksnaam voor de Kneu
in het zuiden van Vlaanderen [Meertens 1971].
Er is een aantal (spellings)varianten zoals Erelke,
Irrelke, Eerle, Erle, Irle, Hirleke, Hirle, Neerle
en Nirrelke. Ärelke bij Gezelle [Bakker 2000
p.171].
Zie sub Herel, Hereltje.

Europese Flamingo Soms gebruikte naam
voor de Flamingo ⇑. ‘Europese’ is gemotiveerd
ter onderscheiding van de Caribische Flamingo.
ETYMOLOGIE Europa: <Lat Europa <Gr
Europè <akkadisch ereb (shamshi) ‘(zons)ondergang’. Voor bewoners van Mesopotamië (onder
wie de Akkadiërs) was Europa het land dat daar
lag waar de zon onderging (‘Avondland’). Op
soortgelijke wijze, maar dan uit het arabisch, is
de naam Maghrib (=Noordwest-Afrika) ontstaan, terwijl juist Anatolië (vgl. sub Anatolische
Woestijnplevier), Azië (vgl. sub Aziatische Goudplevier), Levant en Nippon basaal betekenen:
‘land waar de zon opkomt’.
Europese Kanarie Serinus serinus (Linnaeus:
Fringilla) 1766. De N naam beoogt het onder-
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Erwtenpikkertje Volksnaam voor de Grasmus, zonder vermelding van de locatie [vD
1904/1970; B&TS 1995]. Schlegel 1858 vermeldt
Erwtenbikkertje voor Groningen. Gavere &
Bemmelen 1856 vermelden de naam echter niet;
wel Kersenpikker voor de Braamsluiper. Misschien is er een misverstand opgetreden door
deze laatste naam. Kersenpikker voor de Braamsluiper is al een weinig zinnige naam, maar
Erwtenpikker voor de Grasmus slaat helemaal
nergens op. VPG 1983 vermeldt beide namen dan
ook niet; wel Karsebikker voor de Appelvink.
Rynja 1983 vermeldt Erwtenbikkertje én Kersenpikker(tje) als namen voor de Grasmus, de eerste

Lat Lens en N Linze volgen wat de klinker
betreft Klankwet nr.11. N lens ‘gekromd glas’
(1744 [Sijs 2001]) is uit het Lat geleend (lens is
overdrachtelijk gebruikt; het glas heeft de
vorm van de linze).
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EUVER – EXTER

scheid te maken met de in N veel beter bekende
tamme Kanarie, die nl. van buiten Europa (de
Canarische Eilanden) afkomstig is (zie Kanarie).
Dit is ook de motivatie voor de friese naam
Wylde Kanarje. In 1758 vermeldde Linnaeus
deze soort (misschien) nog niet: zijn 18e ‘Vink’,
Fringilla Canaria, werd multi-interpretabel
omschreven, maar door de passage “Habitat in
Canariis insulis” werd deze toch opgevat als
zijnde de Kanarie. Houttuyn 1763 wist echter
wel van het bestaan van de Europese Kanarie af,
en noemde hem ook al bijna net zo: “Europische
Kanarie”. Op p.548 schrijft hij: “In Duitschland
en Italie [niet bij hem bekend van N dus] leeven
zekere Vogeltjes in ’t wilde, waar aan men ook
den naam van Serins of Kanarietjes geeft. Men
vindt ’er menigvuldig in Hongarie, alwaar zy by
geheele schoolen komen aanvliegen, en in ’t
Geboomte nestelen, wordende by Weenen Hirngrill, by Frankfort Girlitz geheeten … In de Zuidelyke deelen van Vrankryk, omstreeks Marseille, zyn deeze zeer gemeen … Misschien zyn
het zodanigen, of, door Paaring van deeze met
regte Kanarie-Vogelen geteeld, waar van nu en
dan een geheele Kraag, van vier of vyfhonderd
stuks, door Tirollers, Zwabers of Zwartewalders,
ja zelfs uit Luikerland, in de groote Steden wordt
gebragt en te koop geveild.” B&O 1822 noemen
als N naam voor Linnaeus’ Fringilla Serinus: De
Zeegroene Vink. De kleuraanduiding daarin zit
ernaast; men had ws. een andere vogel (of in het
geheel niets!) op het oog. Schlegel 1858 noemt
geen N naam, omdat de soort dan kennelijk nog
steeds niet met zekerheid uit N bekend is. Dit is
pas definitief het geval bij Albarda 1897. Sub
EUROPESCHE KANARIE schrijft hij: “Ofschoon
Temminck reeds meldde, dat deze soort soms bij
toeval h.t.l. voorkwam, werd dit niet door latere
waarnemingen bevestigd. Sedert 1881 heeft zij
zich echter gaandeweg talrijker vertoond, zoodat
zij thans niet zeldzaam meer is. De meeste voorwerpen werden in de wintermaanden gevangen.
Dat zij hier te lande broedt, is nog niet waargenomen.” In 1922 is de soort dan voor het eerst broedend in ons land (in Zuid-Limburg) aangetroffen.
In de VK (c.1616) wordt de vogelnaam “ghierlitse” (p.200) vermeld ⇑. Gezien het ontbreken
van de soort van 1763 tot 1881 in N, moet het
niet erg aannemelijk geacht worden dat dit de (N)
naam voor een inheemse vogel was. Ofwel Pater
Anselmus (de voltooier van de VK) kende de soort
uit de omgeving van Essen (in Duitsland) (zie alinea Mayr 1926), waar hij toen woonde, ofwel de
vogel was onder de gegeven naam bekend van de
kooivogelhandel (zie boven sub Houttuyn 1763).
F Serin cini (letterlijk: ‘chinese kanarie’; zie

ook Chineeske) [B&TS 1995]. De wetenschappelijke naam is een latinisering van F Serin (1478)
(=Europese kanarie) <Lat Sirenes (=volgens de
sage vogels met het gelaat van een jonge vrouw,
die voorbijvarenden op zee door hun gezang
probeerden te lokken, waardoor deze op de rotsen
liepen en schipbreuk leden) <Gr G,4D0<,H
Seirènes. Het gezang in kwestie werd, overgedragen op de Kanarie ws. gewaardeerd, maar in N
sirene ‘toestel om loeiende geluiden te produceren als waarschuwing of alarm’ bepaald niet.
Mayr 1926 heeft in zijn artikel Die Ausbreitung des Girlitz (Serinus canaria serinus L.)1 een
kaartje van Europa gegeven met daarop het verloop in de tijd van de uitbreiding van de Europese
Kanarie in (Centraal-)Europa. Dit kaartje wordt
herhaald in Lack 1971 (p.75) en de essentie van
het verhaal wordt vermeld in Voous 1960
(p.257). Mayr beweert dat de Europese Kanarie
vóór 1800 niet in Duitsland, (Oostenrijk) en
Hongarije voorkwam, dat de soort het gebied
rond Wenen en Boedapest pas na 1800 veroverde
en het gebied rond Frankfurt zelfs pas na 1875.
Uit het citaat uit Houttuyn 1763 hierboven
blijkt duidelijk dat dit een onjuiste weergave van
de (vermoedelijke) feiten is. Houttuyn vermeldt
het nestelen van de soort in Hongarije, en geeft
de namen van de soort op die gebruikelijk waren
(vóór 1763 dus al) in Frankfurt en Wenen.
1

Mayr vat hier de Europese Kanarie als een
ondersoort van de Kanarie ⇑ op. Dit gegeven
ligt niet ten grondslag aan de fouten op zijn
historisch verspreidingskaartje.

Euver Volksnaam voor de Ooievaar ⇑ in het
graafschap Zutphen [Heukels 1907], in de
Achterhoek (Gallée 1895 [Schaars 1989]) en in
het oosten van Zeeuws-Vlaanderen [Broecke-de
Man & Eggermont 1982]. In Teirlinck 19081922 oostvlaams Euvaard, Euvaart, Euvord en
Euvort. De naam is een heterofoon van Uiver ⇑.
Voor een langere naam waarin de naam van het
lemma tweede deel is zie Heileuver.
De Bo 1873/1892 noemt westvlaams Ovaar en
Ovare, Lievevrouw-Coopman 1950-1955 Ovirre
en Overre voor Gent (OVl) [WVD 1996]; in deze
namen is de [oo] niet umgelaut.
Exter Spelling in het mnl [MH], in de VK (c.1618)
en Houttuyn 1762 voor de Ekster. In Van Maerlant (vs.3131) de variante schrijfwijze exster,
mv. exsteren (zie sub Ekster).

FALINGKOR – FEALE GIER

Falingkor Naam voor de Tafeleend in Lage
Zwaluwe (NB) [WBD 2001 p.208]. Het eerste deel
van de ss. is vermoedelijk gelijk aan dat van
Valinger ⇑ en Valeker (te weten: ‘vaal’). Het
tweede deel -kor komt overeen met -ker in Valeker en is onomatopoëtisch van aard; vgl. hiervoor
Karein.
Falk Algemene friese benaming voor o.a. de
Roofvogels die in het N Valk heten; ook bestanddeel van de naam Mûzefalk ⇑. Het fries kent de v
niet als beginletter. Vandaar de friese vogelnamen die beginnen met Feale ‘Vale’, Fisk- ‘Vis-’,
Fjild- ‘Veld-’ en Fjûr- ‘Vuur-’ en de naam Fitop ⇑.
Het friese woord voor ‘vogel’ luidt: fûgel.
Fazant Phasianus colchicus Linnaeus 1758. In
Thijsse 1944: Boschfazant. De naam komt in
diverse spellingen in veel talen voor en is afgeleid
van Gr phasianos, phasianikos ‘Fazant’. De vogel
werd genoemd naar de rivier Phasis (thans Rioni),
die stroomt in het landschap Colchis (vandaar
colchicus) (later: Mingrelië) in Georgië (oostelijk
van de Zwarte Zee, nabij de Kaukasus). Daar kwamen Fazanten van oorsprong voor. Later zijn ze
als jachtwild overal in de wereld uitgezet.
In het N en E is aan het grondwoord (‘fasan’)
een -t toegevoegd, zoals ook in E Cormorant,
Tyrant, peasant; een zgn. paragogische -t. In het
mnl zijn de volgende spellingen bekend: fasaen
[JvM vs.2099], fassaen [JvM B], faisaen (vgl. F Faisan), feisaen, vesaen en faisant (vgl. mf faisant
(1170)). In het vlaams is het plaatselijk nog
steeds Fazan (of Fiezan) [WVD 1996 p.157].
In het ohd heeft volksetymologische invloed fasihon (<ohd *fasian) geconstrueerd; bij hon
‘Hoen’ kan men zich uiteraard wel wat voorstellen. Thans echter (weer) D Fasan. De schrijfwijze met ph- (zoals in E Pheasant) heeft weer
toepassing gevonden onder invloed van de studie
van de klassieken.
Fazant is ook de officiële friese naam [Boersma
1972]. Suolahti 1909 en De Vries (1912 en 1928)
spelden fries Fesant.
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F

Feale Gier Officiële friese naam voor de Vale
Gier ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 had nog
een “?” waar de friese naam had zullen staan. Het
eerste friese geval was in juni 1930 en de eerste
veldwn. op 30 juli 1975. Het friese woord Gier
zal wel veel ouder zijn dan 1972.

FEALE LYSTER – FERWÂRFINGK

Feale Lyster Officiële friese naam voor de
Vale Lijster ⇑, waarvan het de eenvoudige vertaling is. De Vries 1911 had nog een “?” waar de
friese naam had zullen staan. Het is niet bekend
waarom (door Boersma 1972) tot publicatie van
een friese naam is overgegaan; de Vale Lijster is
nog nooit in Friesland gesignaleerd.
Feale Miggesnapper Officiële friese naam
voor de Grauwe Vliegenvanger ⇑ [De Vries
1911; Boersma 1974]. Letterlijk staat er: ‘vale
Muggensnapper’ of ‘vale Muggenvanger’. Feal en
Grauw slaan beide op het betrekkelijk vrij zijn
van opvallende kleurcontrasten, zoals wel bij
bijv. de Bonte Vliegenvanger ⇑. Albarda 1897
heeft dit getracht in een vertaalde naam (“Grijze
Vliegensnapper”, p.42) tot uitdrukking te brengen, maar is daarin niet zo goed geslaagd.
Feep Een enigszins algemene naam in de Lim-
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burgse Peel voor een aantal verschillende vogels
[Wilms 030303] zoals de Korenfeep ⇑ en de
Vindersfeep ⇑ en/of de Vennenfeep. Fepen is:
“een hoog geluid maken, namelijk op een feep
‘een instrumentje gemaakt van een korenhalm”
[Wilms 991002,6]. Dit past niet zo goed op het
geluid van de Vindersfeep ‘Tapuit,’ maar als het
nu óók (mede) de ‘Graspieper’ kan zijn, klopt de
kwaliteit van het geluid wel aardig. De naam
Vennenfeep in Nederweert en Ospel voor de
Zwartkop Sylvia atricapilla (WLD p.59) is ws. etymologisch dezelfde (maar de ‘determinatie
Zwartkop’ bij de respondent zal mogelijk niet
juist (geweest) zijn) (fepen zal wel een ietwat
snerpende kwaliteit hebben, en dat past niet zo
goed bij de zang van de Zwartkop).
ETYMOLOGIE Weijnen noemt westnoordbrabants fieperke ‘jankfluitje’, waarvan feep een
heterofoon is en noemt ook D fiepen ‘janken;
schreeuwen van een Ree Capreolus’ [Van
Beckum 1952]. Fiepen is een klankwoord [Weijnen]; in fepen wordt aan de piepende klank wat
afbreuk gedaan. Zie ook sub Venpijp.

Feereager Officiële friese naam voor de Koereiger ⇑ [Boersma 1994]. Vóór de spellingswijziging van 1 januari 1980: Féreager. Fries fee ‘vee,
rundvee’. Oudfries fiā ‘vee’, maar ook ‘bezit’; verwant zijn Lat pecus ‘kleinvee’ en Lat pecunia
‘vermogen (aan schapen), geld’; vgl. Pecúnia non
olet = ‘Geld stinkt niet’. De grondbetekenis van
idg *pek- is: ‘kammen’ (Lat pecto), ‘haar uitplukken’, zoals men bij schapen vroeger placht te

doen. (Klankwet nr.7; overgang van idg p- naar
germ f-).

Fe(r)nienfreter(tje) Fe(r)nienstekker(tje)
Volksnamen voor (voornamelijk) de Grauwe
Vliegenvanger op Zeeuws-Vlaanderen [Ghijsen
1959//1979]. Deze namen sluiten qua vorm en
betekenis aan op westvlaams Fenijnpakker in
Tielt, Vlamertinge en Wingene (WVl), Vernienkveugel in Oostende [Desnerck 1972] en
Vernijnepietje in Gullegem (WVl), waar met
deze namen insectenetende vogels in het algemeen worden aangeduid [WVD 1996 p.31]. Het
eerste element staat dan ook voor: ‘(schadelijke)
insecten’ [Ghijsen 1974; Wilms 970312,2;
Schuermans 1865/1870 noemt “fernijn = ongedierte, als rupszaad en kruidluizen” [Blok
970617,4]; Weijnen 1996 noemt “fernijn, fernent” als woorden voor “klein ongedierte” in het
zuidN, zeeuws en oudbeierlands]. B&TS 1995
geven hier dus niet de juiste richting aan (misschien wél een volksetymologische) door te verklaren dat de namen zouden wijzen op het
venijnig-puntige snaveltje. De ‘vertaling’ naar
ABN Venijnvreter en Venijnstekkertje in WVD
(p.267) is op zich correct, want een betekenis
voor N venijn is ‘ongedierte op planten’ [vD
1970], maar bepaald niet ‘gelukkig’, omdat het
een mogelijke volksetymologische uitleg (in de
richting van venijn =vergif!) versterkt. Weijnen
1996 verwijst voor de etymologie in ieder geval
foutief naar F venin ‘vergif’, waar dit F vermine
‘schadelijke insecten’ moet zijn.
Het tweede element in de naam wijst op de
wijze van bemachtigen van die insecten (stekken
‘in de lucht snappen’ [Ghijsen 1974; Wilms
970312,2]) om ze daarna op te vreten (fretertje).
In sommige vlaamse namen voor de Grauwe
Vliegenvanger wordt het element ‘stekker(tje)’
gecombineerd met een eerste element bie(ën)‘Bij(en)’ of vliege-, het laatste nagenoeg synoniem met ‘fernijn’.
ETYMOLOGIE fernien, fernijn: <F vermine <Lat
vermina, mv. van vermen, vermis ‘Worm’
[Robert 1993]. Voor het oudtijdse begrip ‘Worm’
zie ook sub Iembieter (en vgl. Glimworm).
Voor de etymologie van stekken zie sub Steekveugel en voor die van vreten zie sub Bijeneter.

Ferwârfingk Ferwârfynk Helgolandfriese
naam voor Klauwier, met als uitleg: “Ferwârfynk
= Forstekfûgel, omdet it hjar brûkme is de bút,
dy’t hja net op ite, oan toarnen esfh. to forstekken.” (omdat het de gewoonte van de vogel is om
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zijn prooi die hij niet meteen wil opeten, op
doorns enz. te prikken) [De Vries 1911] resp.
“Ferwârfynk = “Forstop”-fûgel; omdet se de bút,
dy-’t hja net daedlik opite kinne, oan toarnen
esfh. forstopje.” (omdat ze … de buit verstoppen)
[De Vries 1928 p.29].

Fiene Liester Volksnaam voor de Zanglijster
in Enschede [B&TS 1995]. Twents fien ‘fijn,
klein’. De Zanglijster is tamelijk klein als men
hem vergelijkt met de in Twente ook bekende
Grote Lijster. B&TS noemen ook de twentse
vogelnamen Fienn Engvrat ‘Grasmus’, letterlijk
‘klein vretertje op de enk (=es)’ (ws. is hiermee
niet de Grasmus, maar de Graspieper bedoeld!)
en Fienn Tukker ‘Kneu’.
Fijnbek Oude, inmiddels verlaten, naam voor
een vogel met een fijne bek (dunne snavel (als
van een insecteneter)), ws. als vertaling van F
Bec-fin voor Spotvogel en vogels uit het geslacht
Phylloscopus [Schlegel 1844]. Het woord wordt
vermeld in vD 1904, met als synoniem Fijnsnavel (in latere vD-edities beide synoniemen
niet meer), en als vertaling van F Bec-fin in Callewaert’s Zakwoordenboek [Van Droogenbroeck
z.j.]. WVD 1996 noemt de naam als voorkomend
in Volk en Taal 1890 (p.220) voor een niet nader
te determineren vogelsoort, maar uit de synoniemstelling met “lovervogel, basterdnachtegaal” zou men kunnen opmaken dat de Spotvogel
in het geding is.
Robert 1993 zegt dat F Bec-fin in 1843 voor het
eerst opgetekend is, en dat Bec-fin en Bec-figue
(‘vijgen-bekje’; meer sub Vijgensnip) synoniem
zijn. Dit laatste is ws. niet helemaal zo; Becfigue
is uit 1539, en staat voor een vogel die via zijn
snavel vijgen tot zich neemt; toevallig heeft deze
vogel (Ficedula) ook een fijne snavel.
Fink Het friese woord voor Vink ⇑.
Finkebiter Friese volksnaam voor de Klapekster [ViF]. De officiële friese naam luidt: Toarnekster.
Finkefalk Friese volksnaam voor de Sperwer ⇑
[ViF]; officieel fries is: Sparwer.

Officiële friese naam voor Vis-

Fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus: Motacilla) 1758. In de Lage Landen ’s zomers veel
voorkomende kleine, groengele Boszanger ⇑ met
(hier) een tamelijk constante, iets weemoedige
zang. vDE 1993 geeft op dat de naam een klanknabootsing is. De zang bestaat echter uit veel
meer ‘lettergrepen’ dan twee [Fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi] en
de roep [fwiet] bestaat uit slechts één. Daardoor
is de naam etymologisch één der lastigste onder
de vogelnamen, hoewel de spelling wel onmiddellijk verraadt dat het een leenwoord is (anders
zou de spelling *Fietis geweest zijn). D Fitis <D
Fitis-Laubsänger <Ficedula fitis Koch 1816
[Schlegel 1844, p.XXV]; F Pouillot fitis <F Bec-fin
pouillot <Sylvia fitis Vieillot 1817 [Schlegel
1844, p.52] <Sylvia fitis Bechstein 1795?
[Wilms 980724,3]. Het is ws. Schlegel geweest,
die de D naam Fitis in het N introduceerde; hij is
(ws.) ook al degene, die de naam Tjiftjaf, maar
dan uit het E, in het N geïntroduceerd heeft.
In leenbetrekking staat ws. ook hongaars
Fitiszfüzike.
Lets Vititis ‘Fitis’ zou de oudste rechten kunnen hebben in verband met soortgelijke namen.
{Svirlitis ‘Fluiter’, waar ‘svir-’ voor de triller van
de Fluiterzang zou kunnen staan, en Zeltgalvitis
‘Goudhaantje’ waarin zelt ‘goud’ en vitis mogelijk de lispelende zang, die iets op die van de Fitis
lijkt, weergeeft.} Het lets is een oude (conservatieve!) baltische taal, waar de kans dan het
grootst is om ‘originele’ idg woorden aan te treffen. Het lijkt echter aannemelijk dat, als het letse
woord het oudst is, dit pas in recentere tijden in
het D, F en hongaars is overgegaan. Wanneer de
naam Fitis zijn intrede in het N heeft gemaakt, is
niet precies bekend. Met Meijsanger in Van
Heenvliet (c.1636) [Brouwer 1953] werd ws. de
Fitis bedoeld (Grasmus kan echter ook; beide
dragen nu nog soortgelijke volksnamen). Houttuyn 1763 gaf voor Linnaeus’ 31e “Kwikstaart”,
“Motacilla Trochilus”, de N naam Loopertje
(p.589), een vertaling van Gr trochílos (Gr
trochazoo ‘hardlopen’; vgl. N trochaeus ‘(snellopende) versvoet’), maar een zonderlinge naam
voor de Fitis, die immers niet vaak loopt. Uit zijn
tekst blijkt wel dat Houttuyn de vogel niet uit
eigen wn. kent: “Ook wordt de naam van Trochilus ’er aan gegeven, gelyk aan de anderen, om dat
het zulke snelle loopertjes zyn. De Engelschen
noemen dit green Wren of groen Koningje, de
Franschen Pouillot en Chantre of Chanteur, dat

153

Fiskearn

arend ⇑. In De Vries 1911 en 1928 en in ViF 1976
gespeld Fisk-earn.
Zie ook sub Arend.
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is Zinger, dewyl het een Geluid maakt als de
Springhaanen …”
Zelfs in NV (deel V 1829) wordt de Fitis nog
niet behandeld, ook niet onder een andere naam.
B&O 1822 nemen de naam Loopertje van Houttuyn over. Schlegel 1852 noemt dan “De fitis”
(cursief als teken van een nog onwennige N
naam). Wel onderkent Schlegel dan de status:
“Zeer algemeen in de bosschen van het geheele
rijk broeijende. Trekvogel.”

(volks)naam bij de juiste vogel te houden, maar
dit lukte niet altijd (zie onder Inleiding).
Voor wat Fitop en Vitop betreft, dit vinden
B&TS 1995 lijken op een variant van Wijntap(per)
(zie onder Wientapper). Zij worden hierin ‘gesteund’ door Hogerheijde 1982, die de namen
“Wientemper/Wientempel/Fietepper” als bij
elkaar behorend (in het gebied Midden-Limburg)
opgeeft. In dit geval echter zijn het de namen
voor de Libel of Waterjuffer! De verscherping van
de beginletter tot f zou een op zichzelf staand verschijnsel kunnen zijn, dat in Limburg en onafhankelijk daarvan ook in Friesland/Groningen is
opgetreden. Indien dit ook met de F namen het
geval is, kunnen deze uiteindelijk verwant zijn
aan N Wientapper etc.; het eerste deel is dan vermoedelijk oorspr. niet onomatopoëtisch van
aard, maar duidt het op de biotoop van de vogels:
[wien] =‘(droog) grasland’.

Fjildakster Fjildekster Lokale friese namen
voor de Scholekster ⇑ [De Vries 1912; ViF]. Fries
fjild ‘veld’ (etymologie sub Veldhoen). Voor het
tweede element zie ook Aakster en Ekster.
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Fitop Lokale namen in Groningen en Friesland
voor de Tapuit ⇑, volgens opgave van Gavere &
Bemmelen 1856 voor Tapuit, Paapje en Roodborsttapuit (maar volgens dezelfde bron zou de
Roodborsttapuit slechts 3x in Groningen zijn
waargenomen!). Schlegel 1858 en Albarda 1897
herhalen de opgave, maar alleen voor de Tapuit
en gespeld “Vitop”. De naam heeft veel weg van
een onomatopee naar de roep van deze vogel:
“wie-tsjak(-tsjak)”. Dit heeft de Tapuit dan misschien hierop gelijkende namen in andere talen
bezorgd, zoals F Vitrec [Houttuyn 1763 p.578] en
F Vitrec, Vitrac, Vitroc en Vitree [Hennicke 1905
I p.84]. Ook zijn er andere (ws.) onomatopoëtische namen voor de Tapuit(achtigen) zoals N
Stag, Wientepper, Wijntapper, vlaams Kottsjakker, F Traquet, E (Stone)Chat en D Steinschmätzer.
Roodborsttapuit en Paapje hebben een alleszins vergelijkbare roep. In Groningen wordt het
Paapje ook Jutik ⇑ genoemd. Men zal wel steeds
zo goed mogelijk gepoogd hebben de juiste

Fjildlyster Officiële friese naam voor de
Kramsvogel ⇑ [De Vries 1911 en 1928; Boersma
1972]. Albarda 1897 noemt “Veldlijster” als eerste van een serie volksnamen voor de Kramsvogel, maar geeft geen locatie op waar de naam
gangbaar is. Het eerste deel fjild, veld stemt overeen met field in de officiële E naam voor de soort:
Fieldfare.
ETYMOLOGIE
Lockwood 1993 maakt aannemelijk dat het element field in E Fieldfare een
verbastering is van oudengels fealu ‘vaal, grijs’
(*Fealu fearh1, letterlijk ‘grijs Varkentje’, zou
volgens hem de oudengelse naam voor de soort
geweest zijn). Een dergelijke verbastering valt
ook voor Fjildlyster niet uit te sluiten, temeer
daar er ook nog de friese naam Feale Lyster voor
de Kramsvogel bestond [De Vries 1911 en 1928];
deze naam is (pas later) terechtgekomen bij de
Vale Lijster ⇑.
1

Er bestaan ook nog de oudengelse glossen
fealefor en varianten, die voorkomen in vertalingen van het Oude Testament (Lev. 11:18 en
Deut. 14:17) en die uiteindelijk afstammen
van Lat Porphyrio ‘Purperkoet’ ⇑ [Suolahti
1909 p.300-301].

Fjildmosk Officiële friese naam voor de Ring-
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mus (⇑ en zie sub Veldmus) [Boersma 1972]. In
De Vries 1911: “Frysk: Ringmosk, Lânmosk en
Fjildmosk. Hilgelânsk: Ingelsk karkfingk.” Het
motief voor deze laatste naam wordt niet gegeven.

Fjildreidsjonger Friese naam voor de Veldrietzanger ⇑, waarvan het ws. de rechtstreekse
vertaling is. De naam wordt gegeven in ViF 1979
(p.1210), waar gerefereerd wordt aan de eerste
wn. voor N van deze zeldzame soort, te weten op
2 oktober 1971 op de Mokkebank te Laaxum
(Fr). Het geval vond aanvankelijk bij de CNA
volkomen ten onrechte geen warm onthaal; pas
in Van IJzendoorn en Westhof1 1985, DB 7(4):
121-128, werd erkend dat de ontdekkers juist
hadden gedetermineerd. Door deze perikelen
miste Boersma 1972 de friese naam, maar dat
was bij de derde druk in 1994 te herstellen
geweest. Inmiddels zijn er nóg vijf gevallen voor
Friesland bijgekomen, plus nog drie voor overig
N [ZVN].
1

Han Westhof (1920-1993) was een gedreven
ornitholoog uit Sneek (Fr). Hij ving de eerste
Veldrietzanger voor ons land en de tweede
Roodoogvireo. Meer over hem in Voous 1995.

Fjoertúfke Officiële friese naam voor de Vuur-

goudhaan (⇑, ook voor fjoer) [Boersma 1994]. In
Boersma 1972 en ViF 1979 Fjûrtúfke, en in De
Vries 1928 Goudtúfke. In De Vries 1928 was de
friese naam voor het Goudhaantje (dat nu officieel Goudtúfke heet in het fries) Fûgelke ninkje ⇑. In De Vries 1911 hebben nóch Goudhaantje nóch Vuurgoudhaantje een friese naam.
Voor het woord túfke zie sub Túfdûker.

Flaaksfink Officiële friese naam voor de
Groenling (⇑ en zie sub Vlasvink) [Boersma
1972]. Bij De Vries 1911 Flaechsfink en Flasfink, bij Albarda 1897 Vlasvink, maar dit was de
hollandse vertaling van de friese naam.
De naam is wat het Vlas betreft bij de Groenling ws. niet zo op z’n plaats. Achterhoeks
Vlasvinke is ook (uitsluitend) de Groenling.
Wüst 1970 noemt echter geen D volksnamen
voor de Groenling met Flachs-.

1

De flamenco ‘spaanse zigeunerdans’ is ge-
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Flamingo (1) Phoenicopterus roseus Pallas
1811. Deze werd ook wel Europese Flamingo
genoemd [Grzimek 1973] en in het zuidN Steltzwaan [Kist 1954]; bij Houttuyn 1763 was het:

Roode Flamingo.
Flamingo is ook de officiële friese naam [Boersma 1972].
Vroeger was de wetenschappelijke naam
anders: Phoenicopterus ruber roseus, namelijk
toen de Flamingo nog werd gezien als een ondersoort van Phoenicopterus ruber Linnaeus 1758.
(2) Algemene benaming voor de zes soorten uit
de familie der Phoenicopteridae, tevens de orde
der Phoenicopteriformes [Grzimek 1973 p.577;
DB 19: 193 (1997)].
ETYMOLOGIE N Flamingo (1646 [Sijs]) <portugees Flamingo <Sp Flamenco1 <?> provençaals
Flamenc >F Flamant2 1534 ‘Flamingo’. E
Flemengo (bij Hakluyt 1565) is geleend, ws. uit
het Sp. Percyvall 1591: “flamenco: a fleming, a
kinde of birde like a shoveler; Belga.”
Le Robert 1993, C&C 1995 en vDE 1993: <Lat
flamma ‘vlam’, duidend op de vuurrode veerpartijen op de vleugel, die ter weerszijden van de
vliegende vogel als vlammen op en neer dansen.
Dit is weliswaar ook de motivatie voor de wetenschappelijke naam: Gr N`4<4> phoinix ‘(purper)rood’, Gr BJ,D`< pterón ‘vleugel’, maar
Corominas 1954 (geciteerd in Lockwood 1993)
en Weekley 1967 stellen dat men de vogel er in
Spanje (eventueel ook Portugal en/of de Provence) er vond uitzien als een Vlaming en hem
daarnaar noemde; te denken valt dan aan de
lichtrode gelaatskleur van de Vlaming die men
met de kleur van de vogel vergeleek.
De etymologie is dus thans niet eenduidig; dat
was hij ook bij HG 1667 niet: “Er [Doctor
Geßner] vermeint auch daß er den Frantzösischen Nahmen von der rothen Farb seines
Schnabels, der Beine und die Flügel bekommen
habe [dan <flamma ‘vlam’] oder daß er zu Winterszeit auß Flandern in die Narbonensische Provintzen fliegt, dann die Frantzosen heissen einen
Flanderer Flamman.” Bij de laatste optie speelt
dus het woord voor ‘Vlaming’ een andere rol dan
hierboven aangenomen: de vogel zou naar de
Vlaming genoemd zijn omdat hij uit Vlaanderen
(of althans noordelijk van Narbonne (Frankrijk)
gelegen streken) afkomstig was. Vgl. voor hetzelfde benoemingsprincipe: Bemer en Frisone
sub Frioen.
Als de afleiding van Lat flamma klopt, kan het
haast niet in het Sp of portugees het eerst tot uitdrukking zijn gekomen, omdat de woorden voor
‘vlam’ in deze talen (nu) luiden llama resp.
chama. In portugees Flamingo zit bovendien het
germ -ing, zodat bij dit woord moeilijk aan iets
anders dan ‘Vlaming’ gedacht kan zijn.
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2

leend; het is het Sp woord Flamenco ‘Vlaming,
zigeuner’. Het woord is in het N pas zo laat als
1956 aangetroffen [Sijs 2001].
De etymologie van F Flamand ‘Vlaming’:
<oudf flameng (1080) <ohd flaming, <oudengels flæming of <oudnoords Flæmingi.
Vlaanderen <germ *flauma ‘overstroomd land’.
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Flikdibiks Flykdibyks Helgolandfriese naam
voor de Kwartel ⇑ [De Vries 1912 resp. 1928].
De naam komt overeen met nederduits Flick de
Büx in Mecklenburg en Lübeck (Schiller 18611864) [Suolahti 1909]. De naam is een zuivere
onomatopee, vooral gebaseerd op de drie lettergrepen van de roep van de Kwartel. De meer of
minder betekenisvolle woorden die men ‘invulde’, wisselden van streek tot streek; zie bijv. G&G
p.405-409 en zie ook Kuutjeblik. De naam van
het lemma betekent ‘maak (herstel) de broek’,
hetgeen de Kwartel de arme landman, die in een
kapotte broek rondliep, zou kunnen hebben toegeroepen.
Fluiteend Oude N naam en lokaal ook nog
volksnaam voor de Smient [Calkoen 1903]. Bij
Albarda 1897 is “Fluiteenden” bovendien de
naam voor het geslacht Mareca Steph. 1824,
waartoe de Smient gerekend wordt. De oudste
vermelding Fluit-Eend is in B&O 1822, maar
Houttuyn 1763 (p.54) verwoordt: “In ’t algemeen
is de naam Fluitende Eend, om dat hy een fyn en
piepend Geluid maakt …” De D naam, Pfeifente,
die hetzelfde betekent, is ws. ouder dan de N;
reeds Georg Fabricius (1516-1571) uit Meißen
hanteerde hem [HG 1669 p.98].
(2) Fluiteend(en) is de huidige N naam voor
leden van het geslacht Dendrocygna, die wel in
waterwildcollecties gehouden worden. In deze
betekenis is de naam jonger. Deze soorten
maken een ander geluid dan de Smient, maar het
is wel met fluiten te omschrijven.
ETYMOLOGIE N fluiten (<mnl fluten) is een
denominatief van het znw. fluit. Mnl flute,
fleute, floite ‘fluit’ en flahuut, flauut ‘geblaas’
[MH], flotte (c.1240 [VT]; Sijs dateert later); fries
fluit, fluite, floit(e); D Flöte <mhd vloite, flöute;
<oudf flaüte, fleüte, flehute (12e eeuw) (>F
flûte) [Le Robert]. Oudf leüt ‘luit’ (13e eeuw)
(<arabisch al ûd ‘luit’; ûd =‘hout’) rijmt met
fleüte, dus mogelijk heeft dit woord bij de vorming van fleüte een rol gespeeld (die vDE 1993
ook veronderstelt). Lat flatus ‘het blazen van de
wind, het blazen op de fluit’ kan aan de basis liggen [Le Robert], hoewel NEW 1992 dit ontkent.

Fluiter Phylloscopus sibilatrix (Bechstein:
Motacilla) 1793. De lokroep van deze in de
beboste delen der Lage Landen broedende Boszanger ⇑ is een herhaald, fluitend “tjuu tjuu
tjuu”. Daarnaar kan de vogel genoemd zijn; maar
eerder valt een niet geheel geslaagde vertaling
van de wetenschappelijke naam (Lat sibilatrix) of
F Pouillot siffleur te verwachten. Hiervan is de
betekenis in de eerste plaats ‘sisser’; Lat sibilatrix
‘zij die sist’. Dit is een goede weergave van de
misschien bekendere en in het vogelkoor ‘afwijkende’ ‘stemloze triller’ van deze soort. Het is
deze triller, die (met “irr” weergegeven) ook
klanknabootsend heeft bijgedragen aan de oude
officiële D naam Waldschwirrvogel, lets Svirlitis
‘Fluiter’ en ws. ook aan de algemene E naam
Warbler {E to warble ‘met trillers zingen van
vogels’; verwant met D Wirbel o.a. ‘(trom)geroffel’, en mogelijk ook met lets Zvirbulis ‘Mus’.}
Of de Duitser Bechstein (in 1793) nu met sibilatrix ‘sisser’ dan wel ‘fluiter’ heeft bedoeld, kan
men enigszins raden uit D namen voor deze
vogel. In D Waldschwirrvogel en in de D volksnaam Zirpender Laubsänger zit het trillende
(‘wirbelnde’) aspect en in D Wisperlein, Wisperl
het sissende. D namen met ‘Pfeifer’ of ‘Pfeifvogel’ zijn mij niet bekend. Schlegel 1858 kan de
keus in bewoording van de zang (ook) niet goed
maken (p.132): “Wanneer hij zijnen uit sissende
en fluitende toonen gevormden en met eenige
loktoonen eindigenden, niet onaangenamen
zang laat hooren, klapt hij daarbij veelal met de
vleugels en huppelt van den eenen tak op den
anderen.”
Uit de betrekkelijk late presentatie van deze
soort aan de wetenschap kan men al afleiden dat
hij lang een tamelijk onopvallend bestaan in de
kronen van de (Beuken)bossen heeft geleid. B&TS
1995 voeren dan ook haast geen volksnamen
voor deze vogel op, en de officiële namen (w.o.
fries Bosksjonger) doen sterk denken aan boekennamen. Daar komt nog bij dat Fluiter, Fitis,
Tjiftaf, Spotvogel etc. erg op elkaar lijken en
maar moeilijk door de mensen kunnen worden
onderscheiden. Laatstgenoemde vogel is iets
bekender, omdat hij dicht bij de woningen voorkomt (zie onder de volksnaam Geelborstje).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 noemen
de soort: De groene Zanger. Schlegel 1852 geeft
de naam als in het lemma, maar cursief (als
teken van onwennigheid).
Fluitzwaan Cygnus columbianus (Ord: Anas)
1815. In Amerika broedende tegenhanger van de
Kleine Zwaan ⇑, die in N enige malen als dwaal-
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Fluitzwaan

gast is vastgesteld, voor het eerst op 15 februari
1976 op Schouwen-Duiveland (Zld). De naam
van het lemma staat in Dorèl & Van Gool 1989
[DB 11(3): 118] en in Rutgers 1964-1968. De
naam is ws. een boekennaam, een vertaling van
E/Am Whistling Swan. Tot 1997 werden beide
als ondersoorten beschouwd, na 1997 als soorten
[Sangster et al. 1997]. De wetenschappelijke
naam columbianus verwijst naar de Columbia
Rivier in de noordwestelijke V.S., waar de soort
(als passant) voor de wetenschap werd ontdekt.
Zie ook sub Flutzwaan.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De N naam Fluitzwaan als (officiële) naam voor Cygnus columbianus zal aanvankelijk vooral gebruikt zijn onder
aviculturisten of waterwildverzamelaars. Als
naam voor een min of meer wilde soort komt hij
ook voor in Merkem (WVl) [WVD], maar dan voor
de Knobbelzwaan. Voor deze soort is de naam
correcter, omdat de Knobbelzwaan een fluitend
geluid met de vleugels maakt in de vlucht. Kleine
Zwanen ‘joelen’ (met de syrinx), een geluid dat
nauwelijks de klank van fluiten heeft. In 1785
hanteerde Pennant de naam Whistling Swan in
plaats van Wild Swan. Men kan vermoeden dat
ook E Whistling Swan in het begin voor de (met de
vleugels fluitende) Knobbelzwaan gestaan heeft.

exemplaar voor een zeldzame (dus gewilde) Fluitzwaan toch iets tevéél geel aan de snavelbasis
vertoonde, noemde één der vogelaars hem ‘Flutzwaan’ (flut ‘niets waard’; ‘prul’). Ook in november 1997 werd bij de discussie over een op de
grens van Groningen en Drenthe aanwezige
Fluitzwaan deze schertsnaam meermalen gehanteerd.
ETYMOLOGIE N flut [vD 1961, niet in vD 1904]
?<fries flut ‘dunne slappe drank of pap; stof van
minderwaardige kwaliteit; een kleine hoeveelheid’. vDE 1993 verwijst bij het trefwoord flut
naar flodder; De Vries 1992 noemt onder het
trefwoord flodderen fries flodderje en oostfries
fluttern. Uit de meerdere betekenissen van flut
in het fries en uit het bestaan van friese ww.en die
op flut lijken, mag men vermoeden dat het woord
flut fries (althans niet N) van oorsprong is. NEW
noemt onder flodderen mnd vluder-mouwe
‘flodderige mouw’ en zegt dat flodderen een
nevenvorm is van fladderen. Beide zouden “typische klankwoorden voor een slappe beweging”
zijn. Bij N flodderen en fries flodderje zit het
visuele aspect van bewegende golfjes, zodat naast
westfaals flueder ‘lap’ ook D Fluder ‘houten
waterloop, molengoot’, maar ook oude D naam
voor diverse watervogels, verwant zal zijn.

Fluweeleend Naam voor de Grote Zee-eend ⇑
volgens B&TS 1995. De vermelding in B&TS gaat
helaas niet gepaard met het noemen van bron,
jaartal en/of locatie. Mogelijk is de N naam
slechts een vertaling van D Samtente of E Velvet
Scoter, beide de officiële naam voor de soort.
Lockwood 1993 geeft de ouderdom en bron van
de E naam: deze was Ray 1678, die de vogel de
naam Velvet Duck gaf omdat hij vond dat zijn
veren zo zacht waren (dacht hij aan de Eidereend?). Fleming 1828 introduceerde daarop de
huidige E officiële naam.

Fluweelhoentje Volksnaam voor de Waterral ⇑ [Schlegel 1858; Albarda 1897]. Meer sub
Zijdehoentje ⇑.
Fluweelkopje N naam voor de Kleine Zwartkop ⇑ bij Calkoen 1903.

Flutzwaan Komische naam voor een Kleine
Foddebosk Friese volksnaam voor de Kemphaan op Schiermonnikoog [De Vries 1912]. De
naam betekent letterlijk: ‘voddenbaal’ (=slordig
gekleed persoon) of ‘bos vodden’, uiteraard naar
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Zwaan met minder geel op de snavelbasis dan
gewoonlijk, zodat hij op een Fluitzwaan ⇑ lijkt.
Dit was het geval bij een Kleine Zwaan in december 1990 in de Flevopolder. Toen bleek, na
nauwkeurige wn. en literatuurstudie, dat het

FOET – FRANJEPOOT

de wilde en uit een ‘samenraapsel van kleuren’
bestaande halskraag van de %%. Maar ook &&
Kemphaan zijn op een afstand te herkennen aan het
losse verenkleed (in de wind wapperende veren).
ETYMOLOGIE N vodde, fries fodde ‘vod, lomp;
losbandig vrouwspersoon’ <fries fodze ‘vagina’;
het woord zit ook in N hondsvot en gaat terug op
germ *fuða ‘vulva’, verwant met Lat putidus
‘stinkend’ en oudindisch putau ‘billen’ [Klankwet
nr.7: idg -p- >germ -f-]. Vlaams vadde is een wisselvorm van vodde {vgl. Padde (zie sub Vliegende
Padde) naast Podde en westfries tadde naast todde
(zie sub Dodo)}, en betekent naast ‘pannenkoek,
flensje’ en ‘vuile vrouw’ óók ‘zode, teelaarde’. In
deze betekenis is het deel van de zeeuwse vogelnaam Vaddekieken ⇑ [Weijnen 1996; Wilms
970312,3]. Zie ook sub Vasje, Vazzetje.
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Foet Oude N naam voor de Fuut ⇑, genoemd in
Houttuyn 1763 en Vroeg 1764 (p.28). Zo goed
als zeker is dat Foet door verkorting uit Aarsvoet
(spreek uit [aarsfoet]) is ontstaan. Het woord
Fuut op zijn beurt is hoogstwaarschijnlijk uit
Foet geëvolueerd, het meest waarschijnlijk nog
als een ‘nawerking’ van Klankwet nr.22 ([oe]
>[uu] >[ui], vgl. hoes >huus >huis). Frappant is
dat de naam Fuit ook is opgetekend [WVD 1996],
wat deze mogelijkheid (van ‘late nawerking’)
ondersteunt.
Forsters Stern Sterna forsteri Nuttall 1834.
Driemaal in N en éénmaal in België waargenomen soort van Stern, die in Noord-Amerika
broedt en zelden in Europa verschijnt. Het eerste
geval in N was pas 1 november 1986 door een
ontdekking van Arjan Ovaa. De soort is genoemd
naar Johann Reinhold Forster (1729-1798) en
diens zoon Georg Forster (1754-1794), duits
natuuronderzoeker, resp. artiest. Beiden maakten Cooks tweede zeereis door (o.a.) de Pacific
mee op het schip de ‘Resolution’ van 12 juli 1772
tot 29 juli 1775. Hieruit resulteerde Descriptiones animalium met aquarellen van Georg, dat
echter pas na 70 jaar (in 1844) door Lichtenstein
werd uitgegeven. Van 1780 tot zijn dood in 1798
was Johann Reinhold professor in de Natuurlijke
Historie in de duitse stad Halle. Hij schreef ook
nog Historia Aptenodytae, generis avium orbi
australi propinquum (1781; over de Keizerspinguïn Aptenodytes forsteri) en Mémoire sur les
Albatros 1785. Deed in zijn beginjaren ook vertaalwerk, o.a. de E vertaling van Reize in China
van de Zweed Peer Osbeck en Voyage autour du
monde, 1766-1769 van Louis-Antoine de Bou-

gainville. [Stresemann 1996 p.74; Houttuyn
1762 p.219]

Foulque Benaming voor de Meerkoet in SintJans-Kappel (FVl) en Veuren (WVl) [WVD], SintAnneke en Overijse (BB) [WBD] en Molenbeersel,
Lanklaar, Beverst en Borgloon (BL) [WLD p.233
met kaartje]. De naam is een leenwoord uit het F,
waar de soort officieel Foulque macroule heet.
WLD geeft ook verbasteringen, zoals Vuilik.
Voor de etymologie van Foulque zie sub Meerkoet.
Franjepoot Algemene benaming voor drie
soorten van kleine Steltlopers, die hun voedsel
bijna steeds al zwemmend verkrijgen. Om goed
te kunnen zwemmen hebben de Franjepoten
enigszins gelobde vliezige randen langs de tenen.
Vanwege deze lobben dragen zij hun naam, die
een vertaling is van de wetenschappelijke geslachtsnaam Phalaropus (bedacht door Brisson in
1760). Dit betekent nl. ‘lob-tenig’ (letterlijk:
‘(helm)knop-potig’; Gr phálara (mv.) ‘blinkende
metalen knoppen op de helm’; pous ‘voet, poot’)
[Coomans de Ruiter et al. 19471].
De Meerkoet1 Fulica atra heeft soortgelijke
zwemvliezen; vandaar de wetenschappelijke
naam fulicarius voor de Rosse Franjepoot en de
door Houttuyn 1763 (p.245 en p.247) gebruikte
naam Koet-Plevier voor de twee normaal
in Europa voorkomende soorten. Houttuyn gebruikte de N naam Franjepoot nog niet. Pas in
deel 5 van de NV (1829) staat de naam Breedbekkige Franjepoot (nu: Rosse Franjepoot). Behalve
de Grauwe en de Rosse Franjepoot wordt in de
Lage Landen zelden ook de uit Noord-Amerika
afkomstige Grote Franjepoot ⇑ gesignaleerd.
ETYMOLOGIE franje: <mnl fringe, frenge,
frange, frenje <oudf fringe, frenge (>F frange)
<volksLat *frimbia na metathesis <Lat fimbria.
Voor de etymologie van poot, zie aldaar.
1

De Meerkoet heet in het Gr: Mα8αD\H Phalaris
(reeds een vogelnaam bij Aristoteles); deze
naam is afgeleid van Gr phalós ‘wit’ (dit slaat
bij de Meerkoet op de witte bles). Men kan zich
echter afvragen of Brisson, de bedenker van de
naam Phalaropus, ruim na de griekse Oudheid, wel aan de blinkend-witte helmknoppen
gedacht heeft, en met zijn naam niet gewoon
‘Meerkoetpotig’ bedoeld heeft. [Coomans de
Ruiter et al. 1947 p.114; Houttuyn 1763
p.245; Jobling 1991 p.180; Brown 1956 sub
coot; Terres 1980 p.684]

FRANKLINS MEEUW – FRATER

Franklins Meeuw

Franklins Meeuw Larus pipixcan Wagler
1831. In Noord-Amerika broedende Meeuwensoort, door Richardson (in zijn Fauna BorealiAmericana) genoemd naar Sir John Franklin
(1786-1847), engels poolonderzoeker (“Franklin’s Rosy Gull Larus Franklinii”).
De Franklins Meeuw is 4x in ons land waargenomen (peildatum 6 juli 2002). De eerste wn.
voor de Lage Landen was op 8 juni 1987 in België
(Dirk Symens) en dezelfde vogel op 13 juni 1987
in N (Ted Hoogendoorn).
HFP 1973 noemde (op p.312) de soort “Franklin Meeuw”. De uitspraak van Franklin(s) is in N
steeds op z’n E.
Am/E Franklin’s Gull, deens Franklins Måge, F
Mouette de Franklin.
Johann Wagler publiceerde ook in 1831, maar
iets eerder dan Richardson, zijn beschrijving van
de Franklins Meeuw, onder de nu dus geldende
wetenschappelijke naam van Larus pipixcan.
Waglers beschrijving was echter gebaseerd op een
veel oudere waarneming, te weten van Francisco
Hernandez, tussen 1570 en 1577 in Mexico.

Fransche leeuwerik Naam voor de Strandleeuwerik ⇑, vermeld door Albarda 1897 als bijnaam. Albarda geeft geen locatie op, maar Rynja
1983 weet te melden dat de naam bekend zou
zijn (geweest) in Zuid-Holland. B&TS 1995 veronderstellen dat de naamgever dacht dat de soort uit
Frankrijk afkomstig zou zijn (wat niet onmogelijk
is, maar dan gerekend vanuit het overwinteringsgebied!). Misschien is dit idee ook door de wetenschappelijke soortnaam alpestris ingegeven.
Franse Lijster en varianten. ZuidN volksnaam
voor (vooral) de Koperwiek [WVD;WBD;WLD]. Ook
regelmatig naam voor de Zanglijster; zelfs Grote
Lijster en Kramsvogel krijgen het predikaat
‘Franse’ een enkele keer, maar ws. berust dit op
gebrek aan kennis bij het volk om de verschillende Lijstersoorten uit elkaar te houden. Mogelijk dacht men dat de soort uit Frankrijk kwam
(wat in het voorjaar ook klopt), maar ‘Frans’
heeft ws. ook de lading ‘exotische, vreemde’, hetzelfde als ‘Spaans’ en ‘Turks’ in Spaanse Bokvink
en Turkse Boekvink ⇑.
Frater Fratertje Carduelis flavirostris (Linnaeus: Fringilla) 1758. Sterk op de bekendere
Kneu ⇑ gelijkende Vinkvogel, die in de Lage Landen als doortrekker en wintergast, vooral langs
de kust, voorkomt. Schlegel 1852 gebruikt de
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Frankolijn Algemene benaming voor enkele
overwegend afrikaanse Patrijsachtige vogels,
waarvan de Halsbandfrankolijn ofwel de Zwarte
Frankolijn, Francolinus francolinus (Linnaeus)
1766, de bekendste is. Deze soort werd al sinds
mensenheugenis bejaagd, en is daardoor in een
groot deel van zijn vroegere verspreidingsgebied
(Spanje, Italië, Griekenland) uitgestorven. In o.a.
Israel en Turkije komt hij nog voor. Linnaeus
beschreef in 1758 reeds een Hoen onder de naam

Tetrao Orientalis, die de Zwarte Frankolijn moest
voorstellen. Houttuyn 1763 geeft voor deze de N
naam Francolyn op. Houttuyns tekst begint als
volgt: “Deeze, die op ’t Eiland Samos Veld-Patrys
genoemd wordt, volgens TOURNEFORT, heet in
Italie Francolino, waar van de Franschen en
Engelschen hun Francolin en wy ons Francolyn
ontleenen. Die naam is daar van afkomstig, zo
men wil, dat zy door een Verbod van de gemeene
Jagt uitgeslooten zyn, als tot de Jagt der Edelen
behoorende. Men vindtze, op ’t gemelde Eiland,
menigvuldig. Ook zyn zy op andere Eilanden
daaromstreeks, ja zelfs in Italie en Egypte.”
In HG 1669 (p.307) wordt de naam Francolino
geciteerd onder het kopje Hazelhoen; ook nu is
voor deze soort de officiële It naam Francolino di
monte.
ETYMOLOGIE Houttuyn 1763 en Jobling 1991
noemen beide It Francolino als de meest oorspr.
naam. Houttuyn interpreteert de naam als de
vogel die vrij (frank?) is van de “(gemeene) Jagt”.
Jobling geeft op als betekenis van It francolino: “a
little hen” (‘een kleine Kip’).
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FREEUWER – FREGATVOGEL

verkleinvorm (FRATERTJE), en noemt geen andere
naam. In 1854-1858 idem, maar nu vermeldt hij
ook de volksnamen Barm en Graauwe barm voor
Groningen. Een oudere naam geeft Houttuyn
1763: Frytertje ⇑ als naam voor Linnaeus’ 20e
‘Vink’, Fringilla flammea, welke hij ook “BrandSys of Vlam-Sys” noemt; de naam Frater valt in
Houttuyn 1763 nergens. Omdat deze soort volgens de beschrijving “een Vlammig Kuifje” heeft,
is het níét de Frater, maar eerder de Kneu of
de Barmsijs. Linnaeus’ 21e ‘Vink’, Fringilla
flavirostris (=de Frater!), noemt Houttuyn:
Kneutje (p.550). Uit het voorgaande blijkt dat
het woord Fryter aan het woord Frater voorafgaat, maar dat Frytertje bij Houttuyn niet precies
voor de Frater C. flavirostris stond.
vDE 1993 verklaart Fratertje als klanknabootsing en voert als ‘argument’ (?) het bestaan van
“de variant frijtertje” aan, maar gegeven het
geluid van de Frater, lijkt dit niet aannemelijk.
{Eerder lijkt dan nog E Twite ‘Frater’ een onomatopee [De Jong 1978; Lockwood 1993], maar
deze naam zou ook heel goed een verkorting van
Lintwhite (een E volksnaam voor de Kneu) kunnen zijn (vgl. sub Tukker)}.
Zie onder Frijtertje voor de etymologie van díé
naam; hier zal besproken worden hoe de vogelnaam van Frijtertje in Fratertje kon veranderen.
Het belangrijkste gegeven bij de naamsverandering is het feit dat Frijtertje door de gebruikers
van de naam niet meer begrepen werd; dat blijkt
ook uit de verklaring en pseudo-etymologie die
vDE 1993 nú nog voor de naam geeft. Wanneer
zoiets aan de orde is, zoeken de mensen een in
klank nabijkomend ander woord dat ze wél
begrijpen. Zo’n woord is in dit geval Fratertje,
‘broedertje’. Heel goed kan hier de vogelnaam
Paapje een rol gespeeld hebben: een vergelijkbaar
begrip voor een vergelijkbaar vogeltje. Fraters en
papen zullen echter vooral bij het katholieke
bevolkingsdeel dagelijks besproken personen
geweest zijn, terwijl de vogel Frater vooral langs
de kust voorkomt, waar de bevolking overwegend
protestant was. Dit is op z’n minst een argument
om aan te nemen dat Frater niet een primaire
naam voor de vogel geweest zal zijn. Dit zou op
zich nog gekund hebben, omdat de Frater een
overwegend bruine vogel is, en fraters kunnen in
het bruin gekleed zijn geweest. Een volgende
overweging zal in het geheel niet gespeeld hebben: de Frater is a.h.w. de (tweeling)’broer’ van de
Kneu; zoals in de wetenschappelijke naam Onycognathus frater als tweelingsoort van O. blythii,
twee soorten Chestnut-winged Starlings op
Socotra. [mb.99B,66]
N frater ‘broeder, monnik’ is geleend uit het

Lat (1544 [Sijs]). N broeder is hiermee verwant.
Oudindisch bhrātar en gotisch brōþar demonstreren de Klankwetten nr.1, 12 en 8 voor wat
betreft bh > b, ~ > Ç resp. t > d.

Freeuwer Westvlaamse naam voor de Keep
[De Bo 1873; WVD 1996]. Ook Breeuwer, Vreeuwer en Wreeuwer ⇑.
Fregatstormvogeltje Oudere N naam voor
het Bont Stormvogeltje ⇑. Deens Fregatstormsvale, zweeds Fregatstormsvala, F Pétrel frégate
en (ouder) E Frigate Petrel (>E/Am White-faced
Storm-petrel).
Volgens Andriesen & Tekke 1976 (Limosa 49:
11) is hij “naar de oude engelse naam Frigate
Petrel genoemd”. Deze naam stamt mogelijk van
Latham, die de soort in 1790 voor het eerst
beschreef.
Het element fregat ‘snelzeilend oorlogsschip’
verwijst naar het vermogen van dit soort Stormvogeltjes (en vele andere zeevogels, bijv. de veel
grotere Fregatvogels (Fregata) of de Pijlstormvogels) om bij hun vlucht maximaal van de wind
te profiteren waarbij ze hun vleugels roerloos uitspreiden als waren het zeilen.
ETYMOLOGIE N fregat (sedert Kiliaan 1599) <F
frégate (1525) <It fregata [vDE 1993] of <provençaals fragato <Sp fragata [NEW]. vDE 1993:
<byzantijns-Gr aphraktos (a =‘niet’, phraktos
‘omheind, beschermd’ NDVFFT phrassō ‘omheinen, beschutten, afsluiten’; nl. schip zonder
dek).
Fregatvogel Algemene N benaming voor de
familie der Fregatidae, grote, boven tropische
kusten zwevende zeevogels met diep gevorkte
staart, die door intensieve achtervolging andere
zeevogels hun voedsel ontnemen.
In N is geen der soorten Fregatvogel ooit waargenomen; wel zijn er twee wn.en in België. Aan
zeevarenden naar tropische gebieden waren de
Fregatvogels wel al lang bekend. Ook aan Linnaeus waren deze vogels (uit de boeken) bekend.
Zijn “Pelecanus Aquilus” wordt door Houttuyn
1763 met de naam Fregat-Vogel weergegeven.
De motivatie van deze naam wordt door Houttuyn als volgt gegeven: “Geen Vogelen zyn ’er,
die hooger in de Lugt, langduuriger en met minder vermoeijing vliegen of zig verder van Land
begeeven, zegt Pater LABAT in de beschryving van
zyne Reizen naar de Eilanden van Amerika. De
Arend, dien men als de Koning der Vogelen aan-
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merkt, is een Schildpad in vergelyking van hun.
Men geeft ’er den naam van Fregatten aan,
wegens de gelykheid, welke de snelheid hunner
Vlugt heeft met die der Schepen van deezen
naam.”

Dezelfde overgang van w- naar f- vinden we bij
vlaams Freeuwer ‘Keep’, nomen agentis bij
mnl wreeuwen ‘schimpen, schreeuwen’ [Verdam 1932; Wilms 990503,3].

Frioen Frioentje Volksnaam voor de Kneu ⇑
in Zuidwest-Vlaanderen, waar het vrijwel de
enige benaming voor deze soort is [kaartje in
WVD 1996; Meertens 1971 p.118]. Gezelle kende
het equivalent Flioen. WVD 1996 noemt naast de
naam van het lemma ook Flioen en Friljoen en
de ss.en Duinfrioen, Veldfrioen, Frezefrioen,
Frioenroodnoot, Linotfrioen, Nootfrioen, Renotfrioen en Sterrefrioen, waarbij de meeste gelden
voor de sterk op de Kneu gelijkende Frater. B&TS
noemen Frijoen en Friljoen voor de Kneu. In
Alveringem (WVl) is een zegswijze kijken lijk
efflioen bekend (=‘kijken als een Kneu’). Misschien wordt hiermee bedoeld: ‘al maar om zich
heen zitten te kijken, waakzaam zijn’ (?).
Het woord gaat terug op oudf/oudpicardisch
frion ‘Kneu’ (12e-14e eeuw) en is een onomatopee [Weijnen 1996], ofwel is van onbekende etymologie [Meertens]. De eerste verklaring is
weinig waarschijnlijk, gelet op het geluid van
Kneu of Frater. De tweede stelling biedt ruimte
voor speculatie. Misschien gold de naam in
Picardië voor de ’s winters verschijnende Frater
en dacht men dat ze in Friesland broedden (bij
wintergasten onder de vogels wordt dikwijls in de
benoeming maar een gooi gedaan naar het (noordelijker) land van herkomst). Frion zou dan van
*Frison1 gevormd kunnen zijn, waarbij een s(z)
>j overgang zou kunnen hebben plaatsgevonden
(mb.97L,5). Weliswaar vermeldt Robert 1993
dat F Frison ‘Fries’ pas in 1512 voor het eerst in
de literatuur gevonden is, maar de naam moet
natuurlijk veel ouder zijn, want was al in het
klassiek Latijn bekend. Weijnen schrijft (in litt.)
dat zo’n overgang (s>j) in het F niet bekend is.2
1

2

Misschien betekent Lat Frisio (=Kruisbek;
Wilms 990503,3) ook ‘Fries’, ‘de uit Friesland
afkomstige vogel’.
{It Frisone ‘Appelvink’ is ws. een vervorming
van een ouder Frusone [Dentici 1946], en dit
zal met It frutta ‘vrucht’ te maken hebben.
Officieel It nu: Frosone; vgl. ook Beccofrusone
‘Pestvogel’, waarvoor ook de volksnaam Frison
de fiocchet (Frison dai fiocchetti), ‘Fries van de
sneeuwvlok(ken)’.}
Herman Wilms kon een voorbeeld verstrekken: Debrie 1964 (Recherches sur les noms
d’oiseaux dans les parlers de la région
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Frijter Frijtertje Frytertje Frettertje Albarda 1897 noemt als alternatieve naam voor de
Frater ⇑ Geelbek-frijter. Wanneer Fraters in het
winterhalfjaar in de Lage Landen verschijnen,
hebben ze gele snavels, waarnaar ook hun wetenschappelijke naam Carduelis flavirostris gegeven
is. Dit verklaart het eerste deel van de naam. Frijtertje gaat terug op Houttuyn 1763, die een
vogelnaam Frytertje geeft (p.550); hij bedoelde
echter met deze naam de Kneu (vgl. sub Frater)!
Dit is geheel in overeenstemming met de verwachting dat de volksnaam Frytertje (vanwege de
verkleinvorm!) voor een bij het volk zeer bekende
vogel, zoals de Kneu (en níét de Frater), staat. De
etymologie van de naam past dan ook net zo
goed, of zelfs beter, op de Kneu in plaats van specifiek de Frater.
ETYMOLOGIE De verkleinvorm Frijtertje is geheel in de geest van de tijd: Houttuyn 1763
spreekt ook van het Kneutje (niet van de Kneu).
Bij Frijter(tje) hebben we duidelijk met een
nomen agentis (eindigend op -er) te maken: het
bijbehorende ww. is wrijten, nu met een w
geschreven1, maar het nomen agentis is in de
Vierde Kiliaan c.1618 ook nog met een v: vrijter,
wryter (p.493). Het is mnl writen [Verdam
1932], dat ‘draaien, wringen’ betekent. Het slaat
bij de vogel op het losdraaien van de zaadjes uit
het bloemkorfje (vooral bij de Akkerdistel). Een
soortgelijke betekenis heeft dialectisch frètele
‘met een gaffeltje een nestje uit een holle boom
draaien’ [Weijnen 1996], waar dezelfde beginklank [f-] als in de vogelnaam gespeld wordt (en
ook dezelfde klinker als in Frettertje, een variant
van Frijtertje). Het losdraaien (of losrukken) van
de zaden uit de plant heeft ook aanleiding gegeven tot een heel andere naam voor de zelfde
vogels (Kneuen en Kneuachtige vogels, waaronder mogelijk zelfs Putters), nl. Tukker ⇑.
De naam Frytertje kan overal in het land ontstaan zijn: Kneutjes komen namelijk overal in
het land voor. Het typische foerageergedrag
(zaden uit uitgebloeide Distelkoppen trekken) is
uiteraard gebonden aan een bepaalde tijd van het
jaar. Dit kan eventueel ook nog wel de tijd zijn,
waarop de eerste Fraters verschijnen. Albarda’s
naam Geelbek-frijter wijst er echter al op dat de
Frater als een bepaalde ‘variant’ (nl. die met de
gele snavel) van de Kneu wordt gezien.

1

FROEKIE – FUUT

d’Amiens) noemt onder picardisch wazon
(=vogel?): zowel picardisch oison als oujon.
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Froekie Texelse volksnaam voor de Strandplevier [Albarda 1897]. B&TS 1995 noemen de
namen Vroek(ie) en Frouk(ie) voor dezelfde
soort en Dubbelde Vroek voor de verwante, iets
grotere, Bontbekplevier.
Uit de verschillen in spelling en uitspraak
blijkt al dat men de oorsprong van de betekenis
van deze naam niet meer kent. Thijsse, die zich
ontpopt als jager, geeft in De Levende Natuur
deel 2 (1896) de volgende romantische ‘verklaring’: “De froekies liepen in wijde kringen om ons
heen. Wat kan het volk toch mooie namen geven,
dacht ik bij mijzelf, die snelle loopbeweging van
deze diertjes kon onmogelijk beter weergegeven
worden dan door de letterverbinding van fr: frrr,
frrr …: zo lopen de froekies over het zand.”
B&TS nemen als betekenis voor Vroek: “snelle
loper” over, maar enig verder aanknopingspunt
met een ww. voor ‘snel lopen’ of een vergelijkbaar
woord in een verwante taal of verwant dialect,
ontbreekt hier. De texelse uitdrukking “Lóópe as
een vroek” [Dijksen 1992] wil natuurlijk nog niet
zeggen dat ‘het snel en dribbelend lopen’ dat men
hiermee aanduidt, in de betekenis van het woord
vroek zelf is opgesloten.
Pannekeet 1990 vermeldt verouderd westfriese
frok ‘borstrok’. Een borstrok werd vroeger veel
gedragen, dus mag men veronderstellen dat de
mensen de Bontbekplevier, die een brede zwarte
of bruine band over de borst draagt, naar dit
kledingstuk noemden: *Frokkie, letterlijk ‘borstrokje’ (Het verkleinwoord paste beter bij de
Strandplevier, die een slagje kleiner is dan de
Bontbek.) Op de Strandplevier zou dit dan wel
minder van toepassing zijn, omdat bij deze soort
de zwarte borstband dun en in het midden onderbroken is, maar zowel Bontbekplevier als Strandplevier hebben ook nog een witte, ‘nauw om de
hals sluitende’ boord, die ook, of misschien zelfs
nog beter, aan een eveneens nauw om de hals
sluitende borstrok kan hebben doen denken (vgl.
deens Præstekrave ‘domineeskraag’, als naam
voor deze Pleviersoorten!).
ETYMOLOGIE frok: westfries frok ‘borstrok’, N
frak ‘herenjas, jas van een kostuum’ (18e eeuw)
en D Frack (sedert 1774) <F frac (sedert 1750)
(met behoud van E uitspraak!) <middelengels
frok (14e eeuw) (>E frock) <mf froc ‘monnikspij’
(12e eeuw) (>F froc) <mnl froc ‘overkleed (van
geestelijken), rok, staatsiekleed’ <oudnederfr
*hroc (>N rok); de overgang hr- > fr- is een frans
fenomeen na inlening van het germ woord; zo

ook bijv. F flanc <oudnederfr hlanca ‘heup’
[Mackensen 1985; Wilms 960120,3; VT 2000].
Fries rok ‘vrouwenrok, zwarte herenheupjas’
<oudfries hrokk.
De tekens < en > geven hier een indicatie van
het vele heen- en weergeleen [De Tollenaere
1997 p.138]. Zeker voor een modieus kledingstuk als een herenrok zal gelden dat de naam
hiervoor min of meer ‘internationaal’ zal
(geweest) zijn (vgl. bijv. hedendaags shirt (1913),
jeans (1954) en jack (1968) [jaartallen uit Sijs
2001]).
De klinker in westfries frok stamt ws. nog uit
het mnl froc; de westfriese borstrok heeft dan ook
niet het modieuze internationale karakter van
het herenkostuum en zo ontkwam het aan de
uitspraakverandering (van o tot a) die het woord
in het E ervoer.

Frytertje Zie onder Frijtertje.
Fûgelkeninkje Friese volksnaam voor de
Goudhaan ⇑, overeenkomend met deens/noors
Fuglekonge ‘Goudhaantje’, letterlijk ‘vogelkoning’), D König der Vögel [Wüst 1970 p.374],
de wetenschappelijke naam Regulus, en brabants/limburgs Koninkske, maar deze naam
wordt daar vaker voor de Winterkoning ⇑ gebruikt. Het benoemingsmotief heeft o.a. te
maken met de ‘koningsmythe der vogels’.
In De Vries 1928 was het de enige friese naam
die voor deze soort vermeld stond; nu heet hij
officieel Goudtúfke.
Fuut Podiceps cristatus (Linnaeus: Colymbus)
1758 (1). (2) Algemene benaming voor de leden
van de Futenfamilie Podicipedidae. Fuut is een
uitsluitend N naam. Hij werd tot voor kort verklaard als klanknabootsing [NEW 1992; vDE
1993; VT 2000]. Wilde dit juist zijn, dan moest
hierbij op z’n minst gedacht zijn aan het doordringende bedelend gepiep van de (dons)jongen.
Hier zijn geen concrete aanwijzingen voor. Het is
ook niet logisch, omdat er ook de naam Foet
bestond, met toch een heel andere klank. Ook E
Grebe wordt ongeveer uitgesproken als dit bedelgeluid, maar deze naam wordt opgegeven als
afkomstig uit het F, via de toen tierende handel
in huiden van deze soort. De uitspraak van F
Grèbe komt wél overeen met de rauwe roep,
maar dan van de volwassen vogel. {De oudste
vermelding van F Grèbe is uit Belon 1555. Het
woord komt van oorsprong uit de Savoie, waar
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tisch vindt klinken en daarom deze uitspraak zal
vermijden, dus steeds [buiten] zal uitspreken).
Men ging dus ‘hypercorrect’ [Fuut] en in enkele
gevallen zelfs [Fuit] [WVD p.211] uitspreken.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Kiliaan 1599 vermeldt de naam Aers-voet; dit is wel op z’n minst
een Fuutachtige. De VK (c.1618) vermeldt:
“DUYCKER. Urinatrix auis: & Mergus. sax. ducker”. De naam Mergus (=‘duiker’, watervogel)
wil nog geenszins zeggen dat hier (uitsluitend) de
Zaagbek is bedoeld; ook valt te denken aan
Kroonduiker en Satijnduiker, oudere namen
voor de Fuut, of aan de Aalscholver.

Fuut

De friese naam luidt Hjerringslynder (‘haringsnoeper’). De soort heeft (nu) tal van kernachtige
volksnamen, wat inmiddels goede bekendheid
van de soort bij de mensen veronderstelt. Voous
1992, die van de populatietoename alleen de
afgelopen 30 jaar bespreekt, lanceert de goede
naam Grote Fuut. Het is grappig te bedenken dat
dit naar de oorspronkelijke betekenis ook een
goede naam voor een Indiaan zou zijn. [Verkorte
weergave in Onze Taal 70: 151 (Eigenhuis 2001)]

Fuvetje Volksnaam voor de Zwartkop in ’sGravenhage en omgeving [Rynja 1983]. B&TS
1995 geven ook Favetje voor Zeeland en Fauvetje voor Limburg. WLD geeft Fauvette (met
franse uitspraak) voor Heggenmus, Tuinfluiter
en Zwartkop (zelfs voor Nachtegaal en Fitis/
Tjiftjaf). De Bo 1873//1977 geeft Fuvette i.v.
weverken, door WVD 1996 geplaatst onder Spotvogel. Gezelle 1890 geeft Fauvette en Fauvette à
tête grise als “schuimwoorden” en stelt “Kodde”
als vlaams equivalent voor [Bakker 2000]. (Zie
hiervoor sub Koddenaar.)
De naam is ontleend aan F Fauvette ‘Grasmus(achtige)’. Voor de etymologie van Fauvette
(<fauve ‘bleekgeel, rossig’) zie etymologie van
geel sub Geelborstje en vaal sub Vaal Stormvogeltje.
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het een bepaalde Meeuw zou hebben aangeduid
[Gesner 1555 geciteerd in Lockwood 1993]. C&C
1995 schrijven dat in Belon nog drie andere
namen voor dezelfde soort staan vermeld:
Griaibe, Bègue en Heyson. De veronderstelling
dat de F naam een onomatopee is, is al met al
tamelijk geloofwaardig.}
Steun voor onomatopoëtische oorsprong van
de N naam voor deze vogel vindt men in praktisch geen enkele buitenlandse naam voor de
soort. Ests Tuttpütt (tutt ‘kuif’, pütt ‘Fuut’) lijkt
qua klank nog het meest op Fuut.
ETYMOLOGIE De oudste vermelding van de
naam is van 1763 [VT 2000], dus dit heeft betrekking op de volgende passage in Houttuyn (p.138):
“… wy noemen hem [Linnaeus’ Colymbus cristatus] Aarsvoet, Foet of Fuut.” Opmerkelijk dat
de naam Fuut pas als derde in een serie synoniemen wordt vermeld, waarbij men bovendien
sterk de indruk krijgt dat deze namen in de gegeven volgorde zijn ontstaan: de scherpe [s] in
Aarsvoet ⇑ zal assimilatie van de v- tot f als
gevolg hebben gehad, waardoor men uitspreekt
[aarsfoet]. Laat men uit gemakzucht (of uit gêne!)
de eerste lettergreep weg, dan krijgt men de
tweede naam uit het rijtje: Foet ⇑.
Uit het bovengegeven citaat uit Houttuyn
1763 mag men wel opmaken dat Fuut een gewijzigde uitspraak is van een oorspr. Foet, wat
gewoon ‘voet’ betekende en is blijven staan als
rest van Aarsvoet (=vogel met de voeten aan de
aars = vogel met sterk achterwaarts geplaatste
poten, wat ook de betekenis is van Podiceps; vgl.
ook D Steißfuß en Arschfuß). Het ligt evenwel in
de lijn der verwachting dat men ten tijde van het
gebruik van de naam Foet niet meer aan ‘voet’
dacht, wat iets gemakkelijker verklaart dat de
[oe] in de naam in [uu] veranderde. De klankverandering kan niet op i-umlaut berusten: daarvoor zijn de namen Foet en Fuut niet oud genoeg.
Ze bestonden niet ten tijde van Collaert volgens
wiens opgave bij zijn tekening ervan (1598) de
soort een “Rara Avis aquatica” in onze regionen
was (in Vlaanderen dan toch). Maar een incidentele verandering van klank kan op allerlei toevallige omstandigheden terug te voeren zijn. Zo is er
de friese naam Earsfuttel ‘Dodaars’ (familie van
de Fuut), waar de korte [u] klank optreedt in etymologisch hetzelfde woord. Ook zou de klank
van de vogelnaam Kluut van invloed geweest
kunnen zijn (het valt op hoe veel vogelleken de
vogelnamen Kluut en Fuut door elkaar halen!).
Ook valt serieus te denken aan een zekere ‘nawerking’ van de oude klankwet, die maakte dat
mensen Foet ⇑ of zelfs Fuut dialectisch vonden
klinken (zoals men in de Randstad ‘buten’ dialec-
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Gaai Synoniem voor Vlaamse Gaai ⇑ (1).
(2) Algemene naam voor veel leden van de
Kraaienfamilie Corvidae, nl. die welke niet tot de
Kraaien, Eksters of Notenkrakers behoren. Vanwege deze dubbele betekenis zou het wenselijk
zijn te weten hoeveel steun er in onze taal (al of
nog) is voor de naam Gaai als synoniem voor
Vlaamse Gaai teneinde Vlaamse Gaai zijn status
als officiële N vogelnaam terug te geven.
(Gaai te beschouwen als officiële N vogelnaam
moet ergens tussen 1987 en 1989 begonnen zijn;
vgl. Berg 1987 (“Vlaamse Gaai”) en Berg 1989
(“Gaai”)).
In de Lage Landen is de Vlaamse Gaai de enig
voorkomende Gaai. In Noord-Europa komt daarnaast de Taigagaai of Ongeluksgaai ⇑ voor. De
meeste andere Gaaien zitten in de Nieuwe
Wereld.
ETYMOLOGIE Gaai <mnl Gay, gaey [MH]
<picardisch gai [JvM c.1266] (>F Geai) <m.e.Lat
gaia/gaius (5e eeuw) of Gaia/Gaius; de laatste is
een populaire romeinse voornaam voor een
manspersoon, die veel (na)praat [C&C 1995].
Daarnaast, of volgens sommigen uitsluitend
[Lockwood 1993; Gamillscheg in De Vries
1992], kan gaius ook klanknabootsend zijn opgetreden. Vgl. F jaser ‘babbelen van een Vlaamse
Gaai’ en F gazouiller (1316) ‘kwinkeleren, kwetteren, sjilpen’. F gai ‘vrolijk’ wordt anders uitgesproken en uitsluitend als bnw. gebruikt, heeft
daarom niet veel met de Gaai van doen. E/Am Jay
(<oudf *jai [Lockwood 1993]) in zowel betekenis
(1) als (2) heeft mogelijk betekenis (1) in het N
gestimuleerd. In het F heeft ws. ook de langere
naam Geai des chênes in betekenis (1) de voorkeur. Catalaans Gaig ‘Vlaamse Gaai’ is misschien ook van Gaius afkomstig, evenals It
Gazza ‘Ekster’ [Migliorini & Duro 1958; Brugge
971119] (maar zie hiervoor ook sub Ekster), portugees Gaio en Sp Gayo [NAE 1958] idem, maar
Sp Grajo ‘Roek, Vlaamse Gaai’ van grajear ‘krassen’ en It Ghiandaia <ghianda ‘eikel’. D Häher
<ohd hehara <idg *krikr “lautmalend” naar het
geschreeuw van de vogel, heeft dus een andere
etymologie.
Gaans Gronings voor Gans ⇑.
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Gagelmusch Volksnaam voor de Rietgors ⇑

G

volgens opgave van Albarda 1897 in Oirschot en
omgeving (NB), Gagelmus volgens WBD 2001 in
Tilburg, Goirle (NB) en Arendonk (A). De struik
Gagel Myrica gale L. komt in dezelfde biotoop
voor als de Rietgors. Het tweede deel komt ook
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voor in de volksnaam Rietmus ⇑ en in brabants
Slootmus ⇑.
ETYMOLOGIE N Gagel <mnl gaghel [JvM c.1266
Natueren Bloeme VIII 581]; fries Ga(a)ljes (mv.),
ga(a)lje, gagel; D Gagel <ohd gagel(rîs); mnd
gagel(krut); E gale <oudengels gagel. NEW 1992,
VT 2000 en vDE 1993: etymologie onbekend.
Heimans, Heinsius & Thijsse 1965 (p.1133)
vermelden bij Gale ‘(deel van) een plantengeslachtsnaam’: “van Keltisch gal: balsem.” Mogelijk is dit van toepassing op Galium ‘Walstro’,
een familie met enkele geurende soorten. Maar
misschien is het ook van toepasing op fries
Ga(a)lje(s) en E Gale, aangezien ook Gagel werd
gebruikt als balsem [Schaars 1989 p.220].

Gait Gaitman Gait-uut-de-hegge Volksnamen in de Achterhoek (1938) voor de Ekster,
maar Gait en Gaitman ook voor de Kauw.
De naam, tevens mansnaam (Gait <Garret
<Gerard), is wellicht een zuivere onomatopee:
“Ne tammen ekster ko’j leren praoten. ‘Gait’ kon
e al gauw zeggen.” [Schaars 1989]. Misschien zit
er echter nog wel een restantje van ohd Agaza
‘Ekster’ in.
Galoepe Benaming voor de Houtduif in Geluwe (WVl); daarnaast ook Kaloepe in dezelfde
plaats en in Geluveld en Wervik (WVl) en Schaloepe en Schaloppe in een aangrenzend gebied
benoorden de Leie [kaartje in WVD 1996 p.89].
Vermoedelijk is de naam ontleend aan F Colombe ‘Duif’ (<Columbe (1120) <oudf colomb
(9e eeuw) <Lat columba (nu nog de wetenschappelijke geslachtsnaam voor de Houtduif). Schaloppe heeft de korte o behouden, in de andere
namen heeft de o zich tot oe ontwikkeld (vergelijkbaar hiermee is vlaams Frioen <oudf/oudpicardisch Frion). De wisseling van de eerste
lettergreep berust op verbastering bij gebrek aan
etymologisch inzicht; hier kan het fenomeen
vortoniges a gespeeld hebben. In twents Loepe is
de eerste lettergreep geheel weggevallen. Gezien
het geheel andere geografische gebied staat deze
naam wellicht los van de zuidvlaamse namen.
Op vergelijkbare manier staan R Góloeb’
‘Duif, Doffer’ en tsjechisch Holub tot Lat Columba/Columbus ‘Duif, Doffer’. [Wilms 980906,4;
980729,3; mb 98I,22]
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Gans fries Goes Algemene benaming voor
alle leden van de tribus Anserini minus de Zwanen. Vanouds (vgl. Gr Chen alopex =Alopochen

aegyptiacus ‘Nijlgans’ ⇑) (ook) voor leden van
andere tribus zoals de Tadornini, en bij uitbreiding ook voor de Cereopsini ‘Hoenderganzen’,
Cairinini ‘Spoorwiekganzen’ (zie bijv. sub Dwerggans), of zelfs voor niet-verwante families als de
Otididae, maar in dit laatste geval in combinatie
met Trap- (Trapganzen). In volksnamen ook
voor de niet-verwante Aalscholvers (Rotgans ⇑,
Ielgoes ⇑) en Genten ⇑ (Bassaangans ⇑), en in
overdrachtelijke zin zelfs voor mensen (een
domme gans). De Gans is vermoedelijk al heel
lang gedomesticeerd en bekend bij vele volkeren.
Bij vergelijking van de namen in vreemde en
oude talen valt op dat het woord voor ‘Gans’
steeds heel goed herkenbaar blijft. Het is een
mooie demonstratie voor de verwantschap van
de idg talen; in een niet-verwante taal als het fins
(uit de oeralische taalfamilie) is er een herkenbaar woord voor ‘Gans’, namelijk Hanhi, maar
dit is geleend van litouws ðasis [Suolahti]. Het is
daarom te verwachten dat klanknabootsing bij
deze luidruchtige vogels een rol gespeeld heeft,
maar het is wellicht een gok om dat aspect nu
precies bij het oudnoords gås te benadrukken,
zoals Blok 1988 doet, temeer daar de uitspraak
van dit woord nu niet bepaald aan de Ganzenroep herinnert.
Bij het overzien van de navolgende namen
bedenke men dat germ g- (idg gh) overeenkomt
met Lat h-. Umlaut van [a] naar [e] vindt plaats
in N Gent ‘mannetjes-Gans’. Klinkerwisselingen
treden ook op bij de meervoudsvorming, in het D
niet ongewoon, maar in het E, fries en zweeds
wel (Gans-Gänse, Goose-Geese, Goes-Gies
(Guozzen) resp. Gås-Gäss; vgl. ook de meervoudsvorm Rotges sub Rotgans en Seerotsje).
ETYMOLOGIE N Gans <mnl gans (Bern. c.1240
[VT]); de plaats Ganshoren (BB) (1154: Ganshorn) bevat de naam van de vogel [De Vries
1962]; de (dan onl) naam voor ‘Gans’ zou in de
Lex Salica (8e eeuw) voorkomen [Suolahti p.411,
contra Sijs 2001 p.108]; gronings Gaans; zeeuws
Ganze; D Gans <mhd/ohd gans. In fries Goes,
mnd gôs, E Goose <oudengels gōs (E goose
>samoanisch kusi [Hutterer 1999]) en zweeds/
deens/noors Gås <oudnoords gás is sprake van
een zgn. ingweonisme, hier inhoudend dat de n
(voor s) verdween en de voorafgaande klinker
gerekt werd; het is niet zeker of brabants Gaas en
limburgs Gaas, Gaus, Geis en Jaas ook als ingweonismen moeten worden opgevat. Oostgermaans (gotisch) *gans. In de romaanse tak vindt
men Lat Anser (<*hanser). Ganta wordt in enkele oude Lat bronnen (4e eeuw) als germ opgegeven; in een geval blijkt deze naam te staan voor
de Bergeend; provençaals Ganto ‘Gans, Ooie-
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vaar’ en oudf jante ‘Gans’ staan hiermee in verband [Suolahti].
In de balto-slavische tak: tsjechisch Husa, R
ΓJF\ Gus’, bulgaars ΓXF8a, ΓXF@8, pools GeÑ,
serv.-kr. Guska, sloveens
gos, oudpruisisch
v
sansy, lets Zoss, litouws Zasis ‘Gans’, gandras
‘Ganzerik’. In de keltische tak: iers Gé <oudiers
geis, geiss ‘Zwaan’. Gr Chen, dorisch chan
(<chans). In de indo-iraanse (arische) tak: sanskriet hamsa. Idg *ghans. [Suolahti]
Er ontbreekt hier een modern F equivalent; dat
komt omdat F Oie afgeleid is van m.e.Lat auca,
waarvan ik de betekenis niet heb kunnen vinden.
Wellicht schuilt hierin het woord avis ‘vogel’, net
zoals in Lat auceps ‘vogelaar, vogelvanger, poelier’, terwijl het tevens erg onomatopoëtisch aandoet. It, Sp en catalaans Oca. In het Sp kent men
minstens drie woorden voor ‘Gans’: 1. ganso
(ws. ontleend aan gotisch *gansus) 2. Oca en 3.
Ansar, welk woord vermoedelijk pas recent aan
het Lat ontleend is.
Ganzerik ‘mannetjes-Gans’ <D Gänserich is
gevormd naar analogie van D Enterich ‘woerd’
<ohd anutrehho [mb. 01C,30]. De N synoniemen Gander en Gent ⇑ zijn met Gans verwant;
mogelijk ook E Gannet ‘Jan van Gent’ <oudengels ganot (en misschien E Knot <Knat, Knut
‘Kanoetstrandloper’ ⇑).

Garde-champetter(tje) Champetter(tje)
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Westvlaamse naam voor de Witte Kwikstaart
[kaarten in WVD 1996 p.144-147]. Het woord is F
Garde champêtre en betekent: ‘veldwachter’. Het
motief is vergelijkbaar met N Akkermannetje etc.

Garendiefje Volksnaam in Noord-Brabant voor
de Grauwe Vliegenvanger ⇑, mogelijk vanwege
het verwerken van garen en andere draden in zijn
nest [Thijsse 1944]. Ook de Braamsluiper wordt
in Noord-Brabant zo genoemd [oudste vermelding
in Schlegel 1852 p.66; WBD]. Zie ook sub Diefje.
ETYMOLOGIE N garen ‘gesponnen draad’ <mnl
g~ren (1278 [VT]), gaern, garn; fries jern; D Garn
<mhd/ohd garn; E yarn <oudengels gearn; noors/
zweeds garn <oudnoords garn ‘garen, draad’,
maar daarnaast oudnoords görn (mv. garner)
‘ingewanden’; buiten het germ: litouws/lets
v
zarna ‘darm’, albaans zorë ‘ingewanden’; Lat hirae
‘ingewanden’ (Lat hernia ‘(ingewands)breuk’
en Lat haruspex ‘waarzegger aan de hand van de
ingewanden van offerdieren’). Ofwel het gewonden aspect van de darmen bepaalde de betekenisovergang naar de gewonden draad, ofwel de
darmen zelf werden als ‘garen’ gebruikt.

Gersjonker Zie Grasjonker.
Geal Officiële friese naam voor de Nachte gaal ⇑ [Boersma 1972]. De friese naam is gelijk
aan het tweede deel van N Nachtegaal. Eerder
was het ook in het fries Nachtegeal [De Vries
1911; Suolahti 1909 spelt fries Nachtegael],
maar ook De Vries 1911 meldt de verkorte vormen Geal, Geale en Gealtsje al. Helgolandfries
Nâchtigal [De Vries].
Fries Gealtsje scheen ook wel (ws. bij wijze van
erenaam) aan het Paapje gegeven te zijn [B&TS
p.192], maar zie de opmerking hierover sub
Blauwpaapje.
Geelbek Frijter Geelbek-frijter Oude namen voor de Frater ⇑ in NV IV 1809 resp. Albarda
1897. Het eerste deel duidt op de gele bek (=snavel) die deze soort heeft als hij de Lage Landen in
het winterhalfjaar bezoekt (in de broedtijd is de
snavel bruingrijs). Voor het tweede deel van de
naam zie Frijtertje.
ETYMOLOGIE N geel <mnl geel (gelu =verbogen vorm; bijv. in de vlaamse volksnaam Geluwe
Paardestaart (=Gele Kwikstaart) in Emelgem
(WVl)) <oudsaksisch gelu; ohd gelo (>gelb);
oudengels geolu, geolw- (>yellow); oudnoords
gulr (>gul); <germ *gelwa; Lat gilvus, helvus
(verwant zijn ook fulvus (geelbruin, goudgeel,
rossig), falvus (>F fauve en Fauvette ⇑ ‘Grasmus’), flavus en fel ‘gal’); Gr chloros ‘geelgroen’;
<idg *ghel, *ghlo (>N glans (zie sub Glanskop),
>goud (zie sub Goudhaantje), gloeien, gloed,
glimmen (vgl. E Glossy Ibis); wellicht ook via Gr
(8αL6`H glaukós E Glaucous Gull ‘Burgemeester’. Voor de etymologie van bek zie -bek.
Geelborstje Volksnaam voor de Spotvogel (1),
naar zijn geelgekleurde borst. Daarnaast zijn ook
buik en onderstaart geel van kleur (vgl. deens
Gulbug ‘Spotvogel’, letterlijk ‘geelbuik’). Bij de
Fluiter, een verwante soort, zijn deze wit en alleen
de borst is geel, zodat de naam Geelborstje mooier op de Fluiter zou gepast hebben. De mensen
zullen niet vaak Fluiter en Spotvogel tegelijk in
hun onmiddellijke woonomgeving tegenkomen,
omdat deze twee aanzienlijk in biotoop verschillen. De Fluiter is bij het volk minder bekend.
Houttuyn 1763, Vroeg 1764 en Wegman 1765
gebruikten de naam voor Linnaeus’ 7e der “Kwikstaarten” Motacilla Hippolais; geen van allen
echter gaven duidelijk de indruk de Spotvogel
uit eigen omgeving te kennen (Wegmans Geel-
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borstje was hem uit Italië gebracht; dit zou dan
eerder de Orpheusspotvogel geweest kunnen
zijn).
(2) Volksnaam voor de Gele Kwikstaart
(Texel, Overijssel; Gulpen (L)) [Albarda 1897;
Dijksen 1992; B&TS; WLD]; in Friesland als Gielboarstke []De Vries 1911; De Vries 1928; ViF. De
Gele Kwikstaart heeft een gele borst, feller geel
nog dan bij de Spotvogel.
(3) Volksnaam op verspreide plaatsen voor
Koolmees en Geelgors [WLD;WBD]. Als naam voor
de Bonte Vliegenvanger [B&TS is het geen succes.
Voor de etymologie van borstje zie sub -borst.

Geelbrauwgors Emberiza chrysophrys Pallas
1776. In Zuidoost-Siberië broedende Gors met
gedeeltelijk gele wenkbrauwstreep. De soort is in
de Lage Landen extreem zeldzaam, met één wn.
op 20 oktober 1966 in Tongeren (BL) en één op
19 oktober 1982 door Harm Vonk c.s. op Schiermonnikoog (Fr) [ZVN]. Voor de etymologie van
brauw zie sub -brauw.
In Gr ophrus zijn betekenissen ‘rand’ en
‘wenkbrauw’ verenigd. E Yellow-browed Bunting
<(eye)brow ‘wenkbrauw’. D Gelbbrauenammer
<(Augen)braue.
Een friese naam is, ook in Boersma 1994, nog
niet voorhanden; mogelijk is *Gielbraugoars een
geschikte naam.

1

In BWP 1983 p.815 staat: 1826. Dat komt overeen met deel II van de Zoographia Rosso-Asiatica; 1811 komt overeen met deel I.

Geelpootruiter Gemeenschappelijk element
in de namen voor Kleine en Grote Geelpootruiter ⇑ overeenkomstig de namen voor deze vogels
in veel andere talen (E Yellowlegs <E Yellowshank [Ogilvie-Grant 1905], D Gelbschenkel, F
Chevalier à pattes jaunes) en de wetenschappelijke soortnaam flavipes voor de Kleine. De soorten verschillen aanzienlijk in afmetingen en
gewicht, vandaar ‘Kleine’ en ‘Grote’. Dit aspect
komt ook in veel andere talen tot uitdrukking.
Beide soorten horen thuis in Noord-Amerika,
maar komen als dwaalgast af en toe in Europa,
vooral Engeland.
De Kleine Geelpootruiter is in N en België
recent enkele malen vastgesteld, de Grote recent
in beide landen éénmaal. De N namen zijn
daarom typisch boekennamen, voor het eerst
vermeld in NAE 1958. Schlegel 1858 vermeldde
beide soorten niet; zij waren toen nog niet in
Europa vastgesteld.
Geelsnavelduiker Gavia adamsii (G R Gray:
Colymbus) 1859. In N zeldzaam voorkomend lid
van de familie Gaviidae (=Duikers ⇑ of Zeeduikers) met meer of minder fel gekleurde gele snavel. In sommige andere talen (E, F, zweeds en R)
(in vertaling) ‘Witsnavelduiker’. Fries Gielsnaffeldûker is een recente naam [Boersma 1972].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Coomans de Ruiter et al. 1947 vermelden de naam Witsnavel ijsduiker. Kist 1954, Van Dobben 1957 en NAE
1958: Witsnavelduiker. Voous 1960 geeft, luttele twee jaar na de advisering van dr. Junge te
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Geelgors Emberiza citrinella Linnaeus 1758.
Een typische Gors ⇑ die in het grootste deel van
Europa bekend is. De volwassen vogels hebben
een opvallend geel uiterlijk, waartoe vooral de
kop bijdraagt. In veel volksnamen wordt naar het
geel verwezen. Geelgerst geeft mogelijk een clue
tot de etymologie van ‘Gors’ ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam bestond
al in het mnl. MH 1932 geeft: “Geelgorse, gelgurse =Geelgors, een vogel”, meer bepaald bij
Schueren 1477 [Sijs]. Kiliaan noemt GHEELGORSE en in de VK staat daarnaast nog: “gheelgoosken. sax. sic. Chloris.” Houttuyn 1763 vermeldt naast Geelvink (in de marge) ook Geelgorst en noemt het hele geslacht Emberiza van
Linnaeus dat van de “Geelgorsen”; hieronder vallen dan de Ortolaan, de “Gerstvogel” ‘Grauwe
Gors’ en de “Sneeuwvogel” ‘Sneeuwgors’. NV
1789 noemt de namen Geelgerst en Haverkneu
voor de soort. B&O 1822 vermelden: “Emberiza
Citronella, L. – De Geelgerst, Geelvink, Haverkneu.” Schlegel 1852 vermeldt de naam van het
lemma als de officiële naam, in hoofdletters.

Geelpootmeeuw Larus michahellis Naumann
1840. Officiële N benaming sinds dit taxon niet
langer meer (c.1982, vgl. HVM) als een ondersoort
van de Zilvermeeuw werd beschouwd. Tot dan
Geelpootzilvermeeuw Larus argentatus cachinnans Pallas 18111, tot 1998 Larus cachinnans
Pallas 1811. Reeds bij Schlegel 1844 (p.124):
“L. cachinnans, Pallas = [D] Gelbfüssige Silbermöve. [F] Goëland de Pallas.” Conform E
Yellow-legged (Herring) Gull.
ETYMOLOGIE N poot <mnl pote, D Pfote
<nederrijns pote (14e eeuw) <germ *pauta
<oudkeltisch *pauta ‘poot’, F patte <mf pate
(1220) (provençaals pauta, catalaans pota)
<oudf poue (>middelengels powe >E paw ‘poot,
klauw’ (i.t.t. ‘hoef’).

GEELSNAVELKOEKOEK – GEERTRUDESPECHT

Leiden aan Jørgensen (auteur van NAE) (N Witsnavelduiker dus), de naam als in het lemma
(Geelsnavelduiker dus).
Voor de etymologie van snavel, zie aldaar.

Geelsnavelkoekoek Coccyzus americanus
(Linnaeus: Cuculus) 1758. Amerikaanse soort
van Koekoek met een gele snavelbasis, die als
transatlantische dwaalgast het frequentst in Engeland werd vastgesteld, maar ook 1x in België
(22 oktober 1874) en 1x in N (8 oktober 2002; op
peildatum (9 oktober 2002) nog niet beoordeeld
door CDNA).
Oudste vindplaats van de naam van het lemma: Kist 1954. De N naam zal een vertaling zijn
van de E/Am (Yellow-billed Cuckoo). Belgische
naam Amerikaanse Koekoek [Kist 1954]. In
Houttuyn 1762 Karolinische Koekkoek (p.369).
Geelstjeert Geelstjirt Groningse volksnamen voor de Geelgors ⇑ [VPG 1983; Gavere &
Bemmelen 1856]. Het eerste deel van de ss. duidt
misschien niet op de kleur van de staart, want de
Geelgors heeft geen gele staart. Bij de overeenkomende namen Graauwsteert en Graaustjirt
voor de Grauwe Gors ligt dit weliswaar anders.
Voor een mogelijke etymologie zie sub Grautsjert, Gieltsjert en Skierkert.
Geelstuitzanger Dendroica coronata (Linnaeus: Motacilla) 1766. Uit Noord-Amerika afkomstige, in het najaar zelden naar Engeland
verdwalende Zangvogel met een gele stuit. Op 13
oktober 1996 werd op Vlieland het eerste geval
voor de Lage Landen ontdekt. In Kist 1962 en HFP
1973 staat deze soort vermeld onder de N naam
Mirtezanger ⇑. De verandering van naam is

geïnitieerd in Noord-Amerika, waar men in 1973
ontdekte dat deze en de Audubon’s Warbler Dendroica (coronata) auduboni in feite twee ondersoorten (en geen twee aparte soorten) waren. In
de V.S. werd toen de naam Yellow-rumped Warbler toegepast op de ‘nieuwe, overkoepelende’
soort, en deze naam werd in Engeland overgenomen en in de Lage Landen vertaald (E rump
=stuit). De D naam is een vertaling van de
wetenschappelijke: Kronwaldsänger (naar het
gele ‘kroontje’ op de kruin).
ETYMOLOGIE N stuit (=bij de mens onderste,
bij vogels achterste gedeelte van de rug) <mnl
stuut, stuyt; vlaams stiet; D Steiß “gestutzer
Körperteil” <Steuß <ohd stiuz ‘bil’ [Wahrig
1992]. {D stutzen =‘snoeien, inkorten, stomp
maken’; oudnoords stutr ‘jonge os (met stompe
horens)’ (vgl. oudnoords stuttr ‘kort’) sub Stint.}
De oorspr. betekenis is: het stompe achterdeel
van het lichaam. Het woord staat ablautend
naast stoot, stoten. De vogelnaam Stint is misschien etymologisch verwant; NEW 1992 (p.715
sub stuiten) echter wijst dit verband af.

Geerstkneu Oude naam voor de Ortolaan in
NV 1789. De naam is ws. op analoge wijze
gevormd als Haverkneu ⇑, welke, evenals Geelgerst, in NV 1779 een naam voor de Geelgors ⇑
was. De naam Gerstekneu was er volgens B&TS
1995 één voor de Geelgors.
Geerstvogel is bij Houttuyn 1763 de vertaling
voor Miliaria; hij noemt deze naam onder Linnaeus’ 23e Vink, de “Vlaschvink”. Dit is de Kneu
of een verwante soort. {De naam “Miliaria” is
thans met de Grauwe Gors ⇑ geassocieerd, maar
het is/zijn ws. vroeger de soort(en) geweest, die
met gierstkorrels (=Lat milia) werd(en) vetgemest.}
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Geertrudespecht Ws. níét-N vogelnaam, die

Geelstuitzanger

B&TS 1995 echter (als Geertrudesspecht) toch
opvoeren als naam voor de Zwarte Specht. WVD
1996 noemt Sint-Geertruidevogel als naam
voor de Grote Bonte Specht [Lievevrouw-Coopman 1950-1955]. De namen zweeds Gertrudsfågel en noors Svartjærtrud komen overeen met
een volksverhaal waarin Jezus en Petrus bij een
zekere Gertrude om een aalmoes vragen. Als zij
die niet wil geven wordt ze in een vogel veranderd: de Zwarte Specht. Bij haar vlucht door de
schoorsteen is ze, op haar rode hoofddoekje na,
zwart geworden. Ze is aangewezen op een schraal
kostje van Mieren die zij moeizaam tussen hout
en bast te voorschijn moet kloppen. Bovendien

GEETLING – GEITENMELKER

zal ze niet drinken dan wanneer het regent [Sloet
1887; Simrock 1869; Wilms 970606,2; G&G
1989]. Het laatste thema speelt bij de Zwarte
Specht, bij de Groene (zie sub Waterspecht en Watterkalf) en bij tal van andere vogels die met hun
geluid kenbaar maken dat het zal gaan regenen.
ETYMOLOGIE De oorspr. naam is mogelijk
geweest: oudnoords geirþrútr; hierin is geir
‘speer’ (vgl. sub Giervalk) en þrútr ‘mond, snuit,
snavel’. Het laatste woord is een s-loze vorm uit
een grote woordgroep waartoe behoren: zweeds
strut ‘papieren puntzak’, stront (vgl. sub Stronthaan), stuit (vgl. sub Geelstuitzanger) en van
dezelfde wortel ook struik (vgl. sub Struikrietzanger). De etymologie van de vrouwennaam
Geertruida is voor wat het eerste element betreft
hetzelfde; het tweede element zou verwant kunnen zijn met D Drude ‘tovenares’ of anders met
D -traut ‘geliefd’ [Van der Schaar 1994]. Wilms
[970706,2] overweegt de mogelijkheid van verwantschap met druïde ‘keltische priester’ <keltisch druid, een ss. waarvan het eerste lid ‘boom’
betekent. Dit zit ook in Dryocopus martius, de
wetenschappelijke naam voor de Zwarte Specht.
De relatie met ‘boom’ is echter lang niet overal in
het verspreidingsgebied van de vrouwennaam
Geertruida (tot in Spanje toe) aanwezig.

Geetling Geetlink Geitling Geteling
Getelink (mv Getelinge) zie Gieteling (mv
Gietelings). Achterhoekse volksnamen voor de
Merel [Schaars 1989].

Geitenmelker Volksnaam en oude officiële N
naam voor Nachtzwaluw ⇑, berustend op de
ergens ontstane mythe dat deze vogel ’s nachts
Geiten zou melken, meer concreet bij Geiten het
zog zou afzuigen, het meest letterlijk weergegeven in Sp Chotacabras (Sp cabras ‘Geiten’), It
Succiacapre (succhiare ‘zuigen’), F Tète-chèvre
(oude F naam of volksnaam [Houttuyn 1763]; F
tette ‘tiet, tit’, vgl. F téter ‘zuigen’, chèvre ‘Geit’)
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Gehoornde Duiker Benaming bij B&O 1822
voor “Colymbus cornutus L.” Hiermee hadden
de auteurs ws. de Kuifduiker op het oog, want ‘de
andere van de twee’, de Geoorde Fuut, heette bij
hen “Geoorde Duiker” ⇑. De naam cornutus ‘gehoornd, van hoorns voorzien’ (Lat cornu ‘hoorn’)
zit nog in het synoniem Colymbus cornutus
Gmelin 1789 [I&F 1985] en het element hoorn
komt nog voor in Am Horned Grebe ‘Kuifduiker’. Dezelfde E naam voor de Kuifduiker bij Pennant 1785 (<E Horned Dobchick bij Edwards
1750) [Lockwood]. Schlegel 1844 gebruikte voor
de Kuifduiker de volgende namen: “Podiceps cornutus Latham, D Gehörnter Steissfuss en F
Grèbe cornu” (ook Meves 1886 gebruikt dezelfde
D naam; Hornsteissfuss bij S&vB 1892; tegenwoordig: D Ohrentaucher; D Schwarzhalstaucher =Geoorde Fuut). B&TS 1995 vermelden
ook de namen Gehoornde Fuut en ‘belgisch’
Hoornfuut [Kist 1954].

Geitekop Geitenkop Volksnaam en/of oude
naam voor de Grutto ⇑, zonder verdere verwijzing genoemd in B&TS (p.111: Geitekop) en in
Houttuyn 1763 (p.231: Geiten-Kop), waarvoor
deze auteur verwijst naar de naam bij de oude
Grieken, luidende Aigo-kephalos (p.231 en
p.235) (Gr αÇ> aix ‘Geit’, Gr 6,Nα8Z kephalé
‘hoofd, kop’). Volgens Houttuyn zou bij de Engelsen de vertaling Goat-head gebruikt worden voor
dezelfde vogel (de Grutto dus). In België zou volgens B&TS de naam Geitemelker ⇑ ook voor de
Grutto gebruikt worden; dit zou verband kunnen
houden met twee F namen die slechts in een
accent verschillen: F Tète-chèvre ‘Geitenmelker’ ⇑) en F *Tête-chèvre (‘geiten-kop’ =Grutto).
{Frenzel gaf in 1801 de naam Capella (Lat; letterlijk ‘Geitje’) aan het geslacht der Snippen
[Coomans et al. 1947 p.117 en 154] vanwege het
(als een Geit) blatend geluid dat de Watersnip bij
de balts maakt. Jonston 1660 vermeldt de naam
Capella bij een herkenbare afbeelding van een
Kieviet, een naam die de Ouden reeds kenden en
volgens Houttuyn 1763 ws. gegeven is wegens de
kuif, die zweemt naar een Geitenbaard. Mogelijk
is er bij de naamgeving hier en daar verwarring
geweest; vgl. ook Hemelgeit en Bokje.}
ETYMOLOGIE N Geit <mnl gheit, gheet [JvM
c.1266]; Sijs 2001 meldt een onl woord voor
‘Geit’ in de Lex Salica, 8e eeuw; fries geit; oudsaksisch gēt; D Geiß <mhd/ohd geiz; E Goat
<oudengels gāt; ijslands/noors geit, zweeds get,
deens ged <oudnoords geit; gotisch gaits ‘jonge
Geitenbok, P\µαD@H’ (vert. Wulfila (310-383)).
Oergermaans *(ait-s, een zgn. wortelnomen
[VT]. Lat haedus ‘jonge Geitenbok’ (<*ghaidos),
sabijns faedus ‘Geitenbok’. Idg *ghaido <idg
*ghai- ‘punt, scherp’, verwijzend naar de nog
spitse horentjes van het jonge dier.
Voor mogelijk andere verwante woorden zie
sub Geitenmelker.
[Janzén 1937 Bock und Ziege. Wortgeschichtliche Untersuchungen; De Tollenaere 1982,
Notizen zu germanischen Etymologien, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 96:
141-144; VT; NEW.]

GEK – GEKUIFDE AALSCHOLVER

en E Goatsucker. Misschien heeft de wijde bek
van de vogel aan dit geloof bijgedragen. Het is
opvallend in welk een groot gebied deze mythe
aan de naamgeving van de vogel heeft bijgedragen. Dit komt door overlevering sinds Aristoteles
(384-322 v. Chr.), die een (/deze?) vogel “aigothèlas” noemde, wat later in het Lat vertaald
werd met caprimulgus1 (letterlijk ‘Geitmelker’)
[Kraak 1989]. De naam als in het lemma wordt
vermeld in Houttuyn 1763 (p.614v).
E volksnaam (Nocturnal) Goatsucker, D Ziegenmelker <D Geisz-Melcher [Houttuyn 1763]
<mhd gaizmelk (Conrad von Megenberg
c.1350), R 7@2@*Ë6 Kozodój (8@2¿ kozá ‘Geit’;
*@ÅH\ doít’ ‘melken’), nieuwGr volksnaam Gidobyzastra (letterlijk ‘geit-voedster’).
F Engoulevent (letterlijk ‘windhapper’; meer
sub -keel(tje)) heeft te maken met de veronderstelling dat de vogel in de vlucht constant de bek
wijd open heeft om in het donker zoveel mogelijk
insecten binnen te krijgen. Zie ook sub Gieteling
en sub Geitenkop. Voor de etymologie van -melker zie sub Melkstaartje.
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1

Voor met Lat caper en capra verwant N *haver
zie sub Havergeit.

naar een Kaper zweemt” (p.321). Een kaper was
een soort vrouwen- of kindermuts met een
afhangende strook stof die ook nek en schouders
bedekte; ws. droegen ook monniken wel zulke
kapers. Zo’n ‘vlies’ is op de meeste schilderijen
van de Dodo niet goed terug te vinden; niet
onmogelijk daarom dat het element gekaperd of
gekapt pas in de naam is gekomen naar aanleiding van veerloze resten van de vogel of halfvergane opgezette exemplaren.
Het element Zwaan is daarentegen mogelijk
ouder: toen de Portugees Pedro de Mascarenhas
in 1502 Mauritius ontdekte, gaf hij het de naam
Ilha do Cisne (‘zwaaneiland’) (portugees Cisne
‘Zwaan’), ook wel in andere vorm aangetroffen
als “Insula do Cirne” [Van Wissen p.20] en “Ilha
do Cerne” [Van de Werken 1978, Artis 24: 58].
Ook de Hollanders noemden Mauritius enige
tijd “Zwaneneiland”. Die ‘zwanen’ waren ws. de
Dodo’s. Of de Dodo’s werkelijk zoveel op Zwanen leken is niet goed uit te maken: de Portugezen zullen sowieso niet zo bekend geweest zijn
met Zwanen. Er valt toch wel voorzichtig uit te
concluderen dat Dodo’s groot waren en vrij licht
van kleur. Bovendien kan de gelijkenis van Dodo
en Zwaan ook betrekking hebben gehad op de
kwaliteit en smaak van het vlees.

Gek Friese volksnaam voor de Jan-van-gent ⇑,
thans officieel fries Gint. In De Vries 1912 zelfs
de enige friese naam. In De Vries 1928: “Gent,
Gek.” Ook in ViF 1976, Visser 1993 en Zantema
1992. Albarda 1897 noemde de naam niet. De
naam betekent zoveel als ‘zot’, waarvoor zie Zeezot; vgl. ook F Fou de Bassan ‘Jan-van-gent’, letterlijk ‘zot-van-Bassaan’.
Het element gek komt ook voor in de naam
Kaugek ⇑.
ETYMOLOGIE N/fries gek ‘dwaze’ <mnl gec
‘gek, dwaas, (hof)nar’ (1e helft 15e eeuw [MH;
Sijs]); mnd geck (1e helft 14e eeuw) (>D Geck)
[Mackensen 1985]. Het is kennelijk niet bekend,
of dit znw. dan wel het overeenkomende bnw.
(gek ‘dol’) het oudst is. Mackensen zegt dat mnd
geck een klanknabootsend woord is (naar onverstaanbare klankuitingen van de persoon). VT
2000 verbindt met oudnoords geiga ‘van de goede
richting afwijken’, en met een oorspr. betekenis
‘onvast zijn’, waaruit dan ook N gek ‘draaibare
kap op schoorsteen’ verklaard kan worden.

Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus: Motacilla) 1758. Roodstaart ⇑
voorzien van een (zwarte) ‘kraag’. De naam komt
voor in Albarda 1897 en Schlegel 1852. In
Thijsse 1944 en Schlegel 1858 Gekraagd Roodstaartje. Fries Readsturtsje. Ook in veel volksnamen vervalt het ‘Gekraagd’. Houttuyn 1763
‘vertaalt’ Linnaeus’ 22e ‘Kwikstaart’ Motacilla
erithacus met “Roodstaart”. Uit de omschrijving
blijkt wel dat Linnaeus ‘iets Roodstaartachtigs’
op het oog gehad zal hebben, maar welke soort
precies is niet op te maken. De omschrijving van
de 21e ‘Kwikstaart’ is veel kernachtiger en bedoelt duidelijk de onderhavige soort. Houttuyn
‘vertaalt’ deze met “Muur Nagtegaal”, voor welke
naam hij naar Brisson verwijst (oude F naam
Rossignol de muraille, nog vermeld bij Schlegel
1858 en de volksnaam Muurnachtegaal in Gijzegem (OVl)). Voor de etymologie van kraag zie
sub Kraagtrap.

Gekaperde Zwaan Gekapte Zwaan

Gekuifde Aalscholver Oudere N benaming
voor de Kuifaalscholver ⇑, o.a. in Schlegel 1852
(cursief gedrukt), Albarda 1897, O&V 1925 en
Thijsse 1944. In NV 1829: Gekuifde water-Raaf.

Namen voor de Dodo ⇑ bij Houttuyn 1763. Daar
ook de synonieme naam Monnik-Zwaan ⇑. De
Dodo werd zo genoemd naar “zeker Vlies, dat

GELEGEUS – GEMEENE LEEUWRIK

Gelegeus Volksnaam voor Geelgors [Schaars
1989; WLD], waarbij het eerste element de kleur
aangeeft, en het tweede een verbasterde uitspraak van Gors is. Speciaal in de achterhoekse
varianten valt dikwijls de r uit (Guze, Guurze,
Geuze, Geus, Gäöze, Gaes, Gies), wat ook vogelnamen als Roodbosjen, Kwikstat en Zwatte
Kraeje oplevert.
De VK c.1618 noemt “gheel-goosken. sax”
(zonder umlaut), en B&TS 1995 Gelgoasken in
Enschede (Ov).
Het wegvallen van de r in de vogelnaam ‘Gors’
en varianten is ook geconstateerd in het zuidoosten van Vlaams-Brabant, waar gost opgegeven
wordt [Swanenberg 1998 p.107].

Gele Groninger Gouwe Groninger Volksnamen in Vlaardingen en omgeving voor de
Groenling ⇑, vooral onder de Vinkers [med. B
van As]. Het % van deze soort is mooi geelgroen,
waardoor het eerste element verklaard wordt. De
mensen die deze namen hanteren/hanteerden,
kunnen gedacht hebben dat de vogels uit Groningen afkomstig waren, evenals zij die de volksnamen Greuninger en Groeninger (beide
worden vermeld in Schlegel 1858, de eerste ook
in B&O 1822) kennen/kenden. {De Groningers
zelf noemen de soort Gruinvink =‘groenvink’.}
B&O 1822 noemen Greuninger een verbastering,
maar zeggen er niet bij waarván. Vanzelfsprekend zal men bij deze namen gedacht hebben aan
de kleur groen, maar van oorsprong zat deze betekenis ws. niet in de vogelnaam; meer hierover
sub Gruns.
Gele Kneu Gele Haverkneu Volksnamen
voor de Geelgors [ZiK]. Haver duidt er op dat de
vogel zich graag in dat landbouwgewas ophoudt
en van de Haver eet; Gerst en Gierst hebben
mogelijk zelfs tot de naam Gors ⇑ aanleiding
gegeven. Een Geelgors lijkt in bouw wel een
beetje op een Kneu; Geelgors en Kneu komen ook
veel in dezelfde biotoop voor.
Kneu (bij Albarda 1897 Geelkneus) kan ook
heel goed een verbastering zijn van Geus (waarvoor zie Gelegeus). Voor Haverkneu, zie aldaar.
Gele Kwikstaart

geluksvogel N uitdrukking voor “iemand die
in alles gelukkig is” [vD 1970]. De term komt in
het fries niet voor. Bij het element -vogel moet
niet aan een speciale vogel gedacht worden; het is
vergelijkbaar met het zelfde woord in spotvogel
(=iemand die overal de spot mee drijft) en “’t is
een gladde vogel” (‘hij is een slimme vent’) [Ter
Laan 1967, p.107]. Met Geluksvogel wordt in
St.-Goriks-Oudenhove (OVl) wél een speciale
vogel bedoeld: de Ooievaar [WVD 1996]. Het
tegengestelde van het trefwoord is pechvogel. Dit
woord komt uit het D en is in 1909 voor het eerst
in de N literatuur aangetroffen [Sijs 2001].
Gemeene Leeuwrik Tweede keus naam bij
B&O 1822 voor de Veldleeuwerik Alauda arvensis. Gemeene heeft hier de betekenis van ‘gewone’ (zie sub Gewone Fuut), welk woord als synoniem gebruikt wordt: de auteurs noemen naast
“De gemeene Spreeuw” ook “De gewone Patrijs”,
“De gewone Trapgans”, “De gewone Faisant”,
“Het gewone of Europische Boomkruipertje”.
Ook Schlegel had de gewoonte om het bnw. ‘gewoon’ of ‘gemeen’ mee te nemen in de officiële
(boeken)naam, als aanwijzing dat er nog meer
soorten in een bepaald vogelgeslacht voorkwamen. Zo heet de Kleine Alk in Schlegel 1844: (D)
Gemeiner Krabbentaucher. In N, en ook in
Duitsland, was de Kleine Alk destijds beslist
geen gewone (=(al)gemene) verschijning.
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Motacilla flava Linnaeus
1758. Kwikstaart ⇑ met een heldergele onderzijde i.t.t. de vuilwitte onderzijde van de Witte
Kwikstaart ⇑. Houttuyn 1763 noemt de naam,
maar hij doet net alsof de naam bij het volk niet
leeft: “By de Schryvers is deeze onder den naam

van geele Kwikstaart bekend.” Vroeg 1764
noemt de naam van het lemma echter ook (bij
hem de enige naam), evenals Wegman 1765
(maar deze geeft hem als tweede naam, de hoofdnaam luidt daar Koeyvink). B&O 1822 geven voor
de soort één naam: “De geele Kwikstaart”. In
Schlegel 1852 is Geele Kwikstaart de gewone
naam, met alleen Koevink ⇑ als volksnaam. Andere volksnamen zijn (Geel) Akkermannetje,
Geelborstje ⇑, Geelvink, Gele Schreeuwer,
Giel Boumantsje (fries), Giele Wipsturt, Koe(i)stouwerke, Koemuske, Peerdewachter(tje) etc.
De Noordse Gele Kwik(staart) en de Engelse
Gele Kwik(staart) waren twee in het veld herkenbare ondersoorten en worden thans als volle
soorten beschouwd. Daarmee zijn niet alleen de
wetenschappelijke, maar ook de officiële N
namen veranderd: zie Noordse Kwikstaart en
Engelse Kwikstaart. De eerste trekt bij ons door,
de laatste broedt in het uiterste westen van
Nederland. Zie ook Grote Gele Kwikstaart.

GENT (1) – GEOORDE FUUT

Gent (1) Benaming voor de mannetjes-Gans

(voor Gans ⇑). Ook N Gander.
ETYMOLOGIE N Gent, Gander (vlaams ook:
Ganter en Genter) <mnl gent, ghent (14e eeuw
[VT]); mnd gante, ganre <ohd ganzo, ganazzo; E
Gannet ‘Jan van Gent’, gander ‘%-gans’ <middelengels ganet, gandre <oudengels ganot, gan(d)ra;
<germ *gan(i)ta/*ganoton, *ganran-. De t (/d) en
de s (in grammatische wisseling met r, zoals in
(ik) was naast (wij) waren) in deze woorden worden beschouwd als verschillende suffixen bij eenzelfde wortel *ghan-; deze zou klanknabootsend
kunnen zijn. [NEW; VT; Suolahti; Lockwood
1993]
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Gent (2) Volksnaam voor Jan-van-gent ⇑. Als
zodanig is de naam al opgetekend door Houttuyn
1763 p.122, waar beide synoniemen “Gent” en
“Jan van Gent” naast elkaar staan. Het gekke is
dat Gent in de betekenis van ‘Jan-van-gent’ niet
in de N woordenboeken vermeld staat. Alleen
WVD 1996 geeft Gent in Bredene (WVl) (en Genter in Heist-aan-Zee (WVl)), hetwelk verraadt bij
welke bevolkingsgroep de naam bekend is: de vissers op zee; De Vries geeft voor het friese taalgebied: Gent (in 1912) als helgolandfriese naam en

Jan-van-gent

Gent (in 1928) als westerlauwerske naam (in ViF
1976: Gint). Er is ooit ook wel gespeld Gend,
bijv. “Jan van Gend (of Gent)” in De Vries 1912.
Vgl. mnl Bassaangans ⇑ en de vertaling “Schotsche gans” voor E Gannet in Calish 1890. E Gannet <middelengels ganet <oudengels ganot
(verwant met oudengels gos ‘Gans’) ligt hier wel
aan de basis. {‘Jan van’ is mogelijk in de plaats
gekomen van ‘Bassaan’, mogelijk uit lolligheid,
maar eerder nog uit onbegrip over de naam Bassaan, die met de engelse kolonieplaats voor Jan
van Genten, Bass Rock, te maken heeft (schots
Bass Goose, wetenschappelijke naam Morus bassanus). Mannelijke persoonsnamen werden
dikwijls aangewend om vogels (en eventuele
(ongunstige) eigenschappen van deze) aan te
duiden, en bovendien rijmde Jan van hier met
Bassan (midden- en eindrijm).}

Gent (3) Algemene naam voor alle leden van
de familie der Sulidae, bijv. Bruine Gent Sula leucogaster en Maskergent Sula dactylatra.
Geoorde Duiker Benaming bij B&O 1822 voor
“Colymbus auritus L.”, met welke laatste naam
nu de Kuifduiker bedoeld wordt. B&O 1822 vermeldden echter een tweede soort, “Colymbus
cornutus L. – De gehoornde Duiker” ⇑; ws.
waren hier al Geoorde Fuut en Kuifduiker in het
spel, alleen de wetenschappelijke namen deugden niet! Later is de Geoorde Fuut ⇑ goed
beschreven door Brehm in 1831, waardoor de
naam nigricollis bij deze soort ging behoren, terwijl de oude naam auritus (die ‘geoord’ betekent!)
uiteindelijk voorgoed bij de Kuifduiker ⇑ terecht
kwam. Zie ook Gehoornde Duiker.
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis C L Brehm
1831. Pas 73 jaar na Linnaeus 1758 goed
beschreven1 ‘dubbelganger’ van de Kuifduiker ⇑
(zie ook Gehoornde Duiker). Beide soorten hebben in het broedkleed een vanuit de ogen naar
achteren uitwaaierende gekleurde veerpartij
(gelig en iets oorvormig bij de Geoorde Fuut,
oranje en meer bandvormig bij de Kuifduiker).
Verwarrend is dat juist de wetenschappelijke
naam van de Kuifduiker (Podiceps auritus (L.)
1758) vertaald in het N zou moeten luiden: ‘geoorde fuut’! En inderdaad geeft Houttuyn 1763
die naam ook op: “Ge-oorde Fuut of Oor-Fuut,
om dat hy aan den Kop als twee Ooren heeft”.
Am Eared Grebe =Geoorde Fuut (bij de E
auteur Pennant 1768 komt deze naam al voor,

GERSJONKER – GESTREEPTE STRANDLOPER

dezelfde vogel heette bij Edwards 1747: Eared
Dobchick). Maar huidig D Ohrentaucher =Kuifduiker (niet: Geoorde Fuut). In veel talen is de
Geoorde Fuut, conform de wetenschappelijke
naam, benoemd naar zijn zwarte nek (Lat nigricollis ‘met zwarte nek’), zoals fries Swartnekdûker, D Schwarzhalstaucher, E Blacknecked Grebe, zweeds Svarthalsad Dopping, F
Grèbe à cou noir (F cou ‘hals’, noir ‘zwart’) en Sp
Zampullín Cuellinegro.
ETYMOLOGIE geoord: naar de vorm het voltooid
deelwoord van een niet bestaand ww. *oren
(=‘van oren voorzien’); vgl. gevleugeld, gelaarsd.
N oor <mnl ore <oudnederfr/oudsaksisch ora; D
Ohr <mhd ore <ohd ore, ora; fries ear <oudfries
are; E ear <oudengels eare; noors øre, zweeds öra
<oudnoords eyra; gotisch auso (met zgn. grammatische s/r wisseling). Lat auris; Gr @ØH ous
(<*ousas); litouws ausìs; lets assù; oudiers au;
oudkerkslavisch jucho (>R ÍN@ óécho); avestisch
ush; armeens unkn. Men herkent het woord in
auditief, audiëntie en ausculteren.
1

Er is een oudere synonieme naam Podiceps
caspicus Hablizl 1783 [I&F 1985].

Gersjonker Zie Grasjonker.
Gersljurk Friese volksnaam voor de Graspieper. Zie onder Gras-Leeurik. (Fries gers ‘Gras’,
ljurk ‘Leeuwerik’.)
Gerssjonger (1) Officiële friese naam voor de
Graszanger ⇑ [Boersma 1994 p.35]. Fries -sjonger
‘-zanger’.
(2) Zou ook een friese (volks)naam voor de
Sprinkhaanzanger ⇑ zijn [B&TS; Zantema 1992];
mogelijk is hier een vergissing in het spel, want
De Vries 1928 noemt als naam voor deze soort
Gêrshipper-sjonger, letterlijk vertaald ‘Sprinkhaan-zanger’.

Gestreepte Grasmusch Verouderde N naam;
heeft de spelling ‘-mus’ nog wel gekend [O&V
1925], maar is in het N inmiddels vervangen
door Sperwergrasmus ⇑. Deze vogel is in N een
vrij zeldzame doortrekker en wordt vrijwel uitsluitend opgemerkt door gericht zoekende vogelliefhebbers (twitchers). Deze spraken anno 1994
[naar eigen wn.] nooit meer over Gestreepte
Grasmus (terwijl ‘Gestreepte’ nog wel ‘in’ is in
Gestreepte Strandloper ⇑, Gestreepte Prinia
Prinia gracilis, Gestreept Zandhoen Pterocles
lichtensteinii [Temminck 1825].
ETYMOLOGIE N streep, dial. striep(e) <mnl
strepe, stripe; fries stripe; mnd stripe; D Streif,
Streife, Streifen <mhd strife; E stripe, deens
stribe, noors stripe; oudiers sriab [Wilms
000424,5].
Gestreepte Strandloper Calidris melanotos
(Vieillot: Tringa) 1819. N naam [Kist 1954; NAE
1958; Kist 1964] voor wat gedurende enige tijd
Amerikaanse Gestreepte Strandloper ⇑ heette.
In Kist 1954 werd Calidris acuminata nog niet
van een N naam voorzien; de E naam luidde:
“Sharp-tailed (Siberian Pectoral) Sandpiper” en
de E naam voor Calidris melanotos: “(American)
Pectoral Sandpiper”. De geografische adjectieven
werden in het N overgenomen en nog weer later
werd ‘Amerikaanse’ bij C. melanotos weer weggelaten.
De vogel heeft een veld van dicht opeen-
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Gerstvogel Oude N naam die Houttuyn 1763
(p.520) opgeeft voor Linnaeus’ 2e Gors, Emberiza Calandra. Dit is dus de Grauwe Gors ⇑. Deze
vogel houdt zich graag op in het graan, reden voor
de onderhavige N naam en ook voor de, eveneens
door Houttuyn genoemde D namen Gersthammer en Gerstvogel [ook in Wüst 1970]. {Houttuyn 1763 geeft bovendien Geerstvogel als
vertaling van “Miliaria” (p.552).}
B&TS 1995 noemen de naam G(i)erstvogel,

maar geven niet op of deze naam nog actueel is
en waar in het land deze geldt. WVD 1996 vermeldt Gerstevogel in Veurne (WVl). Deze
namen passen in een langere rij als Korengors,
Koornspork, Korenknuiter, Gierstkneu en
(Dubbele) Haverkneu (alle =Grauwe Gors).
Fries Koarnmosk is in dit verband aardig: fries
koarn betekent ‘Gerst’. Het trefwoord geeft steun
aan de onder Gors ⇑ verwoorde opvatting over de
etymologie van die naam.
ETYMOLOGIE N Gerst Hordeum <N gherste
[VK c.1618, met foute Lat vertaling, nl. horreum
i.p.v. hordeum] <mnl gerste (Bern. 1240 [VT]),
garste, geerste, gorste, gerst [MH]; oudsaksisch
gersta; D/mhd Gerste <ohd gersta; <germ
*gersta met wat garst betreft e > a overgang voor
r + dentaal (vgl. Karsebiter sub Kersebiter); Lat
hordeum, Gr krithè; <idg *gherzda, ghrzd- ‘stekelig, stijf staan, omhoogstaan (bijv. van haren)’.
De plant is genoemd naar zijn stijve lange kafnaalden. N horrorfilm is etymologisch verwant;
de haren gaan er iemand stijf rechtop van staan.

GEVLEKTE WULP – GIELEGOU

Gestreepte Strandloper

gedrongen donkere lengtestreepjes op de borst.
Nadat de soort op 20 september 1961 voor het
eerst in N werd vastgesteld, volgden er al minstens 50 wn.en; onder de veldornithologen geraakte de soort dus beter bekend en kennelijk
wenste men toch de kortere naam. In DB 9: 184
(1987) staat bij een kleurenfoto van een in OostVlaanderen waargenomen exemplaar de N naam
Amerikaanse Gestreepte Strandloper; in de inhoud van jaargang 9 (p.V) staat Gestreepte Strandloper (maar nog onder de A!). Deens Stribet Ryle.
Fries Amerikaensk Griltsje (Strekige Gril [Boersma 1994], Strekerige Gril [B&TS p.302]).
F Bécasseau tacheté (tache =vlek) is van toepassing op de volwassen (vooral %) vogel in
broedkleed: de streepjes zijn daar tot vlekjes
verdicht. Voor Strandloper, zie aldaar. Zie ook
Siberische Strandloper.
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Gevlekte Wulp Naam voor de Dunbekwulp
onder wieringer jagers die regelmatig de Wulp
(“Kuut”, ⇑) en de Regenwulp (“Meikuutje”, ⇑) in
de weitas hadden (A L J van IJzendoorn 1948;
Giebel 1872/1875/1877) [med. E van IJzendoorn
030606; Wilms 980114,3]. Volwassen Dunbekwulpen hebben (/hadden; de soort is nu praktisch
uitgestorven) dikke zwarte hartvormige ‘moppen’ op de flank, die een goed benoemingsmotief
voor de naam zouden kunnen zijn geweest. Het
impliceert dat de soort onder die jagers vaker
werd opgemerkt dan één enkel bewezen geval
hier (dat van 23 januari 1947) aangeeft.
Gewone Fuut Niet-officiële ‘naam’ voor de
Fuut ⇑, vooral wanneer in het spraakgebruik
(anno 1997) de tegenstelling gemaakt wil worden
met de er op gelijkende en zeldzamere Roodhalsfuut. In soortgelijke situaties wordt ook gesproken van “gewone Tapuit, gewone Spotvogel,
gewoon Stormvogeltje (zie Stormvogeltje), gewoon Goudhaantje” etc. In de gesproken taal

kunnen hoofdletters niet uitgedrukt worden; in
de geschreven taal wél. Dat is ws. de reden,
waarom een uitdrukking als “gewone Tapuit” in
de geschreven taal nooit zo erg nodig is gebleken:
door Tapuit met een hoofdletter te schrijven, kan
men uitdrukken dat de soort ‘Tapuit’ bedoeld
wordt; dit is in de Lage Landen de gewone soort
(i.t.t. de Blonde Tapuit bijv, die zeldzaam is).
Geschreven “tapuit” (fuut, spotvogel, stormvogeltje) heeft (bij auteurs in het tijdschrift Dutch
Birding (1997)) de bedoeling: één der (vele) soorten van tapuit, fuut etc. {Deze regel wordt in dit
boek meestal niet aangehouden: bijv. Fuut is ook
geslachtsnaam, alle “futen” omvattend.} Zie ook
Gemeene Leeuwrik.

Ghierlitse In de VK (c.1618): “Serinum auis
genus. sax. girlitz.” Het handschrift van deze
tekst is ws. niet van Kiliaan zelf, maar van de antwerpse pater Anselmus, die ook na zijn verhuizing naar Essen (Duitsland) aan de VK gewerkt
heeft. De naam stemt vrijwel volledig overeen
met D Girlitz (=Europese Kanarie ⇑), welke
soort er dan ook wel mee bedoeld zal zijn. Vgl.
ook sub Steghelits ‘Putter’ en Spier-swaluwe van
welke namen eveneens nauwelijks te verwachten
valt dat zij echt tot de N taalschat behoorden. In
het geval van de Ghierlitse, Girlitske ⇑ en de
Steghelits, beide bekende kooivogels, gaat het
ws. om namen uit de internationale vogelhandel.
Hiervan maakte Houttuyn 1763 al gewag (zie
onder Europese Kanarie).
Giel Boumantsje Officiële friese naam voor
de Gele Kwikstaart ⇑ [De Vries 1928; Boersma
1972]. In De Vries 1911: Giele bouman. Albarda
1897: “in Friesland: Geel bouwmannetje”; dit is
de vertaling van de naam van het lemma.
Giele Hôfsjonger Officiële friese naam voor
de Spotvogel ⇑ [Boersma 1972]. Albarda 1897 en
De Vries 1911 en 1928 hadden als naam voor de
soort: Greate giele Hofsjonger, gesteld tegenover de Lytse giele Hofsjonger als naam voor de
Fitis. Terecht zijn beide drieledige vogelnamen
aangepast, en terecht zijn de elementen giel ‘geel’
en hôf ‘tuin’ bij de Spotvogelnaam behouden.
Gielegou Officiële friese naam voor de Wiele-

waal ⇑ [Boersma 1972]. Albarda 1897 geeft als
naam voor de soort in Friesland “Gelegouw” op,
waarmee hij in het N het benoemingsmotief ver-

GIELFINK – GIERSWEL

woordt: ‘gele, gouden (vogel)’. Albarda geeft ook
Gouw als texelse volksnaam en Dijksen 1992
motiveert deze naam “vanwege de goudkleur”.
Net als bij N Wielewaal heeft het er ook bij Gielegou de schijn van dat de naam een zuivere
onomatopee is, maar het is de vraag of de stelligheid waarmee Boersma in ViF 1979 voor onomatopee kiest, terecht is. In ieder geval wordt in een
fries volksrijmpje als nabootsing van de zang van
de Wielewaal een heel ander woord genoemd:
Rikelju, Rikelju
Ropt mar trou
De Gielegou. [ViF p.1384]

Gielfink Officiële friese naam voor de Geelgors ⇑ [De Vries 1911; Boersma 1972; ViF 1979].
Albarda 1897 gaf als volksnaam voor de soort:
Geelvink op, wat de letterlijke vertaling van
Gielfink is, maar schreef er niet bij dat dit speciaal (ook) voor Friesland gold. Als speciaal friese
naam gaf hij integendeel “Gelegeus” op, maar dit
kan niet kloppen: Gelegeus past beter bij de
Achterhoek of bij Limburg. B&TS namen het
foute gegeven uit Albarda over.
Gielkopbouman Officiële friese naam voor
de Engelse Kwikstaart ⇑ [Boersma 1981]. Voor
het deel bouman, dat uit de verkleinvorm
gehaald is, zie Boumantsje. Het deel gielkop
(‘geelkop’) verwijst naar de (groen)gele schedel
van het % van deze soort. De Vries 1928 gaf als
friese namen voor de soort: Ingelsk giel Boumantsje ef Ingelske Wipstirt. De Vries 1911 gaf
een “?” waar de friese naam had zullen staan.
Gielskonk Officiële friese naam voor de Grote

Geelpootruiter ⇑ [Boersma 1981]; deze soort is
nog nooit in Friesland gesignaleerd (peildatum
26 juli 2003). De naam is ws. gevormd naar analogie van fries Grienskonk ⇑.

Gielsnaffeldûker Officiële friese naam voor
de Geelsnavelduiker ⇑ [Boersma 1972]. Fries
snaffel =snavel.
Gielsnaffelmok Officiële friese naam voor de
Kuhls Pijlstormvogel ⇑ [Boersma 1972 p.24; op
p.10 spelt men Gielsnavelmok]. Fries snaffel
=snavel.

Gieltsjert Ws. nu niet meer gebruikte friese
volksnaam voor de Geelgors ⇑, genoemd in De
Vries 1928, ViF 1979 en Zantema 1992. De Vries
1911 noemde de naam nog niet (wél Grau tsjert, ⇑). De Geelgors gaat landelijk als broedvogel
erg achteruit; deze tendens is in Friesland, waar
de vogel in de zeventiger jaren al nagenoeg niet
meer voorkwam [Teixeira 1979], niet anders.
Het deel -tsjert in de naam komt volgens De
Vries 1928 (p.15) overeen met het suffix -kert in
Skierkert ⇑. Het komt ook voor in fries Grautsjert ⇑. De Vries 1928 benadrukt dat het deel
tsjert níét ‘staart’ betekent (voetnoot); in Groningen evenwel, langs de grens met Friesland,
komt de volksnaam Geelstjeert voor de Geelgors
voor (Geelstjirt bij Gavere & Bemmelen 1856),
en voor de Grauwe Gors, Grautsjert in het fries,
was er gronings Graauwstjirt [Gavere & Bemmelen 1856] en is er Graauwsteert [VPG p.335]. De
Grauwe Gors heeft inderdaad een ‘grauwe’ kleur
staart, maar de Geelgors heeft geen gele staart.
Gier Algemene benaming voor grote aasetende
Roofvogels; zij hebben tenen die de prooi niet
kunnen omvatten. D Geier is verwant, maar
noors Gribb, zweeds Gam, R DD4L Grif, Gr gups,
grups, Lat gryps (vgl. ook Grijp) en Lat vultur
<voltur niet. Gezien het feit dat Gieren heel
weinig in Duitsland en de Lage Landen voorkomen, zullen de oudste namen misschien voor
andere soorten Roofvogels gestaan hebben.
ETYMOLOGIE N Gier <mnl ghier, gier [JvM
c.1266]; D Geier <mhd/ohd gir; <westgerm
*gira(n) <idg *gh()i- ‘de muil opensperren’; dan
verwant met N gierig, ohd giri ‘begerig’ en gotisch
faihugeirô ‘hebzucht’ (gotisch ei uitgesproken als
[§]); ook N geeuwen van deze wortel.
N begerig (begeren <mnl geren; bijv. wijsgeer;
ohd gerōn) heeft andere etymologie. N begeerte,
naar vorm en betekenis nagenoeg identiek, leidt
toch weer naar ohd vorm met i (girida).
Er is ook nog D Gier ‘begerigheid, gulzigheid’,
dat van idg *ghi- stamt. De Vries 1967: “Het
woord gierig is moeilijk van het in betekenis
identieke begeren te scheiden, al komen de klinkers niet met elkaar overeen. Liever dan een
afzonderlijke stam voor gierig aan te nemen kan
men denken aan een behoefte om het begrip
‘gierig’ door een expressiever klinker (de i) uit te
drukken.”

175

Gierswel Alternatieve friese naam voor de
Gierzwaluw ⇑ (officieel fries is: Toerswel).
Oudere spellingvormen zijn Gier-swael (1635)

GIERVALK

[Swaen 1941 p.83], Gierswael [De Vries 1911]
en Giersweal [De Vries 1928; ViF 1977].
Het eerste lid is ws. fries gier(j)e ‘gieren,
schreeuwen, gillen’. Fries -swel =-zwaluw.

Giervalk Falco rusticolus Linnaeus 1758.
Zware soort van Valk, die in het wild in de Lage
Landen zeer zelden opduikt, maar meer bekendheid geniet/genoot in de Valkerij. Het % van deze
soort zou in de Valkerij bekend staan onder de
naam “geertelsel” [diverse edities van vD, overgenomen in B&TS 1995], maar het tweede deel hiervan moest tersel zijn.
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Giervalk

Voous (1981; Vogels 1: 14-16) wees op de vele
mogelijkheden (en meningsverschillen) die er
ten aanzien van de etymologie van deze vogelnaam bestaan. De afleiding van het ohd gir(i) die
tot de naam Gier ⇑ heeft geleid, vindt tegenwoordig in de woordenboeken geen genade meer. Er
blijven echter genoeg alternatieven over en het
kan zo zijn dat in alle een kern van waarheid
schuilt. (Vgl. onder Grijp ⇑ waar ook verschillende etymologieën het zelfde woord kunnen

opleveren.) Een bemoeilijkende factor bij de etymologie van Giervalk is de zee van ruimte en tijd:
de Valkerij is bij veel volkeren populair, en dit al
40 eeuwen lang!
De Giervalk heeft een circumpolair, hoognoordelijk broedgebied, dus zou men de oorsprong
van de naam, zoals de eerste theorie inderdaad
aangeeft, uit het ‘noorden’ verwachten. Anderzijds komt de Valkerij van oorsprong uit het Midden-Oosten, waar mogelijk veel meer met de
nauwverwante Sakervalk ⇑ werd gejaagd dan met
de Giervalk, wat de introductie van de naam
Giervalk (eventueel verward met de Saker of de
Lanner) in Europa vanuit de ‘latijnse’ landen zou
kunnen verklaren (zoals Terres 1980, en voor
een deel ook Weekley 1967, doen). Het zwakke
van deze theorieën is dat de Giervalk, waar het
nu om gaat, uiteindelijk toch uit het ‘noorden’
afkomstig moet zijn en wel voornamelijk langs
de weg van de ‘handel’, omdat de Giervalk van
nature niet geneigd is ver naar het zuiden te trekken. Het aannemelijkst is dan ook de theorie die
naar oudnoords geir ‘speer(punt), pijl’ verwijst.
Dit zou op de Giervalk van toepassing kunnen
zijn wegens de donkere vlekken op de onderzijde
van de vogel, die aan speerpunten doen denken.
Grossman & Hamlet 1964 (p.76) verklaren de
naam ‘speervalk’ echter naar de krachtige rechte
vlucht als van een met kracht geworpen speer.
Oudnoords geir en keltisch gearr kunnen ook
naar de Reuzenalk Pinguinus impennis verwijzen (E Gare-fowl <oudnoords geirfugl), maar het
verband met de Giervalk is dan moeilijk te vatten, tenzij er sprake is van een taboenaam (noaname) dan wel een spotnaam (de Reuzenalk kon
niet vliegen, geheel in tegenstelling tot de Giervalk) [Lockwood 1993 sub Garefowl].
ETYMOLOGIE N officieel Giervalk, N Geervalk
<mnl gheervalke, ghervalke, gervalke [JvM
c.1266, d.w.z. in latere handschriften, vs.1237,
3629, 3630]. Er zijn drie verschillende inzichten.
1. [Lockwood 1993; vDE 1993; NEW 1967; VT
2000; Wahrig 1992; Robert 1993; Blok 1988] N
Giervalk, en alle hierop gelijkende woorden,
inclusief F Gerfaut (<mf girfaus (eind 12e eeuw))
<oudnoords geirfalki, waarbij falki ‘-valk’ en geir
letterlijk ‘speerpunt’ (in N geer, elger ‘Aalvork’
en avegaar ongeveer ditzelfde woord), maar met
de bijbetekenis van ‘excellent’ [Lockwood], zoals
ws. ook tot uitdrukking komt in de vele germ
mansnamen met Ger- en -ger als Gerard, Gerbrand, Gerlach, Gerlof, German, Rutger etc.
[Van der Schaar 1994]. In de moderne scandinavische talen wordt geen officiële naam meer
gehanteerd die aan oudnoords geir herinnert:
zweeds/noors Jaktfalk, deens Jagtfalk, ijslands
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Valur (<oudnoords valr ‘valk’)
2. [Weekley 1967] E Gyr Falcon en alle hierop
gelijkende woorden (o.a. It Girfalco, Sp en portugees Gerifalte, maar óók oudnoords geirfalki)
<oudf gerfauc. Weekley vervolgt dan: Het
element ger- is teutoons (germaans) gezien het
bestaan van de middelengelse eigennaam Wirfauc, wat m.b.t. wir- zou kunnen aansluiten bij
oudnoords verðr ‘waardevol’, duidend op de hoge
waarde van de Giervalk in de Valkerij. Hierbij zij
opgemerkt dat de VK naast Ghier-valck ook het
N(??) synoniem “Gerfau” bevat).
3. [Terres 1980] E/Am Gyrfalcon <m.e.Lat
gyrofalco, verbastering van Lat Hierofalco ‘heilige Valk’; vgl. hierbij Sakervalk. Kleinschmidt
verenigde deze namen in zijn benaming voor de
Giervalk: Falco hierofalco gyrfalco, maar in de
moderne nomenclatuur rest alleen nog het
woord Falco.

Gieteling Gietling Volksnaam, niet voor de
Geitenmelker ⇑, maar voor de Merel Turdus
merula. Vrijwel zeker is de Merel in verband
gebracht met de ‘Geitenmelkende vogel Caprimulgus’, die al sinds Aristoteles op papier
bekend was, maar waarbij onderzoekers als bijv.
William Turner (c.1500-1568) zich geen
bekende vogel konden voorstellen. Zij zochten
dus deze nachtvogel in de natuur en veronderstelden daarbij dat de vogel ongeveer zo groot was
als een Merel, of ongeveer het aanzien had van
een Merel (vgl. Kraak 1989). Eerder al bracht
Albertus Magnus 1262-1282 Merel en Geitenmelker met elkaar in verband; in HG 1669 staat:
“Es ist auch ein Geschlecht der Amsel so Caprimulgus genennet wird/ wie Albertus sagt.” Niettemin kan de etymologie ook anders zijn, t.w. als
de Geit er rond of vóór 1260 op volksetymologische gronden ‘bijgehaald’ is.
{Een opmerking van Albertus Magnus over de
kopvorm van Brand- en/of Rotgans (nl. als van
een Pauw) heeft mogelijk óók al aanleiding tot
een andere vogelvolksnaam gegeven, nl. die van
de Pauwgaans ⇑; er zij mee aangegeven, dat de
invloed van Albertus Magnus ver gereikt heeft.}
De naam Gietling wordt opgegeven voor Groningen door Gavere & Bemmelen 1856 en door
VPG 1983. Schaars 1989 noemt als meest voorkomende varianten in de Achterhoek Gieteling
en Geteling (met kaartje, p.375), en verder
Giet(e)link, Gietling, Geetling, Geetlink,
‘Getelink en Water-gaitjan (voor saksisch [ee]
i.p.v. [ie] zie sub Vlegenvanger). Smit 1996
noemt Gieteling voor Dwingelo in ZuidwestDrenthe. B&TS 1995 geven op: Geitling (in Gld,
Gr, de Kempen en Twente), Giebling, Geetlink
(Enschede) en Geteling (Achterhoek).
ETYMOLOGIE N Giet(e)ling <mnl ghietelinc
[MH]; mnd geidling, westfaals geitling [NEW
1992; Wüst 1970]; oudfries geitel, oudsaksisch
gtfugal, rijnlands gêtfugil (=‘geit-vogel’).
Weijnen 1996 acht een afleiding van mhd
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Gierzwaluw Apus apus (Linnaeus: Hirundo)
1758. Vogel die Linnaeus nog als verwant met de
echte Zwaluwen beschouwde, maar dit verre van
is. De echte Zwaluwen hebben wel een gevorkte
staart en trekken ook vaak met Gierzwaluwen op
en mee, zodat de naamgeving vanuit het volk wel
begrijpelijk is. Bij ons in het broedgebied maken
Gierzwaluwen zich kenbaar met hun luide
geschreeuw of gegier (volksnaam Steenkrijter, in
Duitsland Quiekschwalbe, in Engeland Screech
Martin, Squeaker). Friese volksnamen Gier swel ⇑, Piipswel, Piperswel, Gûlswel; de officiële friese naam is Toerswel (‘torenzwaluw’).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS
Schlegel 1852
noemt de soort GIERZWALUW, in 1828 Steenzwaluw (p.241). B&O 1822 noemen hem “De
Gier- of Steenzwaluw”. In NV 1770 is het GierZwaluw.
Houttuyn 1763 m.b.t. de N naam voor Linnaeus’ nr.5 onder de ‘Zwaluwen’: “Wy noemen
deeze, die, om dat zy nooit op den Grond zitten
gaat, van de Ouden Hirundo Apus, dat is zonder
Pooten geheten wordt, naar den Hoog-duitschen
naam Gier-Zwaluw; hoewel zy eigentlyk, wegens
haar nestelen in oude Gebouwen, Steen-Zwaluw
moest heeten.” De hoogduitse naam waarnaar
Houttuyn verwijst, staat vermeld bij een afbeelding van een (duidelijk herkenbare) Gierzwaluw
in Jonston 1660 Tab.42, linksonder: “Apus Geijr
Schwalb Kirchen Schwalb”. Dat ook aan deze D
naam het gieren van de vogels ten grondslag ligt,
lijkt niet aannemelijk, gezien D Gerschwalb en
Geyerschwalb (naast Spyr en Spyrschwalb) in HG
1669.
Kiliaan 1599 geeft de N naam Ghier-swaluwe.

Later geeft de VK (c.1618) ook nog: “Spier, Spiervoghel, Spier-swalcke, Spier-swaluwe … hirundinum, sax. spyrswalcke.” Mogelijk is hier, net als
bij Ghierlitse, al te vrijelijk uit de D woordenschat geput (Spiere =Spier-schwalbe (oude D
naam), thans D Mauersegler). Jonston 1660
noemt “Spijr Schwalb” als naam voor de Huiszwaluw. Zie verder onder Spier-swaluwe. vDE
1993 noemt Schierzwaluw ⇑, waarmee de Gierzwaluw kan zijn bedoeld. [Wilms 960403; Jackson 1968; HN 1905; Van Beckum 1952; HG
1669]
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giude ‘jubel’ mogelijk, met als motivatie de ‘jubelende’ zang. (Dit zou overigens fraaier op de zang
van de Zanglijster passen, die veel uitbundiger is
dan die van de Merel.) In het geval dat de naam
inderdaad hierop terug te voeren is, is geit een
volksetymologische introductie. De vorming van
de naam heeft mogelijk overeenkomsten met die
van Leuning ‘Huismus’ ⇑.
Voor de etymologie van geit zie sub Geitekop.

Gint Officiële friese naam voor de Jan-vangent ⇑ [Boersma 1972]. Voor de etymologie zie
Gent (2).
De naam van het lemma was nog niet bij De
Vries 1912 (Gek, ⇑) en De Vries 1928 (“Gent,
Gek”). Kennelijk is de spelling met i van vrij recent. Zwart 1985 geeft voor Terschelling Jan van
Gent (westers) en Gent (meslânzers en aasters).
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Girlitske Lokale brabantse naam voor de Europese Kanarie. Daams 1947: “De West-Europese
kanarie, die vooral bij de vogelvangers bekend is,
moet het doen met een brabantse vorm van z’n duitse naam nl. Girlitske.” In de VK c.1618 staat vermeld: Ghierlitse ⇑. De naam is een onomatopee.
Voor Stieglitz ‘Putter’ geven Suolahti 1909,
Mackensen 1985 en Wahrig 1992 op: <sloweens
š egljec (vgl. tsjechisch Stehlík of Stehlec), en D
Girlitz is ws. naar analogie van Stieglitz gevormd
uit Hirngrill (Sachs 1531) of Gyrle of Grylle (Gesner 1555) [Suolahti]. Voor D Grylle vergelijk Gril.
Glanskop Parus palustris Linnaeus 1758.
Deze soort, in Thijsse 1944 nog GlanskopZwartkopmees geheten, werd in 1827 in Zwitserland door Thomas Conrad (zie sub Matkop)
en in 1831 door Christian Ludwig (de oudere)
Brehm van de er sterk op lijkende MatkopZwartkopmees onderscheiden. Schlegel 1852 &
1858 erkende (of wist) deze ontdekking niet en
voerde Glanskop en Matkop nog ongescheiden
op als Zwartkopmees ⇑. Houttuyn 1763 en NV
1770 noemden de soort Riet-Mees ⇑, toen uiteraard onwetend van het feit dat het eigenlijk twéé
soorten zijn. Riet-Mees en de wetenschappelijke
naam (Lat palustris ‘van het moeras’) passen
beter bij de Matkop dan bij de Glanskop.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Glanskop <N
Glanskopmees [Kist 1954] <N Glanskop-Zwartkopmees [Thijsse 1944] <Rietmees <Graauwe
(Moeras) Mees ⇑.
ETYMOLOGIE N glans <N GLANTS (=Lat splendor; VK c.1618) <mnl glans (Schueren 1477

[Sijs]); fries ‘glâns; D Glanz <ohd glanz <germ
*glent <idg *ghlend, verwant met idg *ghel (>N
geel ⇑. Verwant zijn N glas, glimmen, glunderen,
gloeien etc., fries glandich, E glint (niet: E glance
<oudf glacier).

Glee Glé Friese naam voor Wouw ⇑ (Reade
Glee en Swarte Glee), Buizerd en Bruine Kiekendief [Zantema 1992]. Precies voor deze soorten
noemt ook De Vries 1928 de naam; in De Vries
1911-1912 staat hij echter nergens. Lokaal is het
woord Glee goed bekend. In Joure en omstreken
bestaat de familienaam De Glee (die ws. naar de
vogel verwijst) en in die omgeving vergelijkt men
soms een persoon met een Glee (“die en die is net
een glee”) wanneer hij op een linke manier
dingen bijeen schraapt [med. Dick Woets].
De naam komt overeen met mnd Glede [AEW],
deens (lokaal, nl. in Ty) Gleie ‘Bruine Kiekendief’, per abuis ook ‘Visarend’ [Schiøler 1925
p.155, voetnoot], deens (dial.) Glæde [Suolahti;
AEW], zweeds Glada, ijsl Gleða <oudnoords
Gleða [AEW] en de E volksnamen Glead, Gled en
Gledd (<oudengels glida). D Gleitaar (‘Grijze
Wouw’; Aar ‘Arend’) bevat eveneens het element
‘glijden’. Voor de naam van het lemma mag wel
d-syncope worden aangenomen, net als in fries
snee ‘snede, snee’ (maar anders dan in fries
sneed ‘snede, snee’ en fries slide ‘slee’).
Niet zeker is, of deens/noors Glente [Pontoppidan 1763; Blicher 1795; bij De Thurah 1756
“Glinter” (mv.)] hierbij hoort (meer sub Glint).
De namen houden verband met de doorgaans
moeiteloze, glijdende vlucht van Kiekendief en
(Rode) Wouw.
B&TS 1995 noemen ook de volksnaam Glitte
(=Torenvalk), maar vermelden hier geen locatie
en/of bron. Wel oppert men dat de naam verwant
is met het ww. glijden.
ETYMOLOGIE De vogelnaam staat in ablaut met
N glijden, waar de ablaut gelijk optreedt in de verledentijdsvorm gleed (in het fries echter is de verleden tijd glied). N glijden <mnl/oudnederfr
gliden; oudsaksisch en oudengels glidan (>E
glide) (WNCD 1980 en Weekley 1967 geven ook
“glede” <oudengels glida <glidan ‘glijden’); oudfries glida >fries glide; zweeds glida, noors gli;
ohd glitan (>D gleiten); idg *ghleidh ‘glijden’,
een uitbreiding van idg *ghel ‘glanzen, glimmen,
glad zijn’ (vgl. sub Glanskop). Hiervan afgeleide
adjectieven zijn N glad, D glatt <ohd glat ‘glanzend’ <germ *glada <idg *ghledho, E glad ‘blij’,
noors/zweeds glad ‘vrolijk’ <oudnoords glaðr
‘glad, glanzend, vrolijk’. Buiten het germ: Lat
glaber ‘onbehaard’, oudkerkslavisch gladuku,
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litouws glodus, R (:á*846 gládkij ‘glad’.

Goes Het friese woord voor Gans ⇑.

Glint Volksnaam voor de Fuut in Kampen en

Goesearn Friese naam voor de Zeearend ⇑ [ViF

omgeving [Snouckaert 1915].
De etymologie van deze naam is nog niet duidelijk. B&TS 1995 opperen dat de naam verwant
is met oostfries glend ‘glans’; het benoemingsmotief is dan gelijk aan dat van de volksnaam
Satijnduiker ⇑. Te vergelijken met fries ‘Glindmich ‘Glimworm’.
Voor een andere mogelijkheid dat de naam een
genasaleerde vorm van het ww. glijden is, zijn
geen aanwijzingen, tenzij deens Glente ‘Wouw’
(waarvoor zie sub Glee); het ‘glijden’ zou dan niet
in de lucht, maar in het water moeten worden
uitgevoerd. Het is echter ook denkbaar dat deens
Glente van oorsprong de betekenis ‘(rood)glimmende (Roofvogel)’ heeft gehad (te denken valt
dan aan de bovenvleugels). Vgl. N dial. glin, glinde, glen, glende, gland ‘gloeiend’, naast glei, glaai
‘glimmend, glanzend, glad’ [Weijnen 1996 p.60].

1976; Bibi 1995: Goes-earn]; daarnaast fries
See-earn ⇑.
De naam staat al vermeld in Albarda 1897,
maar daar in N vertaling (Ganzenarend). In De
Vries 1911 met potlood bijgeschreven: “Goezzeearn”, en in Visser 1993: (ook) Guozze-earn.

Glút Vermeende naam voor de Groenpootrui-

Zeearend

Het benoemingsmotief (naar de incidentele
Gans als prooi) komt/kwam ook voor in het oosten noordfries (bijv. Guus-aarn, Gûhs-ârn op het
eiland Sylt), in het deens (volksnaam Gaase-ørn)
en in het D (de volksnamen Gänseadler en
Gänseaar). Gronings Gaansoarnd.

Gon-gon Pterodroma feae (Salvadori: Oestrelata) 1899 [Bourne 1983]. Vroeger als noordatlantische ondersoort van de Donsstormvogel ⇑
beschouwd taxon; deze soort werd tot dusver
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ter, volgens B&TS 1995 (ergens) in Friesland. Dyk
(in litt. 030219) meldt dat dit woord in het
(grote) Wurdboek fan de Fryske Taal níét voorkomt. Eykman 1949 vermeldt de naam óók,
maar geeft daarvoor geen locatie op. Sterker, uit
de passage “Ook glút, groenpootstrandsnip, bij
Kampen zeetuut en in het Friesch grienskonk
genoemd”, zou men mogen opmaken dat glút
allesbehalve een friese naam is. Ook ViF 1977
(p.717), De Vries 1912 en 1928 en Zantema
1992 vermelden de naam niet.
Wüst 1970 voert de D namen Gluth en Gluut,
maar dan voor de Griel Burhinus oedicnemus
(p.189). De referent is niet in overeenstemming
met die in Suolahti 1909, die soortgelijke namen bij de Groenpootruiter ⇑ geeft (p.287). In
Straßburg (D) blijkt de naam (met enkele varianten en foute spellingen) in oude bronnen vanaf
1425 voor te komen. Dat de referent in deze
gevallen correct geïdentificeerd is valt te betwijfelen. In 1425 en later was de Groenpootruiter ws.
wel op de trek verschijnende, maar toch een
‘moeilijke’ soort: geen opvallende uiterlijke kenmerken en een aantal gelijkende verwanten;
rond Straßburg zal hoogstwaarschijnlijk de
Tureluur gebroed hebben en op deze soort kan de
naam Gluten ook, ws. eerder, betrekking hebben. Suolahti wijst op de gelijkenis met helgolands Jûliút (Frommann 1853-1878), maar deze
naam omvat Groenpootruiter, Zwarte Ruiter en
Tureluur [in De Vries 1928 Djûhlgût].

GOOC – GORS

éénmaal vanaf de N kust waargenomen (24 oktober 1992).
E Gon-gon; Am Fea’s Petrel.
ETYMOLOGIE De naam is de inlandse op San
Nicolau, Kaap Verdische Eilanden (waar portugees gesproken wordt) [Salvadori 1899 p.305,
306]; kennelijk is het een zuivere onomatopee
naar het nachtelijk baltsgeluid dat de vogels op
de klifrichels in de broedkolonie maken (“a continuous cackle”) [Bourne 1955, Birds of Cape
Verde Islands in Ibis 97: 536].

180

gooc Mnl voor ‘domoor, gek, zot’ [MH]. Oorspr.
was het de naam voor de Koekoek ⇑ [VT sub
goochelen; NEW sub koekoek; Suolahti].
Gors Algemene benaming voor een aantal
Vinkachtige vogels, waarvan de Geelgors ⇑,
mogelijk ook in etymologische zin, het ‘prototype’ is. Fries Goars; mnl (Geel)gorse, geelgurse
[MH] en gars (oostelijk dialect). Reeds bij de Keulenaar Albertus Magnus (1262-1280) komt de
naam voor (“quam alij gursam, alij ameringam
vocant”). In veel varianten zoals achterhoeks
(Gelle) Guze, Geuze, Geus, Gies en Gees, limburgs Geelgeuts [WLD] en westfaals Gelegôs,
Gelgâseken is de r uitgevallen. oo naast aa in de
laatste namen beschrijft Van Loey 1971 “in ’t
Gelderse en Kleefse vanaf de 14e eeuw: apen
‘open’, baven ‘boven’, bevalen ‘bevolen’, laven
‘loven’ en gaetshus ‘god(e)shuis’” (p.64).
In sommige volksnamen treedt in plaats van
de r een n op, zoals in Geelgens in Meeswijk (BL)
en D Gelbgans en Gälgensiken uit Rostock (D)
bij Gesner 1555 [Suolahti]. Opmerkelijk, maar
begrijpelijk, is het feit dat in een ss. met een eerste element ‘geel’ dit woord (immers een bekende
kleur aanduidend), hoewel in spelling en klank
variërend, door de naamgever wél steeds begrepen werd, terwijl dat met het element ‘gors’ níét
het geval was (bij ‘-gans’ zal men bijv., hoewel het
onzinnig is, aan de watervogel Gans gedacht hebben). Het woord ‘Gors’ (het element ‘-gors’) werd
dus door de gebruikers op enig moment niet
meer in zijn oerbetekenis begrepen, en dat is
zeker heden ook het geval, nu men over de etymologie zeer in het ongewisse verkeert.
ETYMOLOGIE Gurse, een oude naam voor
‘Gors’, en Gors (via germ *gors-) zullen teruggaan op germ *gursa (metathese1 van de r valt
niet te verwachten, omdat het woord ws. niet
ingweoons van herkomst is; hiermee is ook de
verspreiding van de Geelgors in grove trekken in
overeenstemming); op een germ ū of een secun-

dair gerekte u (door invloed van de volgende r)
wijzen ook achterhoeks Guurze en Guze (met
uitval van de r). De thans gangbare opvatting
[NEW; VT] dat Gors misschien/ws. een geluidsnabootsing2 is (uitgaande van mnl gerren, garren
en/of D gurren ‘kirren, brommen’) heeft tegen
zich dat een Gors (en zeker een Geelgors) een
dergelijk snaterend, kakelend, krassend of kirrend geluid niet maakt. Een formeel probleem is
bovendien de -s. (‘Gonzen’ zou een goede karakterisering van de Geelgorszang kunnen zijn; zie
daarvoor sub Gruns).
De variante namen voor de vogel doen denken
aan de woorden voor het gewas Gerst3 (<mnl
ge(e)rst(e), garste, gorste; ~E gorse ‘Gaspeldoorn’
en Lat hordeum ‘Gerst’; idg *ghrzd- [NEW]). Voor
Gerst reconstrueert men germ *gersta, maar de
sonante r in de idg wortel kan klankwettig in het
°
germ ook ur geven, waarmee germ *gurs(t)>*gors(t)- de basis zou kunnen worden voor Gors.
De volksnamen Geelgerst [NV 1770] en elsässisch Gerstenvogel (Martin-Lienhart 18991907) zouden een aanwijzing kunnen zijn dat de
naam van de vogel inderdaad samenhangt met de
naam van de landbouwgewassen waarin hij zich
thuisvoelt en waarvan hij de zaden eet (of
gevoerd kreeg! zie sub Ortolaan ~hordeum).
D Ammer4 ‘Gors’ <mhd amer <ohd amero,
amaro <*amarofogal, waarin amaro ‘Amelkorn,
Emmer, N Spelt Triticum spelta, een wat primitieve graansoort’; deze afleiding laat een opvallende structurele overeenkomst met de veronderstelde afleiding van Gors (<*gurs(t)fogal)
zien, wat verder versterkt wordt door ook in het
D een voorgevoegd element dat de kleur van de
vogel aangeeft: Goldammer (=Geelgors). Vgl.
Gele Haverkneu en Gerstvogel.
1

2

3

Metathese van de r treedt wél op in gars ‘Gras’.
Dit had als gevolg dat dit woord identiek was
aan oost-mnl gars ‘Gors’. Franck 1892 heeft
een poging gedaan beide etymologisch te verbinden, temeer daar ook de naam Grasmücke
(via “curruca” bij Gesner 1555) met ‘Gors’ verbonden werd [Suolahti p.105].
De motivatie voor de F naam van de vogel
berust wél op het geluid dat de vogel maakt: F
Bruant (16e eeuw) <(tegenwoordig deelwoord)
bruyant <ww. bruire ‘ruisen, fluisteren, ritselen’, evenals sommige vlaamse namen (zie sub
Gruns). Ook hier is het woord voor ‘vogel’, net
als verondersteld in *amarofogal en *gerstvogel, kortheidshalve weggelaten: *oiseau
bruyant >bruyant.
De associatie met Gierst (<oostelijk mnl herse
<oudsaksisch/ohd hirsi, hirso) is ws. secun-
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dair, iets wat Suolahti óók voor D Gelgerst veronderstelt. Dit is zeker mogelijk (uitgaande
van het feit dat men het woord voor ‘Gors’ niet
meer begreep), maar het sluit tegelijkertijd een
veel vroeger reëel verband met ‘Gerst’ niet uit.
De oude D vogelnamen Emmeritz en Embritz
(<Ammer) gaven aanleiding tot de geslachtsnaam Emberiza en de voor de Gorzenfamilie
geldende wetenschappelijke naam Emberizidae [Jobling 1991].

Gorsjonker Gosjoenker Zie sub Grasjonker.
Goud-Arend Oude naam voor de Steen arend ⇑ bij Houttuyn 1762. Hij komt overeen
met E Golden Eagle [Ray 1678] en is een vertaling van “Chrysaëtos” (Gr chrusós ‘goud’, aetós
‘Arend’) bij Aldrovandus 1599; deze Gr naam
kwam al bij Aelianus (c.170-235) voor [Lockwood 1993 x Coomans de Ruiter et al. 1947].
Suolahti 1909 beschouwt D Gold-Adler bij Klein
1750 als een leenvertaling, dus geen authentieke
(D) volksnaam.
ETYMOLOGIE N goud <mnl gout, gaut, golt
(Bern. c.1240) <oudnederfr golt; in sommige
oude idg talen komen de woorden voor ‘geel en/of
groen’ en ‘goud’ (is immers geel van kleur) dicht
bij elkaar: bijv. oudslavisch zelenu ‘groen’ en
zlato ‘goud’ [vgl. R zélen’ ‘groen, groente, gebladerte, lover’ en zóloto ‘goud; poolse munt z l̄oty
‘goudstuk’], avestisch zara ‘gele gal’ en zaranya
‘goud’ en oudindisch hari ‘blond, geel’ en híranya
‘goud’. [NEW; VT]
Goudeachje Officiële friese naam voor de

Goudfazant Chrysolophus pictus (Linnaeus:

Phasianus) 1758. Op Fazant ⇑ gelijkende soort
met goudgele kop, rug en stuit. Evenmin als de
Fazant is deze bij ons inheems (van nature komt
de soort in China voor), maar wel is hij al enkele
eeuwen bekend als siervogel. Linnaeus 1758
kende hem, en Houttuyn 1763 noemt hem de
Chineesche Faisant en schrijft er dit over:
“ALBIN noemt deezen de roode Faisant uit China,
EDWARDS de schoone veelverwige: weshalve
LINNAEUS hem de Schilderagtige noemt, niet
bonte; want die naam is te gering voor deeze, en
op de Europische toepasselyk. Ik noem hem eenvoudig de Chineesche, schoon BRISSON ’er den
bynaam van vergulde byvoegt. Zulk eenen heeft
de Koningin van Sweeden eenigen tyd levendig
gehad. Hy is uit China in ’t Kabinet van
REAUMUR bezorgd door den Heer GODEHEU DE
RIVILLE, een der Ridderen van Maltha, die derwaards een Togt gedaan heeft.”
Het element goud in de naam is in vele talen
aanwezig, o.a. in E Golden Pheasant, zweeds
Guldfasan, F Faisan doré, de wetenschappelijke
genusnaam (Chrysolophus =‘met gouden kuif’)
en R 1@:@HË6 Ka2¿> Zolotój Fazán.

Goudfink Officiële friese naam voor de Goudvink ⇑ [De Vries 1911; Boersma 1972; Visser
1983].
Goudhaan Goudhaantje Regulus regulus
(Linnaeus: Motacilla) 1758. De kleinste inheemse Zangvogel, die in de Lage Landen broedt
en bovendien op de najaarstrek soms in grote
aantallen verschijnt (zie Sint-Maartensvogeltje); de vogel overwintert hier ook. De N naam
komt overeen met D (Winter)Goldhähnchen.
Ten tijde van Geßner (1555) was er al D
Goldhänlein [HG 1669].
Houttuyn 1763 noemt Goudhaantje als de ‘officiële’ N naam (bij Linnaeus’ Motacilla Regulus), maar voegt eraan toe: “Met meer regt zou
men dit Vogeltje den naam van Koningje mogen
geeven, dewyl het gekuifd of gekroond is, met
geel versierd en het kleinste van alle Europische
Vogelen.” De verkleinvorm heeft dus de oudste
rechten en wordt momenteel nog zeer veel
gebruikt. Het accent hoort bij de uitspraak op
‘Goud-’ te liggen, maar men hoort bij Goudhaantje ook wel de klemtoon op ‘-haan’. Goudhaantje
is ook de benaming voor sommige goudglan-
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Dwerggans ⇑ [Boersma 1972]. De naam betekent letterlijk ‘goudoogje’; dit slaat op de smalle
gelige oogrand die de soort onderscheidt van zijn
iets grotere verwant, de Kolgans. De Vries 1928
noemt geen andere friese namen dan Lytse Goes
en Lytse Kolgoes, en ViF 1976 noemt ook nog
Lytse Blesgoes. De Dwerggans is in de Lage Landen zeldzaam, maar juist in Friesland, waar ’s
winters veel Ganzen huizen, is de kans op een
ontmoeting met het Goud-eachje het grootst. In
het veld is de gele oogrand echter heel moeilijk te
zien; jagers die de soort met opzet (of per ongeluk) schieten, kunnen deze aan de gewonde
vogel in de hand wel vaststellen. Het zou wrang
zijn, als de huidige officiële friese naam voor deze
bedreigde soort uiteindelijk uit jagerskringen
afkomstig zou blijken te zijn. De andere mogelijkheid is dat friese vogelbeschermers de naam

verzonnen hebben.

GOUDKIEVIT – GOUDLYSTER
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zende Kevers (Chrysomela), waarvandaan wellicht de uitdrukking komt: hij ziet er uit (blinkt)
als een Goudhaantje ‘hij ziet er piekfijn uit’. Het
element goud in de vogelnaam wordt gemotiveerd door de goudgele, opzetbare kruinveren
(vandaar fries Goudtúfke; E Goldcrest), die
bij het verwante Vuurgoudhaantje ⇑ iets roder
zijn (fries Fjoertúfke; E Firecrest). Het element
-haan(tje) kan als volgt gemotiveerd worden: 1.
de Haan ‘mannelijk Huishoen’ ⇑ heeft een (weliswaar rode) kam boven op de kop, op een vergelijkbare plaats waar het Goudhaantje zijn
oranjegele ‘kuif’ heeft. 2. de Haan is de ‘aanvoerder’ van de Kippenschaar (vgl. de uitdrukking
haantje de voorste) en evenzo zou het Goudhaantje, ondanks zijn uiterst kleine formaat (het is
het kleinste europese vogeltje), maar wellicht
dankzij zijn ‘gouden kroontje’ in het volksgeloof
de ‘aanvoerder of koning van de vogels’ zijn (vgl.
N Winterkoning, weliswaar een andere, maar
ook zeer kleine soort). Er is een mythe die verhaalt hoe de vogels hun koning kozen: wie het
hoogst kon vliegen, zou het worden. Een heel
klein vogeltje verstopte zich in het verenpak van
de Arend en slaagde er zo in nog een klein stukje
hoger dan de Arend te komen! [HG 1669]). Bij
dit benoemingsmotief passen ook de wetenschappelijke naam (Lat regulus =koninkje), de
friese streeknaam Fûgelkeninkje, limburgs
Koninkske (alleen in Weert) en de scandinavische namen zweeds Kungsfågel en deens/noors
Fuglekonge (letterlijk ‘Konings-vogel’ resp. ‘Vogelkoning’; merk op dat dit geen verkleinvormen
zijn, die in dit soort gevallen moeilijk in de desbetreffende talen te maken zijn). F Roitelet, Sp
Reyezuelo (letterlijk: Koninkje), It Règolo. R
Koroljòk (=letterlijk ‘Kareltje’, maar tevens ‘Koninkje’, aangezien het R woord voor ‘koning’
(8@DË:\ koról’) naar koning Karel de Vijfde is
genoemd). Idem pools Mysikrólik (letterlijk
‘Muizenkoninkje’; pools król ‘koning’). Voor de
etymologie van koning zie sub Koningsarend.
Voor etymologie haantje zie sub Haan.

Goudkievit Officiële N naam voor de Zilverplevier bij Schlegel 1852 (daar cursief), voortdurend tot Snouckaert van Schauburg 1915 en O&V
1925. In NV 1829 werd deze soort Grijze Kievit
genoemd. De naam ‘Kievit’ werd ingegeven door
het feit dat de Zilverplevier, net als de Kieviet,
een achterteen heeft [Schlegel 1858 p.419, 422].
Schlegel hanteerde dan ook de wetenschappelijke naam “Vanellus squatarola”, terwijl “Charadrius pluvialis” stond voor de Goudplevier;
deze laatste lijkt weliswaar sterk op de Zilverple-

vier, maar mist diens achterteen [BWP III p.215 en
p.226].

Goudlijster Zoothera dauma (Latham: Turdus) 1790, tegenwoordig van deze afgescheiden
als Zoothera aurea [Sangster et al. 1998] (1). Bij
ons zeldzaam op de trek verschijnende Lijsterachtige met goudbruine kleuren, vnl. op de vleugels. Vgl. zweeds Guldtrast, F Grive dorée, It
Tordo dorato, Sp Zorzal Dorado, E volksnaam
Golden Mountain-Thrush. Officieel E White’s
Thrush (>N White’s Lijster [B&TS 1995]), in
1836 door Thomas Eyton zo genoemd ter ere van
de engelse dominee Gilbert White (1720-1793)
en ter gelegenheid van het eerste in Engeland
waargenomen exemplaar van de soort in 1828,
verzameld door de graaf van Malmesbury in
county Hampshire. White’s verzamelde brieven
(aan Pennant en Barrington) zijn gebundeld tot
The Natural History and Antiquities of Selborne
(1789)1, een erg populair boek waarvan 150 maal
een nadruk is verschenen. Maar de enige relatie
met de Goudlijster is slechts het feit dat Selborne
ook in Hampshire ligt. [Stresemann 1996; M&M
1988] R Pjostryj Drozd (‘bonte’ Lijster) geeft het
bonte aspect van de soort weer, D Erddrossel (letterlijk ‘aardlijster’) benadrukt het leefgebied, de
bosbodem.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De soort staat afgebeeld in Buekers 1902, maar daar staat nog geen
N naam bij. De eerste wn. van de soort in N was
in 1931; toen, of kort daarna, is de naam enige
tijd Siberische goudlijster geweest [Rynja]. In
1946 hanteerde de CNNV de naam van het
lemma.
(2) Volksnaam voor de Wielewaal in een vijftiental over N zeer verspreide plaatsen [kaartjes
in Meertens 1950 en WBD]. Goudlyster in enkele
plaatsen in Friesland, Goldliester in Aalten (in
de Achterhoek) en in Aerdt (in de Lijmers, Gld).
Vgl. E (volksnaam) Golden Thrush en ijslands
Gullthröstur ‘Wielewaal’, maar letterlijk ‘goudlijster’.
1

Het boek werd in Londen uitgegeven door Gilberts broer Benjamin White, die ook Catalogue
of the Animals of North America (1771) van
Johann Reinhold Forster (1729-1798) uitgaf.

Goudlyster

Officiële friese naam voor de
Goudlijster ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries 1928
staat de naam van het lemma ook, maar daar als
friese volksnaam voor de Wielewaal rondom
Heerenveen. Het eerste van in totaal vier friese
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gevallen van de Goudlijster was op 2 oktober
1932, toen de vogel slachtoffer was van een Kat
[ViF; ZVN].

Goudmerel Volksnaam voor de Wielewaal; de
naam is te vinden in NV 1770. Houttuyn 1762
geeft Wielewaal als officiële naam, Goud-Merel
als volksnaam. Op kaartjes in Meertens 1950,
WLD, WVD en WBD staat aangegeven, waar deze
naam (en zijn vele varianten) voorkomt. Goudmeelder wordt gevonden in Zuid-Limburg, evenals Goodmeling en Gouwe Merel. De laatste
eveneens op Duiveland en Tholen (Zld). Gouwe
Maerelaer en varianten komt voor op Walcheren
en in west Zeeuws-Vlaanderen. Goud- naar de
gele kleur van het %. Vgl. D (volksnaam) Goldamsel. Daarnaast bestaat de volksnaam Oliemerel ⇑. Olie is een ander woord (dan goud) voor
dezelfde kleur.

Goudplevier

Goudtúfke Officiële friese naam voor het
Goudhaantje ⇑ [Boersma 1972]. Fries tufe (ook:
tûfe) ‘pluim, kuif (van vogels)’; dit slaat op de
kruinveren van de soort die enigszins opgezet
kunnen worden. Goudtûfke staat bij De Vries
1928, maar daar als friese naam voor het Vuurgoudhaantje; als friese naam voor het Goudhaantje noemt De Vries 1928 Fûgelkeninkje ⇑.
De Vries 1911 had noch voor het Goudhaantje,
noch voor het Vuurgoudhaantje een friese naam
paraat.
ETYMOLOGIE fries tufe, tûfe: dit woord is wel
gerelateerd aan F touffe ‘pluk, bundel, bos(je),
boeket’, dat op zijn beurt van germ afkomst is.
Fries tufe, tûfe behoeft dus niet uit het F geleend
te zijn, zoals wél N toef ‘pluk’ [vDE]. Voor meer
verwante woorden binnen deze groep zie sub
Toppereend.
Mnl toef, thoef, touf ‘onthaal, verpleging’ is
een ander woord.
Goudûle Officiële friese naam voor de Kerkuil ⇑ [Boersma 1972]. De naam is goed gekozen
(vanwege de gouden keuren die de meeste Kerkuilen hebben; vgl. ook Oranje-uil), maar hij kan
niet op een lange traditie bogen: De Vries 1911
en 1928 noemt een aantal friese namen voor de
soort (als eerste Toer-ûl(e)), maar de naam van
het lemma is daar niet bij. Thijsse 1944 geeft als
friese naam: Toer-ûl. Albarda 1897 geeft geen
aparte naam voor Friesland op; daarmee is dan
ws. impliciet bedoeld dat de letterlijke vertaling
van “Kerkuil” naar het fries (geeft: Tsjerk-ûl(e))
ook de gangbare friese naam was.
Wüst 1970 noemt Goldeule als één der vele D
volksnamen voor de soort.
Goudvink Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus: Loxia)
1758. Vinkachtige vogel, waarvan de volwassen
%% een bloedrode borst en buik hebben (vandaar
de volksnaam Bloedvink). De oudste vermelding
is Goutvincke (Junius 1581) [Suolahti]. “Goutfinck” bij Gesner (1555 al?; in HG 1669 p.I-122:
“Den Güger nennen auch etliche zu Teutsch,
Goldfinck, Lobfinck, Bluthfinck, und die Niederländer Goutfinck.”) is fout gespeld. Fries
Goudfink.
Goud en gold zouden beter passen bij ‘geel’,
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Goudplevier Pluvialis apricaria (Linnaeus:
Charadrius) 1758. In de Lage Landen vrij
bekende Pleviersoort, voormalig broedvogel,
thans alleen nog op de trek. De soort heeft goudkleurige veren, vooral op de bovendelen. Wordt
daarom in naam gescheiden van de Zilverple vier ⇑, welke zilverkleurige veren heet te hebben,
maar vroeger wel de N naam Goudkievit ⇑ droeg!
De N naam komt, voor wat het ‘goud’ betreft,
overeen met D Goldregenpfeifer, E Golden Plover, F Pluvier doré, Sp Chorlito Dorado Común,
It Piviere Dorato en pools Siewka z l̄ota (vgl. etymologie van goud sub Goudhaantje). Ook de
wetenschappelijke soortnaam verwijst ws. naar
dat goud, zij het in andere bewoording: apricarius
‘door de (gouden) zonnestralen beschenen’.
Vooral de Friezen kennen de Goudplevier; hun
naam ervoor luidt: Wilster ⇑. Voor de etymologie

van -plevier, zie aldaar. De N naam Goudpluvier (bijv. nog bij Thijsse 1944) is etymologisch
gezien correcter. Maar ver voordien spelden
Houttuyn 1763 en B&O 1822 al Goud-Plevier.

GOUD-VLERK – GRAAUWZINGERTJE

zoals inderdaad in E Goldfinch voor de Putter
Carduelis carduelis, die een gele baan over de
vleugel heeft. Mogelijk is de naam Goudvink in
N ooit verkeerd toegepast. Een aanwijzing hiervoor geeft de VK (c.1618), waarin Goud-vincke
genoemd wordt met de synoniemen Lat ‘rubens’
en ang. [=E] goldfincke (merkwaardige spelling!). Het eerste bewijst dat men inderdaad
Pyrrhula pyrrhula op het oog had, het tweede dat
men in de veronderstelling verkeerde dat de
Engelsen een soortgelijke naam voor deze vogel
hanteerden. Dit laatste is vrijwel zeker een vergissing, aangezien Jackson 1968 in een lange lijst
met volksnamen voor de Goudvink (E Bullfinch)
er geen enkele noemt waarin het woord ‘gold’ nog
herkenbaar zou zijn, noch geeft Lockwood 1993
in zijn bespreking van E Goldfinch ook maar
ergens in de historie de betekenis ‘Goudvink
Pyrrhula’ voor deze. In Noord-Amerika wordt
eveneens een aantal Carduelis-soorten met geel
in het verenkleed Goldfinch genoemd. Ook is
nog mogelijk dat kooivogelhouders over hun
Vinken in termen van goud hebben gedacht. Zie
ook sub Paapje.
Houttuyn 1763 noemt de naam als in het
lemma. Uit zijn synonymie blijkt dat hij ook
inderdaad deze soort op het oog heeft; de geciteerde omschrijving van Linnaeus is echter (buiten Houttuyns verantwoordelijkheid) niet met
een Goudvink te verenigen, en ook niet met een
Putter!
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Goud-Vlerk Naam bij Houttuyn 1762 voor de
Gouden Grondspecht Colaptes auratus (Linnaeus: Cuculus) 1758. Houttuyn zag, in navolging van Catesby en Brisson, scherper dan
Linnaeus, dat deze soort een Specht en géén Koekoek betrof! De Gouden Grondspecht is een
amerikaanse soort die (vrij recent) driemaal
Europa heeft bereikt [Mullarney et al. 2000].
Goudvogel Volksnaam voor de Wielewaal in
de zuidelijke helft van West- en Oost-Vlaanderen
(kaartje WVD p.120). De Bo 1873/1892: Goudvogel, Goudveugel; in Teirlinck 1908-1922: Goudveugele. De naam is gemotiveerd door de mooie
gele kleur van de vogel, alsof hij van goud was (zie
Van Maerlant c.1266 geciteerd sub Wielewaal).
Het kan zijn dat de naam ooit door een Vlaming
is verzonnen, het kan ook zijn dat hij een vertaling is van Oriolus en/of oudprovençaals Auriol;
in beide gevallen kan de naam aanzienlijk ouder
zijn dan 1873. In MH echter wordt de naam niet
vermeld. Zie ook Goudmerel.

Graauwe Mees

Graauwe Moeras-Mees

Oude N namen voor Matkop ⇑ en/of Glanskop ⇑
bij Vroeg 1764 (p.15) en Wegman 1765 (p.27)
resp. Houttuyn 1763 (p.598). Bij eerstgenoemde
auteurs (in feite twee keer Pieter van Os) zijn
“Korsje Kaas” en “Parus palustris” synoniemen.
Houttuyn plaatst zijn naam ook bij Linnaeus’
Parus palustris, maar heeft als voorkeursnaam
“Riet-Mees”.
Gezien “Riet-” en “palustris” zal men vooral de
Matkop op het oog gehad hebben. B&TS 1995
noemen “Graauwe Moerasmees” een volksnaam
voor de Glanskop in Groningen, maar dit berust
wel op een vergissing, temeer daar de Glanskop
in Groningen tien keer zeldzamer is dan de Matkop [VPG].

Zilverplevier

Graauwe Plevier Oude N naam voor de Zilverplevier ⇑ bij Houttuyn 1763 en B&O 1822. In
NV 1829 werd de, ook in zijn bestanddelen, synonieme naam Grijze Kievit ⇑ gebruikt. Houttuyn
1763 (p.252) en Linnaeus 1758 hadden de soort
in het winterkleed of in het juveniele kleed op het
oog. Houttuyn verwijst naar de toenmalige (en
ook huidige) E naam: Grey Plover.
Graauwsteert Graauwstjirt Groningse volksnamen voor de Grauwe Gors ⇑ [VPG 1983;
Gavere & Bemmelen 1856]. Het eerste deel van
de ss. duidt misschien niet op de kleur van de
staart, omdat de overeenkomende namen Geelstjeert en Geelstjirt voor de Geelgors dan feitelijk
fout zouden zijn. Voor een mogelijke etymologie
zie sub Grautsjert, Gieltsjert en Skierkert.
Graauwzingertje Oude naam bij Houttuyn
1763 (p.571) voor Linnaeus’ 9e “Kwikstaart” te
weten “Motacilla sylvia”. Deze verschilde van
Linnaeus’ 6e (=“Motacilla curruca”) door de asgrauwe bovenzijde (bij de “curruca” bruin). Dit
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zou er op kunnen wijzen dat Linnaeus met “curruca” de Grasmus bedoeld heeft en met “sylvia” de
Braamsluiper. “Curruca” is echter de wetenschappelijke naam voor de Braamsluiper geworden!
Houttuyn heeft vermoedelijk met zijn naam de
notitie van Linnaeus dat de vogel asgrauw van
boven was, gehonoreerd. NV (1770-1829) noemt
een dergelijke naam niet meer; B&TS 1995 nog
wel, maar geven niet op waar deze naam dan nog
gebruikt zou worden.

Graefein Friese volksnaam voor de Bergeend ⇑
[ViF 1976, zonder vermelding van locatie en
bron], echter niet opgenomen in Visser 1993 en
Zantema 1992. De Vries 1912 en 1928 vermelden de naam niet als westerlauwersk; De Vries
1928 geeft wél Greaf-an als noordfriese naam op
Wiedingharde (en ‘vertaalt’ met “Graef-ein”,
maar niet duidelijk is of dit dan ook een
bestaande naam is; ws. níét).

Grait Griet Grieto Volksnamen voor de
Grutto ⇑ in Friesland en Groningen. Er zijn nog
andere schrijfwijzen van deze namen [ViF 1977;
VPG 1983]. De namen zijn alle geluidsnabootsend naar de voorjaarsroep van vooral de %%.
Wüst 1970 noemt de D volksnamen Grütta,
Grütte, Grita, Greta, Greto. De vrouwennaam
zal hier en daar van invloed geweest zijn (bij
Greta bijv.).
Grasjonker
Garsjonker
Gersjonker
Gosjoenker Vlaamse benaming voor Groen-

Gras-Leeurik Oude naam voor de Graspie per ⇑ bij Houttuyn 1763. De friese volksnaam
Gersljurk ⇑ is hier de vertaling van.
Grasmus Sylvia communis Latham 1787 (1).
Eén der (nu!) bekendere Grasmussoorten, broedvogel van half-open terrein met struikgewas in de
Lage Landen. De Grasmus heeft een witte keel,
maar is verder nogal grijs (=grauw) van kleur. Hij
lijkt veel op de Braamsluiper ⇑; verschilt van
deze o.a. door een roodbruine baan over de vleugels. Houttuyn 1763 noemt Grasmosch als
naam voor Linnaeus’ “Motacilla curruca”
(p.570) (vgl. Graauwzingertje).
(2) Algemene naam voor alle leden van het
vogelgeslacht Sylvia; in deze betekenis synoniem
met ‘Grasmussoort’ en ‘Grasmusachtige’. Deze
ruime interpretatie van de naam is niet zo modern als hij lijkt: reeds Gesner [HG p.145] meldde
dat er vier of vijf soorten Graßmücken waren.
Eber & Peucer 1549 glosseerden grasmucken
met “Curruca” en grassmüklein (“alias curruca”)
met “Atricapilla”.
ETYMOLOGIE N Grasmus ~middel- en nederrijns Grâsmösch en D Grasmücke <Grasemücke (Gesner 1555) <ohd grasemucca (12e
eeuw), grasimugga (11/12e eeuw), grasmuc (12e
eeuw) en andere varianten [Suolahti].
Suolahti 1909 en Wahrig 1992 interpreteren
‘Grasschlüpferin’. In het woord gras(e)muc komt
het er op aan of de e wel of niet bedoeld werd. 1.
Indien wel, dan kan het eerste element nauwelijks anders geïnterpreteerd worden dan ‘gras’,
wat met de biotoop van Grasmus en verwanten
niet echt goed overeenkomt. Het tweede element
wordt dan -mücke (=mug).
2. Indien echter de e niet oorspronkelijk was,
dan zou het gereconstrueerde woord *grasasmucka minder correct kunnen zijn en een juiste
interpretatie van ‘gra’ (=grau, N grijs) in de weg
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ling en/of Geelgors (ook Grasmus) [WVD 1996]
waarbij niet duidelijk wordt of dit recente namen
zijn. Aangezien naar De Bo 1873/1892 verwezen
wordt, zijn de namen vrij oud en mogelijk niet
meer gangbaar. Te Oostwinkel (OVl) is de naam
Gerstjonker opgetekend [WVD] voor de Geelgors,
waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat het
eerste element het woord ‘gerst’ is (waarvoor zie
sub Gerstvogel). Dit is niet het geval. ‘Gers(t)-’
staat voor ‘Gras-’.
Het tweede element betekent misschien
‘(mooi) vogel(tje)’ als jonker ‘adellijke (jonge)
man’ overdrachtelijk werd opgevat (zie -jonker).
Van den Broecke-De Man (z.j.) noemt westzeeuwsvlaams Gosjoenker als naam voor de
Groenling met variante uitspraak van zowel eerste als tweede element [WVD; vgl. Wilms
970312,2]. Men kan zich afvragen, of de naamgever of de gebruikers van de namen nu nog wel
precies wisten om welke vogelsoorten het eigen-

lijk ging. De auteurs van WVD zeggen (p.102) dat
zij de indruk hebben dat De Bo 1873/1892 de
naam van het lemma en andere hierop gelijkende
namen ten onrechte aan de Groenling toekende,
omdat zij dezelfde namen in een enquête voor de
Geelgors attesteerden. Houttuyn 1763 wees al
op verwarring tussen Geelgors en Groenling en
Kiliaan geeft “Chloris” (nu =Groenling) als Lat
vertaling voor de “Gheel-gorse”. Voor wat de verwarring tussen Grasmus en Graspieper (een
vierde kandidaat voor onderhavige naam) betreft,
zie sub Koewachtertje, Koeveugeltie en Erwtenpikkertje.

GRASPIEPER – GRASZANGER

kunnen staan (vgl. De Jong 1962). Het tweede
element wordt door Wahrig 1992 als verwant
beschouwd met D schmiegen o.a. ‘zich vlijen
aan/in’ <mhd smiegen ‘(sich) in etwas eng
Umschliessendes drücken; sich ducken’ =‘wegkruipen (in)’, passend bij germ *smug en idg
*smeugh, woorden die o.a. aan N smuigen en
smokkelen ten grondslag liggen.
Uitleg 2. impliceert dat in ieder geval één s bij
-mücke getrokken moet worden, waarna het dus
de vraag is of er nóg een s voor gra(s) overblijft.
Het moge duidelijk zijn dat de naam (die ws.
urgent werd na 1787, toen Latham duidelijk
maakte dat Grasmus en Braamsluiper twee verschillende soorten waren) niet in zijn opbouw
begrepen is (ondanks het voorhanden zijn van de
naam Braamsluiper ⇑), wat tot het ongelukkige
‘-mus’ heeft geleid. (Dat het woord mus ⇑ etymologisch in een veel verder verleden ook Vlieg of
Mug betekende, speelt geen rol.) Grasmussen
(ook in de algemene betekenis, iedere soort uit
het geslacht Sylvia) lijken maar weinig op de
echte Mussen (Passer). De friese naam
Hagekrûper (letterlijk ‘haagkruiper’; qua benoemingsmotief niet veel verschillend van Braamsluiper) gaat aan de vertaalfout voorbij. De friese
volksnaam Hagemosk is dus, wat -mosk ‘mus’
betreft, weer ‘minder geslaagd’.

Graspieper Anthus pratensis (Linnaeus: Alauda) 1758. Genoemd naar zijn biotoop, graslanden en andere grazige plaatsen. ‘Pieper’ ⇑ naar
het fijnpiepend geluid dat de vogel maakt (vooral
de vluchtroep “iest-iest-iest”).
Linnaeus 1758 deelde de Piepers in bij de Leeu-

werikken. De beschrijvingen van diens 1e der
Leeuwerikken, “Alauda arvensis” en de 2e der
Leeuwerikken, “Alauda Pratensis”, verschillen
dermate weinig dat daaruit niet goed op te maken
is welke soorten nu eigenlijk bedoeld worden.
Houttuyn 1763 (p.465) zegt in zijn bespreking
dat de tweede veel kleiner is dan de eerste. Daaruit zou men voorzichtig mogen opmaken dat in
ieder geval Houttuyn bij de tweede de Graspieper
op het oog heeft gehad. Hij noemt hem GrasLeeurik, maar zegt dat er sommige mensen zijn
die hem Koppier ⇑ noemen. Nozeman en Houttuyn noemen in deel III van NV de “Pieper of
Tietleeurik”, welke Gras- (en/of Boom)pieper
voorstelt. B&O 1822 noemen nóch de naam
Graspieper, nóch de naam ‘Alauda pratensis’.
Mogelijk is de onderhavige soort hier bedoeld met
“Alauda mosellana L. – De Tietleuwrik, Veldleeuwrik, Koppier, het Madeliefje”. {Opmerkelijk dat B&O wel “Alauda trivialis L. – De Piepleeuwrik” noemen.}
Schlegel 1852 vermeldt de naam GRASPIEPER.
Deze naam lijkt dan onbetwist de officiële te zijn.
In Schlegel 1858 staat ook weer die naam, met
als volksnamen: “Ook Tietleeuwerik, Veldleeuwerik en in Groningen Piepleeuwerik genoemd.”
(p.181).
ETYMOLOGIE Gras (gras): een wijdverbreid
germ woord (mnl, ohd, oudnoords, gotisch), oudfries gers, gres, oudengels gærs, græs (beide met
zgn. metathesis van de r), Lat gramen (<*grasmen), verwant met Gr grasein ‘afknabbelen’
en/of met N groen en groeien (vgl. sub Groene
Bijeneter).

Graszanger Cisticola juncidis (Rafinesque1:
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Sylvia) 1810 [Sicilië]. Oudere N naam Waaierstaartrietzanger (?<E Fan-tailed Warbler) [Kist
1954] werd via Grasrietzanger [Voous 1960] op
voorstel van C S Roselaar vervangen door het
kortere Graszanger. De vogel komt in biotopen
voor waar grasachtige planten groeien. Lat iuncus =bies, riet, kortom bindmateriaal (iungo
=(ver)binden), dus ook in de wetenschappelijke
naam is er een verwijzing naar de biotoop. De
leden van het geslacht Cisticola (vele buiten
Europa) zijn over het algemeen geen geweldige
zangers. Dit aspect van de naam zal dus wel vnl.
door de systematiek zijn opgedrongen.
De naam moet niet verward worden met fries
Gerssjonger (=Sprinkhaan(riet)zanger), welke
letterlijk vertaald ook ‘graszanger’ betekent.
1

Graspieper

Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz
(1784-1842) werd geboren in Constantinopel
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(=Istanbul) als zoon van een F vader en een
grieks-duitse moeder; die enige tijd op Sicilië
verbleef en daar samenwerkte met William
Swainson [98D,37]. Later belandde hij in
Noord-Amerika (na een schipbreuk waarbij hij
al z’n verdiende fortuin verspeelde!) en werd
professor in de Natuurlijke Historie in Kentucky; hij raakte bevriend met John James
Audubon.

Graupiper Officiële friese naam voor de Heggenmus ⇑ [Boersma 1972]. De klemtoon ligt op
grau en de g wordt uitgesproken als in F grand. In
Groningen Graauwpieper.
Het tweede deel heeft de betekenis ‘piepende
vogel’ en valt daarmee samen met hetzelfde
woord voor de leden van de Pieperfamilie ⇑
Anthus. De Heggenmus is echter niet met deze
Piepers (Boompieper (fries Beampiper), Duinpieper (Sânpiper) etc.) verwant.
De naam van het lemma was bij De Vries 1911
de enige en bij De Vries 1928 de eerste (“sims ek:
Toarnkrûper”). Albarda 1897 gaf voor Friesland
“Grauwpieper” op.
Grautsjert Ws. nu niet meer gebruikte friese
volksnaam voor de Grauwe Gors ⇑, genoemd in
De Vries 1911/1928, ViF 1979 en Zantema 1992.
De Grauwe Gors is landelijk als broedvogel aan
het verdwijnen, en deze tendens is in Friesland,
waar de vogel in de zeventiger jaren al nagenoeg
niet meer voorkwam [Teixeira 1979], niet
anders.
Het deel -tsjert in de naam komt volgens De
Vries 1928 (p.15) overeen met het suffix -kert in
Skierkert ⇑. Het komt ook voor in Gieltsjert ⇑.
Gronings Graauwstjirt [Gavere & Bemmelen
1856] en Graauwsteert [VPG 1983] doen vermoeden dat het met de etymologie eventueel ook
anders kan zitten.

1

Houttuyn gebruikte in 1762 een modernere
spelling dan Nozeman in 1770.

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus (Linnaeus: Tringa) 1758. In het winterkleed, dat we
h.t.l. echter heel weinig zien, is deze soort zeer
licht grijs. Mogelijk heeft ‘grauw’ daar betrekking
op, hoewel Albarda 1897 de naam Aschgrauwe
Franjepoot gebruikt, waarmee ws. een wat donkerder tint gemoeid is. Schlegel 1858 vermeldt
als toenmalige wetenschappelijke naam Phal.
cinereus Brisson, of hyperboreus Lath., maar
noemt geen N naam, omdat deze soort (i.t.t. de
Rosse Franjepoot, ⇑) toen nog niet op de N avifaunistische lijst voorkwam! Het is mogelijk dat
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Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides (Sundevall: Acanthiza) 1838. Op Fitis ⇑ gelijkende,
zeldzaam in N doortrekkende ‘Boszanger’ ⇑.
Heette van Fitis te verschillen door grijzere i.p.v.
groenere bovendelen, maar dit kwam om te
beginnen al helemaal niet tot uitdrukking in de
oude N, D, E en F naam, waar juist het groen
benadrukt wordt (Groene Fluiter ⇑, Grünlaubsänger of Grüner Laubsänger, Greenish
Warbler resp. Pouillot verdâtre). Dan zouden ook
de onderdelen witter i.p.v. geler moeten zijn, wat
in ieder geval bij vergelijking van de jonge vogels

beter klopt.
Grauw wordt in de moderne woordenboeken
soms nog verschillend omschreven. Zo heet het
in Koenen-Endepols 1960 “vaalzwart” en in vDE
1993 “vaalwit” (net zo tegenstrijdig als het E
black ‘zwart’ en zijn etymologische voorloper
oudengels blac ‘wit, helder, blank, bleek’; zie ook
sub Merel). Dit verklaart de wijd uiteenliggende
kleuren van Grauwe Franjepoot (in winterkleed)
en Grauwe Pijlstormvogel. Daarnaast kan het
ook ‘asgrauw, askleurig’ betekenen (Aschgrauwe
Kiekendief), ‘(neutraal)grijs’ of ‘blauwgrijs’ of
ook ‘weinig kleurig, vaal’ (Grauwe Pijlstormvogel
en Vaal Stormvogeltje hebben dezelfde kleur).
Het woord wordt in vogelnamen ook toegepast
in de betekenis van ‘effen’ (vgl. N Effen Fitis =E
Plain Leaf-warbler =Phylloscopus neglectus
Hume), ‘zonder contrast in kleur’. In deze zin
komt het duidelijk uit in de naam Grauwstuitboschzanger ⇑ (de stuit is groen, maar contrasteert niet met de rest van de bovendelen).
Wellicht is ook de naam Grauwe Fitis zo bedoeld.
Mnl gra (=grauw) is het tegengestelde van mnl
bunt (zie sub Bontbekplevier) wanneer het gaat
om uniform (grijs) pelswerk tegenover veelkleurig gemêleerd pelswerk. In de vogelnaamgeving
ziet men deze tegenstelling gedemonstreerd in
Grauwe versus Bonte Vliegenvanger.
ETYMOLOGIE N grauw <N graauw [Houttuyn
17621] <N graeuw [NV 1770] <mnl grau, graeu,
gra; fries grau (ook: skier, zie sub Skierkert)
<oud(west)fries grē; oudsaksisch grē; D grau
<mhd grâ <ohd grâo; E gray, grey <oudengels
græg; deens/noors/zweeds grå, ijslands grár
<oudnoords grár. <germ grewa. Lat gravastellus
‘grijskop’. In de keltische goep: oudiers grian
‘zon’. <idg *gher, ghre ‘stralend, glanzend, glinsterend’; een wat verrassende betekeniswending!
Vgl. idg *ghle sub Glanskop en Geelborstje.
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‘Grauw’ hier staat tegenover ‘Rosse’, waarmee de
andere Franjepootsoort wordt aangeduid, ⇑; deze
is in het zomerkleed veel gekleurder (roder) dan
de Grauwe, die dan alleen een beetje rood aan de
zijnek heeft. Het verwarrende is dat E Grey
Phalarope = Rosse Franjepoot (wél Am Red
Phalarope). Fries: Skiere Wettergril ⇑.
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Grauwe Gans

Grauwe Gans Anser anser (Linnaeus: Anas)
1758. Ganzensoort waarvan het gehele verenkleed een mozaïek van verschillende grijsachtige
tinten (van wit tot donkergrauwgrijs, sepia) is.
Onder ‘grauwe ganzen’ worden ook wel alle soorten van het geslacht Anser verstaan gesteld
tegenover die van het geslacht Branta (Rot- en
Brandganzen), dat er contrastrijker uitziet. Zie
ook Gans en fries Skiere Goes. E Greylag Goose
(oudengels lag ‘gans’), D Graugans <Wilde Gans
(1555), zweeds/noors/deens Grågås, ijslands
Grágæs, F Oie cendrée.
Vroegere (officiële) N namen: “… wilde Gansen …” (Placaet Generael dd 27 Maart 1524)
[Brouwer 1953]. Gans (Houttuyn 1763) als N
naam voor Linnaues’ Anas Anser, maar daarna
volgt een beschrijving van de “Wilde Ganzen”
(o.a. over hun trek) en de “Tamme Ganzen” (o.a.
over hun waakzaamheid). In 1555 gaf Gesner
naast de latijnse naam Anser ferus de mhd/D
naam “Wilde Gans”. Of met de “Wilde Gans”

altijd Anser anser wordt bedoeld, valt te betwijfelen. Zo schrijft Wickevoort Crommelin 1858:
“Anser cinereus M.& W. (=Anser anser ferus
Temm.) is te Amsterdam bij de poeliers vrij zeldzaam, terwijl Anser segetum Bechst, Temm.
[=Rietgans] aldaar jaarlijks, in groot aantal, uit
Overijssel wordt aangevoerd.” Schlegel 1852
maakt in zijn lijst wel duidelijk onderscheid
tussen de “WILDE GANS, ook Graauwe gans
genoemd” en de “RIETGANS, ANSER SEGETUM
Bechst.” Wilde Gans is ook de naam bij Hens
1926, welke naam overigens in Limburg ook
werd gegeven aan de Kraanvogel [WLD].

Grauwe Gors Miliaria calandra (Linnaeus:
Emberiza) 1758. Gors zonder ‘kleur’, vandaar
‘Grauw’, i.t.t. de Geelgors. Vgl. de N volksnaam
Gierstvogel naast de volksnaam Geelgierst voor
de Geelgors. D Grauammer; fries Koarnmosk ⇑,
waarnaast Grautsjert ⇑.
Houttuyn 1763 noemt als N naam voor Linnaeus’ Emberiza calandra: “Gerstvogel” ⇑ en
noemt de volgende buitenlandse namen: D Gersthammer, Gerstvogel; E Bunting; F Teriz, Prooijer, Preijer, Pruijer; It Strillòzzo (It strillare
‘schreeuwen’; strillone ‘krantenverkoper’).
Schlegel 1858 voert de naam “Graauwe gors”,
welke hij ook al in 1852 gaf, maar dan in cursief
(zie onder Inleiding: Enkele belangrijke bronnen
voor de Nederlandse vogelnamen). Als ‘nevennamen’ vermeldt hij: “Ook Gierstvogel, in Gelderland Graauwgeus, in Groningen Dikschijter,
Korenspork en Graauwstjirt genoemd.” Voor
Miliaria zie sub Geerstvogel.
Grauwe Kiekendief Circus pygargus (Linnaeus: Falco) 1758 [Engeland]. In verouderde N
benaming ook Asgrauwe Kiekendief/Kuikendief, naar de kleur van het verenkleed van het
volwassen %. Schlegel 1858 noemt de naam
“Graauwe kuikendief” (wetenschappelijke naam
dan Circus cinerascens Montagu), maar in 1852
nog “aschgraauwe kuikendief” ⇑. {In de VK
(c.1618) wordt grauw (sub GRAUW MONICK,
GRAUW BROEDER) vertaald met Lat cinereus ‘askleurig’; daarnaast echter ook “grauw, angl. [=E]
graye. sax. [=D] graw.” en “grauw-blauw. Glaucus, cæsius.”}
Fries Skiere Hoanskrobber ⇑. Gr pugargos
werd genoemd bij Aristoteles (daar óók =Waterspreeuw?), Plinius en Hesychius, en stelde mogelijk een Roofvogel voor. De naam betekent
letterlijk ‘witte stuit’ (van Gr pugê ‘stuit van een
vogel’ + argos ‘schitterend wit’). Jonston 1660
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geeft op Tab.II “Pijgargus. Weis geschwenzter
Adler” en op Tab.III “Aquila Pijgargus alius”.
Beide afbeeldingen zijn niet op soort te determineren. Linnaeus omschrijft zijn 9e ‘Valk’ zó goed
dat daarin het volwassen % Grauwe Kiekendief te
herkennen is. Houttuyn 1762 vertaalt Linnaeus’
omschrijving correct, maar geeft dan blijk de
soort niet te kennen: “Men kan deezen, hoewel
hy ook een witte Staart heeft, en daarom mede
Pygargus heet, den Naam van Ringstaart geeven,
om dat hy in ’t Engelsch Ringtail genoemd wordt,
by RAJUS, die zegt, dat men het Mannetje noemt
Henharrow of Henharrier, wegens het verscheuren der Hennen. Behalve zyn witte Staart, die
geringd is, heeft hy ook een kring van opstaande
Pluimen by de Ooren, die als een krans den Kop
omringt. Het schynt dat hy tot de Havikken
behoore.”
B&O 1822 noemen 16 soorten Roofvogels voor
Nederland, maar de onderhavige soort zit daar
niet bij.

Grauwe Klauwier Lanius collurio Linnaeus

Grauwe Lijster Grijze Lijster Skiere Lyster

Volksnamen voor de Zanglijster ⇑ [Albarda
1897; De Vries 1911; WVD; WBD; WLD]. Hoewel
de ‘kleurloze’ benaming zeker niet terecht is,
moet zij worden begrepen als tegenpool van de
even bekende Zwarte Lijster =Merel ⇑. Drents
Gele Liester.

Grauwe Pijlstormvogel Puffinus griseus (J F
Gmelin: Procellaria) 1789. Donker grauwbruine
soort van Pijlstormvogel die de laatste decennia
bij harde aanlandige winden in nazomer en
herfst aan onze kust niet zelden langstrekt. De
broedplaatsen liggen op het Zuidelijk Halfrond.
De eerste wn. bij ons was echter laat in de
geschiedenis (15 oktober 1900, een vondst) en
tot de zestiger jaren werd de soort bij ons nog als
erg zeldzaam beschouwd. De wat lange naam
(sinds Snouckaert 1915 [Vj 49: 248]) wordt door
N zeevogelkenners vaak ingekort tot Grauwe
Pijl.
Grauw is hier als ‘vaalzwart, donker bruinzwart’ op te vatten (dezelfde kleur met een
andere naam in Vaal Stormvogeltje ⇑).
De naam is wellicht uit het D overgenomen,
waar, al in 1844 [Schlegel] de volgende namen
bestonden: Grauer Puffin (voor de Kuhls Pijlstormvogel), Grosser grauer Puffin (voor de Grote
Pijlstormvogel) en Rauchgrauer Puffin (voor de
Grauwe Pijlstormvogel). Fries: Skiere Mok ⇑.
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata
(Pallas: Motacilla) 1764. In de Lage Landen broedende soort van Vliegenvanger, die soms dicht
bij de boerderijen komt. De mensen zouden deze
soort dus goed moeten kennen, wat ook wel uit
de vele volksnamen blijkt. Anderzijds was deze
Vliegenvanger (en alle andere ook) aan Linnaeus
onbekend. Mogelijk had dat te maken met de
onbestemde kleur van de soort. Grauw betekent
hier nl. hetzelfde als bij de ongeveer gelijkgetekende Grauwe Gors te weten ‘kleurloos’; hier
dan ws. tegenover de Bonte Vliegenvanger
gesteld, die in het volledig zomerkleed contrastrijk zwart-wit getekend is (vgl. D Grauschnäpper
tegenover Trauerschnäpper).
Schlegel 1852 noemt de soort “De graauwe
vliegenvanger” en vermeldt verder: “Broeit
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1758 [Europa = Zweden]. In bijna alle landen
van Europa broedende soort van Klauwier ⇑, die
echter zeldzamer geworden is dan hij was.
Grauw zou kunnen slaan op het grijs van de
schedel, nek en stuit van het volwassen %; dit
dan i.t.t. de Roodkopklauwier, waarbij schedel
en nek rood zijn. Een dergelijke vergelijking door
de naamgevers mag je bij ons, waar de Roodkopklauwier erg zeldzaam is, om die reden niet verwachten. Het ‘grauw’ in de naam is vreemd,
omdat de vogel een fraai kastanjebruine mantel
heeft, die ook in E Red-backed Shrike (Pope in
Hampshire, vgl. sub Paapje), D Rotrückiger
Würger of gronings Rode Tuinvalk in de
(volks)naam tot uitdrukking komt.
Schlegel 1858 voert de naam Graauwe klaauwier, maar in 1852 nog werd in Schlegels lijst
graauwe klauwier cursief weergegeven (merk het
verschil op in spelling), als teken dat de naam
(nog) niet een officieel karakter droeg, ofschoon
ook NV 1789 al de naam voor deze soort hanteerde: Graeuwe klaeuwier. Houttuyn 1762
geeft als N naam voor Linnaeus’ Lanius collurio:
Schat-Aakster en noemt verder in de tekst nog
“Hankwerk of Vinkenbyter”. Schlegel 1858
noemt Handwerk een naam bij de Valkeniers
voor de Klapekster. De (volks)namen voor
Grauwe Klauwier en Klapekster liepen nogal
eens door elkaar. Het lijkt daarom goed mogelijk
dat de onderhavige naam oorspr. bestemd is
geweest voor de Klapekster, die immers veel
beter aan de omschrijving grauw voldoet. Dit

kwam ook tot uiting in toenmalige latijnse
namen voor (ws.) die soort, zoals Lanius Cinereus of Pica cinerea (bij Frisch). [Houttuyn 1762
p.214]
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overal in de Nederlanden. Trekvogel.” Het
onderscheid in benaming met de Bonte Vliegenvanger die Schlegel 1852 nauwelijks kende, was
bij hem niet zo krachtig: de laatste noemde hij nl.
“de zwartgraauwe vliegenvanger”.

Grauwstuitboschzanger Oude officiële N
naam voor de Bladkoning ⇑, vermoedelijk verwijzend naar het feit dat deze zanger geen contrastrijk gekleurde stuit heeft zoals de Pallas’
Boszanger. Grauw moet daarom in dezelfde zin
worden verstaan als bij Grauwe Vliegenvanger of
Grauwe Fitis ⇑, te weten ‘effen, zonder kleurcontrast’, in welke betekenis Snouckaert 1908 het
echter niet opvatte: “De naam Grauwstuitboschzanger werd gebruikt door A A van Bemmelen
(Bouwst. III p.520) en is door Albarda (1897)
overgenomen. Daargelaten dat hij niet fraai
klinkt, is die naam onjuist, want bij deze soort is
de stuit niet grauw, maar groen (supra virescens).
Ik heb mitsdien den veel beteren naam: Bladkoninkje (=Phyllobasileus Cab. 1850) daarvoor in
de plaats gesteld, welke geopperd wordt in van
Wickevoort Crommelin’s Bijdrage tot de Vogelfauna van Nederland, opgenomen in het Ned.
Tijdschr. v.d. Dierkunde III, p.244, 1866.”
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Grêffûgeltsje Friese volksnaam in Wonseradeel voor de Frater [De Vries 1928]. De verklaring die B&TS 1995 aan de naam geven
(“grafvogeltje”) is ws. niet juist. De naam zal
geïnterpreteerd moeten worden als ‘grê-fûgeltsje’, ‘grauw vogeltje’, wat precies aangeeft hoe de
Frater er ’s winters bij ons uitziet. Door het fenomeen van de metanalyse werd op de overgang
van de twee delen van de ss. een f teveel gehoord
en daarna ook geschreven. Zie ook fries
Gryffûgel.
ETYMOLOGIE oudwestfries/oudsaksisch grā
‘grauw’. Zie verder onder Grauwe Fitis.
Grete-van-gluurne Volksnaam voor de Wielewaal in Winterswijk (Gld). “Grete-vangluurne”, zo wodt de weddewah wal is eneump
nao zienen röppe [Deunk & Entjes 1971; Schaars
1989]. Een hierop gelijkende volksnaam in de
regio is Piet-van-Reurle ⇑; de namen kunnen als
varianten worden beschouwd. Beide bootsen de
Wielewaalroep niet zo héél perfect na, maar zij
zijn ws. wel als zuivere onomatopee bedoeld.
Zoals bij Piet-van-Reurle verwezen wordt naar
een Piet die uit Ruurlo afkomstig zou zijn, zo zal
bij Grete-van-gluurne aan een vrouwspersoon

Grete gedacht zijn die gluurt. Gluren doet misschien ook de Wielewaal vanuit het dichte lover.
Bij een oudere variant Grietje-van-guur in Corle
(Gld) [Meinen 1903; Schaars 1989] speelt dat
‘gluren’ niet.
Opmerkelijk, maar misschien zonder betekenis, is het feit dat Grete in Lochum en Laren
(Gld) een volksnaam voor de weidevogel Grutto
is. In het vlakbij gelegen Geesteren is óók een
associatie tussen de Wielewaal en een weidevogel, te weten de Scholekster; hier is de hele Wielewaalnaam op de Scholekster overgedragen.

Griel

Griel Burhinus oedicnemus (Linnaeus: Charadrius) 1758. Voormalige N broedvogel uit de
duinstreek. De soort heeft een nogal teruggetrokken levenswijze (vgl. volksnaam Doornsluiper ⇑), maar kan gedurende het voorjaar zeer
luidruchtig zijn en dan een schrille Wulpachtige
roep laten horen. Hiernaar zou de vogel genoemd
kunnen zijn1,2. Klanknabootsend zijn dan ook
de volgende namen: D Triel <? of >?2 D Griel,
deens/noors Triel2 en ijslands Tríll (ws. ontleningen uit het D, want een oudnoordse naam is
niet bekend en de Griel komt in deze landen niet
of nauwelijks voor). Vgl. ook de onomatopoëtische volksnaam Scharluup.
E Stone Curlew is wat het tweede element betreft een halfonomatopee, want geeft aan dat de
roep ongeveer klinkt als van de Wulp (=Curlew)
(vgl. de oude N naam Landwulp ⇑).
F Oedicnème criard verwijst, evenals Temmincks “Oedicnemus crepitans”, ook naar de
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schreeuwerige roep.
Voor fries Tsjokpoat (verband houdend met
Oedicnemus) ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS
Houttuyn 1763
geeft “Griel” als de officiële N naam op; ook
kende hij de D namen “Triel of Griel” (p.261),
welke eveneens vermeld staan in HG 1669 (“Dieser Vogel wird zu Teutsch ein Triel oder Griel
genennet”) en in Gesner1 1555 [Suolahti]. Nog
een citaat uit HG: “In Niederland soll er gantz
gemein seyn.” (p.II-159), maar dit gaat niet vergezeld van een N naam (Gr, Lat en It namen
staan er wél). Jonstonus 1660 vermeldt (D)
“Triel” (Tab.XXVI).
ETYMOLOGIE N griel ‘zot, kinderachtig meisje’
houdt wellicht verband met N ww. grielen ‘onophoudelijk lachen’ en mnl grielkijn ‘bepaald soort
trompet’. Een verbinding naar de homonieme
vogelnaam Griel is dan mogelijk op grond van
het geluid. Gezien de plaatsaanduiding in HG
(“Niederland”) kan de naam zelfs van N/nederduitse/friese oorsprong1 zijn (maar dan niet
noodzakelijkerwijs voor de Griel), wat dan ook
een friese onomatopoëtische vogelnaam Gril ⇑ of
deens Grylle (=“Sandløber”) in beeld brengt.
D Triel wordt door Wahrig 1992 opgegeven als
“lautmalend nach dem Ruf”; voor D Griel geldt
dit dan ws. óók. D grell ‘schril’ is, gezien de
andere klinker, niet aan de orde.
1

2

Griene Spjocht Officiële friese naam voor de
Groene Specht ⇑, in letterlijke vertaling [Boersma 1972]. In De Vries 1928 is de eerste keus
friese naam voor de soort: Houtspjucht, en
daarna “Grienspjucht ef Griene Spjucht”, maar
bij De Vries 1911 was dit andersom.
Grienskonk Officiële friese naam voor de
Groenpootruiter ⇑ [Boersma 1972]. Fries grien
‘groen’ en fries skonk ‘been’ (de skonken ûnder it
gat hâlde ‘de benen onder ’t lijf houden, zich op
de been (mv!) houden’). De naam van het lemma
bij De Vries 1928; bij De Vries 1912 alleen nog
maar een “?”. Ook bij Albarda 1897 nog geen
friese (volks)naam.
E Greenshank (Pennant 1768) en D Grünschenkel komen in opbouw en betekenis met de
friese naam overeen. E Greenshank is volgens
Lockwood naar analogie van E Redshank ‘Tureluur’ gevormd; deze laatste gaat terug tot 1525
(“redshancks”). D Grünschenkel en Rotschenkel
zijn een stuk jonger (bijv. nog niet bij HG 1669).
Fries Readskonk ⇑ bestaat als vogelnaam ook:
het is de Ooievaar.
Griet Oude N volksnaam voor de Grutto ⇑.
Ook Grait ⇑. VPG 1983 noemt de groningse
volksnamen Griet, Grait en Grieto, maar Gavere
& Bemmelen 1856 noemen deze namen niet
(wel het éénlettergrepige Grut). Stadsfries Griet,
Gryt en Grito kunnen wijzen op het algemeen N
karakter van deze namen want in het grootste
deel van Friesland is de naam Skries [ViF p.681].
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Gesner 1555: (in vert.) “[Der Vogel] wird irgendwo auf deutsch – wenn ich mich nicht irre –
Triel oder Griel genannt.” Suolahti 1909
merkt terecht op dat het bewijs dat deze twee
namen juist staan voor Burhinus oedicnemus,
een soort die Gesner (uit z’n eigen omgeving)
niet kent, daarmee flenterdun is; inderdaad is
de kans groot dat Gesner D namen voor de
Wulp Numenius arquatus door het hoofd
gespeeld hebben. D volksnamen voor de Wulp
zijn Grüel aan het Bodenmeer en Moosgrille
elders, terwijl Frischbier 1883 voor pruisisch
Triel, Griel als synoniem Brachhuhn (dus
‘Wulp’) opgeeft [Suolahti p.282, 264; S&vB
1892]. De namen Griel en Triel zijn na Gesner
steeds opnieuw in de boeken aangehaald;
meestal met strikte verwijzing naar Gesner
(bijv. in Baldner 1666), wat het vermoeden
doet groeien dat latere auteurs deze namen uit
anderen hoofde niet kenden.
Het oorspr. ‘aanbod’ was dus ws. “Triel oder
Griel” van Gesner 1555. Men kan zich afvragen waarom in het D en de scandinavische
talen de vorm met T- en in het N de vorm met
G- gangbaar is geworden. Wat het D betreft,
werd ws. gewoon de eerste van de twee

genoemde namen door de epigonen van Gesner gekozen (bijv. door Baldner 1666: “Ein
Thriehl – dieser Vogel wird in Hr. Doctor
Geßners Thierbuch also genennt.”). Wat het N
betreft: de schrapende [g] is een typisch N
klank. Bovendien sloot alleen Griel aan op
bestaande N woorden (zie boven). Of de keus
(Griel of Triel) al vóór Houttuyn 1763 is
gemaakt, is mij niet bekend.
De ‘keus’ voor scandinavisch Triel/Tríll zal
in de eerste plaats ingegeven zijn door de
inmiddels definitieve keus van het D voor
Triel, welke naam ws. pas in een tamelijk laat
stadium (als eerste door het deens) zal zijn
geleend.
Triel en Tríll geven een associatie met ‘trillen’,
welk ww. vaak gebruikt wordt om bepaalde
vogelgeluiden aan te duiden (vgl. ook sub Gril).
Zie ook noot 1.
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Op Terschelling scheidt men meslânzers Gryt
van westers Grutto. Albarda 1897 noemt Rosse
Griet als volksnaam op Terschelling voor de
Rosse Grutto. In zuidoost-Friesland, in Dwingeloo en in de Kop van Overijssel Gritte [ViF;
Smit 1996: B&TS], in Overijssel ook Griet [Rynja
1983]. Oostfries Grêta, Grîta [De Vries 1928].
Schaars 1989 noemt Grete in Lochem en Laren
(Gld). Griet en varianten komen ook hier en daar
in de Peel en de Achterhoek voor [WLD; Schaars].
VVE 1987 geeft als enige volksnaam voor Vechtstreek en Eempolders: Griet. Griet komt frequent voor in West-Vlaanderen [WVD]. De naam
Griet is ook terechtgekomen in Zuid-Afrika,
waar de Grutto Swartstertgriet heet en de Rosse
Grutto Bandstertgriet [Sinclair 1984]. Nederduits Grita, waarnaast Grütta, Grütte, Greta en
Greto [Wüst 1970].
ETYMOLOGIE
Griet (1717 [De Tollenaere
020613]) is een inkorting van de zuivere onomatopee Grieto, welke naam al in 1647 geattesteerd werd (en bij Van Heenvliet c.1636 Gritto).
Zulke verkortingen, welke het onomatopoëtisch
karakter geweld aandoen, komen vaker voor bij
vogelnamen (zie sub Kieft, Koekoek en Kwartel).
B&TS beweren dat de meisjesnaam (Mar)Griet
van invloed is geweest op de vorming van de
vogelnaam Griet. Het bewijs daarvoor wordt niet
aangevoerd.

Grijp Volgens vD 1970 synoniem met Griffioen (=Gier in de mythologie) en Grijpvogel. Het
woord is duidelijk herkenbaar in de Lat, R en
noorse naam voor Gier ⇑, maar in het N wordt
dit woord in kringen van vogelkundigen bij mijn
weten in deze betekenis nooit gebruikt. De
mythevogel Grijp (=Griff(i)oen) heeft, heel
anders dan de Gier, juist heel krachtige klauwen,
als van een Leeuw. E Griffon Vulture voor Vale
Gier is daarom eigenlijk een misnomer. Aan de
basis van Griffon staat het Gr ΓDbR Grups ‘Griffioen, Gier’, verwant met Gr (DLB`H grupós ‘met
haviksneus, gebogen’; vgl. kruiper sub Boomkruiper), maar er is ook het Gr woord ΓbR gups
‘Gier’ (vgl. wetenschappelijke naam Gyps), dat
erg gelijkt op (bR@H gupsos ‘gips, krijt’ en misschien met witte schijtsporen van Gieren langs
de steile rotswanden, waar ze broeden, verband
houdt.
ETYMOLOGIE GRIJP, VOGHEL-GRIJP. J. GRIFFOEN. angl. grýpe býrde [VK c.1618]. N grijpen
<mnl gripen <ohd grifan (oudnoords grípa)
heeft etymologie die niets met Gr grups te maken
heeft, maar in betekenis en klank daar erg op
lijkt. Wel vaker zullen etymologieën ‘op elkaar

botsen’ of op elkaar inwerken, zoals in N Grijp,
D Greif en noors Gribb.

Grijpvogel Een weinig gebruikt synoniem voor
Roofvogel, Stootvogel; het dekt het E begrip raptor (voor de etymologie van raptor zie sub Harpij). Zie ook fries Grypfûgel.

Grijskopspecht Picus canus J F Gmelin 1788.
Pas op 28 april 1974 voor het eerst in N waargenomen Spechtensoort [DB 18(4): 184]. Hij lijkt
op de Groene Specht P. viridis L., maar is iets
kleiner. Oudere N namen zijn daarom Kleine
Groen-specht [NV IV 1809] en Kleine Groene
Specht [Schlegel 1852; Albarda 1897; Voous
1960] (Schlegel meldt dat de soort in Noord-Brabant en in het Groesbeeksche Bosch zou zijn
waargenomen). De naam van het lemma is,
evenals E Grey-headed Woodpecker, ws. aan het
D ontleend, aangezien Johann Friedrich Gmelin
(1748-1804) een duits zoöloog was (die ook in
het E publiceerde: The Animal Kingdom. Zoological System of Carolus Linnaeus (1792)).
D Grauspecht suggereert dat de soort overwegend grijs zou zijn, maar het is uitsluitend de kop
van deze soort die veel meer grijs vertoont dan
die van de Groene Specht; D *Graukopfspecht
ware daarom beter. Schlegel 1844 heeft als D
naam: Grauer Grünspecht. Over bekendheid
met de soort vóór Linnaeus 1758 zie Wilms
010520,3 en in prep.
ETYMOLOGIE N grijs <mnl grîs, grijs (1236);
fries griis; D greis ‘grijs’ (vgl. Greis ‘grijsaard’)
<mhd/mnd grîs <oudsaksisch grîs; oudnederfr
*grîs >F gris (1160). Van dezelfde idg wortel
*gher als grauw ⇑.
Grijze Gors Emberiza cia Linnaeus 1766.
Gors met een grijze kop en borst, die enkele
malen in België gesignaleerd is. Het dichtstbijgelegen broedgebied is in de Eifel, Duitsland. De
soort wordt afgebeeld (maar slecht) en beschreven in HG 1669 onder de namen Wiesenmertzen
en Emberiza pratensis. Ook in Jonston 1660,
Tab.35.
Grijze Junco Junco hyemalis (Linnaeus: Fringilla) 1758. Een van boven (donker)grijze en van
onderen witte Vink- of Gorsachtige vogel die als
transatlantische dwaalgast uit Noord-Amerika
Europa zo’n 20x heeft gehaald. Ook in N werd
1x, in februari 1962, een (dode) Grijze Junco
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gevonden. Vanwege het kleurcontrast tussen
boven- en onderzijde, werd ook eens de N naam
Bonte Junco gehanteerd, o.a. in NAE 1958 en
Kist 1962. Voor Junco zie aldaar.
Omdat Linnaeus 1758 de soort via het werk
van Catesby (uit Noord-Amerika) ‘kent’, komt
de soort ook in Houttuyn 1763 (p.562) ter sprake.
Houttuyn geeft daarbij op: Winter-Mosch. Het
element winter is natuurlijk gegeven door Lat
hyemalis, het element Mosch (=Mus) heeft
Houttuyn er zelf ingelegd, doordat hij van Brisson begrepen had dat de onderhavige soort een
“Verscheidenheid” van de Sneeuwgors en/of de
Sneeuwvink uit Europa was. Houttuyn noemde
deze (beide!) “Sneeuw-Vogel” of “SneeuwMosch”. Het ‘winterse’ element in de naam van
de Junco hyemalis is ook terug te vinden in de
zweedse naam: Snöfågel.

Grijze Kievit Oude N naam voor de Zilverplevier ⇑, in NV 1829. Zie ook sub Goudkievit en
Graauwe Plevier.

Grijze Wouw

leus <(oud)Lat caelus ‘hemel’) in de wetenschappelijke naam is wat minder geslaagd, evenals de
door Redeke 1943 gebruikte naam Blauwe
Wouw (t.o. p.304), Sp Elanio azul (azul ‘blauw’)
en zuidafrikaans Blouvalk.
F Elanion blanc en It Nibbio bianco kunnen er
mee door, want de onderzijde van deze vogel is
inderdaad grotendeels wit.
Schlegel 1858 noemt een N naam voor deze
(bij wijze van uitzondering, want de soort is dan
nog niet uit N bekend) en wel “de Afrikaansche
duif-wouw, Elanus melanopterus, van de grootte
eener duif, grijs met zwarte schouders en slagpennen, en van onderen wit; de staart weinig
gevorkt.” In geheel Europa is de soort volgens
Schlegel (p.45) dan nog maar “hoogst toevallig”
waargenomen. Van Balen hanteert de naam Bastaardwouwen of Duivenwouwen voor het
geslacht Elanus, waarvan de Witborst-Bastaardwouw op Java, Sumatra, Borneo en Celebes
voorkomt.

Gril Friese benaming voor enkele soorten Strandlopers, zoals de Bûnte Gril (=Bonte Strandloper),
het Griltsje ⇑ en de Wettergril (zie sub Skiere
Wettergril).

Grijze Wouw Elanus caeruleus (Desfontaines:
Falco) 1789. In N in mei 1971 en op 29 maart
1998 waargenomen zeldzame Roofvogelsoort uit
Spanje. De naam Wouw berust misschien op een
vertaling van de E naam, Black-winged Kite. Het
element Grijze is goed gekozen, want de soort is
overwegend (licht)grijs, zeker voor een ‘Wouw’
een opmerkelijke kleur. Het element Lat caeruleus (‘(donker)blauw, blauwachtig’; <Lat *caelu-

Griltsje Officiële friese naam voor de Kleine
Strandloper ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1928
(p.94) geeft voor deze soort 2 namen op: Gril of
Griltsje (dit is de verkleinvorm). Dit wijst er op
dat de benaming Gril van oorsprong voor deze
soort bedoeld was, hetgeen tevens aannemelijk
maakt wat Boersma in ViF II, p.722 over de betekenis vermeldt: “De namme Gril(tsje) is
ûntliend oan it lûd dat de fûgel makket: griil, triil
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Grijze Strandloper Calidris pusilla (Linnaeus: Tringa) 1766. Huidige N naam voor een
kleine Strandlopersoort uit Noord-Amerika, die,
vooral in het winterkleed, nogal grijs van kleur is
(veel Strandlopersoorten zijn dat dan overigens).
Deze soort werd pas op 12 juni 1989 voor het
eerst in N vastgesteld door Lammert van der
Veen (in de Oostvaardersplassen (Fl)), maar was
als dwaalgast in Engeland al drie decennia eerder
bekend. Onder de Engelse naam Semipalmated
Sandpiper (en later populairder “Semi-P”) ‘leefde’ de soort ook enigszins onder N vogelaars, die
hoopten uit de E literatuur voldoende kennis te
putten om de soort ook in eigen land in het veld
te kunnen herkennen/ontdekken. Een kenmerk,
waaraan de soort zijn (E/Am) naam te danken
heeft, bestaat uit een aanzet van zwemvliesjes
tussen de tenen.
NAE 1958 geeft de N naam Kleine Grijze Strandloper. Idem in BWP 3, p.293 en in HFP 1973.
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(in lange op- en delgeande triller).” Ws. is toch de
vluchtroep bedoeld, welke niet op en neer gaat,
maar met “griil” is wel goed weergegeven wat de
Kleine Strandloper roept. Even goed of beter zou
dit de weergave kunnen zijn van de vluchtroep
van de Temmincks Strandloper (fries Temmincks Griltsje) en de Krombekstrandloper (fries
Reade Gril). De Vries 1928 vermeldt de volksnamen Grilk en Griltsje ook voor de Strandplevier.
Deze soort broedt in de gebieden waar hij
benoemd is (o.a. op Terschelling en Schiermonnikoog), dus hier kan ook de ‘zang’ (naast eventueel de roep) een rol als benoemingsmotief
gespeeld hebben. Zie ook sub Griel.
ETYMOLOGIE B&TS 1995 p.99 vergelijkt met
D Grille ‘Krekel, Sprinkhaan’ en heeft dan in
zoverre gelijk dat dit ook wel een onomatopee zal
zijn (zie ook sub Girlitske).
De deense (algemene) naam voor dit soort
Strandlopers luidt: Ryle, wat min of meer rijmt
met de friese naam. Er is zelfs deens Grylle
(=Sandløber), nr.117 op een lijst van A C Teilmann uit 1823 (Forsøg til en Beskrivelse af Danmarks og Islands Fugle). Ws. is dit dan ook een
onomatopee. Am Peep voor hetzelfde type vogels
(en dan vooral de kleinere soorten), zou ook een
onomatopee zijn [Evans 1993 p.30]. In deze
naam zit de [ie]-klank, die in veel Steltlopergeluiden herkenbaar is, maar ontbreekt de r-klank,
die zo typisch is voor veel europese soorten als
boven vermeld.

Groene Bijeneter Merops persicus Pallas
1773. In N tweemaal waargenomen soort van
bijeneter, die van de Bijeneter Merops apiaster
verschilt door het bijna volledig groene verenkleed. De soort is afkomstig uit het Midden-Oosten (o.a. Iran (=Perzië); vandaar persicus).
De N naam werd ter gelegenheid van de eerste
wn. hier (op 30 september 1961) gesteld op die
welke in het lemma genoemd is [Meeth 1962].
Dat was merkwaardig, omdat Jørgensen in NAE
1958 de N naam Blauwwangbijeneter vermeldde, welke haar door dr. G C A Junge uit Leiden was doorgegeven. Zoals opgemerkt, is de
naam volkomen in orde (de vogel ís grotendeels
groen), maar er zijn elders in de wereld Bijenetersoorten die even groen of groener zijn. De naam
Blauwwangbijeneter zou meer karakteristiek
geweest zijn en in de pas gelopen hebben met E
Blue-cheeked Bee-eater en D Blauwangenbienenfresser (thans D Blauwangenspint [Jonsson
1992]). Anderzijds, er wás al wel de naam
“Groene Byën-eeter”, nl. genoemd door Houttuyn 1762 ter vertaling van Linnaeus’ 2e Bijen-

eter, “Merops viridis” (viridis ‘groen’). Dit moet
echter een in Indonesië voorkomende soort
geweest zijn (nu met dezelfde naam als Linnaeus
hem gaf) op grond van in de beschrijving vermelde “blauwe keel en staart”. Mogelijk heeft
deze ‘traditie’ ook gespeeld bij de vorige zweedse
naam van de onderhavige soort, te weten Grön
Biätare (thans is het: Blåkindad Biätare, verwijzend dus weer naar de blauwe wangen!) en bij
deens Grøn Biæder.
Terwijl de wetenschappelijke naam bij Meeth
1962 Merops persicus was, vermeldt Voous 1980
“Merops superciliosus Linnaeus 1776” (het jaartal moet 1766 zijn). Dit hield verband met het
wisselende inzicht, of de in Oost-Afrika voorkomende Groene Bijeneters nu wél of niet met die
van het Midden-Oosten één soort vormden
[inmiddels op soortniveau gescheiden; Sangster
et al. 1997]. Van belang is dat Coomans de Ruiter et al. 1947 vermelden dat het znw. ‘Merops’
vrouwelijk is (p.49). Men zou dan de naam Merops persica verwachten, welke naam Schlegel
1844 ook precies zó aan Pallas 1773 ontleende.
ETYMOLOGIE N (bnw.) groen <mnl groene
(1282); achterhoeks gruun, gronings gruin
<oudsaksisch grôni; D grün <mhd grüene <ohd
gruoni; ijslands græn(n), zweeds grön, deens/
noors grøn <oudnoords grœnn; fries grien <oudfries grêne; E green <middelengels grene <oudengels grne. Het woord is afgeleid (met een
suffix -ni) van een ww. germ. *gro- ‘groeien,
groen worden’, dat dus kennelijk slaat op de
gewassen in het voorjaar (mnl groeyen betekende
nog ‘groeien’ én ‘groenen, groen worden’).
Verwant is gras (vgl. sub Graspieper).
Middels het -ni-suffix zijn ook woorden als
klein ⇑ en schoon van een ww. gevormd; bloem
(zie sub Bloemputter) is ook van een ww. afgeleid, maar met een ander suffix. [Kluge 1899;
NEW 1992; VT 2000; AEW 2000; MH 1932; Wahrig 1992]

Groene Fluiter Verouderde N naam voor de
Grauwe Fitis ⇑, nog gebezigd in Van Dobben
1957. Hij komt overeen met E Greenish Warbler.
Op 13 september 1965 werd deze soort voor het
eerst in N vastgesteld; er is dus geen bekendheid
bij het volk, de vermelde namen zijn ‘boekennamen’.
Groene Specht Picus viridis Linnaeus 1758.
Vrij forse Spechtensoort die een overwegend
groene indruk maakt. In de Lage Landen is hij
vrij goed bij de mensen bekend, al is de Grote
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Bonte Specht momenteel bekender en talrijker.
Houttuyn 1762 (p.380) noemt hem bij de naam
als in het lemma, en vermeldt: “Deeze is de algemeenst bekende, in ons Wereldsdeel, onder de
Spechten” en verder “Hy wordt ook wel groengeele, ja zelfs geele Specht genoemd, om dat zyn
groene kleur, min of meer, naar ’t geele trekt.”
Omdat Houttuyn aangeeft dat deze Spechtensoort de bekendste is, en omdat hij ook inderdaad in veel opzichten opvalt (ook vocaal!), zal de
Groene Specht ook al eerder dan c.1762 een N
naam gehad hebben. Maar misschien was dit wel
‘Specht’ (zonder meer), een ‘naam’ die de VK
(c.1618) noemt, met als Lat vertaling: Picus. Ook
noemt dit werk de vogelnaam “boom-bicker”
(p.136) met als Lat vertaling: “Calidis. genus
auis”. Hiermee zou de Groene Specht bedoeld
kunnen zijn, maar misschien toch eerder de
Boomklever ⇑. Ook de volksnamen Waterspecht
en Watterkalf ⇑, beide voor de Groene Specht,
zijn misschien al heel oud, en zouden vroeger de
gangbare naam voor deze geweest kunnen zijn.
Jonston 1660 geeft op Tab.41 twee afbeeldingen van de Groene Specht (of mogelijk is één
de Grijskopspecht, ⇑), met de Lat naam Picus
Viridus en de D, Grijn Specht (lees: Grün
Specht). De D naam stamt van Gesner 1555, of
van Eber & Peucer 1549, die meenden dat
D/mhd gruenspecht misschien met Lat Merops
(naast ook met Galgulus) verbonden moest worden [Scherren in Sharpe 1907]. Adriaan Collaert
beeldde in zijn Avium vivae icones (c.1598)
Groene én Grote Bonte Specht af, zonder echter
namen te vermelden [Brouwer 1953 p.11,12). De
Groene Specht staat ook afgebeeld op het drieluik ‘De Tuin der Lusten’ (1503-1504) van Hieronymus Bosch (zonder naam erbij uiteraard).

Groenling Carduelis chloris (Linnaeus: Loxia)
1758. Overwegend (geel)groengekleurde Vinkachtige, die daarom ook met de naam Groenvink
wordt aangeduid. De soort is bij ons tamelijk
goed bij de mensen bekend waardoor de gegeven
namen wel als oorspr. volksnamen mogen worden aangemerkt. Ook de wetenschappelijke
naam verwijst naar het groen: Gr O8TD\H Chlorís
=geelgroen gekleurde vogel, de Groenling bij
Aristoteles, ook de Wielewaal bij Aelianus
(c.170-235).
Houttuyn 1763 hanteert de N naam Groenling, maar voegt in de tekst toe: “Deeze wordt,
van sommigen, de groene Vink genoemd.” Het
is Linnaeus’ 20e “Loxia”, bij Houttuyn de 20e der
“Kernbyteren”. Houttuyn: “Het is een zeer
bekend Europisch Vogeltje, dat in de Haagen
nestelt, leggende zes Eijertjes met bloedige Vlakjes besprenkeld. ’t Schynt als een middelsoort te
zyn tusschen de Kernbyters en de Geelgorsen,
doch heeft den Bek dikker dan de laatstgemelden.” Misschien is deze ‘systematische overweging’ een reden geweest voor de opmars van de
(neutrale) naam Groenling ten nadele van de
namen Groene Vink en Groenvink, die er
immers op duiden dat de soort een “Vink”
(“Fringilla”) is.
Jonston 1660 beeldt op Tab.36 en op Tab.37
twee vogels af met elk de naam Chloris en een D
benaming Grun Finck, op Tab.37 fout gespeld
“grim finck”. De vogel op Tab.37 is goed herkenbaar als een Groenling, wat de vogel op Tab.36,
gezien de namen erbij, ook zal moeten voorstellen. Op de lijst van Eber & Peucer van 1549
[Scherren in Sharpe 1907] wordt de Gr naam
P8TD,LH in verband gebracht met de Lat naam
“Luteus” en de D naam “ein geelgorst”. De VK
(c.1618) (p.21, 197) legt dit verband ook (“gheelgoosken sax. sic. Chloris”), zijnde ontleend aan
Chytraeus 1594 (Nomenclator Latinosaxonicus)
(“Chloris, vireo, grönfinck, edder geelgörseken”).
Kennelijk treedt hier verwarring op tussen
Groenling en Geelgors. Zie daarvoor ook sub
Gruns.
Groenpootruiter Tringa nebularia (Gunnerus: Scolopax) 1767. Eén der op de trek in de Lage
Landen verschijnende Ruiters; deze kenmerkt
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Groenlandsche Duif Benaming bij o.a.
Houttuyn voor de Zwarte Zeekoet ⇑. In Linnaeus’ Fauna Suecica (1746) wordt het Lat equivalent van deze naam vermeld: Columba Groenlandica, onder verwijzing naar Martens 1675.
Dit verklaart het element Groenlandse; de titel
van Martens’ boek luidt immers: Spitzbergische
oder Groenlandische Reise Beschreibung. Voor
het element Duif geeft Houttuyn een reden:
“Sommigen willen, dat hun den naam van Duif
gegeven zy, wegens het piepen der Jongen of
wegens de grootte: want de gestalte, inderdaad,
gelykt ’er weinig naar.”
Bij Ray 1678 Greenland-Dove or Sea-Turtle.
Lockwood 1993 (p.136) verklaart de naam naar
de genegenheid bij % en & voor elkaar, alsof zij
‘tortelduifjes’ waren. Nog steeds draagt een aan-

tal E volksnamen de ‘Duif’ in zich: Diving Pigeon
in Northumberland, Sea Dovie in Schotland etc.
Enkele namen hiervan slaan ook op de Kleine
Alk, zoals Dovekie [Jackson 1968]. Am Dovekie
is zelfs de officiële naam voor de Kleine Alk.
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zich door groene poten. De roep van de Groenpootruiter is luid, melodieus, driedelig en lijkt iets
op die van de Tureluur (=ook een ‘Ruiter’; ⇑).
De wetenschappelijke naam (de kleur als van
een (Lat) nebula ‘mistflard, wolk’ is gegeven door
de Noor Gunnerus. Ook Linnaeus 1758 noemde
deze soort, en wel onder de naam “(IX) Scolopax
Glottis”. Houttuyn 1763 (p.229-230) geeft in de
marge alleen de naam “Glottis”, hetgeen mogelijk betekent dat hij deze naam tevens als N
naam voorstelt. Niettemin is er in zijn tekst
sprake van de “Hollandsche naam Glut”! De
tekst gaat als volgt: “Deeze maakt de derde Soort
van BRISSON, onder den naam van groote gryze
Poelsnep. De Ouden hadden hem Glottis of
Pluvialis major, dat is groote Plevier, geheten. De
Grieksche naam wordt in ’t Sweedsche Glutt en
’t Hollandsch Glut, nagevolgd. De Engelschen
noemen hem groenpootige Ruiter, de Duitschers
Meer-Hoen, de Napolitanen Leversina, de Bolonneezen Pluiero, die van Venetie Totano, en omstreeks het groote Meir, in ’t Milaneesch,
Girardel.”
B&TS (p.115) geeft Glút ⇑ op als een friese
volksnaam voor de Groenpootruiter. De naam
Glut, waarvan Houttuyn 1763 sprak, bestaat dus
misschien nog steeds, althans is doorgedrongen
tot een recent werk over vogelvolksnamen (B&TS).
Noors Gluttsnipe en zweeds Glutt(snäppa) zijn
nu nog de officiële namen voor deze soort. [Jobling 1991; BWP III 1983; Løppenthin 1976; NAE
1958; Boer-Den Hoed 1956]
De Gr naam Glottis (‘N’ glottis ‘menselijk stemapparaat’) zou een mooie naam voor de Groenpootruiter zijn: de vogel is erg roeperig (zie
boven). Volgens Jobling zou dit niet geheel zeker
zijn. Thompson 1936 (p.80) veronderstelt zelfs
dat het de Kwartelkoning kan zijn. Toch lijkt
Houttuyn heel zeker van zijn zaak. De andere
van de twee door hem als ‘klassiek’ genoemde
namen, “Pluvialis maior”, staat in Jonston 1660
genoemd bij een er-redelijk-als-Groenpootruiteruitziende figuur (Tab.53, rechtsonder). De
onderstreepte zin in het citaat uit Houttuyn
1763 zou eventueel een foute interpretatie van
de auteur kunnen zijn, als zweeds/noors Glutt en
fries Glút zuivere onomatopeeën zijn. Voor de
driedelige roep van de Groenpootruiter zou dit
qua klank eventueel nog kunnen, maar voor de
roep van de Kluut (!) ⇑ zou dit prachtig van toepassing kunnen zijn! Dit veronderstelt dan wel
dat de naam van de ene soort (de Kluut) op de
andere (de Groenpootruiter) is overgegaan (iets
wat vroeger nogal gemakkelijk kon gebeuren).
{Wüst 1970 geeft D Gluth én Klut voor nog weer
een andere soort: de Griel.}

Schlegel 1852: “163. TOTANUS GLOTTIS,
Bechstein. De groenpootige ruiter [cursief]. Eens,
op den trek, in het najaar, aan de oevers van het
Haarlemmer meer geschoten. Volgens SEPP, in
den voorwinter, in het duin buiten Haarlem
geschoten.” Hieruit blijkt duidelijk, hoe slecht de
soort in 1852 in N bekend is. De N naam staat
dan ook cursief vermeld (als teken van het voorlopige karakter van de naam). Schlegel 1858
noemt ook weer Groenpootige ruiter. Uit de
tekst (p.459) blijkt dat ‘Totanus glottis, Bechstein’ en ‘Scolopax glottis, Linnaeus’ dezelfde
soort weergeven. Schlegel prefereert echter de
naam door Bechstein gegeven. Nog steeds wordt,
door Schlegel, de soort voor N opgegeven als:
“… bezoekt ook, ofschoon zeer enkel, ons land.”
Thijsse 1944 hanteert nog steeds de naam
Groenpootige Ruiter. In O&V 1925 en De Vries
1928 is het dan Groenpootruiter.
Het benoemingsmotief is voor wat de N naam
betreft vermoedelijk overgenomen van E Greenshank (door Lockwood 1993 opgegeven als sinds
Pennant 1768, maar kennelijk toch al ouder
gezien het bovenvermelde citaat in Houttuyn
1763). De E naam had een ‘voorbeeld’ aan Redshank ‘Tureluur’ (<middelengels redshancks
(1525)). D Grünfüssiger Wasserläufer [Schlegel
1844] (>D Heller Wasserläufer [Thijsse 1944;
Hortling 1927 in HVM 1977 p.473] >D Grünschenkel [HVM 1977]).
Fries Grienskonk (fries skonk =E shank =D
Schenkel). IJslands Grænstelkur. Nieuwgrieks
Trungas o prasinópous (Gr prasinos ‘lookgroen’;
pous ‘poot’). De verkorte naam Groenpoot [B&TS
1995] wordt (anno 1996/2003) veel door N vogelaars gebruikt.

Grondeleend Grondeleenden Alternatieve N naam voor de geslachtengroep (tribus) der
Zwemeenden ⇑. Zie ook sub Duikeend. vD 1970
heeft de naam ten onrechte niet, evenmin als het
ww. grondelen (wel dan in vD 1995).
N grondelen = D gründeln [Van Beckum
1952, met vertaling: grondelen; HVM 1968
p.422] = E to up-end [BWP 1977 p.509].
Uit ViF 1976 dit citaat (p.188):
“In folksriedsel oer de ein, heard yn ’e Lege
Geaën:
Ik kaem bûtendoar en ’k seach in wûnder
De billen bleat en in kop der ûnder.
Rie, rie, hinnefin.
Siz my hoe’t it kin!
Antwurd: In ein dy’t yn it wetter dûkt.”
Uit “de billen bleat” (‘de billen bloot’) blijkt dat
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een grondelende eend bedoeld wordt. In het antwoord wordt “dûkt” gegeven, dus fries dûke zal
dan ‘grondelen’ zijn. Maar fries dûke is ook
‘(onder)duiken’, dus het verschil in foerageergedrag tussen Grondeleenden en Duikeenden
komt in het friese ww. niet tot uitdrukking.
ETYMOLOGIE De samengestelde vogelnaam
bestaat uit de ww.stam grondel- en het znw. eend
(zie Eend). Mnl grondelen ‘de grond raken’ [MH].
Dit is van toepassing op een deel van de soorten
uit de tribus Grondeleenden: zij steken de kop zo
diep mogelijk in het water zodat zij de grond
(bodem) bereiken. Zij doen dit door met de poten
zwemmende bewegingen te maken en de staart
boven water te houden. {Sommige soorten uit
deze tribus doen dit meestal niet: Smienten bijv.
grazen op het land en Slobeenden steken alleen
hun brede snavel in het water.} De oorspr. betekenis van het grondwoord grond (<mnl gront
(c.1220-40 [VT]), grunt is niet geheel zeker. VT
houdt een verwantschap met N grind, grint aan.
Mackensen 1985: idg gher- ‘fijnmalen’; hierbij
Lat frendere ‘knarsetanden’. Zie ook de etymologie van groot sub Grote Aalscholver.

groz; in deze betekenis alleen in westgerm
*grauta-, wat formeel gelijk is aan oudnooords
grautr ‘gort, gortenpap, gruttenpap’; dit doet vermoeden dat groot oorspr. ‘grofkorrelig’ betekende. Dit lijkt paradoxaal, want de oerbetekenis
van de woorden ‘rond’ gort (grutten, gries, gruis,
gruit, griend, grind, grond (zie ook sub Grondeleend)) is ‘stuk gewreven, fijngemalen’ (idg *gher);
(vgl. dezelfde betekenis en soortgelijke wortel
(idg *ger) sub koren bij Korenspork).
Laat-Lat grossus ‘dik’ (>F gros, nog in N gros
‘gros-dozijn’) en D groß zijn niet etymologisch
verwant [Wilms 000226]. vDE 1993 stelt dat N
grof <mnl gerouf “mogelijk op afstand verwant
met groot” is; VT verklaart gerouf als rouf ‘roof,
schurftig’ met voorvoegsel ge-.

Groote belduiker Zie sub Belduiker.
Groote graeuwe Veld-Lijster en Groote
graauwe Veldlijster Oude N namen voor de
Kramsvogel in NV 1797 resp. B&O 1822. De
Kramsvogel is inderdaad één van de grotere soorten Lijsters. Het woord ‘grauwe’ zal verwijzen
naar heldergrijze delen van het verenkleed (kop,
stuit en rug), uniek voor een bekende Lijstersoort
uit de Lage Landen. De namen zijn dus zeer goed,
maar tegelijk wel wat lang. Mogelijk zijn Veldlijster ⇑ en fries Fjildlyster ⇑ daar pas later uit
ontstaan; ofwel deze namen hebben een etymologie die overeenkomt met die van E Fieldfare
(zie daarvoor sub Vale Lijster).

{Een verhouding als tussen oudnoords grautr
‘gort, haverkorrel’ en germ *grauta ‘groot’ bestaat
niet tussen Lat granum ‘korrel’ (<idg *ger) en Lat
grando ‘hagel(korrels)’ en/of Lat grandis ‘groot’
(Ernout [Wilms 000226]).}

Grote Barmsijs Carduelis flammea (Linnaeus:
Fringilla) 1758. In de Lage Landen ’s winters
voorkomende verwant van de (bij ons broedende)
Kleine Barmsijs ⇑. Beide taxa worden in N sedert
1998 als soort beschouwd (zie sub Barmsijs).
Voordien was Grote Barmsijs de N naam voor de
nominaatvorm, o.a. bij Oreel 1980. Coomans de
Ruiter et al. 1947 hanteren de naam van het
lemma nog niet; de naam Klein Barmsijsje (voor
Carduelis f. cabaret) echter wél. Idem O&V 1925
en CNNV 1946.
Grote Bonte Specht Dendrocopos major
(Linnaeus: Picus) 1758. Dit is (thans!) de be-
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Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo carbo
(Linnaeus: Pelecanus) 1758. Benaming voor de
nominaatvorm van de Aalscholver ⇑, die in de
Lage Landen vermoedelijk een zeldzame verschijning is. De naam is ingegeven door het grotere lichaamsgewicht in vergelijking met de bij
ons broedende vorm Phalacrocorax c. sinensis.
De naam komt voor bij O&V 1925 en is ook nu
nog in gebruik [DB 20(4): 175 (1998); ZVN 1999].
ETYMOLOGIE N/mnl groot; oudsaksisch grot;
fries grut <great <oudfries grat; E great <middelengels grete <oudengels great; D groß <ohd

Aalscholver
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kendste Spechtensoort in Nederland. Deze soort
staat tegenover een kleinere, die minder talrijk in
ons land voorkomt, de Kleine Bonte Specht ⇑.
Daarnaast is er nog de, in ons land zeldzame,
Middelste Bonte Specht. ‘Bont’ betekent hier:
met opvallend contrasterende zwarte en witte
veerpartijen (i.t.t. de Groene Specht en i.t.t. de
Zwarte Specht). Om dezelfde reden heet de vogel
in het fries: Grutte Eksterspjocht (zie sub
Eksterspecht) en Grutte Bûntspjocht.
De onderhavige naam staat in Houttuyn 1762,
p.389: Groote bonte Specht. Later, in NV 1770:
“Grooter bontspecht” en in B&O 1822: “De
groote Bontspecht”. Schlegel 1852 hanteert dan
weer de naam DE BONTE SPECHT, een naam die
herhaald wordt in zijn boek in 1858. Albarda
1897: Groote Bonte Specht. De oorsprong van de
N naam moet misschien in het D gezocht worden; Jonston 1660 vermeldt op Tab.41 bij een
afbeelding van de Grote Bonte Specht: “Picus
Maior Bundter Specht”. In vroeger tijden was de
Groene Specht ⇑ beter bij de mensen bekend dan
de Grote Bonte. ‘Specht’ (zonder meer) zal dus
vroeger eerder op de Groene dan op de Grote
Bonte betrekking hebben gehad. Voor Dendrocopos zie Wilms 020224,4 en in prep.
ETYMOLOGIE bont: zie sub Bontbekplevier.

Grote Burgemeester

Larus hyperboreus1
Gunnerus2 1767. Vroeger Burge(r)meester ⇑
geheten, maar sinds c.1970 (De Commissie voor
de Nederlandse Avifauna 1970) is het adjectief
gebruikelijk geworden, om toch vooral niet met
de sterk gelijkende, maar duidelijk kleinere
Kleine Burgemeester ⇑ in de war te raken. Vgl.
sub Mantelmeeuw.
1

2

Voor de betekenis van hyperboreus zie sub
Noordse Stern (noot 1).
Johann Ernst Gunnerus (1718-1773), bisschop
van Trondhjem, was een noors natuuronderzoeker, vnl. botanicus [Coomans de Ruiter et
al. 1947 p.155].
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Grote Canadese Gans Branta canadensis
(Linnaeus: Anas) 1758. Deze grote vorm van
Canadese Gans ⇑ is wat vroeger de nominaatvorm was.
Grote Franjepoot Phalaropus tricolor (Vieillot: Steganopus) 1819. De grootste van de drie
soorten Franjepoten. De Grote Franjepoot hoort
thuis in de Nieuwe Wereld (broedt in de V.S. en

Canada, overwintert in Zuid-Amerika), maar
verdwaalt met enige regelmaat naar Europa.
Werd op 9 mei 1966 voor het eerst in N gevonden, maar er zijn nu (peildatum 25 juni 1995) al
16 wn.en in N gedaan. Ter gelegenheid van de eerste wn. in N werd ook de N naam vastgesteld; in
een “commissie daarvoor” werd, “lang niet
unaniem” tot Grote Franjepoot besloten [Voous
in litt. 961122].
E/Am Wilson’s Phalarope; hiernaar is N Wilsons Franjepoot ook enige tijd gebruikelijk geweest. Voor Alexander Wilson zie sub Wilsons
Stormvogeltje. Zie ook sub Franjepoot.
Phalaropus betekent ‘lob-tenig’, letterlijk:
knop-potig. Lat tricolor ‘driekleurig’, naar de drie
kleuren van de vogel (oranjebruin, zwart en grijs;
maar er zijn ook witte veerpartijen! Bovendien
heeft hij ’s winters ook nog eens gele poten).

Grote Geelpootruiter Tringa melanoleuca
(J F Gmelin: Scolopax) 1789. Amerikaanse soort
van Ruiter ⇑, die de grotere tegenhanger is van de
(eveneens amerikaanse) Kleine Geelpootruiter (⇑
en zie sub Geelpootruiter). De N namen zullen
overgenomen zijn van E/Am Greater Yellowlegs,
resp. Lesser Yellowlegs. De naam wordt vermeld
in NAE 1958.
De Grote Geelpootruiter is 15 januari 1995
voor het eerst in N gesignaleerd (op Walcheren
door Jan Goedbloed); op 27 november 1994 hadden de Belgen Wim Debruyne en Koen Van de
Putte al de eerste Grote Geelpootruiter voor hun
land.
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea
Tunstall 1771. Kwikstaartsoort, die aan de
onderzijde geel van kleur is. De vogel is slechts 1
à 2 cm langer dan de Gele Kwikstaart ⇑, wat nauwelijks een rechtvaardiging is om hem ‘Grote’ te
noemen, maar kennelijk wist men geen andere
manier om het verschil in naamgeving met de
Gele Kwikstaart aan te geven. De grijze bovenzijde heeft hem zijn wetenschappelijke naam
bezorgd (Lat cinereus ‘(as)grijs’ <Lat cinis ‘as’
<Gr 6`<4H kónis ‘as, stof’) door de E ornitholoog
Tunstall, wiens voorbeeld zal zijn geweest E
Grey Wagtail [Ray 1678]; dit is ws. ontleend aan
“Motacilla cinerea” bij Aldrovandi 1603. In NV
1829 wordt de vogel Lente Kwikstaart ⇑
genoemd; dit is ws. naar D voorbeeld. Houttuyn
1763 vindt de soort niet bij Linnaeus 1758, maar
wél bij Brisson. Hij geeft er echter nog geen N
naam aan, maar vat deze met nog drie andere
soorten samen onder het kopje “Vreemde Kwik-
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staarten” (in de marge; p.576). Schlegel 1852
kent de soort aanvankelijk niet uit N, maar na de
melding van twee exemplaren op 20 februari
1852 te Leiden door Van Bemmelen [in Wickevoort Crommelin et al. 1858] komt de soort wél
in zijn boek van 1858 voor, bij hem voor het eerst
met een N naam: “De Groote gele kwikstaart,
Motacilla sulphurea.” (p.198). Van Bemmelen
noemt de soort uitsluitend onder de toenmalige
wetenschappelijke naam Motacilla boarula Linn.
Indien boarula met ‘Runderen’ te maken heeft
(Lat boarius ‘van de Runderen’ <Lat bos ‘Os,
Rund, Koe’; vgl. sub Butoor), dan is de naam fout:
niet de Grote Gele Kwikstaart, maar de Gele
Kwikstaart M. flava houdt zich bij grazend vee
op. Zoals de eerste bovenvermelde wn. voor N al
aanduidt, komen Grote Gele Kwikstaarten in de
lage delen van ons land vooral in het winterhalfjaar voor. Het verklaart fries Winterboumantsje.
Marmaduke Tunstall (1743-1790) was een E
ornitholoog en verzamelaar. Hij hing de indeling
van het vogelrijk door zijn landgenoot Ray aan,
maar kon zich ook verenigen met de eis van Linnaeus de wetenschappelijke namen in het Latijn
en binair te voeren: Ornithologia Britannica
(1771) voldeed hieraan. Hij had contact met o.a.
J R Forster [Stresemann 1996].

Groote graauwe Veldlijster Eerste keus
naam voor de Kramsvogel (welke tweede keus)
bij B&O 1822. In deel III van NV (1797/1812) staat
(ws.) de naam zo gespeld: Groote graeuwe veldlyster [Rynja 1983 p.23].

Grote Jager

Grote Jager Stercorarius skua (Brünnich: Catharacta) 1764. De grootste der zgn. Jagers ⇑ of
Roofmeeuwen. Schlegel 1852 vermeldt hem als
in N waargenomen soort, als volgt: “De groote
strontjager. Volgens den Heer TEMMINCK aan
onze zeekust waargenomen.” Door toedoen van
Temminck is er ook een afbeelding gekomen van
de soort in deel V van de NV van Nozeman &
Houttuyn (1829). De naam ‘Strontjager’ zal afkomstig zijn van vroegere zeevaarders, dus dit
mag men als volksnaam kwalificeren. Het
element ‘Grote’, evenals bij de andere soorten
‘Kleine’, ‘Kleinste’ en ‘Middelste’, is het boekenaandeel in deze namen. Omdat de Grote Jager op
IJsland en in Schotland, maar niet in Scandinavië broedt, is het niet verrassend dat Linnaeus
1758 de soort niet kende. Niettemin noemt
Houttuyn hem wél, onder de naam Bruine
Meeuw, want: “Een Vogel, die van de Schryvers
Cataractes of Cataracta genoemd wordt, om dat
hy zo plotsling neervalt op zyne Prooy, voert in
Engeland den naam van bruine Meeuw, en hy is
de Gannet van Cornwall, zo RAY zig verbeeldt …”
Houttuyn was op dit punt goed geïnformeerd:
Jackson 1968 noemt nu nog de E volksnamen
Brown Gull en Cornish gannet (p.44). Wat de
“Schryvers” betreft, dit waren de grote onder de
schrijvers over vogels of ook de Klassieke schrijvers uit de Oudheid, zoals bijv. Aristoteles en Plinius. Jobling 1991 (p.45) vermeldt dat de naam
Katarrhaktes voor een roofzuchtige zeevogel
voorkomt bij Aristoteles en Dionysius, maar dat
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Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus
(Say: Limosa) 1823. Zeldzaam uit Amerika naar
Europa afdwalende Snipachtige vogel, die in het
winterkleed grijs is (in het zomerkleed rood) en
die iets groter is dan de nog zeldzamere Kleine
Grijze Snip L. griseus. Deze laatste is nog nooit
in de Lage Landen vastgesteld. Op 18 mei 1983
werd de eerste Grote Grijze Snip in N waargenomen; dit betrof een ringvangst. Op 4 september
1971 werd in de Lauwersmeer een vogel gedetermineerd als “grijze snip Limnodromus”. NAE
1958 en Kist 1954 (1962) vermeldden de N
naam Grijze Snip voor L. griseus, de soort die
men toen in Europa meende op het oog te hebben. In HFP (1973) gebruikt men de N namen
Noordelijke Grijze Snip ⇑ voor de Grote Grijze
Snip en Zuidelijke Grijze Snip voor de Kleine
Grijze Snip.
Thomas Say (1787-1834) was een noordamerikaans bioloog en lid van enkele expedities naar

de Rocky Mountains. Hij was vooral entomologisch actief en beschreef de Coloradokever Leptinotarsa decemlineata voor het eerst. In 1824
publiceerde hij het eerste deel van de geïllustreerde American Entomology. Tijdgenoot Charles Bonaparte noemde naar hem de Say’s Phoebe
Sayornis saya, een Vliegenvanger van de Nieuwe
Wereld (Tyrannidae) die Say voor het eerst
beschreef. [Evans 1993; Terres 1980; Jobling 1991]

GROTE KANOET

de diagnose niet zeker gesteld kan worden. Gr
6αJα-DDV6J0H katarrháktes1 ‘steil’ verklaart
Houttuyns woorden (het plotseling neervallen op
zijn prooi). Het mooist voldoet aan dat beeld de
Jan-van-gent, een vogel, die de Grieken misschien uit het westelijk bekken van de Middellandse Zee kenden. De kans daarop is vele malen
groter dan dat de Grieken de Grote Jager zouden
kennen!
Jonston 1660 beeldt op Tab.47 twee vogels af,
die met zeer veel moeite als Jagers herkend kunnen worden (de vogel linksboven met de naam
“Cepphus” heeft de voor een juveniele Jager
karakteristieke lichte, gebandeerde stuit, op
de figuur meer de staartbasis). Op Tab.56 linksonder staat een goed getroffen afbeelding van een
Grote Jager (met de karakteristieke ‘manen’),
waarbij de naam “Skua Hoieri”.2
Over het algemeen was er in het verleden geen
kennis over het verschil tussen de vier Jagersoorten; pas na Linnaeus 1758 zijn de soorten geleidelijk aan bekend geworden en op wetenschappelijk verantwoorde wijze beschreven zijn. De
Grote Jager is nog relatief gemakkelijk; deze
kwam dan ook vrij kort na Linnaeus 1758 het
eerst aan bod: in 1764 door de Noor Brünnich.
Skua is ook de officiële E naam voor de soort;
het is de gelatiniseerde vorm van færös Skúv (4e
nv.), Skúvur (Skúgvur) <oudnoords skūfr. Volgens Lockwood 1993 betekent dit laatste ‘kwastje’ en zou het tegelijkertijd een zuivere ono zijn.
Coomans de Ruiter et al. 1947 gaan uit van de
ijslandse naam Skúmur; ijslands skum ‘donker’.
Misschien heeft oudnoords skuggi ‘schaduwbeeld’ hiermee van doen (vgl. NEW 1992 sub
schouwen); de g wordt nl. nog geschreven in
færös Skúgvur.
1
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2

Van dit Gr woord afgeleid is Lat cataracta >N
cataract ‘waterval’. B&O 1822 hebben de toenmalige wetenschappelijke naam “Larus Catarractes L.” (bij gebrek aan kennis van de onderhavige soort) fout geïnterpreteerd en geven
dan als N naam: “De watervals-Meeuw” ⇑.
Henrik Højer was een arts in Bergen, Noorwegen, die, deels via de N professor Pieter Pauw
(1564-1617), in contact stond met de Vlaming
Charles de l’Escluse (1526-1609), beter bekend als Carolus Clusius en van 1593 tot zijn
dood hoogleraar in de ‘exotische zoölogie’ te
Leiden. Door dit contact kon Clusius afbeeldingen maken van voor die tijd onbekende
vogels, zoals Grote Jager (de afbeelding die Jonston 1660 overgenomen heeft), de IJsduiker,
de Papegaaiduiker en de Reuzenalk. Uit een
andere hoek der aarde kende Clusius de Dodo.

Grote Kanoet

Grote Kanoet Calidris tenuirostris (Horsfield:
Totanus) 1821. Strandlopersoort uit het uiterste
oosten van Siberië met de bouw van de
Kanoet(strandloper) ⇑, maar iets groter. De snavel is bovendien flink langer, wat deze relatief
iets dunner doet gelijken: de verklaring van de
wetenschappelijke naam1 (Lat tenuis ‘dun’; Lat
rostrum ‘snavel’). De soort is slechts éénmaal in
de Lage Landen vastgesteld: van 19 september tot
6 oktober 1991 [Eigenhuis 1992, DB 14: 126-131].
De naam zoals in het lemma komt voor in BWP
III p.268 (1983), ws. een vertaling van E Great
Knot (<E Greater Knot [Prater, Marchant &
Vuorinen 1977] <(E?) Eastern Asiatic Knot
[Schaanning 1929, Ibis V(12): 38-39]), maar van
F Grand (Bécasseau) Maubèche (<F Bécasseau
de l’Anadyr), zweeds Större Kustsnäppa (zweeds
Kustsnäppa =Kanoetstrandloper) of R Bol’sjói
Pesótsjnik zou ook kunnen. D Großer Knutt <D
Anadyr-Knutt (naar de rivier, de plaats en het
gebergte van die naam in Oost-Siberië) [Nehls &
Schmeckebier 1988; Beitr. Vogelkd 34: 194-196].
Noors Sibirsnipe [Bentz 1989; Bilet, Syvertsen &
Wilson 1992, Fauna 45: 168-172]. Sp Correlimos de Bering (naar de Bering Straat).
Thomas Horsfield (1773-1859) was een arts
uit de V.S. die van 1796-1818 op Sumatra en
Java werkte (Zoological researches in Java and
the neighbouring islands, 1824) [Jobling 1991;
Stresemann 1996].
1

J van der Brugge (in litt.) tekent bij de door Van
Balen 1915 gebruikte wetenschappelijke naam
aan: “Tringa crassirostris = Calidris tenuirostris, Grote Kanoetstrandloper; het is moeilijk
te verklaren hoe zo’n vogel enerzijds de soortnaam crassirostris =‘diksnavel’ krijgt en van
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een andere auteur juist de naam tenuirostris
=‘fijnsnavel’; er is ofwel sprake van een ironische grap ofwel van een type-exemplaar dat
toevallig een erg dunne snavel had (de naam
tenuirostris is het oudst, Totanus tenuirostris
Horsfield, 1821 – Java).” Mogelijk is de verklaring: de snavel van de Grote Kanoet is weliswaar dikker, al is het slechts een fractie, maar
lijkt relatief dunner doordat hij aanzienlijk
langer is.

1

Schlegel (1844; 1852; 1858) neemt de naam
van Linnaeus niet over, ws. vanwege diens
foute omschrijving. Het woord arundinacea
gebruikt hij wél in de wetenschappelijke naam
voor de Kleine Karrekiet, in 1844 als Salicaria
arundinacea Selby en in 1852 en 1858 als
Calamoherpe arundinacea, Boie.

Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus Borkhausen 1793. Bij ons in de Lage Landen soms als
(invasie)gast verschijnende Vinkvogel, die in alle
opzichten sterk aan de Kruisbek ⇑ doet denken,
maar iets groter is dan deze en een zwaardere
snavel en een lager klinkende vluchtroep heeft.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 vermelden de naam van het lemma, in de toenmalige
spelling: “Curvirostra major L. – De groote
Kruisbek.” Schlegel 1858 vermeldt de naam
“Groote kruisbek” (p.350) en verder: “In … ons
rijk … wordt hij slechts zeer enkel, wanneer hij
na den broedtijd rondzwerft, waargenomen.” In
Schlegel 1852 wordt de soort niet genoemd.
Gavere & Bemmelen 1856 maken melding van
een geschoten exemplaar in oktober 1837 tussen
Groningen en Assen en N. Groenewegen in
Wickevoort Crommelin 1858 maakt melding
van een exemplaar “eens te Velsen geschoten”.
Bij deze meldingen is alleen gebruik gemaakt van
de wetenschappelijke naam, toen Loxia pityopsittacus Bechstein.
Grote Lijster Turdus viscivorus Linnaeus
1758. Grotere tegenhanger van de in de Lage Landen veel bekendere Zanglijster (als broedvogel) of
veel talrijker Kramsvogel (als wintergast). Fries
Dûbele Lyster (‘dubbele lijster’) geeft de grootteverhouding wat overdreven weer: de Grote Lijster
is slechts iets groter dan de Kramsvogel, waarmee hij in het verleden werd verward (nog door
Linnaeus 1758!) of op één hoop gegooid.
Houttuyn 1763 vermeldt de onderhavige
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Grote Karrekiet Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus: Turdus) 1758. De (ruim) grotere
tegenhanger van de Kleine Karrekiet ⇑, een tot de
Zangers te rekenen, vrijwel uitsluitend in het
Riet verblijvende zomervogel. De Grote Karrekiet is de afgelopen decennia in de Lage Landen
vrij zeldzaam geworden. Maar in vroeger jaren
was de soort zo algemeen bekend, vooral door
zijn zang, waarin men de naam (“karre-karrekiet”) zou kunnen horen, dat de naam de toevoeging ‘Grote’ niet eens kreeg, m.a.w. de soort was
bekender dan de Kleine Karrekiet, die het adjectief kreeg). Linnaeus ‘kende’ de vogel al in 17581,
maar rekende hem tot de Lijsters, en gaf voorts
een omschrijving die niet klopte! Houttuyn 1763
begrijpt om welke vogel het gaat, ws. uit de soortnaam arundinaceus (<Lat arundo =Riet), en uit
informatie die Brisson uit Frankrijk over de soort
verstrekt. Houttuyn noemt hem Riet-Lyster, in
feite de exacte vertaling van Linnaeus’ Turdus
arundinaceus. Hij noemt nergens de naam ‘Karrekiet’, een naam die Nozeman in deel I van NV
(1770) wél blijkt te kennen: “Turdus junco,
Groote of Dubbele Karakiet”, in een geciteerde
tekst ook Karrakiet [Schierbeek 1940 p.16].
Schlegel 1852 geeft op: “DE KAREKIET”, onder de
toenmalige wetenschappelijke naam Calamoherpe turdina, Bonaparte1 en vermeldt over het
voorkomen: “Broeit algemeen in het riet van de
meren en wateren der provinciën Noord- en
Zuid-Holland.” Als naam voor de Kleine Karrekiet geeft Schlegel 1852: “De kleine karekiet.”
Ook Albarda 1897 noemt Karekiet als officiële
naam, met Groote of dubbele Karekiet en Rietlijster als nevennamen. In De Vries 1911 fries
Reidlyster, een naam die Albarda 1897 ook
bedoeld zal hebben.
Linnaeus 1758 geeft: “(15) Turdus griseus,
subtus albidus, lineolis transversis lunatis fuscis, Pedibus cœrulescentibus.” Houttuyn: “Lyster die grys is, van onderen witagtig, met bruine
Maanswyze dwars-streepjes, de Pooten blaauwagtig.” Nu klopt er aan Linnaeus’ beschrijvingen
wel eens vaker één en ander niet, maar aan deze

beschrijving klopt eigenlijk niets! Vooral de
‘bruine maanvormige dwarsstreepjes’ aan de
onderzijde zijn volstrekt onverenigbaar met de
Grote Karrekiet en wijzen eerder op de Krekelzanger. Aangezien Linnaeus verwijst naar “Turdus Musicus palustris Dumetorum arundinum.
Klein.”, moet hier inderdaad aan die soort
gedacht worden. Klein (1750) woonde in het verspreidingsgebied van de Krekelzanger, en noemt
een element van de biotoop (dumetorum ‘(van
de) struiken’), dat wél bij Krekelzanger, maar niet
bij Grote Karrekiet past.
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naam, uiteraard in wat andere spelling: Groote
Lyster (p.481). Ook Schlegel 1828 (“echte standvogel”) en 1852 vermeldt hem onder de naam “De
groote lijster”, maar kent hem verder slecht: “Drie
voorwerpen, op den doortrek, twee in ZuidHolland, het derde in Noord-Brabant gevangen
(VERSTER en TER MEER).” NV 1797 noemt de soort
niet; wel de “Kramsvogel” met de daaraan synonieme naam “Groote graeuwe Veld-Lyster”.
HG 1669 scheidt de Grote Lijster (“Mistler,
Turdus viscivorus”) tamelijk precies van de
Kramsvogel (“Reckholter-Vogel, Wachholdervogel, Krammetsvogel, Pilaris, Trichada”); ws. was
dit dus bij Gesner 1555 ook al zo. Eber & Peucer
1549 echter combineren de namen heel anders,
waardoor het onduidelijk wordt of deze auteurs
de Grote Lijster wel kennen.
Bij JvM c.1266 komt naast “Merula” alléén
“Turdus” ter sprake, waarvan Van Maerlant zegt
dat het een “vogel clene” (kleine vogel) is, die
hoog in de bomen zijn nest maakt en een broedtijd van 10 dagen heeft. De conclusie is dat men
in die tijd Kramsvogel en (de mogelijk bij ons veel
zeldzamere) Grote Lijster niet wist te onderscheiden. Zeer onbeantwoord blijft daarom de
vraag, hoe Kitson 1997 [in Swanenberg 2000
p.75] zo zeker meent te weten dat “Turdus” en
“scric” in een vroeg-11e-eeuws brussels glossarium de Grote Lijster moeten voorstellen.
We moeten er van uitgaan dat vooral de oudere
N volksnamen die nu aan de Grote Lijster worden toegeschreven, oorspr. voor de Kramsvogel
(of Kramsvogel en Grote Lijster samen) golden.

Grote Mantelmeeuw Larus marinus Linnaeus 1758. Wintergast in de Lage Landen, sinds
1993 zeldzame broedvogel in N. In Thijsse 1944,
Van Dobben 1957 en NAE 1958 nog Mantelmeeuw ⇑ genoemd, maar het bnw. ‘Grote’ maakt
in Kist 1954 al deel uit van de zuidN naam en in
CNA 1958 ook van de officiële N. Dit was goed ter
vermijding van misverstand: er is nl. ook nog de
Kleine Mantelmeeuw ⇑, die in de loop van de 20e
eeuw steeds algemener in de Lage Landen voorkwam. In NV 1829 had de soort (marinus) overigens een naam met twéé adjectieven: “Groote
zwarte Mantel Meeuw”.
Houttuyn 1763 noemde Linnaeus’ 3e Meeuw,
Larus marinus, in het N: Mantel-Meeuw. Houttuyn schrijft hierover: “Dit is de gewoone ZeeMeeuw van Europa, en de grootste onder de
Meeuwen. Men vindt ’er inzonderheid op ’t
Eiland dat aan Tessel vast is, meest uit Duinen
en Zandvlakten bestaande, een groote menigte
van, dermaate, dat hetzelve, van wegen de Eije-

ren deezer Meeuwen, Eijerland genoemd wordt.”
Verder: “Deeze Meeuwen zyn het, waar van men
zegt, dat, in hunne Maag, wel eens zeven
Haringen te gelyk gevonden zyn. Immers zy hebben byna de grootte van een Gans. De kleur van
den Kop, Hals, Keel, Borst en Buik, is spierwit,
die van de Rug en de Slagpennen gitzwart; waar
tegen wederom de Staartpennen wit zyn, en de
Slagpennen witte tippen hebben” (p.146).

Grote Pieper Anthus richardi Vieillot 1818
(eertijds Anthus novaeseelandiae (J F Gmelin)
1789). De grootste der in Europa voorkomende
Piepersoorten, waarvan de broedplaatsen echter
in Midden- en Oost-Siberië liggen. Langs de kust
van de Lage Landen komt deze soort (in klein
aantal) op de trek voor, maar toch is hij dermate
zeldzaam, dat het verrassend is dat Schlegel hem
in zijn lijst van 1852 al noemt, onder de naam
“De groote pieper” (p.70). Ook is het niet goed
voorstelbaar dat deze zeldzame soort zich bij het
publiek volksnamen verworven zou hebben. De
door B&TS 1995 (p.172) genoemde namen Dobbele Pieper (in Maastricht) en Zandleeuwerik
hebben dan ook op de (eveneens vrij grote) Duinpieper betrekking, en niet op de Grote Pieper.

Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis (O’
Reilly: Procellaria) 1818. Groot formaat Pijlstormvogel, die in de Lage Landen hoogst zelden
aan de kust wordt waargenomen. Het eerste
geval in N was een vondst op 17 november 1915
te Noordwijk (ZH); sindsdien is nog maar een
zeer klein aantal wn.en gevolgd (vergelijk een heel
andere status-situatie in N onder de Grauwe Pijlstormvogel). Voor de N naam zal door museumornithologen (in 1915) gekeken zijn naar wat het
buitenland te bieden had: E Greater Shearwater
[Ogilvie-Grant 1905] (thans E Great Shearwater), D Großer Sturmtaucher [Hennicke 1905],
of de wetenschappelijke naam: Lat gravis ‘zwaar’
(dus vanzelf ook groot). O&V 1925 en Van Oordt
1943 (p.9) spellen nog Groote Pijlstormvogel.
Grote Stern Sterna sandvicensis Latham
1787. Middelgroot formaat Stern, die in N in
enkele grote kolonies aan de kust broedt. Heeft
enkele volksnamen, die ws. van ouder datum
zijn dan de officiële (boeken)namen. Deze volksnamen zijn/waren echter slechts aan weinige
mensen bekend, wier belangstelling vooral de
eieren gold, die voor de consumptie geraapt werden. Aan het grote publiek is/was de soort zelve
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nauwelijks bekend.
1822 geven
als N namen: “De zwartbekkige Zee-Zwaluw,
Caugek”. Schlegel 1828 zegt weliswaar: “bewoont voornamelijk de Hollandsche kusten”,
maar geeft geen hollandse naam! Pas in het vijfde
(en laatste) deel van NV (1829), in welk werk de
volgorde der vogelsoorten voornamelijk werd
bepaald door de bekendheid ervan, kwam de
Grote Stern aan bod; hij heette toen Groote Zeezwaluw, in Thijsse 1944 nog de officiële naam.
De huidige wetenschappelijke naam is afgeleid
van het engelse kustplaatsje Sandwich in het
graafschap Kent, omdat de naamgever, de
Engelsman John Latham (1740-1837), exemplaren vanuit die plaats had toegezonden gekregen.
De latinisering van Kent heeft geleid tot een
andere wetenschappelijke naam, nl. Sterna cantiaca, welke in 1788 door Gmelin werd gegeven,
en die nog door Schlegel en Albarda 1897 werd
gebruikt. Lathams naam is dus ouder.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS

B&O

Grote Tafeleend

Grote Trap Otis tarda Linnaeus 1758. Forse
vogel van Kalkoengrootte (wat normaal is voor
een Trap ⇑ – het bnw. Grote zou dus eigenlijk
overbodig zijn, maar er is ook nog een Kleine
Trap), die nu in de Lage Landen zeldzaam is,
maar hier in vroeger eeuwen in het winterseizoen
aan de mensen opviel vanwege zijn grootte en
talrijkheid.
Schlegel 1852 vermeldt: “De groote trapgans.
Wordt in Noord-Brabant wilde kalkoen ge noemd… Ik weet slechts van twee voorwerpen,
hier te lande geschoten: het eene bij den Helder,
het andere in Zeeland. De Heer VERSTER VAN
WULVERHORST deelt mij mede, dat er in de laatste veertig jaren ook twee voorwerpen in NoordBrabant geschoten werden.” Schlegel 1858: “De
Groote trap”. Het schaarse tot zeldzame voorkomen in N wordt ook nu bevestigd: “Van het
najaar af, zwerft hij den geheelen winter door, tot
grootere of kleinere vlugten vereenigd, rond, en
wordt alsdan van tijd tot tijd in ons land, Denemarken, het Oldenburgsche enz. geschoten. In
andere streken, b.v. aan de Ems, is hij somtijds,
in het najaar, vrij menigvuldig.” Over de status
van de soort in de tijd van Houttuyn 1763 is
maar moeilijk een betrouwbare indruk te verkrijgen. Het is echter wel opvallend dat Houttuyn
hem de “Gewoone Trap” noemt, en daaraan toevoegt: “Men zou deezen de Groote Trapgans
mogen noemen, om dat hy de grootste is van dit
Geslagt.” Verder: “In onze Provinciën ontmoet
men hun zeer zelden …” De Nederlander Merula
(1605, boek 3, p.43): “Zij komen over in den
herfst. De velden, die zij, vele t’zamen innemen,
schijnen met schapen overdekt te zijn: worden
over zulks zeer gehaat door de warmoesluiden”
[citaat bij Schlegel 1858, p.403]. Van Heenvliet
(c.1636) zou hierover gematigder uitspraken
gedaan hebben [citaat bij Brouwer 1953, p.13],
maar hier is dan weer niet zeker of dit ook slaat
op het winterse voorkomen van de Grote Trap
(het zou nl. ook nog kunnen, dat het matig frequent voorkomen betrekking heeft op de soort
als broedvogel).
Grote Zaagbek Mergus merganser Linnaeus
1758. De grootste der drie soorten Zaagbekken ⇑, die de Lage Landen ’s winters bezoeken.
Houttuyn 1763 noemt de naam Zaagbek ⇑ voor
het geslacht Mergus bij Linnaeus 1758. Alle drie
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Grote Tafeleend Aythya valisneria (Wilson)
1814. Amerikaanse soort van Duikeend, die
gelijkenis heeft met de Tafeleend, maar iets groter is. De naam staat in Grzimek 1973, zij het
daar gespeld: Grote tafeleend (p.580); mogelijk
diende D Riesentafelente (<D Vallisneriaente)
[Kolbe 1972 (1981)] als voorbeeld. Am/E Canvasback (sedert 1800). Cock Reijnders ontdekte op 9
januari 2003 te Castricum het eerste (als wild
beschouwde) exemplaar in N.
De wetenschappelijke soortnaam is de vogel
gegeven naar zijn voedselplant, Vallisneria spiralis L., maar Wilson spelde per ongeluk met één l
[Terres 1980]. {Jobling 1991 zegt dat de Eend
genoemd is naar Antonio Vallisnieri de Vallis-

nera (1661-1730), een italiaanse botanicus,
maar vermoedelijk is het alleen de plant die naar
deze onderzoeker genoemd is.}
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europese soorten worden bij Linnaeus en bij
Houttuyn genoemd, maar het is de vraag, of Linnaeus en Houttuyn een duidelijk beeld van elk
van de soorten hebben. Zo geeft Linnaeus een
zeer verdachte omschrijving van Mergus merganser (“Mergus, Crista dependente, Capite
nigro cærulescente, Collari albo”), terwijl Houttuyn (op p.74) onder het kopje “Mergus serrator.
Langbek” verwijst naar een kleurenillustratie,
die dan echter in plaats van een Middelste Zaagbek, een % Grote Zaagbek voorstelt! Houttuyn
noemt Linnaeus’ Mergus Merganser DuikerGans, een rechtstreekse vertaling van de Lat
naam (Merg-anser; Lat mergo =onderduiken)
(p.71). NV 1809 geeft de namen Groote duikerGans en Dubbelde Zaagbek, waarmee het woord
zaagbek voor het eerst in de soortnaam verschijnt met bovendien al de indicatie ‘groot’
(‘dubbel zo groot’). Schlegel 1852 geeft de naam
in cursief (als teken van nog niet volledig ingeburgerde N naam), vermeldt echter de biotoop
(vermoedelijk!) niet correct: “De groote zaagbek.
In het koude jaargetijde aan onze zeekusten.”
Schlegel 1858 blijft beweren (p.565): ”… vooral
bij koud weder, in kleinen getale aan onze kusten”, maar voegt daar nu aan toe: “daarentegen
vrij algemeen in Groningen aangetroffen. Gaat
ook de rivieren op tot diep in het vasteland.” Op
p.567 vermeldt Schlegel dat de Middelste Zaagbek ⇑ veel algemener is dan de Grote Zaagbek,
ook “op onze [zoete] wateren”.
Fries Grutte Bûnte Dûkein [Visser 1993;
B&TS 1995] <Greate Bûnte Dûker [ViF 1979]
<Greate bûnte Dûkel-ein [De Vries 1928
(1912)].

Grote Zee-eend Melanitta fusca (Linnaeus:
Anas) 1758. Op de Zwarte Zee-eend gelijkende
vogel, die ’s winters bij ons op zee verblijft, en
welke iets groter is dan deze. De N naam komt
ws. vanuit het studeervertrek.
Hoewel Linnaeus 1758 deze soort vrij eenduidig omschrijft (“Anas nigricans macula pone
Oculos lineaque Alarum albis”; de soort staat
bovendien tussen nog andere zoals de Zwarte
Zee-eend en de Koningseider die een knobbel op
de snavel hebben!), geeft hij er toch de minder
geslaagde naam “fusca” (donkerbruin) aan.
Houttuyn 1763 ‘vertaalt’ dan ook prompt
“Bruine [Eend]” (p.26) Deze naam is niet echt
gelukkig, want het volwassen % is even zwart als
de Zwarte Zee-eend, afgezien van de kleine witte
onderdelen op de vleugel en onder het oog. Houttuyn maakt melding van de F naam la grande
Macreuse, en Schlegel 1844 van F Double

macreuse. De laatste naam is stellig overdreven
(‘dubbele zwarte-zee-eend’). Niettemin neemt
Schlegel later het motief ‘groot’ in de naam over.
NV deel IV geeft nog de naam Bruine Zee-eend,
behoudt dus het element ‘bruin’, maar voert het
element ‘zee’ in. Terecht, want bij ons verkeert
deze soort vrijwel uitsluitend op zee. Dezelfde
naam geeft B&O 1822.
Schlegel 1852 vervangt dan het element ‘bruin’
door het element ‘groot’ in “De groote zeeëend”.
Ook in 1858 hanteert hij deze naam. Albarda
1897 grijpt echter weer terug op ‘bruin’: Bruine
Zee-eend (p.107), evenals Snouckaert 1908
(Bruine Zeeëend). In Thijsse 1944 is het weer
Groote Zeeëend. NAE 1958: Grote Zee-eend.
Voous 1980 Grote Zeeëend. In 1996 werd de spelling Grote Zee-eend verplicht (met koppelteken).
Fries Grutte See-ein (<fries Greate Séein
1976 <Greate Sé-dûker 1912), naast een aantal
alternatieve namen waarin ‘brune’ voorkomt,
zoals Brune Seedûker (<Brune Sédûker 1928,
letterlijk ‘bruine zeeduiker’) [De Vries]. Deze
benaming is wel terecht, omdat de Grote Zeeeend een Duikeend is, maar werkt verwarring in
de hand met de Zeeduikers ⇑ welke namelijk niet
met de Eenden verwant zijn.

Grote Zeekoet Oude N naam voor de Kort-

snavelzeekoet ⇑ bij Van Dobben 1957. Eerder
Groote Zeekoet bij Schlegel 1852, Albarda 1897
en O&V 1925. Het predikaat Grote is nauwelijks
terecht, en dus gaat ook de Regel van Bergmann
nauwelijks op. De Regel van Allen (zie sub Noordelijke Grijze Snip) gaat mooier op: de soort heeft
een duidelijk kortere snavel dan de Zeekoet ⇑.

Grote Zilverreiger Casmerodius albus (Linnaeus: Ardea) 1758. Synoniem: Egretta alba. [DB
19: 22 (1997]. Geheel witte (vandaar ‘Zilver-’)
Reiger, die veel groter is dan de verwante Kleine
Zilverreiger. Deze soort was lange tijd zeldzaam
in de Lage Landen, maar broedt sedert 1978
(weer?) in N en wordt hier nu steeds talrijker. (In
vroeger eeuwen kwam deze soort misschien ook
als broedvogel in N voor.) Zie sub Zilverreiger.
Houttuyn 1763 (p.213) kent de soort uit de
internationale literatuur, uit de boeken dus. Hij
noemt hem Witte Reiger. Schlegel 1858: “De
Groote zilverreiger.” “Hij dwaalt somtijds naar
Midden-Europa af, en werd herhaaldelijk, onder
anderen in Januarij en Februarij 1855, in ons
land geschoten.” Schlegel 1852 noemt de soort
echter nog niet. Fries Grutte Wite Reager
(<Greate Wite Reager 1976). In 1928 was de
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soort kennelijk nog niet in Friesland waargenomen. De Vries 1928 geeft geen naam op (wél
Wite Reager voor de Kleine Zilverreiger).

Gruns Groensel Groenseleer Grisselaar
Grusseleer Vlaamse namen voor de Geel -

gors ⇑ [WVD 1996 p.152]. Grunselaar en Grunseleer worden opgegeven voor de Groenling [WVD
p.104]. Het nauwst aansluitend op het vlaamse
gebied is de westelijke helft van Belgisch Brabant,
waar WBD 2001 de namen Griensel en Groensel
opgeeft voor de Geelgors, gevolgd door een groter
maar diffuser gebied met de namen Griensel,
Grungsel en Groensel voor de Groenling [kaartjes p.173, 130].
Grunsel ‘Groenling’ bij Schlegel 1852.
Van Den Heede 1996 herleidt tot een vlaams
ww. gronsen ‘een gonzend geluid voortbrengen’.
Zij ziet de namen dus als half-onomatopeeën.
Een steun voor deze zienswijze biedt het F ww.
grincer, mogelijk verwant met of geleend naar
vlaams gronsen, dat precies aangeeft waardoor de
Geelgorszang gekenmerkt wordt: het voortbrengen van “un son aigu et prolongé” [Robert
1993]. Ook qua vorm is er een sterk argument
dat deze ww.en in het spel zijn: F grincer is de
genasaleerde vorm van een ouder F grisser; met
dit gedenasaleerde grisser kan vlaams Grisselaar
mooi overeenstemmen. De klinker heeft zich in
het oostvlaams tot een [oe] ontwikkeld (pop
spreekt men in het oostvlaams uit [poep]),
waardoor echter de gedachten sterk gestuurd
werden in de richting van de kleur groen; zozeer
dat NEW 1992 onder het trefwoord groensel
(=‘Groenvink’) ook inderdaad voor de etymologie van de kleurnaam groen uitgaat! (Zie ook sub
Gele Groninger.) Vermoedelijk heeft dat er ook
toe bijgedragen dat de naam, die oorspr. gestaan
zal hebben voor de Geelgors, deels overging op de
Groenling Chloris chloris ⇑.

Grutte Eksterspjocht Officiële friese naam
voor de Grote Bonte Specht ⇑ [Boersma 1994].
Meer sub Eksterspecht.
Grutte Klikstirns Officiële friese naam voor
de Reuzenstern ⇑ [Boersma 1994]. In ViF Greate
Klikstirns, in De Vries 1928 “Greate Klikstirns
ef Greate Kliksterns”, in De Vries 1912 een “?”.
Klikstirns ⇑ is de officiële friese naam voor de
Grote Stern en de Reuzenstern is groter dan de
Grote Stern; zo bekeken is Grutte Klikstirns een
goede naam. Maar wat is een Klikstirns naar de
letter van het woord en kun je de Reuzenstern
óók een soort van ‘Klikstirns’ noemen? De roep
van de volwassen Reuzenstern is een Reigerachtig “krre-AHK” [Svensson & Grant 2000], dus als
onomatopee is Klikstirns voor de Reuzenstern
een misnomer.
Grutte Krúsbek Officiële friese naam voor de
Grote Kruisbek ⇑ [Boersma 1994]. In De Vries
1928: Greate Krúsbek. De Vries 1911 had een
“?” waar de friese naam had zullen staan.
Grutte Mok Officiële friese naam voor de
Grote Pijlstormvogel ⇑ [Boersma 1994]. In ViF
1976: Greate Mok. Voor Mok, zie aldaar. De
soort, een vogel van volle zee, en dan ten onzent
ook nog eens een heel zeldzame, is nooit met
zekerheid in Friesland gesignaleerd.
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Grutte Bûnte Dûkein Officiële friese naam
voor de Grote Zaagbek ⇑ [Boersma 1994; Visser
1993]. Eerder Greate Bûnte Dûker [Boersma
1972; ViF 1979] en Greate bûnte Dûkel-ein
[De Vries 1928, 1912]; letterlijk staat er ‘grote
bonte duiker’ resp. ‘grote bonte duikeend’.
Te bedenken valt echter, dat Dukein (ook gebruikt voor de Brune Dûkein =Witoogeend)
noch Dûker (ook gebruikt voor Swarthalsdûker
=Geoorde Fuut) specifieke friese termen voor de
groep der Zaagbekken zijn. List juny 2003 stelt
daarom *Grutte Saachbek als nieuwe friese
naam voor.

Grutte Bûnte Wilster Officiële friese naam
voor de Morinelplevier ⇑ [Boersma 1994]. In De
Vries 1928 en ViF 1976 Greate Bûnte Wilster.
De Vries 1912 geeft nog een “?”.
De naam is wel secundair aan Bûnte Wilster ⇑
voor de Bontbekplevier, en zo is het bnw. grutte
‘grote’ terecht, maar de naam is uiteindelijk toch
ongelukkig gekozen omdat de Morinelplevier
heel anders ‘bont’ is dan de Bontbekplevier en
omdat de Morinelplevier kleiner is dan de soort
die in Friesland bekend staat als dé Wilster, te
weten de Goudplevier.
ViF noemt op p.471 een aantal meldingen van
de soort die in de periode november-maart
gedaan zijn. Dit is, naar de huidige kennis, een
héél merkwaardige tijd van het jaar: zouden het
niet vogels van een andere soort geweest zijn (te
denken valt aan winterkleed Zilverplevier!), en
zou de naam Greate Bûnte Wilster, die voor winterkleed Morinelplevieren al helemáál niet klopt,
daarmee te maken kunnen hebben?

GRUTTE PIPER – GRUTTO

Grutte Piper Officiële friese naam voor de
Grote Pieper ⇑ [Boersma 1994]. ViF 1979: Greate Piper. De Vries 1911: “Frysk: ? – Hilgelânsk:
Br§§f (Briif)1. – 1 Onomatop.”
Grutte See-ein Officiële friese naam voor de
Grote Zee-eend ⇑ [Boersma 1994].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS ViF 1976: Greate
Séein; De Vries 1928: Brune Sé-dûker, Greate
brune Dûkelein ef Greate brune Dûker; De
Vries 1912: Greate Sé-dûker. Albarda 1897:
geen speciale friese naam.
Grutte Skraits Officiële friese naam voor de
Grote Jager ⇑ [Boersma 1994].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS ViF 1977: Greate
Skraits. De Vries 1928: Greate Skraits ef Greate
Skreits en Greate Strontjager. De Vries 1912:
Skraits ef Skreits, maar precies dezelfde namen
hier voor de Middelste Jager. Albarda 1897
noemt geen aparte friese naam.

bekend voorbeeld van een zgn. zuivere onomatopee (geluidsnabootsende naam). In het voorjaar
roepen de vogels “gruut-o-gruut-o-gruut”, waarin
de [uu] bijna klinkt als [ie]. Een andere onomatopoëtische (volks)naam is dan ook Griet ⇑.
Ernaast oostfries Greta en Grita [NEW 1992
p.220; De Vries 1928 p.97]. Schlegel 1858
noemt naast de officiële naam Grutto ook de
volksnaam Grut, welke volgens B&TS 1995 in de
Zaanstreek (NH) voorkomt. Fries Grütte bij
Gesner 1555 [Suolahti p.283].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Vroeg 1764 noemt
“GRUTTO of MAARL”. Houttuyn 1763 noemt
alleen de naam Poelsnep, geen onomatopoëtische naam. Toch bestond die toen (of eerder) al
wel: Van Heenvliet (c.1636) noemt de “Maerel
oft Gritto” [Swaen 1948]. NV 1770 noemt de
namen Grutto, Marel en Marl. De voorloper van
fries Skries ⇑ vinden we in een plakkaat van
Ernst Casimir van 9 oktober 1628: Schrye
(“… de Schryevanghst … vyffhondert Schryen …”)
en in HG 1669 (“Die Friesen nennen ihn ein
Schrye”).

Grutte Swartkopmiuw Officiële friese naam
voor de Reuzenzwartkopmeeuw ⇑ [Boersma
1994]. ViF 1977 vermeldt de soort niet, geeft dus
ook geen friese naam.
Grutte Trapgoes Officiële friese naam voor de
Grote Trap ⇑ [Boersma 1994]. De Vries 1928 en
ViF 1976: Greate Trapgoes.
Grutte Wite Reager Officiële friese naam
voor de Grote Zilverreiger ⇑ [Boersma 1994].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De Vries 1928
noemt de soort niet en De Vries 1912 geeft een
“?” waar de friese naam had zullen staan. In
Boersma 1972 en ViF 1976 bijna de naam van het
lemma: Greate Wite Reager.
Grutter Volksnaam in de Zaanstreek (NH)
voor de Grutto ⇑ [ZiK]. De Grutter is de naam
van het tijdschrift van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek (met de 21e jaargang in 1997).
Er is hier ook de variante vogelnaam Grut.
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Grutto Limosa limosa (Linnaeus: Scolopax)
1758. Eén der bekende N weidevogels, nu in zijn
voortbestaan bedreigd door ecologisch onverantwoorde landbouwvoering. De naam is een

Grutto

D Uferschnepfe (letterlijk: ‘oeversnip’), terwijl
de Rosse Grutto Limosa lapponica in het D
Pfuhlschnepfe (letterlijk ‘poelsnip’) wordt
genoemd. N Poelsnep voor Linnaeus’ Scolopax
limosa (nr.10) wordt genoemd door Houttuyn
1763 en Roodhals [Poelsnep] voor Linnaeus’
Scolopax aegocephala (nr.13). Daar Linnaeus
met Scolopax Lapponica (nr.12) de Rosse Grutto
op het oog had (en met Scolopax haemastica,
nr.14, een aparte, noordamerikaanse gruttosoort Limosa haemastica), zullen Sc. limosa en
Sc. aegocephala wel haast dezelfde soort geweest
moeten zijn. Inderdaad voert Schlegel 1858 de
wetenschappelijke naam “Limosa aegocephala”
voor de Grutto (p.437). De betekenis van aegocephala is: ‘Geitenkop’ (<Gr aix ‘Geit’ en Gr

GRYFFÛGEL – GÛLSWAN

kephale ‘kop’), een naam bij de oude Grieken,
misschien vanwege de gelijkenis van de lange
snavel van de Grutto met de sik van een Geit;
(vgl. de N volksnaam De dame met het lange
gezicht voor de Houtsnip). Deze betekenis is
begrepen, want in de landstaal vertaald door de
Nederlanders (volksnaam Geitekop), de Belgen
(hoewel slechts half begrepen met Geitemelker!)
en de Engelsen (met Goat-head) [Houttuyn
1763]. Deze laatste naam leidt tot de bespreking
van:
E Godwit, welke naam al in 1544 bij Turner in
de gelatiniseerde vorm (“godwittam”) wordt
aangetroffen. Lockwood 1993 denkt dat deze
naam gemodificeerd is door volksetymologische
invloeden. Hij gaat hierbij uit van een nietovergeleverde onomatopoëtische basis. De voornoemde naam Goat-head wordt noch door Lockwood, noch door Jackson 1968 genoemd, en is
dus, evenals fedoa, een verlorengegane E naam
voor de Grutto. Er valt evenwel veel voor te zeggen dat juist Goat-head de basis is geweest voor
Godwit. Zo ligt een assimilatie van de t van goat
aan de stemhebbende h van head voor de hand en
krijgen we de uitspraak [’goudhed]. Volksetymologische verbastering kan vervolgens Godwit
(‘vernuft van God’) hebben doen ontstaan. Gruson 1972 heeft echter een andere verklaring: E
Godwit <middelengels god wiht ‘goed wezen,
goed creatuur’ (vergelijk N wicht) waarbij zeker
gedacht kan worden aan de grote waarde (in geld)
van de soort, want hij was op culinair gebied
gewild. De in het bovenvermelde plakkaat van
Ernst Casimir genoemde 500 Grutto’s en Kemphanen werden aan bescherming onttrokken,
omdat dit aantal ieder half jaar naar “den
Coninck van Groot Brittannien” moest worden
gezonden! Deze consumeerde dan de lading.
{F Barge (à queue noire) sinds 1553 (Belon)
<berge (1532) [C&C 1995] en/of ?<volksLat bardea ‘Kuifleeuwerik’ [Robert 1993]. Deze laatste
link is dus niet zeker. C&C zien een relatie met de
bard ‘keltische minstreel’, die tijdens zijn voordracht zijn stem verheft. Zijn stem verheffen
doet ook de Grutto (zie boven). Maar misschien
is er volgens deze auteurs ook verband met het
provençaalse ww. barja (=F bavarder ‘babbelen’).}

1

De determinaties zijn wellicht de volgende:
“Smeant” = Wintertaling Anas crecca (de
naam ‘Smeant/Smient’ is later overgegaan op
Mareca penelope).
“Teeling” = Zomertaling Anas querquedula.
“Slub” = Slobeend Anas clypeata.
“Griff-Vogel” = Krakeend Mareca strepera
en/of Pijlstaart Anas acuta.
“wilde Ente” = Wilde Eend Anas platyrhynchos.

Gûlswan Friese volksnaam voor de Wilde

Zwaan ⇑. Fries gûl ‘gil, schreeuw’ past niet zo
goed op het geluid van de Wilde Zwaan. Fries
gûle ‘huilen’ past mogelijk iets beter, en Zantema 1992 geeft: “De ûlen, seefûgels, hûnen,
wolven gûle” en “De wyn gûlt yn ’e skoarstien.”
Het geluid van de Wilde Zwaan (waarvoor zie sub
Zwaan) lijkt wel iets op het gehuil van de Wolf
Canis lupus. De Vries 1912 en 1928 vermeldt de
naam van het lemma.
ETYMOLOGIE fries gûle komt overeen met
westdrents goelen ‘gillen, klagend janken’ [Smit
1996], westerkwartiers goeln ‘huilen’ [Weijnen
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Gryffûgel Grypfûgel Friese volksnamen voor
de Krakeend ⇑ [De Vries 1912; 1928]. Ws. was
de eerste naam er het eerst, en is de tweede een
verbastering, en tegelijk een wonderlijke en onterechte associatie met fries grypfûgel ‘hebzuchtig
persoon’. De Krakeend kan nl. op geen enkele
manier geassocieerd worden met ‘grijpen’ (con-

tra B&TS 1995 p.47). In HG 1669, teruggaand op
Gesner 1555: Griff-Vogel (“Diese obgenannte
Enten … werden bey den Niederländern gefunden, und deren sind mancherley; welche Smeant,
Teeling, Slup, Griff-Vogel und wilde Enten
genennet werden.” De soorten staan in volgorde
van oplopende grootte1; de informatie en de
namen kwamen ws. van Gybertus Longolius (zie
noot 1 sub Haarsnip).
Bij de vorming van Grypfûgel kan N Kriependte [VK c.1618] geen rol gespeeld hebben,
want dit was eerder een zuidN naam [Wilms
970312,5]. Mogelijk is fries Griet ‘Krakeend’
slechts een variant.
ETYMOLOGIE De Vries 1928 verwijst naar de
noordfriese namen Grêfùgl op Amrum en Föhr
en Grefügel op Sylt voor de Pijlstaart. (Wüst
1970 geeft de (noord)D namen Gräfägl, Grauvagel en Graue Mittelente voor de Pijlstaart en
Graue Ente voor de Krakeend). Uit dit alles blijkt
dat in al deze namen verwezen wordt naar het
overwegend grijze (grauwe) aspect van de %% in
prachtkleed van deze twee soorten, al zijn er ook
wel andere Eendensoorten overwegend grijs! Als
de naam voor de vogel er in het oudfries (voor
1550) al was, zal deze *Gre-fugel geluid hebben.
Bij Gryffûgel is de eerste f in de naam een
metanalytische. Zie ook sub Grêffûgeltsje. Voor
de etymologie van N grauw/fries grau zie sub
Grauwe Fitis.

GÛLSWEL – GUNTERBOKKIE

1996], noordhollands (westfries) gule, guile ‘huilen’ [Pannekeet 1990] en N (dial.) guilen ‘huilen
van de wind’. Ablautend oudnoords gaula ‘huilen, schreeuwen’. Verwant zijn ws. lets/oudpruisisch Gulbis en litouws Gulb ‘Zwaan’, die NEW
onder N galpen plaatst.
Eveneens verwant, maar zonder eindconsonant, is fries geie ‘schreeuwen, ophef maken’,
~oudnoords geyja ‘blaffen’. Verwant buiten het
germ: o.a. Gr PVF6T cháskoo ‘gapen’ (>Gr PV@H
cháos ‘chaos, wanorde; de onmetelijke lege
ruimte die bestond voordat iets geschapen was’
en PVFµα chásma ‘ravijn, grote ruimte’ >byzantijns-Gr chasmata >N kazemat ‘bomvrij gewelf’).
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Gûlswel Friese volksnaam voor de Gierzwaluw ⇑. Voor het element gûl- zie sub Gûlswan.
Het geluid van de Gierzwaluw wordt in het N
omschreven als gieren, in het fries ook als piipje,

vandaar ook de friese volksnaam Piipswel ⇑. In
De Vries 1928 een aantal volksnamen voor de
soort, w.o. (als 5e in de rij) Gûlsweal. De Vries
1911 en Albarda 1897 noemen deze naam niet.
De naam van het lemma maakt onderdeel uit
van de (later verzonnen) officiële friese naam
Alpengûlswel (=Alpengierzwaluw).

Gunterbokkie Volksnaam voor de Watersnip
(⇑ en zie sub Bokje) in Dwingeloo en Norg (Dr)
[B&TS 1995; resp. Jans Sikkens 030304, sprekend over een generatie geleden]. Het eerste deel
van de ss. is de stam van drents guntern ‘hinniken van een Paard, lachen als een hinnikend
Paard’. Smit 1996: “In de Lheedermao haaj vrogger veule gunterbokkies. Een gunterbokkie mak
een apart geluud as hij vlög.” [Bedoeld wordt: het
zgn. blaten van de Watersnip].

HAAKBEK – HAAN

Haakbek Pinicola enucleator (Linnaeus:
Loxia) 1758. Fries Heakbek ⇑. Een met de Kruisbekken verwante Vinkachtige die broedt in Scandinavië, Siberië en boreaal Noord-Amerika, die
zeer zelden (2x) naar N afdwaalt. Hij heeft een
úítstekende bovensnavelhelft (‘haak’), maar de
ondersnavelhelft kruist niet met de bovenneb
(zoals bij de Kruisbekken). vD 1961-1995 geeft
Haakvink als synoniem; de bron hiervan is nog
onbekend. D Hakengimpel. {Gimpel <mhd
gümpel (Sachs 1531) (<mhd gumpen ‘springen’;
vgl. E jump) is de naam voor de Goudvink ⇑. Ook
québécois (frans-canadees) Bouvreuil ‘Haakbek’
betekent naar franse maatstaven ‘Goudvink’.
Ook de Am volksnaam Mope (=‘weinig bewegende vogel’) is hoogstwaarschijnlijk <E Mwope,
Mawp <E *Mope (>E Nope) <E Malpe <E Alp(e)
‘Goudvink’ (1275), waarvan de etymologie onbekend is [Lockwood 1993].}
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Albarda 1897 geeft
de naam van het lemma (p.18). Schlegel 1858
noemt wel de toenmalige wetenschappelijke
naam, maar geen N, omdat de soort nog niet in N
was aangetroffen. Houttuyn 1763 vertaalt Linnaeus’ 3e ‘Kernbyter’, Loxia Enucleator, met
Kanadasche Kernbyter. Via de Fransman Brisson was nl. bekend dat deze soort ook in Canada
voorkwam. Houttuyn kent de soort zelf niet.
Houttuyn (p.502): “Deeze Vogel onthoudt zig
in de Pynboombosschen der hoogste deelen
van Sweeden en van Kanada, leevende van Pynappelen, en derzelver Pitten zaaijende. Des Winters vertrekt hy naar de Zuidelyke deelen van
Sweeden, gaande in ’t end van Oktober Upsal
voorby. Jong zynde is hy rood, oud zynde geel, en
maakt by nagt een zeer sterk geluid. Van de
Sweeden wordt hy Swensk-Papegoja, Tallbit en
Paris-Fogel genoemd, wegens zyne fraaiheid.”
Meer bijzonderheden in Wilms 960722,5-6.
ETYMOLOGIE haak: N haak <mnl hake, haec;
oudsaksisch hako; fries heak; D Haken <ohd
hako; oudengels haca ‘grendel’ (E hook en N
hoek zijn verwante woorden); noors/zweeds
hake, deens hage <oudnoords Haki (persoonsnaam); idg *keg, *kek ‘pin, haak’ (Klankwet
nr.9); lets kegis ‘kruk’ en litouws kénge ‘haak,
deurklink’. Voor de etymologie van bek zie aldaar.
Haan
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H

Mannelijk Huishoen, Gallus gallus
forma domesticus. In het ornithologisch jargon
ook het % van Fazant, Auerhoen en Korhoen. Bij
de Kemphaan ⇑: het %; vandaar fries Hoants ⇑.
In de gewone omgangstaal zijn er erg veel uitdrukkingen en zegswijzen met haan (Haantje de
voorste; Zijn haan wil koning kraaien; De haan

HAARSNIP

210

kraait het hardste op zijn eigen mesthoop;
hanenpoten, hanewaker etc.). Veel mensen hielden vroeger Kippen (zie Kip), dus ook de Haan
speelde een voorname rol in het dagelijks leven.
Als volksnamen voor enkele middelgrote Roofvogels kennen we Hanebijter (=Bruine Kiekendief), Haneschop (=Buizerd) en Hinnenbrawier
(=Rode Wouw) ⇑. Zie ook onder Hoan(e)-; vgl. E
Hen Harrier (=Blauwe Kiekendief). De N volksnamen voor Buizerd en Kiekendief lopen erg door
elkaar.
ETYMOLOGIE N Haan <mnl hane (Glossarium
Bernense c.1240); eerder al een onl woord in de
Lex Salica (8e eeuw) [Sijs 2001]; fries hoanne
<hôn <oudfries hona; oudengels hana (E cock
<F coq); nederduits Haan <oudsaksisch hano; D
Hahn <mhd hane <ohd hano; noors/deens/
zweeds hane, ijslands/færøers hani <oudnoords
hani; gotisch hana; germ *hanan <idg *kan
‘zingen, klinken’ (Klankwet nr.9); (>fins/
wepsisch/ests/wotisch/livisch kana kennelijk
ontleend vóór de Germaanse Klankverschuiving!); Lat cano ‘zingen’; oudiers canim ‘ik zing’;
Gr ei-kanos ‘morgen-zinger, Haan’.
N Hoen ⇑, Hen en brabants Hinne [VK; daar
ook “waeter-hinne”] zijn ab-en umlautsvormen
van ‘Haan’.

Haarsnip Officiële friese naam voor het
Bokje ⇑ [Visser 1993; Boersma 1994] (1). De
Vries 1912: Haersnip.
ViF 1977 voerde Heale Snip als officiële naam
en Haersnip als tweede keus. Fries haer ‘zompig
land, slik’, zegt ViF (p.662) (?). De naam geeft dus
aan dat deze Snip graag in de modder of in zompig land vertoeft. Het eerste element van de
naam geeft een tegenstelling aan met dat van
Strandbokje ⇑ en Strânsnip ⇑, ook “Snip” genoemde vogels (het Bokje is eveneens een soort
van Snip), die echter een geheel van “haer” verschillende biotoop hebben (of heten te hebben
wat de Strânsnip (=Bonte Strandloper) betreft).
NV III (1797 p.237) noemt “Halfsnepje, Haairsnep” als namen voor het Bokje; vgl. sub (2).
(2) Houttuyn 1763 noemt Haairsnepje als N
naam voor Linnaeus’ 9e ‘Strandloper’ “Tringa
Hypoleucos”, waarmee Linnaeus, denken we
thans, de Oeverloper ⇑ bedoeld zal hebben. Als
ook Houttuyn deze soort op het oog gehad heeft
(wat nog maar de vraag is), dan is Haairsnepje
een oude N naam voor de Oeverloper. MH noemt
mnl Haersneppe en geeft als omschrijving
“Haarsnip, strandloopertje.”
Jonston 1660 geeft op Tab.31 een redelijke
afbeelding van een Watersnip (óf een Bokje!) en

vermeldt hierbij: “Scolopax Seu Gallinago minor
Har Schnepf”. D Har Schnepff1 staat ook in HG
1669 (p.226); daar lijkt de naam op de Oeverloper te slaan (synoniem Herrenschnepffe).
De oudste bewijsplaats voor de D naam
(Harschnepff) is in Longolius 1544. Gybertus
Longolius (1507-1543) was echter een Nederlander, geboren in Utrecht [Balis 1968 p.8], volgens
Stresemann 1996 een Fries (p.14). D Harschnepff vinden we ook in Eber & Peucer 1549,
maar bij die auteurs staat er óók het synoniem
“ein neun morder” [=Neuntöter, ‘Klauwier’].
Hier moet aan een heel andere referent gedacht
worden, nl. aan *Harr-schnepfe, ‘harrende
Schnepfe’ [=‘(ongeduldig) wachtende Snapper
(=Vliegenvanger)’]. In deze betekenis geeft ook
de VK c.1618: SNEPPE = Ficedula (zie sub Vijgensnip). Verder wordt de D naam later verbasterd
tot Herrschnepff (letterlijk ‘heren-snip’, misschien vandaar F Bécasse des Seigneurs), Heerschnepff (letterlijk ‘leger-Snip, Snip die in
heerscharen door het zwerk vliegt’). Deze namen
golden voor Bokje en/of Watersnip. [Wilms
960731,9]
De friese/D naam is ook in het R overgegaan,
met daarbij zoals gebruikelijk de overgang van de
h- naar de g- (vgl. R garém ‘harem’): R ΓaDT>,B
Garsjnep ‘Bokje’. Vergelijk voor een soortgelijke
transformatie sub Wâldsnip.
Verwantschap met het element -haar in de
vogelnaam is ws. ook aanwezig in zweeds
Härfågel ‘Hop, Drekhaan’.
ETYMOLOGIE Hoe de -aa-klank in Haarsnip1,2
ontstaan is, is vooralsnog niet duidelijk, want
ten grondslag ligt ws. mnl hore, hor ‘slijk, drek,
vuil’ [MH] en/of oudfries hore ‘slijk, slik, slib,
drek, modder’ (vgl. hoarwâl ‘wal van slootaarde
op de kant van een sloot’); oudengels horh
[Wilms 960731]. Ohd horo- ‘modder’ is volgens
Grimm mogelijk de basis van ohd *hor-snëpfa en
ook aan ohd Horotumbil ‘Roerdomp’ ⇑, een
vogelsoort die in de eerste plaats aan Riet, maar
daardoor ook wel aan ‘modder’ (drassige plaatsen) gebonden is (meer sub Domphoren). Dit
element zit ook in D Horbel (<horo- + belche;
Belche ‘Meerkoet’ ⇑ is etymologisch verwant
met ohd belihda ‘wit’, Lat Fulix en Fulica en Gr
phalerós ‘wit’, naam voor Meerkoet en Bokje
[Wilms] en voor de Smient [Van Beckum 1952].
[NEW 1992 p.584-5; B&TS 1995; Wilms
960731,9]
1

Het is de vraag of N haar (gerelateerd aan het
betekenisaspect ‘veen’) terechtgekomen kan
zijn in de friese vogelnaam Haersnip. N/
nederduits haar ‘hoogte in een veen of hoogte
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in een heideveld, langgerekt van vorm en
(eventueel) stenig’; in oudere betekenis (oudnederlands harah / oudsaksisch hara) ook
‘steenhoop, offerplaats’; basis van veel geografische namen als Hargen, Haren (in N en in
Niedersachsen, Duitsland), Slagharen, Zevenaar en mogelijk ook Haarlem (<Haralem
(9e eeuw)). Voor de plaats Kievitshaar (Ov)
(<Khyvedeshaar 1336) zie sub Kieviet. Voor
een ‘hoogte begroeid met lage bosschages’ zie
sub horst.
Misschien is er invloed geweest van het woord
*haver ‘Bok’, waarvoor zie sub Havergeit.

Haeghel-gans Benaming in de VK (c.1618)
voor “Fulica”, dus de Meerkoet Fulica atra. De
naam heeft misschien hetzelfde benoemingsmotief als de volksnaam Hagelzakje ⇑ voor de
Dodaars. Maar vrijwel zeker is dit benoemingsmotief dan secundair, omdat Kiliaan een synoniem HAEL-GANS vermeldt waarin het woord
‘hagel’ in ieder geval niet meer herkenbaar voorkomt. En omdat Kiliaan na het trefwoord “ger.”
vermeldt, is er vrijwel zeker verband met ohd
hagalgans in de Versus de volucribus (13e eeuw),
en dan ws. ook met de anseres grandinis bij
Albertus Magnus (1268-1280). Deze naam was
synoniem met anseres niuis en beide stonden
voor de Sneeuwgans ⇑!
D Heergans (<mhd hergans, hargans <ohd
horgans (=Meerkoet, maar letterlijk ‘slijkgans,
moerasgans’) passen wat betekenis betreft geheel
bij Kiliaans “Fulica” [Wilms 960731,9]; de vorm
Haeghel-gans kan hieruit echter niet door verbastering ontstaan zijn.
Als de naam uitgelegd moet worden als ‘Gans,
wiens huid gebruikt kan worden als hagelzakje
(zakje waarin de jager hagel bewaart)’, dan moet
het schieten met hagel in c.1618 al gebruikelijk
zijn geweest. Inderdaad staat in De VK: “HAEGHELGHESCHUT. Grando sagittarum.” {Ook wordt in
de VK SNAP-HAEN vermeld, maar dit alleen met
de betekenis “Grassator” ‘nachtbraker, aanrander, straatrover’; de oudste vindplaats is 1521
[VT 2000], maar ook MH vermeldt het; oudste
vindplaats van N snaphaenroer ‘vuursteengeweer’ is 1657 [VT] (contra Sijs 2001 p.1078,
die 1680 aanhoudt).
B&TS 1995 vermelden als tijd waarin de naam
Hagelzakje (voor de Dodaars) ontstond “in de
18e eeuw”.}
Misschien ook slaat het woord haeghel op de
(witte!) bles van de Meerkoet.

Grasmus

Hagekrûper Officiële friese naam voor de
Grasmus ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911
noemt de naam niet; eerste keus naam voor de
Grasmus is hier: Haechrobyntsje. De Vries
1928 noemt de naam van het lemma dan wel,
maar niet als eerste keus. Voor de etymologie van
hage zie sub Heggenmus, voor die van krûper zie
sub Boomkruiper.
Hagekutte Hagemutte Hagerutte
Hagetrutte Vlaamse volksnamen voor de Heggenmus, maar ook wel voor andere in hagen verblijvende Zangvogels, zoals Braamsluiper,
Grasmus, Tuinfluiter en Zwartkop [WVD 1996].
Het eerste element is daarmee verklaard. Het
tweede bestaat uit variaties op een scheldwoord,
iets wat bij dit type Zangvogels vaker voorkomt
(zie sub Treit en Taats). VT 2000 vermeldt mnl
rut ‘arm, gemeen volk’ (15e eeuw). Voor -kutte
zie sub Kutke-Gaap. Voor -trutte zie Treit.
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Hagelzakje Naam voor de Dodaars. Schlegel
1854 vermeldt de naam “bij Rotterdam”,

HALSBANDMUS – HANEBIJTER

Albarda 1897 “bij Haarlem”. Rynja 1983 vermeldt Kleine aegelzak (zonder h dus) voor ZuidBeveland. Van zijn huidje maakten jagers vroeger een zakje waarin zij de losse hagel bewaarden.
Zie ook sub Haeghel-gans. Het leren zakje werd
ook wel aangewend om tabak in te bewaren;
daarvan vlaams Toebakzakje en Bozzeken toebak (‘beursje tabak’) [WVD 1996 p.212] en het
algemenere Pookske in NB [B&TS 1995].
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Halsbandmus Oudere alternatieve benaming
voor de Spaanse Mus ⇑ [vD 1961; Oosthoeks
Encyclopedie 1968 sub Mus]. Het benoemingsmotief is wat vaag: de Spaanse Mus heeft duidelijker dan de Huismus een witte halsring, maar
deze is weer niet zo mooi als bij de Ringmus.
Halsbandparkiet Psittacula krameri (Scopoli:
Psittacus) 1769. Synoniem: Palaeornis torquatus. Vrij forse groene Parkiet ⇑ met op de zijhals
een dunne zwarte ‘halsband’, welke zich in het
roze onopvallend voortzet. De soort is in de Lage
Landen en elders in Europa op sommige plaatsen, dikwijls ook in steden, na introductie een
‘wild’ bestaan gaan leiden [Teixeira 1979; BWP 4
1985; SOVON 1987].
Het is in Europa ws. de langst bekende Papegaaiachtige, nl. al bij de Oude Grieken (Gr
Q\JJα6@H psíttakos ‘Papegaai’ ⇑) was hij bekend
[Stresemann 1996 p.25]; vandaar ws. Palaeornis,
letterlijk ‘oude vogel’. Hij is inheems in tropisch
Afrika (het type-exemplaar van Scopoli komt uit
Senegal; W H Kramer was een oostenrijkse
natuurvorser die in 1765 stierf), Irak, Pakistan,
India en Sri Lanka (=Ceylon).
In Jonston 1660 komt een afbeelding van deze
of een naverwante soort voor, onder de naam
“Psittacus minor”, Tab.XIIII linksboven. De
figuur zou, volgens Houttuyn 1762, ontleend
zijn aan Olina 1622. Bij Linnaeus 1758 heerst
geen duidelijk beeld over de verschillende soorten Parkieten (van het geslacht Psittacula), zodat
zijn 9e Papegaai, “Psittacus Alexandri” door
hemzelf en door Houttuyn voor meerdere soorten tegelijk wordt gehouden; waaronder de Halsbandparkiet, welke eigenlijk de naam ‘Alexandri’
toekwam, omdat het deze was die Alexander de
Grote van zijn tochten meenam naar Europa.
{Nu is P. alexandri (L) 1758 de wetenschappelijke naam voor de Red-breasted Parakeet (King
et al. 1991 p.178).} Houttuyn (p.244) noemt de
N naam “De gekraagde [Pappegaay]”.
De N naam zal vermoedelijk een vertaling zijn
van D Halsbandsittich [Suolahti 1909 p.2]

(sedert 1960 broedend in Keulen). Rutgers 1968
gebruikt de onderhavige naam.
Fries Halsbânparkyt (?).
ETYMOLOGIE N hals <mnl hals (1240); D/ohd
Hals; oudengels heals; oudnoords en gotisch
hals; <Lat *kolso(m) >Lat collus, collum. Iers
coll ‘hoofd’, litouws kaklas ‘nek’ en lets kakls
‘nek’. Verwant is ws. ook Lat celsus ‘omhoog
gericht, hoog, rijzig’. Een (formeel) minder
verantwoorde etymologie gaat uit van het begrip
draaien (*quel-). Voor de etymologie van band
zie sub Bandijsvogel.

Halsbandvliegenvanger
Halsbânmiggesnapper Officiële zuidN resp.

friese naam voor de Withalsvliegenvanger ⇑
[Kist 1954; Boersma 1972]. Omdat de witte partij in de nek (=achterhals) van het % het karakter
van een band heeft, is de naam van het lemma
misschien iets kernachtiger dan de huidige officiële N naam. D (officieel) Halsbandschnäpper
(<Halsbandfliegenschnäpper).

Halve Snip, fries Heale Snip Volksnamen
voor het Bokje ⇑, omdat deze maar ongeveer half
zo zwaar is als de Watersnip. Ook de volksnaam
Kleine Watersnip komt voor. Houttuyn 1763
(p.233 en Bladwyzer sub H) gebruikte al de naam
Half-Snepje voor het Bokje, welke naam hij suggereert aan het E ontleend te hebben. Jackson
1968 (p.51) noemt E Half-snipe (in Norfolk). NV
1797 geeft Halfsnepje en Haairsnep op als
namen voor het Bokje (vgl. ook sub Haarsnip).
Handwerk Noordbrabantse naam voor de
Klapekster volgens Albarda 1897. Een eerdere
bron, Schlegel 1852 en 1858, geeft echter niet
een provincienaam, maar zegt dat de vogel zo
genoemd wordt “door onze Valkeniers”; kennelijk heeft Albarda toen gemeend dat de meeste
Valkeniers in Noord-Brabant woonden. B&TS
1995 verklaren het eerste deel omdat de vogel bij
de vangst “op de hand” zou worden genomen;
indien dit al het geval zou zijn, zal er toch sprake
zijn van volksetymologie: de naam is ongetwijfeld een verbastering van een oudere naam, waarvoor zie sub Hangwerck.
Hanebijter Volksnaam voor de Bruine Kiekendief [vD 1970]. Zie Hoanebieter, Haneschop
en zie sub Haan.

HANESCHOP – HANJÚKKER

Haneschop Volksnaam voor de Buizerd, genoemd in Gavere & Bemmelen 1856 (voor
Groningen), Schlegel 1858, Albarda 1897,
Snouckaert 1908, Thijsse 1944 en vD 1904/
1970. De naam is nog bekend in Vlaardingen bij
J Kortland (info Ben van As). B&TS 1995 vermeldt
de naam voor Drenthe.
De naam vindt nauwste aansluiting bij gronings Hoaneschrobber (=Buizerd) en via deze
met fries Hoanskrobber voor de drie soorten
Kiekendieven. In de Stellingwerven (ZuidoostFriesland) komt de naam Skoffert (=Bruine Kiekendief) voor waarin op vergelijkbare manier als
in Haneschop de -r- in het begin van de naam
ontbreekt. Een bindend element in de meeste
van deze namen is de ‘Haan’, het beoogde slachtoffer van de Roofvogels in kwestie. Omdat de
Buizerd en de (Bruine) Kiekendief een flink formaat hebben (vergeleken met Torenvalk en Sperwer, de bekendste Roofvogels), zal men gemeend
hebben dat deze een Haan gemakkelijk konden
slaan. In werkelijkheid is dat niet zo. Zelfs een
Hen (Kip) is al een te grote prooi (maar toch
vlaams Hinnenbrawier en E Hen Harrier!).
Het tweede element kan vervormd zijn, omdat
men zich bij ‘schoppen’ als agressieve handeling
iets kon voorstellen, en kennelijk niet bij
‘schrobben’. Het ww. schrobben komt echter in
bijna dezelfde betekenis ook voor zonder -r(schobben =‘krabben’). Voor de mogelijke uitleg
voor dit deel van de vogelnaam zie onder Hoanskrobber.

Klauwieren), welke namen teruggaan op ohd
Wargengil, Warchengil [Wüst 1970; Wilms
961129,3] en in E Wariangle (<middelengels
waryangle (c.1389) [Lockwood 1993] (alle voor
de Grauwe Klauwier) <oudengels weargincel
(met -incel als diminutiefsuffix) [Kluge 1899
p.32]. Dit element is ohd warc- ‘rover’, ~oudnoords vargr ‘Wolf, misdadiger’, zweeds varg
‘Wolf’ en oudengels wearg ‘misdadiger, vervloekte’, een etymologie die Lockwood niet kende (vgl.
sub Wariangle p.162). Het zijn woorden, die NEW
1992 noemt als ablautende vormen onder het
ww. worgen. In zweeds Varfågel en de D volksnaam Warvogel (beide ‘Klapekster’) is de tussen-

Hangnestje Oude naam voor de Buidelmees ⇑

Klapekster

[Houttuyn 1763; meer bepaald daar: Europisch
Hangnestje]. De naam is een voorbeeld van een
metonymia: het % van deze soort maakt een kunstig opgehangen bolvormig nestje.

Hanjúkker Noordfriese naam voor de Grauwe
Kiekendief op Amrum en Föhr [De Vries 1928],
letterlijk ‘Hanen-jeuker’, dus lees: ‘Hanenkrabber’ (zie ook sub Hoanskrobber). Suolahti
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Hangwerck Hankwerk Hancwerck Oude
namen voor de Klapekster, genoemd in de resp.
bronnen Hermans 1947, Houttuyn 1762 en
Wilms (in litt. 980325), waarbij de laatste als
“middelnederlands” wordt opgegeven (de naam
staat echter niet in MH). Zie ook sub Handwerk.
ETYMOLOGIE De N namen tonen een grote
overeenkomst met noors Handvark bij Brünnich
1764 [Wilms 980325,1] voor de Grauwe Klauwier (de Klapekster is eveneens een soort Klauwier). Het tweede element van deze namen zit
ook in D Warkengel, Werkengil, Würkengel en
Wörgengel (en ws. ook in officieel D Würger
en fries Wurger(t), letterlijk ‘wurger’, een goede
beschrijving van de jachtgewoonte van de

liggende gutturaal weggevallen (in de zweedse
naam mogelijk bevorderd door de omstandigheid
dat var =‘waakzaam’ [mb.98D,8]). Het eerste
element in de N namen is goed te verklaren
omdat de Klapekster en Klauwieren in het algemeen, hun prooi ophangen aan puntige voorwerpen zoals doorns (vgl. sub Doorndraaier) of
punten aan het prikkeldraad. De vogels fungeren
zo a.h.w. als mnl hancman (=‘beul’)! In N Handwerk is de -d- ws. een gevolg van volksetymologie
bij Valkeniers, die o.h.a. hun Valken op de
gehandschoende hand meevoeren. Misschien is
het de noorse naam Handvark evenzo vergaan.

HANNE – HARLEKIJNEEND

1909 geeft een oudere vorm Hanjüghar. Wüst
1970 en Buurman 1962-1975 noemen als D
volksnaam Hanjücker; dit is ws. hetzelfde friese
woord [Wilms 960917].
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Hanne Hannebroek Hanneke Hannik
Hans Volksnamen, afgeleid van de mansnaam
Hans of Johannes (Weijnen: Johanna) voor een
tamme Ekster, Zwarte Kraai, Kauw en/of
Vlaamse Gaai.
Bij Junius 1581 Hanneken (voor de Kauw) (zo
ook in HG), in de VK (c.1618): “hanne. i. exter.
Pica.”
D Hanneka, Hannike, Hansel, maar ook Jacob
en Klaas, zijn volksnamen voor de Kauw [Wüst
1970] {Hannckin in Gesner 1555 [Suolahti] zou
een vlaamse naam voor de Kauw zijn en is dus,
anders dan Wüst 1970 aangeeft, geen D. De
naam is ws. ook niet correct gespeld (de c moet
een e zijn).}
De namen hebben een enigszins spottend
karakter, samenhangend met dezelfde spottende
waarde van deze namen voor een persoon met
een sullig karakter. Hiervan is het mooiste, nog
levende voorbeeld hansworst ‘belachelijk persoon’ (zie ook Jan Pottagie-Eend), maar er zijn
ook tal van spreekwoorden en uitdrukkingen
met Hans, waaruit doorgaans minder fraaie
eigenschappen aan de kaak worden gesteld: Wat
Hansje niet leert, zal Hansje niet weten; Hans
komt door zijn domheid voort; Kwyt wie Hantsje
de mosk ‘de vogel is gevlogen’. Met Hansje-in-dekelder werd het kind in de moederschoot bedoeld
(dus eigenlijk ook het toppunt van naïeviteit).
Het ww. hannesen betekent ‘treuzelen, beuzelen, knoeien’. Ook in het D kent men Hänschen
(al sinds de 14e eeuw) om de spot te drijven met
allerlei eigenschappen, Hanneken ‘sukkel, Hannes’ (zie ook Hannegen) en (nederduits, 18e
eeuw) Hankemeier >N hannekemaaier (oorspr.
‘Westfaling die (c.1710) in de hooitijd in N gras
kwam maaien’; later: ‘ongemanierde kerel, houterige vent’). Vgl. ook Veelnk sub Veiling. [Wahrig 1992; Van Beckum 1952; B&TS 1995 p.53;
Wüst 1970]
Misschien houden de vogelnamen verband
met het kinderspelletje ‘Hansje-mijn-knecht’,
waarbij een ‘Hans’ is, die allerlei opdrachten te
vervullen krijgt en allerhande zaken moet aanbrengen; sommige tamme Kraaiachtigen voerden
ook allerlei, meest glimmende voorwerpen aan.
Het element -broek versterkt de ongunstige
betekenis. Een ‘broekje’ is een aankomend, onervaren jongmens. Nog ongunstiger is de broekschijter ‘lafaard’ en de inversie schijtebroek. Ook

van de naam Hannebroek bestaat de inversievorm
Broekhanneke ⇑. Ook Broekikster (=Vlaamse
Gaai) op Zuid-Beveland houdt hiermee misschien verband. Dat de onderhavige vogelsoorten
niet altijd in een even goed daglicht stonden/staan, blijkt ook uit het vlaamse gezegde Van
eksters en kraaien wordt men beschetterd (‘door
dwazen wordt men beschimpt’). [Ter Laan 1967;
vD 1970; vDE; NEW 1992; Swanenberg 1998]. Zie
ook Hannewuiten.
{Meertens 1949 verklaart hier broek als ‘drassig land’, maar de Vlaamse Gaai broedt nauwelijks op Zuid-Beveland, vindt daar namelijk zijn
goede biotoop niet! [Teixeira 1979; vgl. ook
Weijnen 1996 sub broekikster]. B&TS 1995
geven een andere verklaring, verband houdend
met broek ‘stameind van een boom’, waar dan
het nest zit [Swanenberg 1998 p.74 verwijst voor
deze uitleg naar De Bo 1892]; Post 1991 verklaart broek als een volksetymologische verandering uit keltisch brek ‘bont’.}

Hannegen (mv.) Benaming uit de 16e eeuw
voor een bepaalde zeevogel, die de vissers nabij
Shetland erop wees dat er Haring ter plaatse was.
De naam komt voor in een manuscript van Adriaen Coene, die destijds in Scheveningen woonde.
Hoewel de naam genoemd wordt naast de naam
“Jan van Gent”, slaat hij mogelijk (óók) op deze
soort. Mnl Hanne =Jan [MH], met als bijbetekenis ‘sukkel, hals’ konden in die tijd beide op de
Jan-van-gent (ook Zeezot of Gek, D Baßtölpel)
betrekking hebben. Niettemin zou ook een
andere soort in het spel kunnen zijn. B&TS noemen bijv. Hannie als naam voor de Roodkeelduiker. [med. G van der Bent 971119]
Hannewuiten Ook met ‘stomme h’: Annewuiten [Meertens 1949, kaartje p.103] en vervolgens met metanalytische N-: Nannewuiten.
Het zijn namen voor de Vlaamse Gaai. Het eerste element is de mansnaam en vogelnaam
Hanne ⇑. Zie verder sub Wouter.
Harlekijneend Histrionicus histrionicus (Linnaeus: Anas) 1758. Kleine soort van Duikeend,
waarvan vooral de volwassen %% opvallen door
hun bont getekende verenpak, als van een
(bonte) harlekijn. Reeds Linnaeus kende dit
beeld, want Lat histrio =‘toneelspeler’, waarbij
wellicht verwezen wordt naar de harlekijn (<It
arlecchino), een figuur uit het oude (oorspr. italiaanse) kluchtspel, die gekleed is in een bont,

HARPIJ – HASENVOET

nauwsluitend pak. F Arlequin plongeur <Garrot
arlequin (Garrot ‘Brilduiker’) kan echter beïnvloed zijn door F Harle ‘Zaagbek’ (Belon 1555)
welke naam op zijn beurt van onbekende origine
is ofwel (volgens Lockwood 1993) een klanknabootsende naam van germ origine. De Harlekijneenden van IJsland, het enige europese land waar
de soort broedt, hebben weinig neiging tot
trekken. De soort prijkt op de lijst van de nederlandse avifauna dankzij de ontdekking van Dirk
Moerbeek op 28 december 1982 van een volwassen & in de haven van IJmuiden [DB 6(2): 37-40,
1984].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De Europeanen
kenden de soort vóór en omstreeks 1758 ws.
alleen van exemplaren, die in zgn. menagerieën
te bezichtigen waren. Een soort als de Brilzeeeend, die te zien is op een schilderij van Jan
Breughel (1568-1625) en die evenals de Harlekijneend in Noord-Amerika broedt, zal de schilder mogelijk ook uit zo’n menagerie bekend
geweest zijn (of anders uit een amerikaans
geïllustreerd boek over de natuur aldaar), omdat
de soort hier in het wild nagenoeg nooit verschijnt. Dat verklaart, waarom de vogel hier niet
analoog naar zijn ijslandse naam Straumönd
(önd =Eend, straum ‘(berg)stroom’) is benoemd,
zoals wel deens Strømand en zweeds Strömand,
maar naar zijn bonte uiterlijk, juist de reden
waarom mensen de menagerieën bezochten!
Houttuyn 1763 maakt melding van de naam Jan
Pottagie-Eend ⇑, maar als ‘officiële’ naam werd
door hem opgegeven: Gekraagde Amerikaansche Eend, ws. ontleend aan Brisson die hem “de
gekraagde Eend van Terre-neuve” noemde. Buekers 1902 toont een afbeelding van een % op plaat
36; naast de toenmalige wetenschappelijke
naam Harelda histrionica L. noemt hij géén N
naam; Buekers kende het werk van Houttuyn
misschien niet.
Eykman 1925: “De Kragenente zou men in het
Hollandsch terecht met den naam van Harlekijneend kunnen bestempelen (Eng. Harlequin
duck).”

Hasenvoet Mnl “naam voor een uil” [MH],
mogelijk zelfs de Oehoe, gezien bij JvM c.1266
vs.2515-2520:
“Lagepus1 mach na tLatijn
In onsen Dietsche hasenvoet sijn;
Want daer si in den plumen staen,
Sijn si als hasen voet ghedaen,
Des voghels voet sekerlike.
Dit es die scuvut2 properlike.”
Uit de verdere tekst blijkt dat de soort solitair
in holen leeft, groot is als een Arend en oorpluimen heeft. In N zal de Oehoe nauwelijks uit de
natuur bekend zijn geweest (misschien wel in de
Ardennen), dus betreft het hier internationale
boekenwijsheid.
Zweeds *Harfång (“fötter stora som harefötter” (Rudbeck 1698) [Anfält et al. 1985]) is overgenomen in het F: Harfang (1760), zij het dat de
zweedse naam er één voor de Oehoe was en de F
voor de Sneeuwuil is gaan gelden; beide soorten
Uilen hebben zwaar bevederde poten, hazenvoeten
a.h.w. Houttuyn 1762 p.202 noemt Harfang3
de zweedse naam voor Linnaeus’ Strix nyctea
(de Sneeuwuil). [mb.98K,8 en 98L,18; Wilms
951126,1 en 971105,1]
Hazevoet is ook een N familienaam. Bij Den
Uyl moet er ook aan een flink formaat Uil
gedacht zijn. De familienaam Berghoef lijkt erg
op D Berg-Huw ‘Oehoe’; als de familie uit D zou
komen (wat niet zeker is), is deze verklaring een
alternatief voor een (ook niet bewezen) herkomst
à la ‘(wonende op een) *berg-hoeve’ [Stichting
‘Oud Aalsmeer’ 1993 p.43].
ETYMOLOGIE Haas: zie Eigenhuis in prep.
1

Lat lagopus is nu nog de wetenschappelijke
naam voor een aantal vogelsoorten met beve-
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Harpij Harpia harpyja (Linnaeus: Vultur) 1758.
(1) De grootste zuid- en midden-amerikaanse
Arend, die zich voedt met o.a. Apen. E Harpy
Eagle, Sp Aguila Harpía [Meyer de Schauensee &
Phelps 1978]. De soort werd beschreven door de
Spanjaard Francisco Hernandez (1517-1578),
lijfarts van Filips II.
(2) De naam zou voor iedere (felle) Roofvogel
kunnen staan (zie etymologie). B&O 1822 noemen de naam voor de Bruine Kiekendief: “Falco

rufus L. – De rosse Valk, Harpy.” Ook catalaans
Arpella vulgar staat voor de Bruine Kiekendief,
evenals de oude F naam Busard harpaye [Schlegel
1844]. E volksnaam Harpy =Bruine Kiekendief.
[mb.00A,28]
ETYMOLOGIE N Harpij (=Gr godin van de alles
meeslepende storm, in de gedaante van een Roofvogel met een meisjesgezicht en met armen die
in klauwen eindigen; afbeelding in Jonstonus
1660 Tab.62 met vermelding van “Harpijca”) <F
harpie <mf arpe (14e eeuw) <Lat Harpyia <Gr
¢DBL4α hárpuia ‘wegrukster’, verwant met Lat
rapio ‘snel grijpen, met geweld nemen’ (>E to
rape ‘verkrachten’ en E raptor ‘Roofvogel’ en Lat
rapax ‘meesleurend’; de wetenschappelijke naam
van de Steppearend/Savannearend: Aquila rapax).

HAUK – HAVERKNEU
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derde poten, zoals het Moerassneeuwhoen
Lagopus lagopus en de Ruigpootbuizerd Buteo
lagopus ⇑.
Zie Schovuut, Scuvuut en Schuifuil.
Harfång is ws. de voortzetting (en volksetymologische herinterpretatie) van een ouder oudengels Herefong, dat “army plunder” betekende
en mogelijk op een Gier sloeg. [Stanford;
Wilms 001029,4; 011125,2; mb.01C,57]
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[Boersma 1972]. In het oudfries zouden de volgende namen genoteerd zijn: oudwestfries Hauk
[FWH; ViF], Hauck [Albarda 1897; De Vries
1928], Havek [AEW; ViF], Havuk [De Vries 1928],
Havk [De Vries 1928]. Helgolandfries Groot
Hâfk [De Vries 1928], Groot Hoask [Reichenow
1920].

Havergeit Hornse volksnaam voor de Watersnip (⇑ en zie sub Bokje; zie ook sub Haarsnip) in
Molenbeersel (BL) [WLD p.216]. Het eerste deel
van de naam betekent ‘Bok, Geitenbok’ (naar het
blatend baltsgeluid van de soort), waardoor de
naam in feite een tautologische ss. is. Deze kon
des te gemakkelijker ontstaan, omdat het eerste
deel niet meer begrepen werd: het woord is zelfs
in het mnl al niet meer opgetekend. Ook de verbastering van oostfries Bäferbuk ⇑, waar de aanvangs-b eerder een h geweest zal zijn, is door
onbegrip over het eerste deel van de ss. te verklaren. Etymologisch identiek zijn nederduits
Haverzeg, D Habergeiß, Haowrbuck in Altmark
en Haberbock in Pruisen en oudengels Hæfreblete, Hæferblæte (waar het tweede deel ‘blater’
betekent) en Hæfer-gât (Holthausen 1934), alle
voor de Watersnip. D Habergeiß is secundair ook
‘nachtspook’ gaan betekenen: men vond de in de
avondschemering rondvliegende en blatende
Watersnip kennelijk erg griezelig!
ETYMOLOGIE haver- ‘(Geiten)Bok’: in het mnl
en N is het woord niet meer op andere plaatsen
traceerbaar dan in de onderhavige vogelnaam; dit
i.t.t. haver ‘landbouwgewas’ waarvoor zie Haverkneu.
In de uitdrukking Hij zit erop als een bok op de
haverkist komen de woorden Bok en haver óók
bij elkaar; dit zal echter wel toeval zijn, doordat
haver van meet af voor het ‘landbouwgewas’
gestaan heeft. Toch weet men nooit.
IJslands hafur ‘Bok’, færøers havur <oudnoords hafr (ijslands hafur ‘Haver’ komt van
oudnoords hafri; zie sub Haverkneu); oudengels
hæfer ‘Bok’; oostfrankisch Haberling ‘eenjarige

Bok’. Via Klankwetten nr.9 en 7 is de relatie met
Lat caper ‘Bok’, capra ‘Geit’ en capreolus ‘soort
wilde Geit, Gems’ (wetenschappelijk Capreolus
‘Ree’) en Gr 6VBD@H kápros ‘Wild Zwijn, tam
mannetjes-Varken’ duidelijk; er blijkt uiteraard
aanzienlijke betekenisverandering. Vgl. ook
Caprimulgus sub Geitenmelker. Verwant is ook
kymrisch (welsh) gafr ‘Bok, Geit’. Gezien oudindisch káprth- ‘penis’ zou de oerbetekenis ‘mannelijk dier’ kunnen zijn [AEW; Wilms 980615].

Haverkneu Volksnaam voor de Geelgors ⇑.
B&TS 1995 geven hem, als Gele Haverkneu, op
voor Gelderland en Overijssel. vD 1970 vermeldt
de naam zónder toevoeging van “(gewestelijk)”.
De naam wordt gevonden in Schlegel 1852:
“EMBERIZA CITRINELLA, Linné. DE GEELGORS.
Meest ook haverkneu; in den Tieler-waard drifter, in Noord-Brabant sep of schrijver genoemd;
dit laatste om de teekening zijner eijeren
(VERSTER).”
In NV II (1779) is het de tweede hoofdnaam
voor de soort: “EMBERIZA CITRINELLA, GEELGERST, HAVERKNEU.”
Houttuyn 1763 vermeldt in zijn ‘Bladwyzer’
(waarin hij de bijnamen doorgaans níét meeneemt) de naam ook: “Haverkneu … e. [=deel II
over de vogels] 550.” (Maar op p.550 staat
de naam niet; op p.522/523, onder Linnaeus’
Emberiza citrinella, valt de naam óók niet!)
Schaars 1989 vermeldt niet Haverkneu, maar
wel: Goldhamer (p.391), een naam die Gallée in
1895 voor de Achterhoek noemt.
Het element Haver- kan ingegeven zijn, doordat Geelgorzen zich wel bij graanakkers ophouden; er zijn ook de namen Gerstekneu (óók voor
Gelderland en Overijssel [B&TS]) en Korenknuiter (‘Grauwe Gors’ in St-Niklaas [WVD]). Maar
de naam Haverkneu kan misschien ook uit
*Hamerkneu of *Hamergeus verbasterd zijn
(Hamer dan uit D Ammer; vgl. E Yellow Hammer ‘Geelgors’). {In D Ammer zit nog weer een
andere korensoort ‘ingebakken’: ohd amaro
‘Sommerdinkel’, ‘Spelt Triticum spelta, een Tarwesoort’ [mb.98I,22].}
ETYMOLOGIE N Haver Avena sativa L.: <mnl
hāver, h~vere (1280); fries Hjouwer, noordfries
Heewer (Heewrfùgl ‘Witte Kwikstaart’ op Wiedingharde); oudsaksisch hab̄oro; nederduits
Hafer <mnd haver(e); D Hafer (<nederduits),
Haber <mhd haber(e) <ohd habaro; noors/
zweeds/deens havre, ijslands hafur, færøers hafri
<oudnoords hafri (voor ijslands hafur ‘Bok’ zie
sub Havergeit). Er is ook oudgutnisch hagri en
noors/zweeds (dial.) hagre, welke vorm de Fin-
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nen geleend hebben (o.a. als kakra).
Over de etymologische achtergrond zijn een
aantal uiteenlopende theorieën. De archeologie
heeft aangetoond dat reeds in de Bronstijd op de
Deense eilanden Haver werd verbouwd: onmogelijk is het dus niet dat de Germanen de naam
Haver van een substraatvolk hebben overgenomen [NEW].
Er zijn ook (minstens twee) theorieën, die
als oerbetekenis voor de naam Haver ‘(Paarden)haar’ aannemen. Voor het gewas Gerst Hordeum vulgare zou dit mooi kunnen opgaan: de
Gerstaar heeft bijzonder lange kelkkafjes die de
bloeiwijze het aanzien van een Paardenstaart
geven. De bloeiwijze van Haver daarentegen is
een ijle pluim; de gelijkenis met een Paardenstaart of met Paardenhaar is ver te zoeken.

Havik
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Havik Accipiter gentilis (Linnaeus: Falco) 1758.
In vrijwel geheel Europa en daarbuiten voorkomende Roofvogelsoort, die ook in de Lage Landen broedt.
De Havik leeft tamelijk verborgen; hij is vooral
bekend bij Valkeniers. {De kleinere verwant van
de Havik, de Sperwer ⇑, wordt in sommige talen
ook aangesproken met “-havik”, bijv. E Sparrow
hawk1 of zweeds Sparvhök. Sparrow en Sparv
zijn hierin met N Spreeuw verwante namen,
maar ze betekenen ‘Mus’. In onze taal daarentegen is de uitgang -er in Sperwer een restantje van
een woord dat ooit stond voor ‘Arend’.}
ETYMOLOGIE N Havik (mv. Haviken >Havikken; deze spelling reeds bij Albarda 1897) (<mnl
Havec (Bern. c.1240), Havic, Avec [JvM c.1266
vs.626]); oudsaksisch Hab̄uc (in eigennamen)
[VT; FWH]. D (Hühner)Habicht met paragogische
t, <ohd Habuh. {In bepaald D dialect wil men
van geen -t weten en spreekt van Habich, o.a. in
Habich ist ein besserer Vogel als Hättich (Van
Beckum 1952: “Hadden was een rijk man, Hebben is er beter an.”)}
Fries Hauk ⇑ <oudfries Hauk, Hauck, Havek,

Havuk, Havk [FWH; AEW; ViF; De Vries 1928].
Een oudere N naam luidt Duivenvalk ⇑; het
motief komt overeen met D Taubenhabicht
[Schlegel 1844], deens Duehøg en zweeds Duvhök; het zijn toepasselijke namen, want Duiven
behoren tot de prooidieren van de Havik.
Noors Hauk komt in spelling exact met de
friese naam overeen. Noors Hønsehauk is letterlijk ‘Hoenderhavik’; ijslands Gáshaukur, E Goshawk1 (<oudengels gōshafoc; oudengels hafoc,
heafoc) en ohd ganshabuh zijn letterlijk te vertalen met ‘Ganzenhavik’. Ze veronderstellen een
veel te grote natuurlijke prooidiersoort; Lockwood 1993 denkt dan ook dat het Valkenierstermen zijn voor Havikken, of eerder nog
Slechtvalken, die getraind zijn voor de Ganzenjacht. Het element Gas ‘Gans’ in oudnoords
Gashaukr (het is niet met zekerheid bekend
welke exacte soort bij deze naam hoort) zou door
de Vikingen in Engeland zijn opgepikt.
De ‘scandinavische’ naam Haukr (<oernoords
*hab̄ukaR) wordt in werkelijkheid op nogal wat
soorten toegepast. Het verst daarin gaan de Finnen, die het uit het noordgerm geleende Haukka
(ook Havukka en Havikka [AEW]) op meerdere
Roofvogelsoorten toepassen; inderdaad óók op
Kanahaukka (letterlijk ‘Hanenhavik’ of ‘Hoenderhavik’), fins voor Havik. Ests (verwant met
het fins) Haukas, maar officiële naam voor de
Havik: Kanakull.
Germ *habuka- [Wahrig 1992; NEW 1992],
*havukaz [Lockwood 1993] of *hafuka- [Suolahti 1909; FWH] zijn reconstructies die het zgn.
vogelsuffix -uk bevatten (zie Verantwoording:
Termen, sub suffix).
NEW, AEW, VT, WNCD 1980 en Vasmer [Wilms
960516] zien verwantschap met de R naam
Kobets ‘Roodpootvalk’. Daarbij gaan zij ervan uit
dat de eerste -a- in *havukaz kort uitgesproken
werd (in dat geval kan Klankwet nr.10 eventueel
van toepassing zijn) en dat de tweede medeklinker uit idg bh voortkomt (zodat daar Klankwet nr.1 geldt). Wanneer men dan *havukaz
omzet naar het idg, krijgt men *kobhugoz. R
Kobets en pools Kobuz lijken hier wel iets op (de
K hierin is ws. onvoldoende palataal van karakter
om klankwettig in de slavische talen tot een sisklank te leiden), en dan zou men in deze slavische talen verder kunnen zoeken naar een
eventuele oerbetekenis. {Pools Kobczyk, R Kobv
tsjik en servokroatisch Vjetruša kopcić staan alle
voor één en dezelfde soort van Valk: de Roodpootvalk Falco vespertinus. F Faucon kobez
‘Roodpootvalk’ is (weer terug) uit het slavisch
geleend. Pools kopcić en R koptít’ betekenen:
‘roeten, walmen, roken’. Pools Kopciuszek is
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‘Assepoester’ (asgrauw van het zwoegen), ook
‘Zwarte Roodstaart’. Deze werkwoorden hebben
betrekking op het % van de Roodpootvalk, dat
asgrauw van kleur is, als ware het beroet, en verv
klaren in ieder geval serv.-kr. Vjetruša kopcić. R
Koboez en/of pools Kobuz ‘Boomvalk’ is ws.,
evenals E Hobby ‘Boomvalk’, aan F (Faucon)
Hobereau ‘Boomvalk’ (middelfrans Hobé2 <oudf
Hobet2, Hoberel) ontleend (met de ‘slavische’
uitspraak van de aanvangs-H zoals ook in “Cholland” ‘Holland’), en mogelijk delen pools
Kobczyk (afleiding van Kobuz) en R Kobtsjik en
Kobets dat verband. F Hoberel houdt op zijn
beurt met het mnl ww. hob(b)elen verband (meer
sub Oebellawerk en Zwemmer). Het lenen over
en weer van Roofvogelnamen zal bevorderd zijn
door het Valkeniersbedrijf. – Een semantisch
verband met het oergermaanse woord voor Havik
is nu moeilijk te leggen, aangezien de slavische
Roofvogelnamen dus niet oerverwant zijn. Het
viel trouwens bij de etymologische theorie hierover toch al op dat er nooit een betekenis
genoemd werd. Het bleef altijd bij de veronderstelling dat Havik en Kobets formeel wel verwant
zouden zijn.}
Het beste alternatief is (nog steeds) van germ
*haf- (en *hab̄- bij toepassing van de Wet van
Verner; zie Verantwoording: Termen) uit te gaan,
waarbij idg *kap- ‘grijpen’ past [Suolahti 1909;
FWH]. Deze wortels *haf- of *hav- liggen ook ten
grondslag aan de ww.en heffen en hebben. Idg
*kap- zit in Lat capio ‘grijpen (vgl. ook sub Kets)
en Gr kaptoo ‘ik hap’, begrippen die op de Havik
van toepassing zijn. Er is ook Lat capus ‘Havik’
[AEW] {vDE wil idg *kap- in verband brengen met
Lat Accipiter ‘Havik’, maar volgens Coomans et
al. 1947 ligt dit verband niet zo eenvoudig.}
Lat gentilis moet hier vertaald worden met
‘edel’ (vgl. F gentilhomme ‘edelman’ en E gentleman ‘heer’), maar betekent in het Lat ‘stamverwant’, van Lat gens ‘geslacht, (volks)stam’; voor
Lat genus zie de etymologie van koning sub
Koningsarend. Zie ook sub Edelvalk.
1
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E Hawk is een algemene naam voor verscheidene soorten Roofvogels; idem Am Hawk.
Welsh Hebog ‘hawk, falcon’ [Lewis 1992],
ouder Hebauc, is uit het E geleend, evenals iers
sebocc ‘Havik’ [FWH].
Oud/middelfrans Hobet de haie (E Hedge
Hawk) was de naam voor de Sperwer, een felle
Roofvogel die niettemin voor de Valkenjacht
wegens ongehoorzaamheid vrij waardeloos
was (vgl. sub Zwemmer). Boomvalk en (de in
West-Europa zeer zeldzame) Roodpootvalk
waren dat ook. Mogelijk is Hobet de haie de

basis geweest voor E hobbledehoy ‘jongeling in
de vlegeljaren, slungel’ [Weekley 1967].

Havikarend Hieraaetus fasciatus (Vieillot:
Aquila) 1822. Forse Arendachtige Roofvogel uit
Zuid-Europa met het vliegbeeld van een Havik,
die in N slechts 3x vastgesteld is (de eerste op 24
januari 1958, een doodvondst vlakbij de duitse
grens bij Gendringen (Gld); peildatum 24/8/’02).
N vermelding in Verheyen 1943 en Huizinga
c.1900 (p.693) [Wilms 970404,2]. De N naam is
dus ws. aan D Habichtsadler1 ontleend [Voous
1980, De Lepelaar 71: 212] en/of van de wetenschappelijke genusnaam (door Kaup in 1844),
want Gr ÊXDα> hiérax ‘Havik’ en Gr ,J`H aetos
‘Arend’. Ook in het R is dit motief aanwezig: R
aFHD,$Å>Z6 @D.: Jastrebínyj arjól (R aFHD,$
Jástreb ‘Havik’ en R ?D.: Arjól ‘Arend’ ⇑).
1

bij S&vB 1892; bij Schlegel 1844 en Meves 1886
D Bonellis Adler; F Aigle Bonelli [Schlegel
1844] >Aigle de Bonelli [CAF 1997]; E Bonelli’s Eagle; It Aquila del Bonelli; <Falco Bonelli
Temminck 1823 [M&M 1988].
Voor Bonelli zie sub Bergfluiter.

Hazelhoen Bonasa bonasia (Linnaeus: Tetrao)
1758. Synoniem Tetrastes bonasia. Alleen in
Zuidoost-België, verder niet in de Lage Landen
voorkomende soort van Ruigpoothoen. De soort
komt in bossen voor; reden voor fries Boskhin ⇑.
Houttuyn 1763 vermeldt de naam van het
lemma. Hasel-hoen in Kiliaan 1599. E Hazel
Grouse (1783) (<Hazel Hen (1661)); D Haselhuhn <mhd haselhun [Eber & Peucer 1549]
<ohd hasilhuon, hasalhuon; maar er is ook D
Hasenhun (14e eeuw) en het Lat synoniem lagodias bij Eber & Peucer [Wilms 970318,3].
Kortom, is de vogel naar de Hazelaar Corylus
avellana L. genoemd (eventueel naar de noten,
maar daar is weinig reden voor!) of zit er in de
oorspr. naam het D woord Hase, net zoals het
begrip ‘Haas’ zit in lagopus (waarvoor zie Moerassneeuwhoen)? De Lat naam Gallina corylorum komt het eerst voor bij Gesner 1555, is dus
ws. de vertaling van de toen bestaande D naam
[Wilms 970424,6].
Zweeds Järpe, noors Jerpe (<oudnoords Jarpi)
‘Hazelhoen’ zijn met Erpel ⇑ en Raep-hoen ⇑ verwante namen.
Heakbek Officiële friese naam voor de Haakbek ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 gaf een “?”
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waar de friese naam had zullen staan. ZVN geeft
geen wn.en van de soort voor de provincie Friesland. In geheel N is de soort trouwens extreem
zeldzaam.

volksnaam Heedknippertien (voor de Braamsluiper), moet echter ook bij de Heedtukker aan de
mogelijkheid gedacht worden dat ‘Heed-’ staat
voor ‘heg’. Dit zou nl. ook een passend woord
zijn voor de biotoop van de Kneu. Voor het
tweede element zie de volksnaam Tukker.

Heegdeknippertien Volksnaam in Oost- en
West-Stellingwerf (z.o.-Friesland) en Drenthe
voor Grasmus en/of Braamsluiper [ViF 1979; ZiK
1962; B&TS 1995]. De naam wordt ook gespeld
Heedeknippertien, Heedknippertien en Heêdeknippertien. B&TS 1995 (p.203) ‘vertalen’
‘Heideknappertje’, maar dit is niet juist: beide
soorten komen weinig (Grasmus) of niet (Braamsluiper) op de hei voor. Smit 1996 geeft voor
Dwingelo e.o. heegde ‘heg’ en “de heegde knippen” ‘de heg knippen, de heg snoeien’. De vogelnaam moet dus vertaald worden met ‘heggenknippertje’, duidend op 1. het voorkomen in heggen en 2. het maken van een geluid alsof men de
heg knipt. Deze twee dingen passen heel goed op
de Braamsluiper (vgl. sub Molenaartje en Klappermanneke). Omdat Braamsluiper en Grasmus
zo op elkaar lijken, is het goed voorstelbaar dat de
naam ook op de Grasmus werd toegepast, maar
voor deze is de naam minder geslaagd.
ETYMOLOGIE drents heegde: oost-mnl heghe;
mnd hge; zie heg(ge) sub Heggenmus. Opmerkelijk is dat in dit drentse woord een d verschijnt.
Hetzelfde gebeurt in E hedge ‘haag, heg’.

Rosse Grutto

Heawylp Officiële friese naam voor de Rosse

Grutto ⇑ [Boersma 1972]. De eerste vermelding
van de naam is de ‘hollandse versie’ Hooiwulp
bij Albarda 1897. Deze naam is daarna ook in vD
opgenomen, maar vermoedelijk ten onrechte,
omdat de ‘hollandse versie’ ws. nergens bestaan
heeft. De oudste vermelding van de friese naam
is bij De Vries 1912, maar daar is de naam niet de
eerste keus. De friese naam is bovendien bij de
verkeerde soort terechtgekomen, nadat hij vermoedelijk éérst voor de Wulp Numenius arquatus gebruikt werd; déze kwam nl. vooral in
hooilanden voor [ViF 1977 p.675]. De Rosse
Grutto verschijnt veel minder in hooiland, en is
bovendien geen ‘Wulp’.

Heedtukker Volksnaam voor de Kneu.
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1995 vermeldt de naam maar doet geen opgave
van de locatie waarvoor de naam geldt. Wel vermelden zij de biotoop die hierbij behoort, nl. de
heide. Dit is bij een Kneu geen onmogelijkheid,
wat ook tot uiting komt in de volksnamen Heikneuter, Heivink en Heimourik. Gezien de

Heeger Noordfriese naam voor de Vlaamse
Gaai, op Helgoland, Amrum en Föhr. In Wiedingharde (Sleeswijk) Heegr. Op Amrum en Föhr
ook Ekkernheeger, met als eerste element ‘eikel’
(vgl. D Eichelhäher) (fries ekkel ‘eikel’) [De Vries
1911; 1928]. De naam is verwant met D Häher
‘Gaai’ en met oudengels Higora, Higera [De Vries
1929; Lockwood 1993 sub Jay p.89].
ETYMOLOGIE D Häher <mhd heher <ohd hehara <idg *k(r)ikr-, een klanknabootsing [Mackensen 1985; Wahrig 1992]. Het idg woord is
mogelijk de basis voor vogelnamen als N Reiger,
Raaf, Roek, Kraai, Kraan(vogel), Notenkraker en
Krekelzanger. Door een voorgeschoven s- te postuleren doen ook mee: D Scharbe (en N Aalscholver), N Scharrelaar, Scharluup (=Griel) en
Schriek (=Kwartelkoning), fries Skries (<Skrie
<*Skrier) (=Grutto), zweeds Skrika ‘Gaai’, E
Shrike etc. (vgl. mnl scarren, N schreeuwen, oudfries skria (>fries skreauwe), zweeds skrika en E
to shriek).

HEGGENMUS – HEGH-SCHERRE

Heggenmus Prunella modularis (Linnaeus:
Motacilla) 1758. Qua grootte en kleur aan een
Mus herinnerend vogeltje, dat zich o.a. in heggen
ophoudt, maar ook wel gewoon over de kale
grond loopt. Tot 1996 Heggemus, in Thijsse
1944 Heggemuschje en in Albarda 1897 Haagmusch (als volksnaam). De officiële naam in
Albarda luidde Bastaardnachtegaal ⇑ evenzo in
Schlegel 1852 (BASTERD-NACHTEGAAL). In Houttuyn 1763 is de officiële naam Basterd-Nagtegaal, maar in zijn tekst vermeldt hij ook de naam
Haag-Mosch, weliswaar als rechtstreekse vertaling uit het E (sinds 1570 is het daar Hedge
Sparrow <Hedge Sparowe (Palsgrave 1530))
[Lockwood 1993]. Het element heg zit ook in D
Heckenbraunelle (D Hecke ‘heg, haag’).

Heggenmus
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ETYMOLOGIE N heg(ge) <N hegghe (Dumus …)
[VK] <mnl hegghe; oost-mnl heghe; mnd hēge; D
Hecke <ohd hegga; E hedge <middelengels
hegge <oudengels hecg, hege; <germ *hagjō;
buiten het germ: welsh cae (<*kagio), cornisch
ke, gallisch caio, alle ‘omheinig, haag’. Verwant
zijn N haag (zie haegappelen onder Appelvink),
fries haach, drents heegde (zie sub Heegdeknippertien) en N heester (<m.e.Lat haesia <germ/
galloromaans *haisia + suffix -tra ‘-boom’, ook
in D Holunder, N hesselteer en E tree; vgl. etymologie van teer sub Tèrputje).

Hegh-scherre Oude N naam voor de Kwartelkoning bij Kiliaan 1599. Kiliaan omschrijft:
“Gallina secus, sepes decurrens, latitans, terram
que fodiens” [Soort Kip, die langs de heg loopt,
zich verbergt en de aarde omwoelt], waaruit nog
niet direct duidelijk is dat de Kwartelkoning
bedoeld is. Het plaatje in Jonston 1660 dat hier,

op de Lat woorden afgaand het beste bij past, is
dat van de “Gallinula terrestris” (Tab.31, in het
midden rechts), maar dit zal het Waterhoen
moeten voorstellen. Houttuyn 1763 noemt in de
tekst van zijn vogelboek op p.246 de Hegschaar
en op p.276 de Heggeschaar, twee licht verschillende namen voor dezelfde vogel (op p.246 kondigt hij nl. de soort aan). Uit de context op p.276
blijkt (min of meer) dat de Kwartelkoning
bedoeld moet zijn: “een rosagtige [‘Fulica’], die
[van de Duitschers] Heggeschaar geheeten
wordt …” Inderdaad vermeldt Wüst 1970 de D
volksnaam Hegg(e)schär, en deze heeft (in Wüst)
uitsluitend betrekking op de Kwartelkoning. Als
N naam echter is Heg(ge)schaar in 1763 minder
bekend, want Houttuyn vermeldt hem niet in
zijn “Bladwyzer”, en zelfs niet in de tekst die
behoort bij de soort in kwestie, die bij hem officieel “Kwartel-Koning” heet. Wél komen beide
elementen van de naam in het lemma op één of
andere wijze in zijn tekst voor: het tweede in de
geciteerde silezische naam Schernkner, het eerste in de uit het F vertaalde naam Brem-Rall
waarin het bindend betekeniselement ‘struik’ is.
De combinatie van dit ‘Brem’ met ‘scheer’ of
‘schaar’ vinden we nog in de vlaamse volksnamen Bremscharre en Bremscheer, beide voor de
Kwartelkoning [Wilms 980724,2].
ETYMOLOGIE Het element -scherre, en hierop
gelijkende woorden, gaat terug op mnl scarren1,
scerren, wat o.a. betekent: ‘een knarsend geluid
maken’. Dit klopt voor de Kwartelkoning, die
aan dat knarsend geluid zijn wetenschappelijke
naam Crex te danken heeft. Mnl scarren betekent ook ‘krabben, wroeten’, terwijl hiervan
gevormde iteratief scharrelen typisch slaat op
deze bezigheid van Kippen. Hieraan zal Kiliaan
bij de bovengeciteerde latijnse omschrijving
gedacht hebben! Ornithologisch gezien is het
echter fout: Kwartelkoningen scharrelen (=met
de poten omwoelen van de grond) niet als Kippen! Ook ‘scheren’ zij niet langs heggen; dus ook
de gedachte dat Kwartelkoningen zich normaal
in struikgewas ophouden, blijkt niet juist. Kwartelkoningen houden zich graag in grasland op
(wél daar, waar het gras hoog is). De combinatie
hegge-schaar kan als volgt ontstaan zijn: men
heeft het element scherre opgevat als ‘(knip)schaar’ waarmee men de heg knipte, wat ongeveer een geluid gaf als wat de Kwartelkoning
maakt; de gedachte aan “Brem(struiken)” werd
daarbij kennelijk iets aangepast in de richting
van een struik die men pleegt te knippen.
ETYMOLOGIE hegh: zie sub Heggenmus.
1

Zie hiervoor sub Scharrelaar.

HEIDEBARMKE – HEYKNAPPER

Heidebarmke Officiële friese naam voor de
Frater ⇑ [Boersma 1972]. Zantema 1992 geeft de
naam (/het woord) ook op in de betekenis
“schimpnaam voor heidebewoner”. De Frater is
in Friesland uitsluitend een wintergast (in wisselende aantallen), maar komt dan vrijwel uitsluitend aan de kust, op kwelders, voor. De naam is
daarom oorspr. ws. niet een naam voor de Frater
geweest, maar voor de veel algemenere Kneu, die
o.a. ook op heidevelden broedt (zie daarvoor
Hei(de)kneuter). Precies dezelfde verwisseling
van soorten is ook bij de naam Frater opgetreden.
Het element barm(ke) zit ook in fries Stienbarmke (=Barmsijs). Voor verklaring en etymologie zie sub Barmsijs.
Genoemde vogelsoorten zijn sterk verwant.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Albarda 1897 geeft
de naam in hollandse versie: Heidebarmpje. Ws.
is de naam kort tevoren in Friesland aan de Frater toebedeeld, toen men erachter kwam dat de
soort naast de Kneu in de provincie voorkwam.
Ook de synonieme friese naam Heiderobyntsje
kwam (van de Kneu) bij de Frater terecht [De
Vries 1911].
Heidehipper Officiële friese naam voor de

Tapuit ⇑ [Boersma 1972]. Zantema 1992 geeft
het woord ook op met de omschrijving “schimpnaam voor heidebewoner”, net als Heidebarm ⇑.
De Tapuit broedt o.a. op heidevelden, komt
daar op de trek ook voor. Het element -hipper
verwijst naar de hippende loopwijze. Met fries
hippe kan ook ‘het hoofd opheffen’ worden aangeduid; de Tapuit staat altijd mooi rechtop (vgl.
Stagger).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS
De naam staat
vermeld bij De Vries 1911; níét bij Albarda 1897,
waar wél Heidehupper vermeld staat, maar dan
als volksnaam in Gelderland. Ook in vD 1904:
“Heidehupper (gewestelijk)”.

Heidekneuter Heikneuter Volksnaam

1

Vgl. gotisch háiþi ‘akker, veld’ met gotisch
háiþnō ‘heiden’, eigenlijk ‘heidense vrouw’.
Het verband tussen deze twee begrippen draait
ws. om de term ‘gemeenschappelijk’. De háiþi
zou kunnen staan voor ‘het veld waarvan de
mensen gemeenschappelijk gebruik maakten’
(voor het weiden van het vee bijv.), terwijl deze
zelfde mensen een ‘gemeenschappelijk’ (nietchristelijk!) geloof beleden [NEW 1992; AEW
2000].

Heideljurk Officiële friese naam voor de Boomleeuwerik ⇑ [De Vries 1928; Boersma 1972]. De
Vries 1911 gaf een “?” waar de friese naam had
zullen staan. Zie ook sub Heideleeuwerik.
Heyknapper Naam voor het Paapje ⇑ bij
Vroeg 1764 (p.19). Het eerste deel van de ss. verwijst naar de biotoop, de hei(de). Het tweede deel
is hoogstwaarschijnlijk onomatopoëtisch naar
de roep van het Paapje. Dergelijke onomatopoëtische elementen vindt men in veel volksnamen voor Tapuit, Roodborsttapuit en Paapje,
zoals in de naam Tapuit ⇑ zelf, maar ook in
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voor de Kneu, ook voor de Geelgors [Albarda
1897; ZiK]. Voor de Kneu bestaan ook de volksnamen Heivink ⇑ en Heimourik. (Zie ook Heidebarmke.) De naamgever trof deze vogelsoort
kennelijk op de heide aan. Vermoedelijk is dit
dan vooral geweest op heideterreinen doorspekt
met kleine akkertjes en braakgronden, die de
Kneu (en ook de Geelgors) van voedsel (allerhande zaden) voorzien. Heikneuter is eveneens
de benaming geworden voor iemand, die op de
heide woont, inzake voor iemand op de Veluwe
[Fuchs & Simons 1970 p.17]. Later heeft dit

woord ook een lichtelijk ongunstige betekenis
gekregen in de zin van ‘pummel, boer’ (‘boer’ in
de ongunstige betekenis van ‘ongemanierd
mens’). Inwoners van Kalmthout (A) kregen
soms de scheldnaam Heikneuter [Van Spaendonk 990506]. De pejoratieve (=ongunstige)
betekenis wordt versterkt door het voorvoegsel
boeren-: boerenheikneuter (=boerenhengst). Er
is ook de benaming Tukker ⇑ voor zowel de Kneu
als de Twentenaar.
ETYMOLOGIE N hei, heide <N heyde (=1. de
plant Erica, ws. met inbegrip van Calluna en
andere heideplanten; 2. ericetum, heideveld)
[VK] <mnl heide (1240), hêde, hei, heie; oudsaksisch hētha; mnd heide, hēde. D Heide (=1. de
planten Calluna (Heidekraut, Besenheide) en
Erica (Glockenheide, Sumpfheide, Erika); 2.
(heide)veld) <mhd heide (twee betekenissen)
<ohd heida (de plant)). E heath (1. de planten
Erica en Calluna; 2. heideveld (synoniem E
moor, verwant met N moeras)) <middelengels
heth <oudengels hæth; daarnaast E heather
<(noordelijk) middelengels hather, hathir, hadder (?<oudnoords heiðr); zweeds hed(mark),
noors hede <oudnoords heiðr ‘hoogvlakte’;
gotisch háiþi1 ‘akker, veld’. Buiten het germ:
welsh coed <oudwelsh (oudkymbrisch) coit
‘bos’, bretons coet ‘woud’, oudiers ciad; idg *koitia ‘onbebouwd land, wildernis’.

HEIKNEUTER – HELSINGER GANS

Fitop, Stag, Steenbikker, Wijntapper ⇑ en in F
Traquet en E Chat.

Heikneuter Zie Heidekneuter.
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Heileeuwerik Betrekkelijk weinig voorkomende volksnaam voor de Boomleeuwerik ⇑,
die niet vóór 1900 in de N literatuur te vinden is.
Schaars 1989 noemt de naam van het lemma in
1938 in de Achterhoek (naast Heedleeuwerik),
WBD 2001 geeft de naam verspreid in Noord-Brabant en Antwerpen (met kaartje) en WLD 2001
verspreid in Limburg (met kaartje) (hier de varianten Heileeuwer, Heilieverik en Heiliewerk).
Eigenlijk komt de naam ook in Friesland voor:
zie Heideljurk. In de D literatuur is de naam veel
ouder: reeds bij Turner 1544 D Heydlerch, welke
naam in Midden-Duitsland gold, en bij Sachs
1531 Heydellerch [Suolahti].
D Heidelerche is thans de officiële D naam,
maar komt als volksnaam ook voor Boompieper,
Duinpieper, Veldleeuwerik en Kuifleeuwerik
[Wüst] voor.
Heileuver Volksnaam voor de Ooievaar ⇑ in
de Achterhoek (Gallée 1895 [Schaars 1989])
(FWH spelt heilöver), rond Dwingeloo (Dr) (naast
Eileuver) [Smit 1996] en op de Veluwe (Gld)
[B&TS]. In de Bommelerwaard (Gld) Heiluiver en
rond Kampen (Ov) Eileuver [FWH]. Plaatselijk in
Zuid-Holland Eilaver [Heukels 1907]. Drents
Luibert heeft alleen de slot-l van heil, waarvan
FWH en NEW de etymologie niet vermelden. Dit is
jammer, want Suolahti 1909 beweert dat de l de
vervanger is van een vroegere n en vergelijkt met
D (altmarks) Heinotter (zie sub Earrebarre).
Gezien de faam van de Ooievaar (op een zeker
moment in de geschiedenis) als brenger van
geluk en baby’s ligt het zeer voor de hand om heil
op te vatten als ‘geluk’, maar dat sluit een
volksetymologische vervorming van een ander
oorspronkelijker woord(deel) niet uit. Dit
woord(deel) bevatte dan oorspr. niet de begin-h,
waar vormen als Eileuver ⇑, Eillever, Ellever,
Elver [B&TS] en Luibert op wijzen. De l van het
nog onbekende woord zit mogelijk ook in brabants Olievaar en Olievader en in D Elbiger (bij
Schwenckfeld 1603 [Suolahti]), namen die niets
meer laten zien van heil.
De laatste naam integendeel doet sterk denken
aan ohd elbiz ‘Zwaan’, waarin de idg wortel
*albho ‘wit’. De (Witte) Ooievaar ⇑ is natuurlijk
ook voornamelijk wit.

Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus (Latham: Tantalus) 1790. De klassieke Ibis uit de
Oudheid. In Europa komt deze soort niet in wilde
staat voor, maar er is een (in Frankrijk) geïntroduceerde populatie waarvan af en toe exemplaren
naar N komen. Ook in N zelf wordt de soort
soms ‘losgelaten’. De soort broedt nu ook in N
(peildatum 2003).
Calkoen 1903 heeft de naam van het lemma.
Jacob van Maerlant (c.1266) noemt “Ibis” een
vogel die aan de Nijl voorkomt en die een
kromme snavel heeft (vs.2211): dat moet de Heilige Ibis zijn. Houttuyn 1763 noemt “Ibis” de
vogel waar hij het volgende over weet: “Deeze is,
van alle de oude Schryvers, voorgesteld onder den
naam van Ibis, een soort van Oijevaar, die het
Land van Egypte, na de Overstroomingen van
den Nyl, zuivert van Slangen, Kikvorschen, Haagdissen en ander Ongedierte. De Egyptenaaren
deeden derhalve dien Vogel een byna Goddelyke
Eere aan, en hunne Priesters gingen zig wasschen
in het Water daar hy uit gedronken hadt.”
Houttuyn lijkt lichtelijk verbaasd bij het volgende: “De Heer HASSELQUIST heeft bevonden,
dat ’er wezentlyk zulk een Vogel in Egypte is’ …”
Nu lijkt het erop dat Hasselquist wat anders
gezien heeft (Koereigers nl.); Linnaeus 1758
vaart echter geheel op de (gebrekkige) beschrijving van Hasselquist voor de vogelsoort die hij
(L.) “Ardea ibis” noemt. Deze naam wordt later
(al of niet terecht) toebedeeld aan de Koereiger!
(zie ook sub Ibis).
Heivink Volksnaam in Budel (NB) en een deel
van Limburg voor de Kneu ⇑ [WLD;WBD]; in Limburg ook (misschien per abuis) voor enkele
andere soorten, hoewel de naam al gauw goed is:
het tweede deel is op te vatten als ‘Vinkachtige’ of
zelfs nog ruimer, als ‘vogeltje’. Hei- verwijst
natuurlijk naar het voorkomen op de heide.
Vroeg 1764 had de naam Hei Vinkje (p.18); daar
is het tweede deel zeker gelijk aan ‘vogeltje’, want
bij Vroeg wordt met deze naam het Paapje ⇑
aangeduid; dit ondanks Vroegs woorden “dit is
geen Paapje”. Kennelijk was wat Vroeg “Paapje”
noemde wat anders: het was inderdaad de Kneu
en dit dan weer ondanks de naam Hei Vink met
welke immers nu (in Limburg) toch vnl. de Kneu
wordt aangeduid!
Helsinger Gans Naam bij Houttuyn 1763
voor wat bij Clusius 1605 Anser Helsingicus
heette. Dit was een naam voor de Rotgans ⇑, of
anders voor Rot- en Brandgans samen. Houttuyn
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geeft deze naam echter, door allerlei misverstanden, bij de bespreking van Linnaeus’ 8e Anas,
namelijk Anas erythropus (onder welke naam we
nu de Dwerggans verstaan). Houttuyn neemt
ook de verkeerde etymologie van Linnaeus over;
hij schrijft namelijk: “Deeze, die by CLUSIUS
onder den naam van Helsinger Gans is voorgesteld, om dat hy in Helsingie, een Landschap van
Sweeden, gevonden wordt, is door RUDBECK afgetekend.” {De zwart-witte tekening van Rudbeck
betreft een Dwerggans of een Kolgans; welke van
de twee is niet goed te zeggen.} De herkomst van
Clusius’ naam is echter niet Zweden (gedacht
was, door Linnaeus, aan Hälsingland), maar
IJsland, waar de Brandgans (nu) Helsingi heet, of
de Færöer, waar de Rotgans Helsingegás heet
[Bibi 1995; Løppenthin 1976] <oudnoords Helsingr [AEW 2000]. In de naam zit oudnoords helsi
‘halsband’ opgesloten [Wilms 980430,1; AEW
2000]; de naam past dan beter op de Rotgans dan
op de Brandgans. Zie ook sub Roodpoot.
De Vlaming Carolus Clusius (=Charles de
l’Ecluse) (1526-1609) stond via de Leidse professor Pieter Pauw (Petrus Pavvius 1564-1617) in
verbinding met Henrik Højer, een noorse arts uit
Bergen, en van deze had hij de naam ws. opgekregen, tegelijk met informatie over de gans in
kwestie.

Hemelgeitje Naam voor de Watersnip, genoemd in ZiK 1953/1987, en later ook in Rynja
1983 en B&TS 1995. Auteurs als Houttuyn,
Schlegel, Albarda en Snouckaert noemen deze
naam echter niet. Hij staat ook niet vermeld in
vD 1970. Mij is niet bekend in welk deel van ons
land de naam gebruikt wordt/werd. WVD noemt
de naam voor de westvlaamse plaatsen Veurne
en Woumen; dit geïsoleerd voorkomen is eigenaardig.
Wüst 1970 noemt D Himmel(s)geiß en een
flink aantal varianten daarop, zowel in spelling
als in variatie van naamsdelen (bijv. Himmelsziege). Bovendien geeft de D auteur Klein 1750
de vertaling van deze naam in het Lat: Capella
Cœlestis (Authorum) [Houttuyn 1763 p.232],
maar “Authorum” wijst erop dat meerdere
auteurs (in verschillende landen wellicht) deze
Lat naam hanteerden. Zo ook Linnaeus 1758:
achter “Capella cælestis” staat in Schiøler 1925
(p.50, voetnoot 7) “[dansk Himel-Ged]”, waarbij
niet geheel duidelijk wordt of ook de deense
naam door Linnaeus zelf vermeld wordt. Voor de
motivatie van de naam zie sub Bokje.

Hennepvink Hennipvink Oude N namen
voor de Kneu ⇑. De eerste naam bij Albarda
1897, vD 1970 (daar ook Hennepsijsje), de
tweede bij Houttuyn 1763, B&O 1822 en Schlegel
1858. De naam is mogelijk een vertaling van Linnaeus’ Fringilla cannabina en/of van D Henffling
(“dat is Hennip-Vogel”, schrijft Houttuyn). De
Vries 1928 geeft Haenpfenk voor Wiedingharde
(Sleeswijk). D Hänfling (<D Henfling [Jonston
1660] <mhd henfelinc [Mackensen 1985],
zweeds Hämpling, fins Hemppo, R Konopljanka
(konopljá ‘hennep’), tsjechisch Konopka obesná.
Vlaams Kempvink (indien hier kemp =‘hennep’)
is een naam voor de Rietgors te St.-Gillis-bijDendermonde (OVl) [WVD 1996]. {Hempie is
een schotse volksnaam voor de Heggenmus.}
Het benoemingsmotief is dat de vogel, naast
allerlei andere zaden zoals lijnzaad (>Linaria),
ook hennepzaad (Cannabis) eet.
ETYMOLOGIE N hennep <N hennip, kennep
[VK] <mnl hennep, hennip, hannep, hanep [MH];
fries himp; oudsaksisch hanap; D Hanf <mhd
hanf, hanef, hanif <ohd hanaf, hanif, hanuf;
noors hamp, zweeds hampa <oudnoords hampr;
E hemp <oudengels henep.
Lat cannabis (>mnl canep, kennep; en >oudwestvlaams canaps >vlaams kemp, kimp,
kempst, kampst), Gr kánnabis. Het woord komt
uit het scytisch (vgl. oudslavisch konoplja,
litouws kanapes) of thracisch (>albaans kanep,
oudpruisisch knapios) [NEW 1992], of het is van
onbekende herkomst, gezien oudindisch s̄anaen (buiten het idg) akkadisch qunnabu [vDE
1993].
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Herel Hereltje Herelke Volksnaam voor de
Kneu in het zuiden van Vlaanderen [WVD 1996
p.106; Meertens 1971]. Er zijn varianten als
Errel (in Kortrijk en omgeving) [Weijnen 1996
p.44], Irrelke, Neerle en Nirrelke (de laatste
twee met metanalytische n-). Guido Gezelle
kende een vogel met de naam “ärelke” die hij verkoos als vlaamse naam boven het ‘schuimwoord’
“rossignol bâtard” (=Heggenmus) [Bakker 2000
p.171].
ETYMOLOGIE Weijnen 1996 doet het voorkomen alsof de etymologie al beslist is: “Verband
met 16e-eeuws fra. herle ‘bep. watervogel’ of verwant met hgd. erle ‘els’ omdat Vinkachtigen
graag zaadjes van de els pikken (vgl. antwerps elsvogeltje ‘sijsje’).” Weijnen voegt echter niets toe
aan Meertens 1971 [Taal en Tongval 23: 118] en
deze verwerpt juist het verband met F Harle
‘Zaagbek Mergus’ terwijl hij het verband met D
Erle ‘Els Alnus glutinosa’ “nogal gewaagd” vindt.

HEREMIETIBIS – HOANESCHROBBER

Het verband met Erle ‘Els’ is behalve taalkundig ook biologisch-semantisch gezien wat moeilijk, want Kneuen voeden zich, in tegenstelling
tot Sijzen Carduelis spinus en Putters C. carduelis nauwelijks met Elzenzaden. Een relatie tot het
landbouwgewas Vlas Linum usitatissimum met
de Kneu is daarentegen in vele talen in namen als
Vlasvink, D Flachsfink, F Linotte, E Linnet en
ijslands Hörfinka tot uitdrukking gebracht. Een
verband leggen met harrel, herel, heerle ‘vlasstengel’ zou daarom (vanuit biologisch standpunt) veel meer voor de hand liggen [mb.98C,9].
De Kneu is (/was) een algemeen voorkomend
vogeltje, dat bij de mensen (zeker bij vogelvangers en vogelverkopers) ws. goed bekend geweest
zal zijn. De vogel zou daarom een eventueel al
heel oude naam kunnen hebben; zo’n naam zou
oudfrans harlequin /mLat Herlechinus /oudnederfr Herleke (=‘kleine Harilo’) kunnen zijn. Het
benoemingsmotief moet dan wel versterkt zijn
geweest door de gedachte aan heerle ‘vlasstengel’
en Vlas.
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Heremietibis Geronticus eremita (Linnaeus:
Upupa) 1758. Niet-inheemse, bijna uitgestorven
Ibisachtige, die nog broedt in Marokko (tot 1989
ook in Oost-Turkije).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1762
gebruikt de naam Berg-Hoppe; dit heeft er mee
te maken dat Linnaeus 1758 de soort (ten
onrechte) bij het geslacht der Hoppen Upupa
indeelde. Houttuyn maakt ook melding van
de namen Bosch-Raaf en Alpische Raaf die
“de Ouden” gebruikten. Met een oude N naam
Woudraaf ⇑ ‘adverteert’ vD.
N Kaalkopibis ⇑ is mogelijk de vertaling van E
Bald Ibis (ook: E Hermit Ibis) of F Ibis chauve.
ETYMOLOGIE heremiet: N heremiet, hermiet,
eremiet ‘kluizenaar’ <N heremijt [VK 1618]
<mnl (h)eremite (1240) <kerkLat (h)eremita
<Gr ¦D0µ\J0H erèmitès <Gr erèmía ‘eenzame
plek, onbewoonde streek’ en §D0µÏH érèmos
‘eenzaam’, ‘woestijn’. In betekenis gelijk, maar
een geheel ander woord is monnik.
Heuglins Meeuw Larus heuglini Bree 1876
[ZVN]. Op het Kola-Schiereiland en oostelijker
broedende soort van Meeuw die sterk gelijkt op
onze Kleine Mantelmeeuw. In de Lage Landen
zou hij op trek kunnen verschijnen, maar tot
heden is dat niet met zekerheid aangetoond.
N.a.v. de wn. in N van een aantal geelpotige ‘zilvermeeuwen’ in 1960 en 1961, schreef Kist 1961
een lang artikel in het tijdschrift Ardea. De

onderhavige soort werd toen nog beschouwd als
een ondersoort van Larus cacchinnans, en de N
naam Heuglins Geelpootzilvermeeuw werd
toen gebruikt. Ook nog ten onrechte (onder
dezelfde naam) in Oreel 1980.
Theodor von Heuglin (1824-1876) was een D
onderzoeker en ornitholoog, die veel in Noordoost-Afrika gereisd heeft; schreef en illustreerde
zelf Ornithologie Nord-Ost Afrikas (1869-74;
twee delen). Naar hem E Heuglin’s Francolin
Francolinus icterorhynchus en zuidafrikaans
Heuglinse Lawaaimaker of Heuglinse Janfrederik Cossypha heuglini Hartlaub 1886. Het typespecimen van de Heuglins Meeuw was een
overwinterend exemplaar aan de Rode Zee.

Hicstaert Oude naam voor een Stern; meer sub
Ikstern.

Hinnenbrawier Belgische volksnaam voor de
Rode Wouw [B&TS 1995; de naam is niet opgenomen in WVD 1996]. Het eerste deel betekent
‘Hennen-, Kippen-’ en sluit dus qua benoemingsmotief aan bij andere Roofvogelnamen zoals
Hanebijter, Haneschop, Hanjúkker, Hoanebieter, Hoanskrobber en E Hen Harrier. Voor het
tweede deel zie Brawier.
Hjerringslynder Officiële friese naam voor de
Fuut ⇑; de naam wil letterlijk zeggen: ‘Haringsnoeper’. De Fuut eet ws. niet vaak en niet veel
Haring Clupea harengus, reden waarom de friese
volksnaam Ielslynder beter is.
Albarda 1897 noemt Hearringslynder, De
Vries 1912 idem als eerste van drie friese namen.
Hoanebieter Hoannebiter Volksnaam in
Groningen resp. Friesland voor de Bruine Kiekendief, in ‘vertaling’ Hanenbijter [Albarda 1897
p.53]. Kennelijk achtte men deze vogel in staat
een Haan (=mannelijk Huishoen) te slaan en
dood te bijten. Vgl. Hoanskrobber. In Groningen,
Baflo, Scheemda en Beerta zijn straatnamen naar
deze vogel genoemd (Hoanebietersgaang) [VPG
1983].
Hoaneschrobber Groningse variant van de
volgende naam. In Groningen zou onder deze
naam echter de Buizerd worden verstaan. [VPG
p.50, 141]
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kende -r- vinden we terug in de vogelnaam Haneschop ⇑.

Kemphaan

Hoants Officiële friese naam voor de Kemphaan ⇑ [Boersma 1972]. Varianten Hoantsje,
Hoansk, Hunk, Höntk, Höntjen, Hoank [ViF].
De naam betekent letterlijk ‘Haantje’. De klank
[ts] is de gepalataliseerde verkleiningsuitgang
-ke, die staat in middelfries Hoincken (mv.)
[plakkaat van Ernst Casimir 1628].
In HG 1669 staat wellicht een nog oudere
vorm, teruggaand op Gesner 1555: “Hanikens”.
Dit staat echter bij de Wulp (p.59), de naam zou
gelden bij de “Holländer” en de spelling had ws.
Hanekens moeten zijn (mogelijk misverstanden
bij Gesner). Maar gezien de verkleinvorm is ws.
toch de Kemphaan bedoeld (een Wulp is veel groter). In HG staat ook, via Aldrovandus 1599,
de ‘hollandse’ naam voor de Kemphaan: mv.
Kemperkens ⇑.
Hoarnûle Officiële friese naam voor de Rans-

uil ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1928: “Hoarnûl(e); ek wol: Kat-ûl(e).” In De Vries 1911 uitsluitend de laatste naam; wel daar helgolandfries
Hãrn-ül (in 1928: Hoern-uul).
Het eerste element in de namen betekent
‘hoorn’ en het staat voor de (twee) ‘oortjes’ van de
Ransuil.

Hoddebec Mnl naam voor verschillende
vogels, zoals Kropgans, Pelikaan, Waterhoen en
Roerdomp [MH]. WNT VI p.778 vermeldt ook
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Hoanskrobber Friese benaming voor de drie
Kiekendiefsoorten (Brune, Blauwe en Skiere, dit
zijn Bruine, resp. Blauwe en Grauwe Kiekendief).
Albarda 1897 noemt de ‘vertalingen’ Hanenschrobber (=Bruine Kiekendief) en Blauwe
Hanenschrobber (=Blauwe Kiekendief).
Fries hoanne <hôn ‘Haan’ wijst er op dat men
de Kiekendieven (=‘kuikendieven’) ook in staat
achtte een Haan te slaan.
Fries skrobber ‘schrobber, bezem of borstel’.
Ws. is hiermee bedoeld dat de Kiekendieven laag
over het veld scheren, gelijk een scheermes over
een baard, een schrobber over de vloer of een
schrobnet over de zeebodem, en daarbij oppikken
wat ze gebruiken kunnen. Bij een heel andere
vogel, de Noordse Pijlstormvogel, lijkt men hetzelfde woord terug te vinden in deens Skråpe
(ouder deens Skrofe), ijslands Skrofa, færös
Skrápur, Scraber op de Hebriden en misschien op
afstand in E Shearwater (dit wordt in verband
gebracht met oudnoords skera). Al deze woorden
zullen zijn afgeleid van oudnoords skrapa ‘krassen, schaven’ [volgens Lockwood 1993, sub Scraber <oudnoords *skrap- ‘taaie huid’, maar men
kan zich afvragen of dit inderdaad de oerbetekenis is; mogelijk is die betekenis ontstaan uit het
afstropen, afschrappen van een dierenhuid met
een scherp voorwerp]. De manier van vliegen van
Noordse Pijlstormvogel en de Kiekendieven
heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat laag
over het substraat (de zee, resp. het land)
gescheerd wordt [Wilms 960917,4]. Westfries
skrobben ‘krabben’; indien dit ww. van toepassing is, is het idee erachter: ‘hanen-krabber’, die
zijn klauwen in de Haan slaat en hem van z’n vel
ontdoet (vgl. Hoanebieter en Haneschop). Dit
beeld wordt gesteund door noordfries Hanjúkker
‘Grauwe Kiekendief’ op Amrum en Föhr [De
Vries 1928], letterlijk ‘Hanen-jeuker’, dus lees:
‘Hanen-krabber’ en E Hen Harrier (mogelijk
onder invloed van het ww. harry) <Hen Harrower <middelengels Hen harroer ‘Blauwe Kiekendief’ (Turner 1544), waarin E harrow ‘pijnigen,
folteren’, ook: ‘eggen’.
ETYMOLOGIE N schrobben (1. schoonmaken
met behulp van bezem of stijve borstel; 2. krabben) <mnl scrobben, scrubben, scrabben (=‘in
de grond krabben, krabbelen, wroeten, (bijeen)schrapen, schrobben’).
De ww.en zijn er met -bb- in het midden, maar
ook met -pp- (vgl. schrappen). De aanvangs-s kan
ook ontbreken (vgl. krabben). De -r- kan ontbreken: N schobben ‘krabben, krauwen, schuren’
<N (c.1600) schobben ‘schurken, wrijven’ (hiervan afgeleid is het woord schobbejak) <mnl
scobben ‘schrobben’; het aspect van de ontbre-

HOELZWAAN – HOESKETS

Hoddebek, maar geeft niet aan voor welke soort
[Wilms 971001,5]. De naam heeft de lading
‘blaaskaak’ en wordt ook voor personen gebruikt
(botmuil, lomperd, blaaskaak). De Roerdomp
hééft een krachtige ‘stem’. De Pelikaan (=Kropgans) heeft een grote keelzak, welke aanleiding
tot de naam kan hebben gegeven (wel moet men
bedenken dat Pelikanen in het wild in de Lage
Landen niet voorkomen). Als naam voor het
Waterhoen Gallinula chloropus is de naam niet
goed te verklaren.
ETYMOLOGIE Wilms (in litt.) verbindt het eerste deel hodde- (-bec =‘snavel, bek’) met ouder N
hoddachtig in een citaat van Joachim Oudaen
(1628-1692): Met een windbuijige tong, en een
hoddachtige stem (=“stentore voce”). Het bindend betekeniselement is vermoedelijk ‘veel
bergruimte biedend’, ‘groot’, wat van toepassing
is op de grote keelzak van de Pelikaan (vgl. ook
sub Albatros), en ook op mnl hodde (oudnederfr
hotta >F hotte >E hod), ‘een draagkorf voor op
de rug’ [Weekley 1967]. De oorspr. betekenis van
dit gebruiksvoorwerp op zijn beurt was (ws.):
‘dienstig om iets op te bergen’, eventueel te verbergen, te verstoppen. Zo sluit het woord aan op
mnl huden ‘verbergen, wegstoppen, begraven’, N
huid ‘omhulsel van het lichaam’, N huis (waarin
men beschutting vindt), D Hode (~Lat cunnus;
‘het verborgene’ a.h.w.), D Hose, fries hoas ‘kous’
(vgl. sub Roâ’heezet) en N schuilen, alle behorend bij idg *(s)keu ‘bedekken’. {Een verbinding
van mnl Hoddebec naar sleeswijks Hoddebar
‘Ooievaar’ is ws. niet gerechtvaardigd: het sleeswijkse woord is een toevallige variant van
nederduits Oadebar/Odebarr ‘Ooievaar’ ⇑.}
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Hoelzwaan Benaming voor de Wilde Zwaan
(en ws. ook voor de Kleine Zwaan) in St.-Gillisbij-Dendermonde (OVl) en in Groningen [Gavere & Bemmelen 1856] (daar Hoelswoan [VPG
1983]. De naam is een half-onomatopee van
hoelen ‘een huilend geluid maken’. In de Kop van
Overijssel komen de namen Oelder en Uulder
voor [B&TS 1995].
Hoen mv. Hoenders Algemene naam voor
de leden van de familie der Tetraonidae =Ruigpoothoenders (o.a. het Korhoen behoort hiertoe)
(1). (2) alle leden van de orde der Galliformes,
waartoe naast de Ruigpoothoenders bijv. ook de
familie der Phasianidae (=Fazanten) behoort;
(3) het tamme Hoen, het Huishoen, oftewel de
Kip Gallus gallus forma domesticus; (4) bij uitbreiding alle vogels die in enig opzicht aan een

Hoen herinneren, bijv. het Waterhoen (deze
soort is een Ralachtige).
ETYMOLOGIE N hoen <mnl hoen (1279) [VT];
achterhoeks hoon <oudsaksisch hon; D Huhn
<ohd huon; fries hin ‘kip’ (ablautsvorm, overeenkomend met N hen); noors/deens høne,
zweeds höna, höns <oudnoords hœna, mv.
hœns, hœnsn(i). Germ *hones, *honjon; dit laatste te vergelijken met Lat (ci)conia ‘Ooievaar’
(Klankwet nr.9). Hoen staat in Ablaut tot
Haan ⇑ en Hen.

Eider

Hoernsnâbelten Hurensnâbelt
Hurnsnoabelt Helgolandfriese naam voor de

Eidereend ⇑, in de spellingen volgens De Vries
1928, Frommann 1853-1859 en/of 1877-1878
[in: Suolahti 1909] resp. Reichenow 1920. Op
Amrum en Föhr is noordfries Hûrnneab de overeenkomende naam [De Vries 1928].
De Vries 1912 verklaart de naam: “mei ’n
hoarn op syn snaffel” (‘met een hoorn op zijn
snavel’), maar het moet zijn: met een hoornen
snavel. Nu is iedere vogelsnavel uit een hoornachtige substantie gevormd, dus zou het niet zinnig zijn om dan juist de Eidereend daarnaar te
benoemen, maar de Eidereend heeft wél als enige
Eend een zeer lang culmen, waarbij het hoornen
deel tot bijna aan het oog reikt. Voor etymologie
van het eerste deel zie sub Hoornfuut.
Het deel -en in de eerste naam is ws. geen zgn.
slutartikel maar betekent ‘-eend’.

Hoern-uul Helgolandfriese naam voor de
Ransuil [De Vries 1928]. Zie sub Hoarnûle.
Hoeskets Volksnaam in Helden (L) voor de

HÔFDO – HOLENDUIF

Huismus [Daams 1947]; hoes ‘huis’ en voor
Kets ⇑. Voor elders in Noord-Limburg vermelden B&TS 1995 Huusklets. Hierin is huus weer
gelijk aan ‘huis’. -klets is een verbastering van
Kets; of andersom, want uit de Tieler- en Bommelerwaard (Gld) melden B&TS: Huwklets. WLD
2001 normaliseert tot Huiskets, en geeft ook een
verspreidingskaartje van de naam (p.49). WLD
geeft ook Huiskluts (in Middelaar) en Klut in
Gennep en Stein.

Hôfdo Officiële friese naam voor de Hout duif ⇑ [Boersma 1972]. Fries Do (1980) <fries
Dou <fries Duw (c.1650) ‘Duif’; fries hôf ‘boomgaard, tuin om het huis, kerkhof’, precies de
plaatsen waar de Houtduif graag vertoeft
en broedt. ViF 1977: Hôfdou. De Vries 1912:
“Houtdou, Hôfdou en Wâlddou”. Albarda 1897:
“Friesch: Houtdouw.” Baart 1640 noemde middelfries “Duwkers (lijts en graet)” [ViF p.75]; dit
woord betekent ws. niet ‘Duikers’ (bijv. Dodaars
of Nonnetje en Fuut), maar eerder, gezien het
arsenaal aan vogelsoorten dat Baart noemt, ‘Duiven’ (te denken valt dan aan Holenduif of Zomertortel Streptopelia turtur (lijts) resp. Houtduif
(graet)). Misschien is de r een hypercorrecte
(zoals deze ook staat in “in nêst mei jonge
hoarnskrobbers” in Hoekstra 1989, D.T.E. van
der Ploeg santich jier, Vanellus 42(2): 29), maar
wellicht eerder is de -r een oud suffix om een
mannelijke vogel aan te duiden, net zoals in N
Doffer ⇑ en fries Doffert ⇑.
Voor de etymologie zie ook sub Duif.
Hôfsjonger Officiële friese naam voor de
Tuinfluiter ⇑, van welke naam hij bijna de letterlijke vertaling is [Boersma 1972]. Evenmin als
de naam Tuinfluiter erg gelukkig is, is dat met
Hôfsjonger het geval: de Tuinfluiter vertoeft
meestal juist níét in tuinen. De naam van het
lemma staat bij De Vries 1911 als eerste keus
(zonder circumflex op de o van hôf: Hofsjonger).
Albarda 1897 gaf voor Friesland (in vertaling):
“Groote grijze hofzanger”.
Holduif Zie sub Holenduif.
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Holenduif Columba oenas Linnaeus 1758. In
de Lage Landen broedende soort van Duif, die
enigszins lijkt op de Rotsduif, en ook wel op de
bekendere Houtduif. De soort is een zgn. holenbroeder, die gebruik maakt van nestkasten,

Konijnenholen en holtes in boomstammen en
gebouwen.
Door de spellingherziening van 1995 zijn eerdere perikelen m.b.t. de spelling van de naam van
de soort, dat dient gezegd, mooi opgelost: vD
1961 spelde, naast Holduif (een spelling en uitspraak die toen onder de ornithologen geenszins
gebruikelijk was), Holeduif; dit was te verdedigen, aangezien bij het eerste deel van de ss. niet
noodzakelijk aan een meervoud gedacht hoefde
te worden (al was dit arbitrair: één Holenduif had
aan één hol genoeg, maar de soort behoefde voor
zijn voortbestaan natuurlijk meerdere holen,
d.w.z. ieder broedpaar ieder broedseizoen één
hol). Toch spelden vrijwel alle ornithologische
werken vóór 1995 Holenduif (naast bijv. Holenuil Athene cunicularia (Bonaparte)), een spelling
die terugging op Snouckaert 1908 en Van Veldhuizen 1928 (p.156).
De spelling van Holenduif is na 1995 duidelijk
en goed beredeneerbaar geworden (zie Verantwoording: Spelling van de vogelnamen).
De verklaring van de naam lijkt dus buiten kijf:
de Duif die in holen broedt. Hierbij moet men
wel bedenken dat de volksetymologie een
(vogel)naam gauw kloppend máákt! Zo lijkt het
postuleren van de mnl naam Wedehoppe (=Hop)
als oorsprong voor de naam Woudaapje een
onnodige zaak: lijkt Woudaapje immers niet perfect verklaarbaar als een ‘Aapje dat door het Rietwoud klautert’? Maar evenals bij het Woudaapje,
zo stoot ook bij Holenduif nader onderzoek naar
de oorsprong van de naam op onverwachte
zaken. Eén daarvan is dat de naam nog maar erg
jong blijkt te zijn. Een tweede aspect aan de zaak
is de naam Holduif. De naam Holduif, zoals vermeld in vD 1961 (maar nog niet in vD 1904),
staat ook in Albarda 1897; in deze bron is het een
limburgse volksnaam voor de Houtduif. Kist
1954 geeft Holduif als officiële belgische (zuidN)
naam voor de Holenduif. De naam Holduif komt
thans echter alleen in Belgisch Limburg frequent
voor; in Vlaanderen, Antwerpen en Belgisch Brabant is hij zeldzamer [WLD; WVD; WBD].
D Hohltaube ‘Holenduif’ heeft ohd voorlopers:
Suolahti 1909 vermeldt holotuba en (mv.) holatubun uit de 11e eeuw. Deze ohd namen verschillen duidelijk van ohd holztuba (11e eeuw)
>Holztaube ‘Houtduif’.
E Hole Dove zou de perfecte naam hebben
moeten zijn, maar in Engeland geldt de officiële
naam Stock Dove. Deens Huldue wijst wel op het
hol waarin de vogel broedt.
ETYMOLOGIE Aanleiding voor een alternatieve
beschouwing van N Holduif, en daarmee voor
Hole(n)duif, biedt Hol-duyue [VK] als synoniem

HOLENEEND – HOP

voor Hout-duyue, met toevoeging “sax holtduue”: het element hol moet hier gezien worden
als holt ‘hout’, net als in het bekende toponiem
Hol(t)land! De assimilatie van de stemloze t aan
de stemhebbende d in duyve maakte dat men
slechts één d hoorde in de naam en deze d
vervolgens opvatte als behorende bij duyve
(metanalyse). Het probleem van de eventuele
homonymie (als die er was) werd opgelost door
Houtduif en Holenduif in officiële namen te
onderscheiden als Ringduif en Blaauwe Duif of
Veldvlieger ⇑ [Houttuyn 1763] of Boschduif en
Kleine Boschduif [Thijsse 1944]. De officiële
naam Holenduif heeft pas later ingang gevonden
en is ws. voortgekomen uit de naam Holduif,
hetzij als volksetymologische interpretatie van
Holduif 1 (=Houtduif), hetzij uit Holduif 2
(=Hoolduif, Hollekesduif), die dan als volksnaam overleefd moet hebben.

Holeneend Naam voor de Bergeend ⇑ bij Calkoen 1903. Albarda voerde de naam Holeneenden voor het geslacht Tadorna, waartoe de
Bergeend behoort. Schlegel 1844 voerde de D
naam Höhlenenten als groepsnaam voor Bergeend en Casarca en Gemeine Höhlenente als D
soortnaam voor de Bergeend.
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-hoofd Zeldzaam voorkomend element in N
vogelnamen; meestal wordt het woord kop ⇑
gebruikt. In de naam van de niet in de Lage Landen (maar o.a. in Turkije) voorkomende Roodvoorhoofdkanarie ⇑ staat het dan toch.
ETYMOLOGIE N hoofd <mnl hooft, hovet
(1236) <oudnederfr hob̄id [VT]; zie verder gotisch haubiþ bij Klankwet nr.21 in Verantwoording: Klankwetten.
Als gotisch haubiþ verwant is met Lat caput,
dan is de au onverklaard. [VT]
Hoorn -hoorn Naam in vrijwel geheel
Noord-Brabant voor de mannelijke Duif (=Doffer) [WBD p.118 met kaartje], resp. element in N
(dial.) Duifhoorn ⇑, mnl Duufhoern (zie sub Doffer) en N (dial.) Merelhoorn ⇑.
D Dubhorn, Dübhorn ‘Doffer’ in Niederhessen
en Fulda komt voort uit mnd dûvarn [Suolahti
1909 p.211]. De korte o in deze namen en de
lange o in Hoorn kunnen verklaard worden uit de
invloed van de r [Van Bree 1972 p.34].
ETYMOLOGIE De naam (het woord) van het
lemma zou voortgekomen zijn uit *arnu ‘Vogel,
Haan, Arend’ (ook ‘Kip’) [Goossens 1988]. Deze

visie was veel vroeger ook al aanwezig, maar Suolahti 1909 betwijfelde hem (p.210). Ook valt
germ *aran (onl ara(n) ‘Arend’) te overwegen,
waarvoor zie sub Arend. Qua betekenis wordt de
visie zeer gesteund door gelders-overijssels
aorend, oand, eurend ‘mannelijke duif’ [Weijnen 1996 p.6]. De H in Hoorn zou een hypercorrecte h kunnen zijn; men vindt deze ook in mnl
Haren ‘Arend’.

Kuifduiker

Hoornfuut ‘Belgische’ naam voor de Kuifduiker [Kist 1954]. Het element hoorn verwijst naar
vederige uitsteeksels aan de kop van deze Fuutachtige; er is ws. niet aan de stofnaam hoorn
gedacht, al bestaan veren inderdaad uit hoorn.
ETYMOLOGIE N hoorn <mnl hōren (Bern.
c.1240 [VT]), hoorn; fries hoarn <oudfries horn
(zie ook Hoernsnâbelten); oudsaksisch, ohd
(>D), oudengels (>E), oudn horn; gotisch haurn;
<oergerm Purna-; buiten het germ: gallisch karnon, Lat cornu en Gr kéras ‘hoorn’ [VT]. Verwant
is N Hert. Zie ook cervinus sub Roodkeelpieper.
Hoorn-Uil Naam in NV 1809 voor de Ransuil.
Officieel fries Hoarnûle.
vD 1904 geeft als omschrijving: “uil met op
horens gelijkende vederbossen aan weerskanten
van den kop, steenuil.” – Met deze laatste is ws.
de Oehoe ⇑ bedoeld.
Hop Upupa epops Linnaeus 1758. Vogel met
een opvallend uiterlijk (heeft bijv. een opzetbare
bonte kuif), en ook met een opvallende ‘advertising-call’ (=‘zang’) van het %: een driedelig, ritmisch “oepoepoe(p)” of “oe-oe-oe”. Het wekt
daarom geen verwondering dat in veel talen de
naam zeer onomatopoëtisch aandoet. Vgl. voor
wetenschappelijke naam Coomans de Ruiter et

HORST

geeft Robert op: <oudnederfr *huppo ‘toef, bosje’
{?> N huif, ?>D Haube.} Het lijkt er op dat de
vogelnaam (hier) een zgn. pars-pro-toto is waarin
met in feite een déél van de vogel, de ‘kuif’, de
gehele vogel wordt bedoeld.
1

De mnl naam Wedehoppe is mogelijk de basis
van de vogelnaam Woudaapje ⇑. Hop en
Woudaapje maken gelijksoortige geluiden, en
deze spelen een voorname rol in de naamgeving van deze soorten. Dat zulke verschillende
soorten als Hop en Woudaapje qua naam door
elkaar gehaald worden, komt vaker voor. In het
E werden Wielewaal en Groene Specht qua
naamgeving door elkaar gehaald. Hetzelfde bij
Hop en Kieviet, vanwege de gemeenschappelijke kuif. Lockwood citeert: “1481: The huppe
or lapwynche (=Lapwing, Kieviet) is a byrd
crested”. Zie hiervoor sub Ljip.

horst 1. (hoog en ruig) nest van grote Vogels,
vooral Roofvogels (sinds 1547 vermeld); 2.
(oorspr. betekenis) stuk hogere (zand)grond, al of
niet met laag hout begroeid of erdoor omgeven.
[vD 1970] VK (c.1618): “HORSCHT, HORST … senticetum, ager hispidus, [ager] fruticosus”, m.a.w.
hier is de ruige begroeiing essentieel (Lat senticetum ‘doornbos’). Het woord heeft in het zuidN
ook de betekenis van ‘hellende berm langs een
vaart’, ws. wegens de begroeiing van de berm met
lage bosjes ofwel kreupelhout (etymologie sub
Boomkruiper). De geografische term horst houdt
wellicht verband met het (secundaire) aspect van
het ‘hoger liggen, gerezen zijn’.
ETYMOLOGIE N horst <N horscht, horst (zie
boven) <mnl horst, hurst ‘kreupelhout, bosje’;
oudsaksisch hurst; D Horst <mhd hurst (hier al
de betekenis Roofvogelnest) <ohd hurst ‘bosschage’; E (dial.) hurst ‘heuveltje, bosje’ <middelengels hurst <oudengels hyrst; oudnoords
hjrôstr ‘ruige, onvruchtbare grond’; idg *kert‘vlechten’; vandaar verwante woorden als hor(de)
‘gevlochten mat als insectenwering’ en horde (E
hurdle, D Hürde) ‘(verplaatsbare) gevlochten mat
als veewering, hindernis, inz. in de sport’. Gr
kurtos ‘visfuik’. Lat cratis ‘horde’.
Het woord horst komt in N veel als plaatsnaam voor. Horst als plaatsnaam vinden we in 7
van de 12 provincies. Hulshorst (Gld) ontleent
zijn naam aan het begroeid (geweest) zijn met
Hulst Ilex van de ter plaatse aanwezige horst [De
Vries 1962]. In Noordwest-Overijssel vinden we
Grafhorst, Staphorst en Lankhorst. Evenzo kent
men in Engeland veel plaatsnamen met -hurst en
in Duitsland met -horst.
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al. 1947 en voor E Hoopoe (<oudf Huppe <Lat
Upupa) Lockwood 1993; voor N volksnamen zie
sub Boet-boet en Hoepentoep. Fries Hûpe ⇑.
It Upupa, Sp Abubilla, portugees Poupa, catalaans Puput, roemeens Pupaza, R I*ó* Oedód,
tsjechisch/pools Dudek. Het is daarom verrassend dat in de etymologie van de N en D namen
de oorsprong van het element -hop wordt gegeven als afgeleid van het ww. huppelen (=sprongetjes maken) [FWH; NEW]. Mackensen 1985 en
VT 2000 erkennen dat het ‘huppelen’ slechts
volksetymologie is, en vDE 1993 stelt dat de
naam louter “klanknabootsend gevormd” is.
Suolahti 1909 ziet in D Wiedehopf ‘Hop’ niet
alleen het tweede deel (-hopf) als primair onomatopoëtisch, maar óók het eerste deel; dit onder
verwijzing naar D en oostenrijkse volksnamen
als Wuddwudd, Wud-Wud en Wudhupf en Wudhup, waar in de laatstgenoemde de medeklinkercombinatie van Wiedhopf voorkomt. Een flinke
steun voor deze opvatting is het gegeven dat de
Hop niet echt een bosvogel (een vogel van het
woud (ohd widu)) is.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Vroeg 1764 en
Wegman 1765 spreken van de Hopvogel. NV
1789 en Schlegel 1828 (p.170) noemen de soort
Hoppe. In het Dictionarium Tetraglotton
(Antwerpen 1562): Hop [VT]. Voor de mnl
namen zie etymologie; een andere mnl naam
voor de soort is Linghenvoghel ⇑.
ETYMOLOGIE N Hop (1562), Hoppe <mnl hop
(c.1300), hoppe, hoopte, hoptope, wedehoppe1,
weehop (2e helft 14e eeuw), wedehop (1437)
[VT] <oudsaksisch wido-hoppa; fries Hûpe;
mnd Hoppe. D Wiedehopf <mhd Witehopf(e)
<ohd witihopfa, wituhopfa, wituhopfo, wituhoffo. {Mnd wede <oudsaksisch *widu ‘woud’;
ohd witu, widu ‘woud, hout’; oudengels widu,
wudu (>E wood ‘woud, hout’); oudnoords vithr
‘boom’, oudiers fid ‘boom’, gallisch fiodh, welsh
gwydd ‘bomen’. Zie ook Wedewale sub Wielewaal. D Wald ‘woud, bos’ heeft een andere etymologie (zie sub Woudduif).}
In het F is van de vogelnaam Huppe niet alleen
F dupe ‘bedrogen(e), onnozel(e)’ (<duppe (1426))
(>N dupe) afgeleid, maar ook het bnw. huppé,
dat in de betekenis van ‘gekuifd’ weerkeert
in vogelnamen als Vanneau huppé ‘Kieviet’,
Mésange huppée ‘Kuifmees’ etc. Er is echter ook
F houppe (1. kwastje als versiering, 2. (oprichtbare) kuif van veren), in betekenis (2) synoniem
met F huppe, dat dus op zijn beurt ook nog de
andere betekenis heeft van ‘Hop’. Het is moeilijk
voor te stellen dat houppe niets te maken zou
hebben met de vogel die zo’n oprichtbare kuif
van veren heeft! Voor de etymologie van houppe

HOUTDUIF – HOUTSNIP

Houtduif Columba palumbus Linnaeus 1758.
Ook Woudduif en Boschduif, dus moet ‘hout’
hier gezien worden als synoniem met ‘woud’ (vgl.
Haarlemmer Hout, Leidsche Hout). In Friesland
kent men naast de officiële naam Hôfdo ⇑ ook de
Houdo, Houtdo en Wâlddo. In Gaasterland
Hooltdûwe, in Drenthe en de Achterhoek Holtdoeve. Vgl. ook Holenduif.
E Woodpigeon. D volksnamen Waldtaube en
Holztaube. Vaker dan de biotoop zijn, bij andere
namen voor de soort, de witte halsvlekken het
benoemingsmotief geweest; zie daarvoor Ringduif.

[a] in de volgende lettergreep).
TOPONIEMEN Holland <Holtland (9e eeuw)
[vDE]. Houtakker (NB), Holten (Ov) en vele
plaatsen méér [BSP]. Mogelijk ook Schiphol, als
aan de oudste vermelding (Sciphol, c.1420) al
een slot-t zou zijn afgevallen; men mag dit vermoeden op grond van overeenkomstige namen
waar die t wél staat: Schipholt (bij Glanerbrug
(Ov)), Skipholt (in Zweden) en Skybbylt (op het
eiland Man in de Ierse Zee) [AEW], en op grond
van logischer aansluiting van Schip- (‘afgehakt
hout’) op -hol(t) ‘-bos’.
In het geval er nooit een t gestaan heeft, zal -hol
in Schiphol staan voor ‘laag moerassig land’,
want de oudste vindplaats past bij een stuk land
“liggende in Aelsmeerbanne” (contra Pannekeet
1988; Sciphol is vanouds geen waternaam). [J W
de Wijn, ‘What’s in a name’, Schipholland 10: 89 (1982)]

Houtekster Officiële friese naam voor de
Vlaamse Gaai ⇑ [Boersma 1972]. De naam komt
overeen met gronings Holtoakster [VPG]. De
naam van het lemma ook bij De Vries 1911 en
1928; ook bij Albarda 1897, maar daar niet speciaal voor Friesland vermeld. Hout zal hier synoniem zijn met fries wâld; inderdaad is er ook de
friese volksnaam Wâldekster voor de soort.
Houtduif

Houtpitoortje Oude N naam voor het Woud-
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BENOEMINGSGESCHIEDENIS Bij Houttuyn 1763
heet de soort Ringduif en bij Vroeg 1764 BOSCH
DUIF. Kiliaan 1599 voert de naam HOUT-DUYUE.
MH geeft mnl Houtduve. Zie ook sub Duif.
ETYMOLOGIE hout: N/fries hout (1. hard

gedeelte van de boom; 2. bos) <mnl hout, holt
<oudnederfr/oudsaksisch/oudfries holt; D Holz
<ohd holz (ohd holztuba (11e eeuw) ‘Houtduif’);
E (verouderd) holt ‘bosschage’ <oudengels holt;
noors holt ‘bosje’ <oudnoords holt ‘hooggelegen
beboste steengrond’; <germ *holtaz [Wahrig
1992] *hulta [BSP sub Hout, p.104]; buiten het
germ: Gr 68V*oH kládos ‘tak, twijg’; vgl. N cladisme =cladistische fylogenetische systematiek,
waarbij de soorten voor wat betreft hun ontstaansgeschiedenis in een ‘stamboom’ worden
ingetekend; R 8@:Ë*a kolóda, pools kloda ‘houtblok’ <oudkerkslavisch klada; oud/middeliers
caill ‘bos’; idg *kldo- <*kel- ‘slaan, (af)houwen’.
Zie Klankwetten nr.9 en 5. De overgang van
germ *hulta in *holtaz zal berusten op de zgn. aUmlaut (umlaut van gesloten achtervocaal [u]
naar halfgesloten achtervocaal [o] als anticiperende werking van de (open achtermiddenvocaal)

aapje ⇑ [B&O 1822]. Hout zal hier synoniem zijn
met woud en beide zullen de biotoop van de vogel
aanduiden; echter moet hier niet gedacht worden
aan hoog opgaand bos, maar aan houtig struikgewas langs water (gemengd met kruidachtige
gewassen zoals Riet). Voor pitoortje zie sub
Pitoor.

Houtsnip Scolopax rusticola Linnaeus 1758.
Doorgaans in het bos (=hout) verblijvende soort
van Snip. De soort broedt in de Lage Landen en
trekt er door, maar heeft een tamelijk verborgen
levenswijze. Desondanks is het een al lang bij de
mensen bekende vogel, helaas vooral door de
jacht. Deze soort was in het spel bij verordeningen aangaande de vangst in bossen met
behulp van netten, zoals te vinden in het Placaet
Generael van 26 december 1517 [Brouwer 1954
p.6]. De naam van de vogel wordt daarin niet
genoemd, maar wel is sprake van een ww.
snippen ‘(Hout)Snippen vangen’ en van Sniphanghen ‘uitgekapte banen in het bos waar de
flouwen (=Snippennetten) geplaatst werden’. De

HUIBEN – HUISMUS
VK (c.1618) noemt Hout-sneppe, met toevoeging
“… rustica. sax. holtschnippe.”
Houttuyn 1763 Houtsnep: “Te vooren hadt
LINNAEUS deezen onder de Wulpen betrokken.
Hy heet by de Schryvers, in ’t algemeen, Scolopax
en wordt van sommigen ook Rusticola of Perdix
Rustica, dat is Boeren-Patrys, getyteld. ’t Is die
Vogel, welken de Franschen, in ’t algemeen,
Becasse, de Engelschen Snipe, de Duitschers
Schnepff en wy Nederlanders Snep, of, tot onderscheiding van den Poelsnep, Hout Snep heeten.”
Schlegel 1852 geeft “DE HOUTSNIP”.
Het benoemingsmotief in het D loopt min of
meer parallel aan dat in het N. De VK noemt ook
in het D (saksisch) het element holt al (zie
boven), welk preciserend element kennelijk ook
wel weer werd weggelaten (vgl. sub Houttuyn).
Schlegel 1844 noemt D Gemeine Waldschnepfe
(>D Waldschnepfe).
Houtsnip is ook de officiële friese naam [De
Vries 1911; deze had als tweede naam Wâldsnip;
Boersma 1972]. Eerder al bij Knoop 1763: “Houtsnippen” (mv.) [ViF p.664].
Veel buitenlandse namen hebben een element
met de betekenis ‘bos’, zoals R %¿:\*T>,B
Wál’dsjnep (<D!), E Woodcock, F Bécasse des
bois, tsjechisch Sluka lesní.

Huiskets Zie Hoeskets.
Huiskraai Corvus splendens Vieillot 1817.
Oorspronkelijk uit India afkomstige, op een
Kauw gelijkende Kraaiachtige, die erg aan de
menselijke samenleving is aangepast (vandaar
Huis-). De soort laat zich soms per schip naar
nieuwe broedgebieden vervoeren; ws. zo is een
paartje in N in Hoek van Holland aangekomen,
dat op 10 april 1994 daar door Hans Westerlaken
ontdekt werd [DB 18(1): 6-10 (1996); BWP 8,143
(1994)]. E House Crow; zweeds Huskråka. F Corbeau familier, naar het karakter van het familiair
zijn (=bij de huizen voorkomend).

Huismus Passer domesticus (Linnaeus: Fringilla) 1758. Aan huizen gebonden soort van
Mus ⇑, die daarom bij de mensen zeer goed
bekend is. De enige andere soort Mus, die in de
Lage Landen voor verwarring in aanmerking
komt, is de Ringmus ⇑. Vermoedelijk maakte
men veel vroeger het verschil niet tussen deze
beide, tamelijk veel op elkaar lijkende soorten,
en heetten beide (of dan toch in ieder geval de
Huismus) gewoon Mus, zoals de Huismus ook
nu nog wel verkort genoemd wordt. Houttuyn
1763 noemde de soort Gemeene Mosch. Schlegel noemde hem “DE MUSCH” en gaf “Huismusch” op als brabantse volksnaam.
Friese namen: Mosk (maar toch ook wel Húsmosk (Visser 1992; Zantema 1992) <Hûsmosk
(De Vries 1911)) voor de Huismus en, nader
gespecificeerd, Fjildmosk voor de Ringmus. In
heel veel talen is het aspect/woord ‘huis’ in de
naamgeving geïncorporeerd, vooral in Brabant
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Huiben Huipke Huive Huiveke Volksnamen voor de Steenuil ⇑ in Brabant, Limburg
en (Zeeuws-)Vlaanderen. Schlegel 1852 geeft
Huipke voor Noord-Brabant. Een oude vermelding is die van Van Heenvliet c.1636: “Huijpkens” [Van Berkel, OTT 23/9/2000].
Omdat de Steenuil een kleine soort van Uil is,
komen de namen vaak in de verkleinvorm;
mogelijk geeft het ook een ietwat sympathiek
gevoel tegenover de Steenuil aan. In Huiben en
ws. ook in Heuven [WVD 1996] noemt Weijnen
-en een affectief element. Soms wordt de beginletter H- niet geschreven en/of uitgesproken; dat
houdt verband met het overwegend voorkomen
van de naam in het zuidN. In Zeeuws-Vlaanderen werd bijv. Euven genoteerd [Sponselee &
Buise 1975]. De namen kunnen oppervlakkig
gezien met de mansnaam Huib (<Hubrecht) verbonden worden (vgl. in dit opzicht ook Uikerjaan), maar de etymologie heeft te maken met
een oud woord voor ‘Uil’. Het heeft er alle schijn
van dat de -v- en de -b- in het midden van de
namen tegen elkaar uitgewisseld kunnen worden
(vgl. Uuf/Uweraen met Bubo, sub Uil). In sommige namen wordt de b verscherpt tot p, zoals in
Hööp [Weijnen 1996], Huipke, Huipetje en
Hoepke [WVD; B&TS 1995] In Uibik komt een

achtervoegsel voor dat weliswaar te vergelijken is
met dat in de vogelnaam Havik [Weijnen 1996
p.77], maar meer ws. toch een vervorming is
van een verkleiningsuitgang, die in de andere
hier genoemde namen immers ook aanwezig is
(-(e)ke).
ETYMOLOGIE Net als de -ui-klank in Uil ⇑ gaat
ook de -ui- in de namen van het lemma ws. terug
op een ouder -uu- of zelfs -oe-. Behalve Hoepke
zijn er verder niet veel namen met die oudere
klanken overgeleverd. Weijnen 1996 en vDE
nemen verwantschap aan met ohd hûwo en/of F
Hibou ‘Uil’. vDE noemt ook oudf Houpi. De oude
woorden met de oe-klank zijn ws. onomatopeeën.
De namen tonen gelijkenis met Uiver ‘Ooievaar’ ⇑, maar de etymologie is verschillend.

HUISZWALUW – HUMES BLADKONING
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(aldaar – naast Huismus – ook Huissjurk, Huiskrits, Huiskadet, Huisknar, Huiskont, Huispoep etc.).
E House Sparrow (<E English Sparrow), D
Haussperling, F Moineau domestique, de wetenschappelijke naam [Lat domesticus <Lat domus
‘huis’ (vgl. sub Dominé(lijster))], pools Wrobel
domowy, tsjechisch Vrabec domácí, bulgaars
Domasjno Vrabtsje, R Domówyj Worobéj, serv.kr. Vrabac pokuar (serv.-kr. kuća ‘huis’), lets
Majas Zvirbulis en hongaars Házi veréb. Waar
het element ‘huis’ ontbreekt, volstaat men met
de korte naam: roemeens Vrabie (wellicht een
slavisch leenwoord) en litouws Zvirblis (vgl. de
letse naam).
Voor de wetenschappelijke naam Passer zie
sub Spreeuw.
ETYMOLOGIE huis: N huis <N HUYS [VK] <mnl
huus <oudnederfr/oudsaksisch hūs; nederduits
Huus; fries hûs <oudfries hūs; D Haus
<mhd/ohd hūs; E house <middelengels hous
<oudengels hūs; noors/zweeds/deens hus <oudnoords hūs; gotisch hūs; <germ *husa <idg
*kuso (vgl. serv.-kr. kua) (Klankwet nr.9); <idg
*(s)keu ‘bedekken, omhullen’. Verwant zijn Lat
custos ‘bewaker’; >E take into custody ‘in hechtenis nemen’, Gr 6bFJ4H kústis ‘buidel, urineblaas’; >N cyste, cystitis ‘blaasontsteking’, Gr
keuthein ‘bedekken, verbergen’, en oudindisch
kosa ‘vat’, welsh cuddio ‘verbergen’.

Huiszwaluw Delichon urbica (Linnaeus:
Hirundo) 1758. In de Lage Landen bekende soort
van Zwaluw ⇑, die bij ons meestal zijn nest aan
de buitenmuren van huizen en gebouwen maakt.
De naam Huiszwaluw is vermoedelijk uit het
volk voortgekomen, want net als de Boerenzwaluw ⇑ komt deze soort bij menselijke bewoning
voor. Tegenwoordig gaat het beide soorten niet
voor de wind: zij zijn in aantal afgenomen.
Houttuyn 1763 kent de soort goed (p.609) en
gebruikt ook de naam Huis-Zwaluw (p.603),
maar de etikettering van Huis- en Boerenzwaluw
is bij Houttuyn net andersom dan nu! Dit moet
steeds goed in het oog gehouden worden! De
tekst van Houttuyn (sub Linnaeus’ 3e Zwaluw
Hirundo urbica, waarbij de N naam “BoerenZwaluw”) gaat als volgt: “(3) Zwaluw, met de
Staartpennen ongevlakt, de Rug blaauwagtig
zwart. Deeze heet, gemeenlyk, wilde of BoerenZwaluw. FRISCH hadt ’er den naam van Urbica of
Stad-Zwaluw aan gegeven. Men noemt-ze, in ’t
Fransch, ook Martinet of kleine Martinet, en witgatje: in ’t Engelsch Martin, of ruigpootje, om dat
zy de Pooten, tot aan de Vingeren toe, ruig of

Wollig heeft. De Duitschers1 geeven ’er den
naam aan, van Huis-, Dak-, Venster-, Kerk- en
Muur-Zwaluw. Dit Zwaluwtje is wat kleiner dan
de Huis-Zwaluw, eerstgemeld, die ook een rossen weerschyn en de Pooten niet ruig heeft. Het
maakt zyn Nest dikwils onder de uitsteekende
rand der Rieten Daken aan Boeren Huizen, als
ook in de groeven en onder de Kanteelingen van
de Poorten en Muuren der Steden.” De motivatie
van de naam wordt aldus vermeld. Ook in NV
1770 heet de Huiszwaluw nog “Boeren zwaluw”.
Schlegel 1852 vermeldt de naam “De huiszwaluw” voor de onderhavige soort. De naam staat
cursief, als teken van het nog voorlopig karakter.
In 1858 is de officiële naam bij Schlegel de onderhavige, en bijnamen zijn Melkstaartje ⇑ en in
Groningen Huiszwaalf.
De officiële friese naam luidt Wytgatsweltsje
(‘witgat-zwaluwtje’). De wetenschappelijke geslachtsnaam Delichon, gegeven door Horsfield
& Moore, is een zgn. anagram (letteromkering)
van Gr Chelidon O,84*f< ‘Zwaluw’.
1

Hennicke 1905 maakt melding van de
(volks)namen D Aussere Hausschwalbe voor
de Huiszwaluw en Innere Hausschwalbe voor
de Boerenzwaluw (“de ‘buitenshuis’, resp. ‘binnenshuis’ nestelende Zwaluw”). Zulke namen
zijn goed ter vermijding van misverstand dat
ook in de duitse naamgeving van deze soorten
optrad. Gesner 1555 noemde de Boerenzwaluw Haus Schwalb. De Huiszwaluw kende hij
ook; deze noemde hij Spijr Schwalb. Daarvóór
maakten Eber & Peucer 1549 wél onderscheid
(in naamgeving) tussen Oeverzwaluw en Gierzwaluw, maar een derde naam luidde schwalb
zonder meer, en diende ws. voor Boeren- en
Huiszwaluw samen.

Humes Bladkoning Phylloscopus humei
(Brooks) 1878. Sterk op de Bladkoning ⇑ gelijkende Boszanger, die in de Lage Landen op de
trek zeldzaam voorkomt. Williamson 1976 en
Van der Have 1985 (DB 7(4): 129-133) beschouwden deze nog als een ondersoort van de Bladkoning. De Humes Bladkoning maakt een ander
geluid (roep en zang) dan de Bladkoning. In het
register van Dutch Birding 1987 (p.VII) komt de
naam Humes Bladkoninkje voor. De naam is
evident een vertaling van E Hume’s Yellowbrowed Warbler. D Tienschan-Laubsänger, naar
het voorkomen in o.a. het Tiensjan-gebergte in
Midden-Azië [Jonsson/Barthel 1992].
Allan Octavian Hume (1829-1912) was in
britse burgerlijke dienst in India, waar hij in

HUNINGFALK – HYSBISKYTS

1885 de Indian National Congress oprichtte ter
vergroting van de invloed van de Indiërs op de
politiek in hun eigen land. Hieruit kwam het leiderschap van Mahatma Gandhi (1869-1948)
voort. Hume schonk zijn private indische vogelverzameling van 60.000 balgen en 16.000 eieren
aan het British Museum. Naar hem zijn de
Humes Tapuit Oenanthe alboniger (Hume:
Saxicola) 1872, de Humes Braamsluiper Sylvia
althaea Hume 1878 en de Hume’s Tawny Owl
(=Palestijnse Bosuil Strix butleri (Hume: Asio)
1878) genoemd, en naar zijn vrouw Mary: de Syrmaticus humiae (=Hume’s Pheasant, uit Zuidoost-Azië). Hume was de auteur van Nest and
eggs of Indian birds (1873) en Game birds of
India, Burma and Ceylon (1879). Terug in Engeland in 1894 wijdde hij zich aan de botanie.

Huningfalk Officiële friese naam voor de Wes-

pendief ⇑ [Boersma 1972]. Het eerste deel van de
naam, ‘honing’, komt ook voor in E Honey Buzzard en de D volksnamen Honigfalke en Honigbussard; het berust op de foute aanname dat deze
Roofvogel honing zou eten.
{Wespendieven voeden zich voornamelijk met
de larven van sociale Wespen Vespa. Bij het voeren van de jongen worden stukken Wespennest
mee naar de horst ⇑ gevoerd. Ook onder de horstboom kan men die stukken Wespennest vinden,
en aangezien die aan honingraten uit een Bijenkorf herinneren, meende men (o.a. de Engelsman
Willughby [Ray 1678]) dat de vogels honing zouden eten. [HVM 1971 p.83; BWP 1980 p.17; contra Voous 1960 p.73; med. Ben van As 020921
over de inhoud van Wespennesten; Lockwood
1993 p.83]}
De Vries 1928: Hunichfalk, Wapsebiter. De
Vries 1911 had geen friese naam voor de soort.
Ook Albarda 1897 kende geen friese naam voor
de soort.

Hûpe Officiële friese naam voor de Hop ⇑
[Boersma 1972; Zantema 1992]. De Vries 1928
geeft Hûppe. De Vries 1911 geeft op geen friese
naam voor de soort te kennen; wél vermeldt hij
helgolandfries Leap (waarvoor zie sub Ljip).

Hutchins’ Canadese Gans Branta hutchinsii (Richardson) 1831. Voormalige (kleine)
ondersoort van de Canadese Gans ⇑, die sinds
kort als soort is afgesplitst. Deze broedt aan de
kusttoendra’s van Canada en overwintert in
Oklahoma, Texas en Mexico [Terres 1980].
Gezien de lange trekweg zou deze soort misschien op natuurlijke wijze in Europa kunnen
geraken. Van enkele in N waargenomen exemplaren is het echter niet zeker of het werkelijk
transatlantische dwaalgasten betreft.
Dr. Thomas Hutchins was een engelse natuuronderzoeker en chirurg in dienst van de Hudson
Bay Company [Terres].
Hutketuk Hutte-ke-dut Volksnamen voor
de Kwartel, in Twente, resp. in Noord-Brabant
[Weijnen 1996, resp. B&TS 1995]. De namen zijn
onomatopeeën, net als achterhoeks Prutje-Dut
en gronings Kuutjeblik. In dit soort namen schemert iets schunnigs door.
Huttekut Volksnaam voor de Huismus, vlak
over de duitse grens, zuidelijk van de Achterhoek
[Wilms 951029,1; Schaars 1989 met kaartje
(p.387)].
In deze naam klinkt iets minachtends door,
evenals in namen als Hussekont, Hussekloot en
Huusdrol in de Achterhoek en de Lijmers. Het
element hutte- zit ook in de plantennaam Huttentut Camelína satíva (L.) Crantz, welke als
‘huttegetut’ (klein grut) verklaard wordt [vDE].
Dit is echter niet logisch want het is een oude
cultuurplant (met oliehoudende zaden), die tot
een meter hoog kan worden! [Høst 1979]
Huweraen Huwerhaen

Mnl naam voor

“nachtuil”. Zie sub Uweraen.

Hysbiskyts Helgolandfriese naam voor de
Grauwe Vliegenvanger [Wilms 980209; mb.98B].
Uit hys ‘huis’ en biskutte ‘beschermen’; de soort
broedt soms dicht bij de huizen van de mensen,
en deze kenden aan zijn aanwezigheid kennelijk
een beschermend effect op hun huizen toe.

233

IARN – IBIS

Iarn Noordfriese naam voor de Zeearend, op
Amrum en Föhr; voor deze soort ook Gûsniarn
[De Vries 1928].
ETYMOLOGIE het woord iarn verschilt van germ
*arnu- (waarvoor zie sub Arend) door zgn. breking van de aanvangsklinker, een verschijnsel
dat in het fries en het oudnoords voorkomt.
Iberische Tjiftjaf Phylloscopus (collybita)
brehmii von Homeyer 1870. Op 29 april 1967
voor het eerst in N waargenomen, sterk op de
Tjiftjaf gelijkende Boszanger [G A de Vries 1968,
Waarneming van een Iberische Tjiftjaf in Baarn,
Limosa 41: 35-40]. Deze werd toen als een
ondersoort van de Tjiftjaf, maar thans op grond
van zijn afwijkende zang als een aparte soort
beschouwd. E Iberian Chiffchaff, waarmee het in
Williamson 1976 gebruikte synoniem P. collybita ibericus Ticehurst 1938, overeenstemt.
ETYMOLOGIE Iberisch (=‘met betrekking tot
het Iberisch Schiereiland; de taal die daar vroeger
gesproken werd’): oudste vermelding Gr Ibèria.
De etymologie daarvan is onbekend.

234

Ibis Oudere N benaming voor de Zwarte Ibis ⇑

I

[Schlegel 1858; NAE 1958]. Bij Schlegel 1852
luidt de naam: “De gewone ibis.” De soort werd
in de lijst opgenomen op grond van “Twee voorwerpen dezer soort werden, nagenoeg tien jaren
geleden, bij Loenen geschoten” (p.91). Ibis is ook
de algemene N naam voor alle leden van de Ibisfamilie Threskiornithidae (zoals de Heilige Ibis ⇑
en de Heremietibis ⇑), behalve de subfamilie
(/het geslacht) der Lepelaars Platalea, die in het
dagelijks taalgebruik nooit ‘Ibissen’ genoemd
worden.
In het verleden was er wel eens onduidelijkheid, welke soort nu precies de (Heilige) Ibis was.
Tevens vatte Linnaeus Ibissen en Reigers in één
familie. Zo kon ook een Reiger, te weten de Koereiger ⇑, een wetenschappelijke soortnaam ibis
opgeplakt krijgen!
ETYMOLOGIE N Ibis <Lat ibis <Gr Ç&4H íbis
<egyptisch hīb [vDE 1993]. Lat ibis ‘jij zult gaan’
is gelijkluidend (homoniem) met de vogelnaam,
maar heeft daar ws. verder niets mee uit te staan
(vgl. Voous 1992 p.64 en B&TS 1995 p.31). JvM
c.1266 gebruikte het meervoud “iben” (naast
enkelvoud “ibis”), mogelijk de reden waarom MH
1932 het woord “Ibe (znw. vr.)” als mnl woord
heeft opgenomen (dan niet terecht). In het Glossarium Bernense uit c.1240 staat de naam van de
vogel ook (mij niet bekend in welke vorm) [Sijs
2001].

IELDÛKER – IEMBIETER

Ieldûker Friese volksnaam voor het Nonnetje
in Wergea en Warten [ViF p.258]. Greate Ieldûker
>Grutte Ieldûker ‘Fuut’ en Ieldûkerke >Lytse
Ieldûker ‘Dodaars’ [ViF 1976 p.111 resp. 98; Zantema 1992]. Fries Iel = N Aal, waarvoor zie sub
Aalreiger.
Ielgoes 1 Officiële friese naam voor de Aalscholver [ViF 1976; bij De Vries 1912 tweede
keus]. Het betekent letterlijk: ‘aal-gans’. In de
Zuidwesthoek van Friesland luidt de naam
Ielgâns. Het eerste element verwijst naar het
voedsel van de vogel (vgl. sub Aalscholver); het
tweede element geeft aan dat de naamgever in de
Aalscholver een soort van Gans ziet. Dit laatste
is weliswaar niet terecht, maar er zijn veel meer
namen met -gans voor de soort (vgl. gaasterlands
Kur(re)gâns, Rotgans (2), Moddergans en
Zwemmergans). D volksnamen luiden Aelgüß
(=‘Aalgans’), Baumgans en Schwemmerganß
[Wüst 1970 p.21] en een E volksnaam (in Kent)
Coal Goose (of Cole Goose).
1

Vreemd genoeg staat deze naam als lemma in
vDE 1993.

Ielreager Officiële friese naam voor de Blauwe
Reiger ⇑. Kaartje in ViF 1976 p.125. Vergelijkbaar is gronings Oalraaiger. Albarda 1897 gaf
Aalreiger (⇑, ook voor de etymologie van Aal),
maar dat was ws. in vertaling. Bij Albarda 1897
ook fries Ielregel1. De naam van het lemma staat
bij De Vries 1912.
1

Vreemd genoeg staat deze naam als lemma in
vD 1970 en vDE 1993.

Ielskolfer Friese volksnaam voor de Aalscholver ⇑ [De Vries 1912].
Ielsliner Ielslynder Friese volksnamen voor
de Fuut ⇑ [De Vries 1928, niet in De Vries 1912].
De Vries 1928 noemt ook Greate Ieldûker en
Greate Hearringslynder; zie Hjerringslynder.
Ielstrôt Friese volksnaam voor de Blauwe Rei-
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ger, die officieel in het fries Ielreager heet. Kaartje in ViF 1 1976 p.125. Het element strôt ‘strot’
is ws. ingegeven doordat Blauwe Reigers soms
dikke Palingen door de strot werken.

Iembieter Iempikkertje Volksnamen in
Groningen voor de Koolmees, overeenkomend
in betekenis met de friese volksnamen Bijbiterke en Bijenfretertien ⇑ [VPG p.50, 324]. Iem
betekent namelijk ‘Bij’ (het insect). Ook bestaat
de volksnaam Bijmees ⇑. {Vgl. N iemker, imker
<mnl immecare (=Bijenkorf).}
Het ww. bite ‘bijten’ =pikke =frette ‘vreten’,
in dit geval.
ETYMOLOGIE Iem: iem, ieme, iemen, im zijn
noordoostN en noordlimburgse woorden voor
‘Bij, Bijenzwerm, Bijenvolk’; mnl imme, îme; D
(vooral nederduits; sedert Luther in het hoogduits Biene) Imme ‘Bij’ <mhd imme, imbe, imp
‘Bijenvolk, Bijenzwerm’ <ohd imbi, impi; oudengels imbe. Misschien verwant is Gr ,µB4H
empis ‘(Steek)mug’; vgl. Empidonax =Am Flycatcher), wat niet uitsluit dat de meest waarschijnlijke oerbetekenis van het woord was:
‘menigte, zwerm’ (ook Muggen vliegen in zwermen); oudiers imbed ‘menigte’ wordt dan ook als
verwant aangemerkt. <Idg *embh- ‘(nevel)wolk’
[NEW 1992; Weijnen 1996; vDE 1993]. {Zie
ook Imerke en Iemken (=Huiskrekel) sub Reidimerke.}
Als men ervan uitgaat dat allerlei soorten
insecten (in hun verschillende stadia van larf of
imago) overeenkomende en/of verwante volksnamen kunnen dragen, zijn er nog meer verwante
woorden: alle (oudere) namen voor ‘Mier’, zoals
emt, empt, empe, emte [VK c.1618], <mnl
amete, eemt, eemte; E ant (ook: emmet) <middelengels amet, ampt <oudengels æmette; D
Ameise <(Luther!) emmeis (>emsig ‘ijverig’)
<ohd ameiza <westgerm *amaitjon <germ
*maitan ‘snijden, afhouwen’ (Mieren snijden
met hun kaken hout- en plantendelen af!) (ook:
oudnoords meita ‘snijden’); D Meissel ‘bijtel’.
Fries eamel, eamel(d)er ‘Mier’ suggereert dat ook
N Emelt ‘larve van de Langpootmug Tipulidae’
tot de ‘Miergroep’ behoort. {Vgl. mnd amelte,
emelte ‘larve’; oudengels emel, ymel ‘Rups’.} Dit
leidt tot de vee’ziekte’ aamt (fries aam, aem (fysiologisch), wylde aam (pathologisch)), een zwelling van de uier, die men “mogelijk toeschreef
aan wormen of larven” [NEW 1992], waardoor dit
woord goed overeenkomt met noors aame, ouddeens omme en zweeds (dial.) åma ‘made, larve’.
Het element aam lijkt ook aanwezig in de ‘ziekte’
aambeien (waarin beien ‘bessen’, vgl. Aardbei),
wat door NEW 1992 niet (h)erkend wordt, omdat
de oudste vindplaats (1485 [Sijs 2001]) mnl aenbeye vermeldt. Aambei is hieruit ontstaan door
assimilatie van de n. Aen-beye zou echter eerdere
dissimilatie of hypercorrectie kunnen hebben
ondergaan, waarmee het eerste deel toch weer op
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*aem komt. Fries aam zou wat de m betreft in
zijn oorspr. vorm kunnen zijn gebleven. Aangezien de VK sub aen-beye naar “spene” verwijst
(en naar “aen-bey-vloed. i. spenen-vloed”) is het
hier bedoelde verschijnsel vergelijkbaar met
‘aambeien’ en zijn beide woorden etymologisch
identiek. Qua betekenis komen ook fries wylde
aam ‘knobbels aan de uier’ en aambeien ‘knobbels aan de anus’ goed overeen.

Ient Hollandse dialectvorm van Eend. Vergelijk
stien voor ‘steen’.

Eerdzwalme [De Bo 1973/1892; WVD], de D
volksnaam Ertswale [Wüst 1970], fries Grûnswel (<fries Grounsweal) en officieel zweeds
Backsvala1 [NAE 1958] (zweeds backe ‘grond,
bodem; heuvel’). N Aardzwaluw ⇑ is de naam
van eerste keus bij B&O 1822 (“De Aard- of
Oeverzwaluw”). Houttuyn 1763 had die naam al
genoemd, maar meer bij wijze van suggestie:
“Men zou ze Aard-Zwaluw noemen kunnen.”
Schlegel 1852 gebruikt deze naam niet, maar
Schlegel 1858 noemt hem als één der alternatieve namen. Idem Albarda 1897.
1
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Ieperompe Naam voor de Roerdomp in de
Achterhoek en in Twente [Schaars 1989; B&TS
1995]. Er zijn vele varianten. De oudst-bekende
attestatie is uit Tadama 1839: “As den ieperon
zeuven maal blös, loopt de beeste in ’t volle grös”
[Schaars 1983; 1989]. Albarda 1897 spelt
Iperom. Voorts Iepron, Ieprom, Ieverzomp en
Ieverzumpe [Schaars 1989; B&TS]. Ook voor het
Woudaapje schijnen deze namen soms gebruikt
te zijn geweest [Schaars 1989]. Wüst 1970 vermeldt de (ws. aangrenzende) D volksnamen
Iprump en Ikrum. Overeenkomen in klank doet
ook Ridump, maar het eerste element hierin zal
een variatie zijn op N ‘Riet’ (vgl. sub Raidomp en
Reiddomp).
ETYMOLOGIE Het mooist zijn zuiver onomatopoëtisch karakter toont D Iprump; vergelijk de
weergave van de baltsroep van de Roerdomp in
geschrift: “ü-humb” [HVM 1 1966] en “uprumb”
[BWP 1977]. Sommige variaties zullen misschien
door volksetymologische overwegingen zijn ontstaan; daarbij passen interpretaties als “ergens in
het drassige terrein” voor Ieverzomp [B&TS] en
“ieperig ‘zwaar tobbend’ hoort vermoedelijk bij
Ieperon” [B&TS].
Ierdswel Officiële friese naam voor de Oeverzwaluw ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 noemt
de volgende namen: Ierdsweal, Sânsweal en
Skiere-sweal. Fries ierde ‘aarde, grond’, dus
Ierdswel is letterlijk ‘grond-Zwaluw, Zwaluw die
in de grond kruipt’, doelend op de zelfgegraven
nestholen in doorgaans steile kanten (niet op het
overwinteren ondergronds! – vgl. sub Modderswel). Het benoemingsmotief is hetzelfde in
Zandzwaluw ⇑, gronings Eerdzwaalf [Gavere &
Bemmelen 1856], Eerdswaalf [VPG 1983], limburgs Eerdzwelf [Hens 1926] en Zandzwerbelke
en Grondzwelf [WLD], brabants Dijkzwolm,
Aardezwolm en Zandzwalmke [WBD], vlaams

In Am Bank Swallow (ook een E volksnaam) is
E bank etymologisch verwant met zweeds
backe (<oudnoords bakki ‘verhoging, heuvel,
rivieroever’) en met N bank (oorspronkelijk
wellicht een verhoogde aardrand waarop men
zitten kon, bijv. om de dingplaats). Hoewel de
aarde (=grond, klei) het bestanddeel van de
bank uitmaakte, drukt het grondwoord ws. ‘gebogen’ uit: de zitbank als welving van de grond.
Vandaar de betekenissen ‘heuvel’ (in het
zweeds) en ‘verheven grondlaag, rivieroever’
(in het E).

Iesbeer Groningse volksnaam voor de Staart-

mees ⇑. Gavere & Bemmelen 1856 geven de
naam op, maar in ‘hollandse vertaling’: “IJsbeer,
Moessien. Broeit in kleinen getale.” VPG 1983
vermeldt deze naam (Iesbeer dan) wel, maar wijst
erop (p.50) dat men die naam later nergens meer
bevestigd vond. Hij zou volgens De Jong 1962 en
B&TS 1995 betrekking hebben op de Witkopstaartmees ⇑ Aegithalos c. caudatus, die immers
met zijn spierwitte kop mogelijk aan een IJsbeer
Thalarctos maritimus doet denken. Maar
Albarda 1897 noemt IJsbeer de volksnaam (in
Groningen) die bij zijn “Zwartgevlekte staartmees” past.

Ieskletter Volksnaam in Groningen voor de
Keep. VPG 1983 (p.50) vermeldt nadrukkelijk:
“IJskletter [verhollandsing van Ieskletter] is eerder Keep dan Sneeuwgors”. vD 1970 en ZiK 1962
geven ook op: IJskletter =Sneeuwgors, maar dit
is kritiekloos naschrijven van Albarda 1897 en
Gavere & Bemmelen 1856, die de (ws. ‘verhollandste’) naam IJskletter in Groningen (en op
Rottum) voor de Sneeuwgors vermeldden. Kletter ⇑ zou een volksnaam voor de Putter zijn,
maar dit berust mogelijk op een misverstand bij
Albarda 1897. Het eerste deel van Ieskletter
(/IJskletter) zal er wel op wijzen dat Keep resp.

IISDÛKER – IJSDUIKER

Sneeuwgors ons land juist in het koude seizoen
komen bezoeken. Voor de etymologie van gronings ies en fries iis zie sub IJsduiker.

IJsduiker

Iisdûker Officiële friese naam voor de IJsduiker ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1928 vermeldt
als enige naam: Greate Iisdûker en De Vries
1912 geeft een “?” waar de friese naam had zullen
staan. Deze laatste bron plaatst de naam van het
lemma bij de Roodkeelduiker.
Iisein Officiële friese naam voor de IJseend ⇑,
reeds bij De Vries 1912. De Vries 1928 vermeldt
daarnaast nog noordfries Ys-an voor Amrum en
Föhr. {Maar het helgolandfries heeft niets met
‘ijs’; daar Graulyns(k).}
Iisfink Officiële friese naam voor de IJsgors ⇑
[De Vries 1928; ViF 1979]. De vogel heeft de
vorm en de grootte van een Vink, waardoor het
element fink, hoewel uit oogpunt van systematiek fout, toch zeer begrijpelijk is. Het element
iis- is echter moeilijker te verklaren (zie sub
IJsgors).

Iisfûgel Officiële friese naam voor de IJsvo gel ⇑. Behalve de naam van het lemma noemt De
Vries (1911/1928) ook Iisfûgeltsje.

(Noord-)Duitsland uitsluitend als (vrij zeldzame) wintergast voor, en winter kan men associëren met ijs. Maar de vogel houdt zich vrijwel
uitsluitend in de onmiddellijke omgeving van de
zee op, en op onze breedten bevriest de zee zelden
of nooit (dus geen ijs). Het zou ook kunnen zijn
dat de kleur van de vogel met die van ijs werd
geassocieerd; inderdaad zijn Grote Burgemeesters in alle kleden over het algemeen veel lichter
van kleur dan onze inheemse Meeuwensoorten.
In die richting duiden ook zweeds Vittrut (Vitttrut) (zweeds trut ‘Meeuw’) en ijsl Hvítmáfur
(zweeds vitt en ijsl hvit ‘wit’). Maar bij ons
komen bijna uitsluitend jonge vogels in kleden
die van alle kleden, die de Grote Burgemeester in
de loop van zijn leven vertoont, de minst lichte
(de minst ‘witte’) zijn. Dezelfde situatie geldt
voor Denemarken, waar de soort dan inderdaad
Gråmåge (letterlijk: grijze meeuw) heet, en dus
níét ‘witte Meeuw’, zoals op IJsland waar de soort
broedt en waar dus het volwassen ‘witte’ kleed
veel gezien wordt. Idem (als Denemarken en N)
voor Engeland, waar E Glaucous Gull zelfs letterlijk ‘zeegroene Meeuw’ betekent. Dit kan alleen
maar de beige (geelgrijze) kleur van de jonge
vogels zijn. De mooiste en beste verklaring voor
de namen Iiskob en Eismöwe is dan ook dat ze
gegeven zijn door friese en duitse zeevarenden in
het Noordpool-gebied, waar deze vogels frequent
op ijs en ijsschotsen staand worden waargenomen. Hiermee sporen ook de oude D naam
Eismöwe (c.1900) voor de Ivoormeeuw ⇑ [HVM
1982 p.145] en de scandinavische namen voor de
Ivoormeeuw, een soort die nog witter is dan de
Burgemeester en die nog zeldzamer dan de Burgemeester tot onze breedten geraakt, dus wel uitsluitend vanuit het poolgebied zelf benoemd
moet zijn.
Zeevaarders uit onze contreien hebben de
naam voor de Burgemeester in veel andere talen
bepaald door het overheersende karakter over
andere Meeuwen in de naam Burgemeester ⇑
vast te leggen.

IJsbeer Zie Iesbeer.
IJsduiker Gavia immer (Brünnich: Colymbus)

Iiskob Officiële friese naam voor de Grote Bur-

1764. De motivatie van ‘ijs-’ zal gelegen zijn in
het ’s winters verschijnen van deze Duiker, bij
ons voornamelijk op zee, maar ook wel op binnenwater, waar de IJsduiker met ijsgang geconfronteerd kan worden. Fries Iisdûker (vroeger
Greate Iisdûker); D Eistaucher; zweeds/noors/
deens Islom. Schlegel 1852 noemt noch de soort
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gemeester ⇑ [De Vries 1928]. De Vries 1912
geeft nog een “?” bij de friese naam; wel vermeldt
hij Iiskub als helgolandfriese naam. Fries iis ‘ijs’,
fries Kob ⇑ ‘Meeuw’. De friese naam is dus naar
betekenis dezelfde als D Eismöwe. Deze grote
Meeuwensoort komt in de Lage Landen en in

IJSEEND – IJSLANDSE BRILDUIKER

noch de naam, maar in Schlegel 1858 staat de
naam IJsduiker (“wordt somtijds ook in ons land
aangetroffen”). Houttuyn 1763 (p.136) kent de
soort uit de literatuur (van Brisson, niet van Linnaeus), en noemt hem “Groote gevlakte Duiker”. Plaat 40, fig.1 beeldt hem in het zomerkleed af! Maar Houttuyn introduceert de naam
Ember-Vogel ⇑ voor dezelfde soort (maar dan in
het winterkleed!). Deze naam en immer in de
wetenschappelijke naam zijn (deels) gevormd
naar de ijsl naam Himbrimi.
ETYMOLOGIE ijs: N ijs <N JIS, EYS [VK] <mnl
ijs, ise; fries iis <oudfries īs; saksisch ies <oudsaksisch is; D Eis <mhd/ohd īs; E ice <middelengels is <oudengels īs; zweeds/noors/deens/ijsl
is <oudnoords īss; buiten het germ alleen in
avestisch aēxa ‘ijs, vorst’ en isu (*is-sku) ‘koud’,
ossetisch yex, ix ‘ijs’ en afghaans asai ‘vorst’.
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IJseend Clangula hyemalis (Linnaeus: Anas)
1758. Deze ’s winters bij ons verschijnende Eendensoort verblijft bijna uitsluitend op zee en zal
dus zelden met ijs geconfronteerd worden. Wel
zijn de %% voor een groot deel wit van kleur, wat
aan ijs en koude kan doen denken. Blok 1988
zegt dat de naam bepaald zou kunnen zijn door
het voorkomen langs de kusten van de Noordelijke IJszee. Het element IJs- in de N naam zal
echter de vertaling van Lat glacialis zijn (zie hieronder), ofwel de N naam komt voort uit D Yßent,
reeds bij Gesner 1555, maar daar de naam voor
het Nonnetje.
Fries Iisein ⇑; D Eisente (bij Schlegel 1844
Gemeine Eisente); E volksnaam (in Northumberland) Ice duck.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Linnaeus 1758 geeft
op als de 26e soort uit het geslacht der ‘Eenden’:
“hyemalis. 26. Anas cauda cuneata, rectricibus
intermediis longis, corpore griseo, temporibus
albis.” Houttuyn 1763 herkent hier geen in N
voorkomende soort in en ‘verzint’ een N naam:
“Men kan gevoeglyk den naam van Winter-Eend
aan dezen toe-eigenen, om dat hy van de Sweeden dus geheten wordt …” (Lat hiemalis = ‘winter-’). De omschrijving van Linnaeus past beter
op een & Zwarte Zee-eend (met de volksnaam
Wigstaart) dan op een (%) IJseend, wellicht de
reden waarom B&O 1822 en Schlegel 1828 (en
1852) de wetenschappelijke naam Anas glacialis
Linné hanteren en daarbij als N namen opgeven:
“De Winter-Eend, IJs-Eend”, resp. “De ijseend”
(cursief!). Lat glacialis ‘ijs-’ <Lat gelu(s) ‘vorst,
koude’.

IJsgors Calcarius lapponicus (Linnaeus: Fringilla) 1758. Fries Iisfink. Het N en het fries zijn de
enige talen waarin deze soort een naam draagt
met ‘ijs’ erin. Waaróm is volstrekt onduidelijk:
de soort is niet wit als ijs, wordt nooit of uiterst
zelden op of bij ijs aangetroffen, en voorspelt als
trekvogel (in september/oktober) weliswaar het
koude seizoen (met sneeuw en ijs), maar strikt
genomen doen de wegtrekkende Zwaluwen in
het najaar dat ook! Een reden zou kunnen zijn
dat men de Sneeuwgors (die een goede reden voor
die naam heeft) bijna over één kam dreigde te
scheren met de er in veel opzichten op gelijkende
IJsgors, maar door een subtiel verschil in naamgeving dit onheil kon afwenden. Sneeuw lijkt
veel op ijs, maar is net een beetje anders; de
Sneeuwgors lijkt veel op de IJsgors, maar is net
een beetje anders. Schlegel 1858 en Albarda
1897 vermelden de soort als behorende tot de in
N voorkomende vogels (onder de naam IJsgors),
maar Schlegel 1852 vermeldde hem niet. Kennelijk was de IJsgors toen, ondanks de massale
Vinkenvangsten in die tijd, nog nooit met zekerheid in N aangetoond of waargenomen! {Schlegel vermeldt wel de Sneeuwgors, die “… somtijds
in menigte, langs het zeestrand van Noord- en
Zuid-Holland voorkomt.”}
Aangezien Linnaeus in 1758 onder de naam
Fringilla lapponica de ‘vijfde der Vinken’
beschrijft (zo summier dat dit met evenveel recht
op de Bosgors zou kunnen slaan!), valt de naam
Fringilla lapponica ook in Houttuyn 1763. Deze
echter weet met de naam geen raad, herkent er in
elk geval geen in N voorkomende vogel in en verwijst naar de zweedse auteur Rudbeck: “Rudbeck
heeft hem Laplandsche Distelvink genoemd.”
Nu nog komt het eerste element in de zweedse en
noorse namen voor deze soort voor: Lappsparv en
Lappspurv.
IJslandse Brilduiker Bucephala islandica
(Gmelin: Anas) 1789. In N meerdere malen
waargenomen ‘tegenhanger’ van de Brilduiker,
maar vermoedelijk waren deze exemplaren ontsnapt uit waterwildcollecties. De soort is inheems op IJsland en in Noord-Amerika. Eykman
1925 hanteert de naam Groote belduiker, vermoedelijk omdat de ‘brillenglazen’ van het % niet
mooi rond zijn. De vleugels van de soort produceren in vlucht wel het dof ‘bellend’ geluid dat
ook de Brilduiker maakt. De IJslandse Brilduiker
is groter dan de Brilduiker. Kist 1954 en Rooth
1955 (bij een claim van een % op Vlieland; Ardea
43: 135) hanteren de naam van het lemma.
ETYMOLOGIE IJsland: <N IISLAND [VK]. Het ei-

IJSLANDSE SIJS – IJSVOGEL

land moet al langer bekend zijn, minstens sinds
981 (toen Groenland ontdekt werd).

IJslandse Sijs IJslands Sijsje Benamingen
voor de Europese Kanarie [B&TS 1995]. De naam
berust op een misverstand: de Europese Kanarie
komt niet op IJsland voor. De spooknaam vindt
z’n oorsprong in de door de Deen Faber beschreven “Loxia serinus” in Prodromus der isländischen Ornithologie (1822), welke soort (het
Sijsje misschien?) later “Fringilla islandica” werd
genoemd (in Isis 1826 p.1053) en nog later, in
Schlegel 1844: “Pyrrhula serinus islandica, D
Isländischer Grüngimpel, F Serin d’Islande”.
Hiermee werd het taxon ten onrechte aangezien
voor een valide ondersoort van de Europese
Kanarie, en dit ondanks de zwakke vastlegging
van het taxon. Schlegel schrijft nota bene: “Ich
habe zwar diesen Vogel nicht in der Natur gesehen, jedoch auf Faber’s Zeugniss darf man ihn
wohl, wenn auch nur als Nebenart, aufnehmen.”
Dit ook ondanks de bij Schlegel aanwezige
wetenschap dat de Europese Kanarie uitsluitend
voorkomt in “Südliches Europa und Nordafrika”!
Na Schlegel bleef het woord ‘islandicus’ nog
minstens tot aan Brehm 1880 z’n spookfunctie
behouden: deze auteur voerde nog de naam “Serinus islandicus”. IJslandsch Sijsje is daar min of
meer de vertaling van.
IJspatrijs Door N Walvisvaarders (ooit) gegeven naam aan de Ivoormeeuw ⇑ [De Jong 1978
p.100]. Het element ‘-patrijs’ zal gemotiveerd
zijn door de gedrongen gestalte van deze Meeuw,
herinnerend aan die van de Patrijs. {Een heel
ander soort vogel, maar een op hetzelfde idee
gebaseerde naam is de Zuidpoolkip Chionis!}.
Deze Meeuwensoort wordt wel gezien op het ijs
in de Noordelijke IJszee. Een E volksnaam luidt
(eveneens) Ice-partridge [Jackson 1968].

IJsvogel

ETYMOLOGIE Of de oorspr. betekenis van de
naam voor deze vogel inderdaad met ‘ijs’ te
maken heeft, is niet zeker. Onl namen die dit
probleem verduidelijken kunnen, zijn er niet.
Falk & Torp 1903 interpreteren ohd isarn ‘IJsvogel’ (8e eeuw [Suolahti]) als ‘ijzer’; ohd îsanuogal
(11e/12e eeuw) en isinuogil (13e eeuw) bevatten
dan het element ‘vogel’ waarmee Falk & Torp op
‘ijzer-vogel’ uitkomen. Hierbij zou een gelijkenis
spelen tussen de blauwglanzende kleur van ijzeren sieraden en dezelfde kleur van de bovenzijde
van de vogel [Blok 1988].
Suolahti 1909 echter interpreteert ohd isarn1
(8e eeuw) als ‘ijs-arend’, waarbij ‘ijs’ is gemoti-
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IJspauw IJspauwtje Volksnaam voor de IJsvogel op veel plaatsen in Vlaanderen [WVD 1996
met kaartje op p.221]. Oude vindplaatsen in De
Bo 1873/1892 en Joos 1900. IJspauwken in Volk
en Taal (tussen 1888 en 1895 [WVD]). In ZeeuwsVlaanderen ook IJspaake en Iespauwtje [Rogiers
1988]. In Lissewege (WVl) ook Vispauwtje. IJspauwke wordt slechts voor één plaats in Nederlands en Belgisch Limburg opgegeven [WLD p.235].
De namen zijn een variatie op IJsvogel, met het
tweede deel -pauw ⇑, denkelijk naar de blauwe
kleur van een deel van het verenpak.

IJsvogel Alcedo atthis (Linnaeus: …) 1758.
IJsvoghel bij JvM (vs.2308; in andere handschriften Hijsvogel (met hypercorrecte h) en IJsvogle).
Fries Iisfûgel [De Vries 1911]; D Eisvogel
>deens/noors Isfugl, zweeds Isfågel (officieel
Kungsfiskare) [Suolahti].
Dit lid van de IJsvogelfamilie komt in het
grootste deel van Europa als broedvogel voor. Hij
leeft van kleine visjes, die hij stootduikend
bemachtigt. De vogel is niet groot en vrij schuw;
samen met de (als water) blauwe bovenzijde (vgl.
IJspauwtje) redenen, waarom de vogel een vrij
onopvallend bestaan leidt. Alleen ’s winters, als
er ijs ligt, merken de mensen hem vaker op wanneer hij op een kale tak zit in de buurt van een
wak. Vgl. Sintermertens veugelke.
Ook R Zimoródok en pools Zimorodek (zimá
‘winter’) geven aan dat de vogel juist in het winterseizoen veel meer opvalt dan ’s zomers. De
naam IJsvogel is daarom al heel lang inderdaad
geassocieerd geweest met ijs en het bijbehorende
winterseizoen.

IKSTERN

veerd door het ’s winters opvallen van de vogel
(eventueel bij een wak in het ijs) (volgens Mackensen 1985 door het vermeende broeden ’s winters)
en ‘Arend’ (mogelijk ook enigszins spottend)
door het stootduiken op vis, zoals ook de
Visarend pleegt te doen. Hierbij zij opgemerkt
dat -arn mogelijk in een vroege periode, net als
Gr ornis, slechts ‘vogel’ betekende, waarmee
isarn dus ‘ijsvogel’ betekenen zou.
De lange naam ohd îsarnovogal [Mackensen]
kon volgens Suolahti (in een latere fase) ontstaan
doordat men het eerste element niet meer
begreep, ofwel het als ‘ijzer’ interpreteerde, waarna
men voor de duidelijkheid ‘vogel’ toevoegde.
Vgl. Arend voor het gebruik van die naam in
samengestelde vogelnamen en zie ook -hoorn.
De IJsvogelfamilie (Alcedinidae) omvat c.90
soorten, die vrijwel alle in warme streken voorkomen (bijv. in tropische mangrovebossen). Ook
zijn er veel soorten, die weinig tot geen binding
aan water hebben. Zij leven bijv. van reptielen of
insecten. De N naam voor de hele familie is
daarom een misnomer: er is immers in de meeste
gevallen totaal geen sprake van ijs! Dat er sprake
is van een misnomer geldt in mindere mate ook
voor de E naam Kingfisher (family), omdat lang
niet alle soorten ‘vissers’ zijn. Wel is het overgrote deel van de soorten bijzonder kleurrijk.
Denkend aan een metaal (ijzer) als mogelijke
oorsprong zouden we nu voor de hele familie aan
*Chromaatvogels een passender naam hebben.
Linnaeus 1758 gaf aan deze soort de naam
Alcedo ispida. “Gracula atthis” staat eerder in
Systema Naturae 1758 vermeld als een vogel
(“Gracula Viridi cærulea, Abdomine Ferrugineo,
pedibus Sanguineis”) die Hasselquist in Egypte
had opgemerkt. Kennelijk heeft Gmelin 1788 in
de 13e editie van Systema Naturae deze vogel als
de IJsvogel opgevat [Wilms 970416,1]. In de
Statenbijbel van 1728 (vertaling in 1618/1619
uit het hebreeuws) staat in Leviticus 11:18 als
‘onrein gevogelte’ “Kaeuwe”; dit komt overeen
met “Gracula atthis” in Linnaeus 1758. Zie ook
noot 1.
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Isarn werd in de codex S. Pauli XXV (8e eeuw)
als glosse toegevoegd aan het in Lev. 11:18
voorkomende porfirionem ‘Purperkoet’ ⇑.
Doordat men bij de Lat naam niet de juiste
voorstelling van de vogel had, maar wel
begreep dat deze vogel (mooi-)purper van kleur
moest zijn, kwam de gedachte op ‘IJsvogel’
(deze is immers ook blauw en mooi).

Ikstern Groningse, en ook wijder verbreide

benaming voor het Visdiefje ⇑ en Sterns ⇑ in het
algemeen, met vele varianten op de naam. De
naam Ikstern staat vermeld in Schlegel 1858,
p.605 en 608, en in Gavere & Bemmelen 1856.
Maar de variant Hicstaert wordt al genoemd in
Heenvliet 1636: ”… seeckere soorte [van meeuw]
diemen Hicstaert noemt, die hier te Lande nu en
dan voeden [=broeden], en een schraveltjen aen
strandt tegens de duijnen aen in ’t caele sant neer
maecken en haere eijeren in leggen … Aen de Hil
buijten op de gars van Terheijde nae de Maes
vintmen veel van die eijeren, die daer veel werden gehaelt ende gegeten.” [Brouwer 1954]
Wanneer men alle varianten op de naam die in
de Lage Landen voorkomen tezamen bekijkt, valt
op dat er in elk geval een scherpe [i] klank in het
eerste element zit. In de meeste gevallen wordt
die i gevolgd door de k. Als voorbeelden hier:
Ikstern ⇑, Piksterretje ⇑, Klikstirns ⇑, Hicstaert, Stikstar, Stiksteert, Nikke, Mikke en ook
buitenlands: schots Pictarnie ‘Visdief’, orkneys/
shetlands Piccatarry, Picke-ta ‘Noordse Stern’,
deens/noors Splitterne ‘Grote Stern’. Het tweede
element is in sommige namen het huidige
‘Stern’ ⇑, maar dit woord is in het N vermoedelijk
pas vrij recent binnengebracht. In de oudst overgeleverde naam (Hicstaert) staat -staert, níét -stern.
Voor veel van die namen bestaat een redelijk
klinkende verklaring. Het zal ws. zo zijn dat het
woord of een deel ervan in veel gevallen volksetymologisch verbasterd is onder invloed van een
woord dat men kende en waarvan men de betekenis zinvol achtte. Zo is de naam Piksterretje te
interpreteren als ‘Sterretje [Sterntje] dat ergens
de kleur van pik =pek heeft’ en ook de naam
Splitstaart is alleszins begrijpelijk: de Visdief
heeft een ‘gespleten’ staart. Voor zeeuws Mikke
geven B&TS 1995 als verklaring: “mik =gaffel”,
verwijzend weer naar de gevorkte staart. Maar de
eveneens op Zuid-Beveland voorkomende naam
Nikke wordt door deze auteurs níét verklaard.
Dit wekt sterk de suggestie dat beide namen in
feite niet meer dan varianten op *Ikke <*Ikstern
zijn. Voor de naam Nikke valt daarbij te denken
aan de mogelijkheid van de zgn. metanalyse, het
verschijnsel dat de beginletter van een woord
eigenlijk de eindletter van een voorafgaande
woord was. In dit geval: Nikke <een Ikke. Zo is
ook het zeeuwse woord nille ‘blaar’ ontstaan, nl.
uit een ille, waarbij ille =hille (‘heuvel’; vgl. E
hill) [Weijnen 1996].
Als ‘begin’verklaring voor al deze namen zou
de zuivere onomatopee heel goed voldoen. De
scherpe [ik]-klank is een onderdeel van het repertoire van het Visdiefje. In BWP 1985 staat deze
roep beschreven op p.82 sub (6), als zgn. “Kip-
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call”, met het sonogram op p.83. Dit is een veelgehoord geluid van de Visdief, zolang de soort in
ons land vertoeft, en ook sommige andere sterns
hebben een min of meer vergelijkbaar geluid.
Een woord met vergelijkbare klank is onl
viscsterd ‘vis(sen)staart’, dat in 1180 opgetekend
is in de eigennaam Woutra Viscsterd [Schoonheim 2002]; waarom Wouter die toenaam kreeg
toebedeeld is niet helemaal duidelijk, maar in
ieder geval kan viscsterd de betekenis van ‘vorkstaart’ gehad hebben (omdat een vissenstaart
immers gevorkt is). En aangezien Sterns vorkstaarten hebben, is niet uit te sluiten dat
viscsterd ook enige tijd als naam voor de Stern
gediend heeft. Hicstaert kan daar eventueel een
verbastering van zijn geweest.

Siberische Boompieper

Indische Boompieper Oudere N naam in
Imbervogel Alternatieve naam voor de IJsdui-

ker ⇑ in Albarda 1897, zonder opgave van locatie. Vermoedelijk is de naam een voortzetting
van Ember-Vogel ⇑ bij Houttuyn 1763, maar de
beginklinker sluit beter aan bij het oorspr. ijslandse Himbryne.

Indische Gans Anser indicus (Latham Anas)
1790. Een in de Lage Landen regelmatig in verwilderde staat aan te treffen soort van ‘grauwe’
Gans, die inheems is in Hoog-Centraal Azië en
die overwintert o.a. in het noorden van India. De
N naam komt voor in NAE 1958. Het predikaat
‘Indisch’ komt ook voor in veel buitenlandse
namen voor de soort; overeenstemmend met de
oude N naam Indische Strepengans luidt de
naam in het E: Bar-headed Goose en in het F: Oie
à tête barrée. D Streifengans.
-ing Suffix dat in sommige vogelnamen voorkomt, bijv. in Veiling ⇑, Loering ⇑ en Weiting
‘Vlaamse Gaai’ (zie sub Wouter), echter ws. niet
in Taling ⇑. Bij visnamen is dit suffix in een
zekere periode erg productief geweest (Paling
(meer sub Palingduiker), Nebbeling, Scafteling,
Tetting, Haring, Bokking, Serpeling, Wijting,
Spiering).
Isabelklauwier Zie Izabelklauwier.
Isabeltapuit Zie Izabeltapuit.
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Indigogors Passerina cyanea (Linnaeus: Tanagra) 1766. Indigo-kleurige (=blauwe) Gorsachtige uit Noord-Amerika, welke mogelijk
Europa als dwaalgast enkele malen bereikt heeft.
De soort is ook in de Lage Landen waargenomen,
de eerste maal in N op 8 juni 1983, en werd bij
die gelegenheid als Indigo-gors gepresenteerd
[DB 6(2): 65-66 1984]. De naam is ws. uit Am/E
Indigo Bunting (E Bunting ‘Gors’) overgenomen.
Eerder gebruikte Rutgers de N naam Indigovink.
Ook in het D draagt hij de correctere naam
Indigofink [Rutgers 1968; Jonsson 1992].
Linnaeus 1758 kende de soort van het werk
van Catesby (1731-1743). Hij noemde hem
“Loxia cyanea”. Houttuyn 1763 (p.509) vertaalt:
Hemelsch-blaauwe [Kernbyter]. Houttuyn geeft
maar een korte omschrijving: “Deeze wordt de
blaauwe Amerikaansche Dikbek of Kernbyter
van BRISSON getyteld. Hy heeft de grootte nagenoeg van den Kruisbek of Kruisvink, en wordt in
Angola gevonden.” Hierin staan twee fouten: de
soort komt niet in Angola voor, en is ook niet zo
groot als een Kruisbek.
ETYMOLOGIE N indigo ‘bepaalde blauwe kleurstof, (deels) afkomstig van de tropische Indigoplant Indigofera tinctoria’ (1582) (<F indigo
(1578)) <Sp índigo, índico <Lat indicum
‘indisch’ <Gr indikón <Gr Indikon pharmacon
(=‘indisch geneesmiddel’). Voor de etymologie
van indisch zie sub Indische Boompieper.

NAE 1958 en HFP 1973 voor de Siberische Boompieper ⇑.
ETYMOLOGIE Indisch: <N India <N Indie
(=“India. Gangetica tellus”) [VK] <Lat India
<Gr ‘3<*4α <oudperzisch hendū <oudindisch
sindhu- ‘rivier’, speciaal de ‘Indus’. Verwant is de
naam Hindoe.

ISENBAERT – IZABELKLAUWIER

Isenbaert Isenbart Oostmiddelnederlandse
naam voor een vogel, volgens MH 1932 voor een
“goudleeuwerik, geelvink”. De naam stemt overeen met nederduits Isenbart en deze staat voor de
IJsvogel [Wüst 1970]. Aangezien er geen goudleeuwerik bestaat, zal de opgave in MH over de
betekenis op een misverstand berusten.
Nederduits Isenbart ‘IJsvogel’ (15e eeuw) en
varianten zijn geglosseerd met Lat aurificeps
(‘hoofd van de goudsmid’ (?); de naam verwijst
ws. naar een goudkleurige vogel, werd nl. ook
met D Goldfink ‘Goudvink’ geglosseerd [Suolahti p.117]); het is (tevens) een oude persoonsnaam [Wilms 980325; mb.98D,1]. Suolahti
meent dat bij Isenbart de persoonsnaam primair
is en de vogelnaam secundair, weliswaar onder
invloed van Isern en Isenfogel, namen voor de
IJsvogel. Een zelfde volgorde treft men aan in de
benoemingsgeschiedenis van de D vogelnaam
Seidenschwanz ‘Pestvogel’, waarvoor zie Zijdestaart ⇑.
Ivoarmiuw Officiële friese naam voor de
Ivoormeeuw ⇑ [Boersma 1972]. De soort werd 9
februari 1987 voor het eerst zowel in Friesland
als in N waargenomen (op Schiermonnikoog
namelijk). Voor een claim van de soort op 1 september 1963 zie sub Swartkopmiuw.
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Ivoormeeuw Pagophila

eburnea (Phipps:
Larus) 1774. In N zeer zeldzame gast uit het
Noordpoolgebied. Wegens de overwegend witte
kleur van de volwassen vogels (de jongen zijn wit
met zwarte spikkels) heet deze Meeuw zo. Ook
ivoor ‘elpenbeen’ is nl. wit van kleur. Officieel
fries Ivoarmiuw ⇑. E Ivory Gull; D Elfenbeinmöwe (D Elfenbein ‘ivoor’) <D Eismöwe
(c.1900). Sp Gaviota marfil.
Schlegel 1858, p.594 noemt “Larus eburneus
Gmel.” en geeft een korte beschrijving, maar
geen N naam (de soort is dan nog niet in N
waargenomen). Schlegel 1844, p.126 geeft D
Rathsherr-Möve en F Goëland sénateur voor
Larus eburneus. De D naam is afkomstig van (of
werd althans gebruikt door) Martens 1675
[Houttuyn 1763 p.147-148]. Houttuyn noemt
(als vertaalde naam) Raadsheer ⇑. Ivoormeeuw
in Kist 1954 en NAE 1958.
ETYMOLOGIE ivoor: <mnl ivoor, ivore, ivorie
<oudf ivorie (>F ivoire en E ivory) <Lat ebur
(eboris) <koptisch ebu ‘olifant, ivoor’; sanskriet
ibha ‘olifant’; hebreeuws ibah ‘ivoor’ [Weekley
1967]. {N olifant <Lat elephantus <Gr ¦8XNαH
eléphas ‘ivoor, olifant’. Het optreden hierin van

het woorddeel el- wordt door Weekley 1967 verklaard als een semitisch lidwoord, terwijl vDE
1993 elephas ziet als een zgn. tautologische ss.,
waarin hamitisch elu- en egyptisch -yb de
samenstellende delen zijn, die beide ‘olifant’
betekenen.

Izabelklauwier Lanius isabellinus Hemprich
& Ehrenburg 1833, recent gesplit in Turkestaanse Klauwier (voorheen ssp. phoenicuroides,
Schalow 1875) ⇑, Daurische Klauwier ⇑, voorheen ssp. speculigerus, Taczanowski 1874 (nu L.
isabellinus) en Lanius arenarius, die in ZVN 1999
Chinese Klauwier genoemd wordt. Deze laatste
is nog niet met zekerheid in de Lage Landen
waargenomen.
De nieuwe N spelling eist Izabelklauwier,
maar deze naam bestaat dus officieel niet meer.
In NAE 1958, Kist 1962 en BWP 7 (1993) nog Isabelklauwier. In de Lage Landen zeldzaam op de
trek voorkomende aziatische soort van Klau wier ⇑, die (meer dan de europese Klauwiersoorten) izabel van kleur is. Het benoemingsmotief is
in veel talen eender: behalve in de wetenschappelijke naam is het E Isabelline Shrike, D Isabellwürger, deens Isabellatornskade (<deens
Lysrygget Tornskade), zweeds Isabellatörnskata,
F Pie-grièche isabelle, Sp Alcaudón isabel (in BWP
7 Alcaudón colirrojo), It Averla isabellina. In R
#J:¿>Z6 0J:a> Boelányj Zjoelan is R boelányj
‘izabelkleurig, vaal, vaalgeel’. [NAE 1958, BWP 7
1993].
ETYMOLOGIE izabel (<N isabel): aartshertogin
Isabella van Oostenrijk, dochter van Filips II, had
gezworen haar hemdje niet eerder te verschonen
dan wanneer haar echtgenoot, bezig met het
beleg van Oostende (1601), deze plaats zou innemen. Het beleg duurde 3 jaar, en de naam van
Isabella zou zijn verbonden met de (vermoedelijke) kleur van haar hemd na 3 jaar! Dit verhaal
kan echter niet juist zijn, omdat al in 1600 in een
lijst van kleren in het E het woord isabella-colour
wordt genoemd en in het F al in 1595 couleur isabelle [VT] is gevonden. Maar er is ook de anekdote dat Isabella van Castillië een dergelijke
gelofte had gedaan in 1492 tijdens het beleg van
Granada in zuid-Spanje. Niettemin veronderstelt vDE 1993 dat arabisch hizah ‘leeuwkleurig’
de voorloper van izabel (oudste N vermelding
1645) is geweest. Dit zou deels kunnen overeenstemmen met wat Le Robert meldt: “F isavelle
(1630) <Sp.” De arabische invloed kan via
Spanje zijn binnengekomen. [Weekley 1967; vDE
1993; NEW 1992; VT 2000; Sijs 2001 vermeldt
het woord niet]

IZABELTAPUIT – IZABELTORTEL

Izabeltapuit

Izabeltapuit Oenanthe isabellina (Temminck: Saxicola) 1829. Soort van Tapuit ⇑, waarvan het % in zomerkleed een kenmerkend egale
izabel-achtige kleur heeft (in de sommige vogelgidsen noemt men deze kleur zandkleurig, maar
zand kan heel veel verschillende kleuren hebben!). De N naam (in NAE 1958 Isabeltapuit) is
een boekennaam, een vertaling van de wetenschappelijke naam. Schlegel 1844 beschrijft een
exemplaar uit Griekenland en noemt daarbij
voor zowel de boven- als de onderzijde van de
vogel de woorden “isabellfarbig” als “couleur isabelle”, zij het dat dit voor delen van het veren-

kleed geldt. Merkwaardig genoeg verwijst
Schlegel niet naar een beschrijving van zijn
directe voorganger (als directeur van het Natuurhistorisch Museum in Leiden) Temminck, maar
naar beschrijvingen door Ménétries (onder de
naam Saxicola saltator) en door Keyserling &
Blasius 1840, die de wetenschappelijke naam
Saxicola saltatrix hanteerden (Lat saltator ‘danser’, saltatrix ‘danseres’, ws. naar het energieke
rennen en soms sprongetjes maken, dat de vogel
doet, en/of naar de dansende baltsvlucht).
De soort komt als dwaalgast maar zelden naar
West-Europa, en dan alleen de afgelopen twee
decennia, met uitzondering van een wn. in 1887
in Engeland. De eerste wn. in de Lage Landen is
zelfs zo recent als 21 oktober 1996, door een ontdekking door Wouter Dijksman en Jan Maas op
de Maasvlakte (ZH). Dit exemplaar was op de
borst kleurrijker, méér izabelkleurig, dan de
soort doorgaans in het herfstkleed pleegt te zijn.
Op 23 september 2000 was de tweede N wn. (te
IJmuiden) en op 13 oktober 2003 de eerste voor
België (Zeebrugge).
Het element ‘izabel’ zit ook in de E, D, deense,
zweedse, noorse, F, It, Sp en portugese naam van
de soort. In de R naam zit ws. meer volkseigens,
doordat men het ‘dansen’ van de soort (zie boven;
ook de ‘dansende’ baltsvlucht kan bedoeld zijn)
uit eigen wn. in Zuid-Rusland kende: 7a<Á>8aB:bFÍ>\b Kaménka-pljasóén’ja (R 7a<Á>8a
‘tapuit’, letterlijk ‘(op-een-)steen-zittertje’, R
8¿<,>\ ‘steen’; B:bFÍ> ‘danser’).

Izabeltortel Zie Lachduif.
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Jaçana Jassana N naam voor de “Lelieloper”
[vDE 1993], waarmee de overwegend tropische
Steltloperfamilie der Jacanidae (met veronachtzaming van de cedille aan de c) (E Jacanas, Lilytrotters, zuidafrikaans Langtonen) is bedoeld.
Deze vogels hebben hetzelfde beeld opgeroepen
bij enkele van deze namen als het Jezuskippetje ⇑
deed. Uiterlijk lijken Jaçana’s wat op Waterhoenen, maar zij zijn niet nauw verwant. Zie ook
Scherpwiek en Chirurgyn.
ETYMOLOGIE N Jaçana <portugees Jaçaná
<tupi (een Indianentaal uit het Amazonegebied) Jasaná.
Jachtfalk Officiële friese naam voor Giervalk ⇑
[De Vries 1928; De Vries 1912 kende nog geen
friese naam voor de soort]. Evenzo staat N Jachtvalk [vD 1961] ook nog niet in vD 1904, evenmin
als in bijv. Albarda 1897. De naam is vergelijkbaar met D Jagdfalk [Reichenow 1920] en
noors/zweeds Jaktfalk en deens Jagtfalk [Schiøler
1925]. In tegenstelling tot de eeuwenoude Valkenjacht lijkt de naam Jachtvalk niet oud, althans
er zijn nog geen oude vindplaatsen aan te wijzen.
Het element jacht- is gemotiveerd doordat men
met (o.a.) deze soort de Valkenjacht beoefende.
Voor de etymologie van jacht zie ww. jagen
onder Jager. Voor falk zie onder Valk.

Jacobus Jakobus Kobus Volksnaam voor
de Visdief ⇑ in Zuidwest-Friesland [ViF II 812] en
op Terschelling [Albarda 1897]. Eén van de vele
voorbeelden van een mansnaam voor een vogel.
Waarom precies Jacobus in dit geval (en niet bijv.
Johannes) is niet bekend. Misschien was de
naam Kobus er het eerst en is die ingegeven door
Kob(be) ‘(eierleggende) Meeuw’. Van de Sterns
werden de eieren namelijk ook door de mens
geraapt en gegeten, (Sterns lijken op Meeuwen).
De Vries 1928 vermeldt inderdaad de naam
Sékob voor de Visdief in Leeuwarden (p.103).
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Jager Algemene benaming voor het Roofmeeu-

J

wengeslacht Stercorarius (inclusief Catharacta),
waarvan er in N vier soorten op de trek worden
gezien, te weten de Grote, de Kleine, de Kleinste
en de Middelste Jager ⇑. De meest karakteristieke wijze van voedsel bemachtigen gebeurt
doordat de Jager een Meeuw of een Stern zo lang
achternajaagt dat deze pas gegeten voedselbrokken uitbraakt, waarna de Jager die in de vlucht
opvangt. Vroegere waarnemers, zoals Martens
1675, meenden dat de achtervolgde vogels uit

JAKKOB – JANTEUNISSIE

angst scheten en dat het de Jagers dáárom te doen
was; de naam luidde daarom in die tijd Strontjaager [Houttuyn 1763 p.150] en Strontjager bij
B&O 1822 en Schlegel 1852 p.103. Bij Schlegel
1858 is de officiële naam voor het geslacht dan
opeens die van het lemma: Jagers.
Am Jaeger ‘Roofmeeuw’ zou volgens Terres
1980 van D Jäger ‘jagende mens’ komen (Terres:
“… de naam is ontleend aan het duitse woord
voor ‘jager’, van oorsprong het woord voor wilde
lieden langs de Rijn die plunderden en roofden”),
maar dit klopt niet helemaal: bij D Struntjäger,
evenals syltfries Struntjêger en helgolandfries
Sketendjâger, Skeetenjoager is niet aan de
‘jagende mens’ gedacht.
Schlegel gebruikte de wetenschappelijke naam
Lestris voor de Jagers. Albarda 1897 vermeldt
Stercorarius Briss. 1760 als geslachtsnaam. Deze
naam wordt ook gehanteerd in: Stercorarius
longicaudus Vieillot 1819 [BWP III p.675] (volgens Albarda zou het Lestris longicauda Vieillot
1819 geweest zijn). De wetenschappelijke naam
voor de Middelste Jager was aanvankelijk: Lestris
pomarinus Temminck 1815. Linnaeus had de
Jager in 1746 bij Sterna ingedeeld, in 1758 bij
Larus.
ETYMOLOGIE N jagen <mnl j~ghen ‘opjagen,
najagen, wild achtervolgen’ (1292), iâgen (Bern.
c.1240 [VT]); fries jeie <oudfries jagia (syncope
van de g); mnd jagen; D/mhd jagen <ohd jagôn;
ijslands/zweeds jaga, noors jage <oudnoords
jaga, volgens Hellquist verwant met sanskriet
yahu- ‘rusteloos’ [AEW]. De etymologie reikt niet
veel verder. Dit is wel ironisch, aangezien het
jagen, thans obsoleet, een heel oude bezigheid
van de primitieve mens is geweest.
{Veel dieren, bijv. de Jakhals, deden en doen
hetzelfde. De etymologie van Jakhals voert tot
perzisch shagal en sanskriet srgala, dus is het eerste element hierin (i.t.t. de suggestie in het N
woord: N jakkeren =iteratief en intensivum van
jagen) niets met het woord jacht te maken heeft.}

Jan Pottagie-Eend Oude N benaming, bij
Houttuyn 1763, voor de Harlekijneend ⇑. Houttuyn (p.59): “Dewyl hy zo zonderling gestreept is
en gebandeerd, heeft men ’er den naam van Histrionica of Jan Pottagie Eend, niet onaardig, aan
gegeven.” Houttuyn vermeldt deze naam in zijn
Bladwyzer met een streepje tussen Pottagie
en Eend. Officieel is het, volgens Houttuyn,
“Gekraagde Amerikaansche Eend”.
De figuur Jan Potage (<F Jean Potage) komt
overeen met Hansworst (<D Hans Wurst), de
harlekijn, de potsenmaker [vD 1904/1970; OTT
2/7/2002]. Potage (<F) staat voor ‘groentensoep’.
In de VK (c.1618) staat: “POTAGIE. Olus”. Lat
olus ‘groente’.
Janteunissie Jantunnissie
Volksnamen
voor de Winterkoning in Ameide (ZH) [Kees
Ouwerkerk, Alblasserdam, november 2000].
Men zou kunnen vermoeden dat er in Ameide
een persoon gewoond heeft die erg klein van stuk
was (net als de Winterkoning) en die Jan Teunissen heette. Wilms [001226,2] wijst er echter op
dat er dan in Rotterdam een kleine persoon Pieter Teunis moet wonen want daar is de volksnaam Pieter-Teunis opgetekend [B&TS 1995].
Inderdaad doet het gemeenschappelijke element
teunis in beide namen anders vermoeden, en
wel, volgens Wilms, dat hiermee naar de Heilige
Anthonius wordt verwezen. Deze roept men aan
als men iets kwijt is, en een Winterkoning raak je
vanwege z’n kleinheid en wegkruiperigheid gauw
‘kwijt’! Dit is dus een goede suggestie. De voorgeschoven mansnamen Jan en Pieter zouden
ertégen kunnen pleiten, maar deze kunnen wel
op een andere manier verklaard worden (/aangevoerd zijn): de mansnaam Jan wordt ook in de
bekende en wijdverspreide volksnaam Klein
Jantje ⇑ met de Winterkoning in verband
gebracht, en Pieter kan een verbastering zijn
van Pieper- in Pieperkeuninkske ⇑. Het element
-teunissie kan ook een verbastering zijn, nl. van
-keuninkske of zelfs van het woord Tuin- dat ook
regelmatig in Winterkoning-volksnamen voorkomt (zie sub Tuinkruipertje).
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Jakkob Benaming voor een tamme Kauw in
’s-Heerenberg (Gld) [Schaars 1989]. Er is ook een
D volksnaam Jacob voor de Kauw [Wüst 1970].
Juist bij een tamme Kauw past een mansnaam,
maar de keuze op Jacob zal ws. bepaald zijn door
de eerste lettergreep, die de roep van de Kauw
nabootst. In Buchten (L), Gronsveld (L) en
Moresnet (Voerstreek, België) is er de naam
Tsjaak (/Tjaak; ook Sjaak ⇑) voor de Kauw [WLD]
en hier verenigt de naam een zuivere onomatopee en een mansnaam (Jacques) in zich.

Jan Volksnaam voor de Kauw in Sittard [WLD]
en delen van Brabant [WBD]. Waarschijnlijk is dit
een toevallige variant van Hanne ⇑. In Herentals
(A) is de naam Jannekhan voor de Kauw opgetekend.

JAN-VAN-GENT – JERK
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Jan-van-gent

Jan-van-gent Jan van Gent Morus bassanus
(Linnaeus: Pelecanus) 1758. In BWP 1977 (p.191)
nog Sula bassana.
Grote, merendeels witte (volwassen) of bruine
(juveniele) zeevogel, die vanaf de kust soms in
grote aantallen gezien kan worden, maar die in
de Lage Landen niet broedt. Bij B&O 1822 is het:
Jan van Gent, Schotsche Gans, Bassaner Gans.
De naam van het lemma is één van de vele toepassingen van een mansnaam (en wel de populaire naam Jan; vgl. Klein Jantje) voor een vogel.
Hier begrijpelijker dan in andere gevallen, omdat
de Jan-van-gent een grote vogel is met een
menselijke eigenschap, zogenaamd de zotheid
(vlaams Zeezot ⇑; Morus <Gr moros ‘zot’; deze
vogels, en vooral ook andere soorten die geen
mensen gewend waren, lieten zich gemakkelijk
vangen; daarom vond men ze “zot” of “gek”). Het
is vast geen toeval dat deze vogel het ‘adellijke’
prefix van meekreeg, want ‘Jan van’ rijmt met
Bassan of Bassaan. De naam Jan-van-gent was al
in gebruik onder de 17e-eeuwse hollandse Walvisvaarders [vDE 1993]. Georges-Louis-Leclerc,
Compte de Buffon (1707-1788) in zijn Histoire
Naturelle des oiseaux (1770-1783) verfranst
deze naam tot [“Jean-van-Ghent”] Jean-de-Gand

(letterlijk: ‘Jan die uit de belgische plaats Gent
komt’) (en Jean-le-Grand in dezelfde tekst), maar
hij denkt dat hiermee de Grote Mantelmeeuw
Larus marinus bedoeld wordt! Jan van Gent
wordt ook, hoewel niet als officiële naam, genoemd voor het deens, noors en zweeds [De
Vries 1928; Haftorn 1971].
Houttuyn 1763 geeft een (niet geldige) verklaring voor de N naam als volgt (p.122): “Doch in
Schotland is men hem ook gewoon, wegens zyne
deftige houding, Gentleman te noemen, en dit
zal aanleiding gegeven hebben tot den naam van
Gent of Jan van Gent, by welken hy bekend is in
de Nederlanden.”
Zie verder onder Bassaangans en onder Gent
(2) en (3).
De Woordenlijst Nederlandse taal schrijft maar
één spelling voor: “jan-van-gent”, meervoud
“jan-van-gents”. Het laatste is in strijd met de
realiteit: bij mijn weten bijna zonder uitzondering gebruikt men zowel in de gesproken als de
geschreven taal het meervoud Jan-van-genten1,
fries Ginten (in de periodiek Artis werd wél mv.
“jan-van-gents” geschreven, maar dit ws. op
gezag van vD of WNt).
De volksetymologische interpretatie van Gent
maakte dat dit deel van de vogelnaam met een
hoofdletter geschreven werd: men dacht immers
al eeuwen aan de oostvlaamse havenstad Gent (F
Gand; <Ganda (819)). Samen met de wijdverbreide gewoonte in de N ornithologische literatuur om vogelnamen met een hoofdletter te
schrijven, levert dat gespeld Jan van Gent op (o.a.
in Houttuyn 1763, Schlegel 1858, Thijsse 1938,
NAE 1958, Oosthoeks Encyclopedie 1968, BWP
1977, Voous 1980, SOVON 1987 en Platteeuw et
al. 1994).
1

De (vierledige) ss. Jan-van-gentenkolonie is
conform het spraakgebruik en conform regel
5.1.1.[1] in de Leidraad in de Woordenlijst
Nederlandse taal 1995 (1997/2001).

Jerk Jerke Friese benaming voor N woerd (=%
van (iedere) Eend). Ook gespeld Eark, Erk en Irk
[ViF p.186].
ETYMOLOGIE Boersma in ViF 1976 spreekt van
een “middelnederlands andrake” (=mannetjesEend). MH 1932 noemt dit woord echter niet.
Wél bestaat er een zweeds andrake ‘woerd’ en
mhd antrech (<ohd anutrehho (<anut ‘Eend’ ⇑
+ (t)rahho) en >D Enterich ‘woerd’).
Vervolgens veronderstelt Boersma: *andrake
>*anderke >*aerke> earke.

JEZUSKIPPETJE – JOLLING

Jezuskippetje Volksnaam voor het Waterhoen die soms in Noord-Brabant wordt gehoord
[B&TS; maar niet in WBD]. De naam is gemotiveerd, doordat het soms lijkt alsof de soort (gelijk
Jezus) over het water kan lopen, wanneer hij met
behulp van zijn lange tenen zijn weg over de
waterplanten zoekt, of watertrappelend opvliegt
[B&TS 1995].
Het tweede element (-kippetje) komt overeen
met -hoent(je) in Waterhoen.
ETYMOLOGIE N Kip ‘Hoen’ <N Kip. Pullatio…
recens exc(l)usus [VK c.1618] ?<N KIPPEN [VK]
<mnl kippen ‘(uit)broeden’ [MH 1932]. De afleiding van het ww. kippen wordt gesteund door
vlaams en D (dialect) Kippe ‘pasgeboren Kalf’,
maar anderzijds is er ook de opvatting dat Kip
‘Hoen’ een geluidsnabootsend woord is. Zo zou
er misschien ook nog ruimte zijn voor het idee
dat het woord ontstaan zou kunnen zijn uit Kob
of Kaap (=(eierleggende) Meeuw; zie sub Kapmeeuw).
Jiets Volksnaam voor de Huismus in Noordoost-Limburg [WLD], veelal in ss. met ‘koren-’:
Koarejietser [Wilms 951014,1], en, ‘genormaliseerd’, Korenjiets in Venlo en Velden, Korenjietser in Blitterswijck, en hiertoe te rekenen ook
Korenjets in Beegden (L) [WLD]. Voor Venlo
wordt ook Korengiets opgegeven, en de vorm
met G- is mogelijk de oudste. Dan zou ook
Guuts in Swalmen, Boukoul en Maasbracht (L)
[WLD] verwant kunnen zijn. (Koren)Jaats in Well
(L) zal een hierbij behorende variant zijn.
ETYMOLOGIE De namen verklaren als behorend tot de groep van “kwetter- en kwebbelnamen” zoals Swanenberg 2000 (p.149) doet, is
onbevredigend. Een verbinding naar de namen
Geeljierts (in Broekhuizen), Gele Jierts (in
Arcen), Gele Wierts (in Gennep), Geelgierst en
Grauwe Gierst (in Weert) en Gele Gierst (in
Meijel en Venlo) [WLD p.178] biedt echter perspectieven, temeer daar de r in Korenjietser nog
in gemetatheseerde positie aanwezig is.
De Huismus en diverse soorten Gorzen delen
ook in het zweeds hun naam (zweeds Gråsparv
=‘Huismus’, Kornsparv =‘Grauwe Gors’ en Gulsparv =‘Geelgors’), ws. vooral omdat ze een
gemeenschappelijke relatie met ‘koren’ hebben.

Joerds Volksnaam voor de Huismus in Lottum
en Broekhuizervorst [WLD; Justin Jansen 020713].
Gezien het voorkomen van de naam Korenjood (genormaliseerd) in Noordoost-Limburg
[WLD], zou voor Joerds misschien aan ‘Jood’
gedacht moeten worden. Korenjoeter (in Stein)
zou hier dan ook bij kunnen horen. Een en ander
is echter niet zeker. Misschien is Joerds nog wel
een variant van Jiets ⇑. De s in sommige van
deze namen is wellicht een zgn. affectieve s.
Jolling Friese naam voor de Toppereend ⇑ [ViF
1976; De Vries 1928]. Met adjectief ook de naam
voor twee andere soorten Duikeenden, te weten
Giele Jolling =Grote Zaagbek in Laeksum (Fr) en
Bûnte Jolling =Middelste Zaagbek in Makkum
(Fr), terwijl Pealjolling voor deze laatste de volksnaam in Laeksum is; fries peal ‘paal’ ws. naar de
lange dunne snavel van de soort (er is ook de
volksnaam Pindûker in Bantega (Fr)) [ViF 1976].
Blijkens een anonieme aantekening in mijn exemplaar van Aves Frisicae van De Vries 1928 bestond bij Lemmer (Fr) de volksnaam Blanke jilling
voor de Grote Zaagbek. ‘Blanke’ is verklaarbaar
uit de kleur van het %; ‘jilling’ lijkt een contaminatie van Tjilling (zie sub Taling) en Jolling.
Albarda 1897 en De Vries 1912 geven de naam
Jolling op voor de Kuifeend Aythya fuligula.
Aangezien de Kuifeend o.a. de friese volksnaam
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Jilletje Julleke Elementen in de namen Houteren Jilletje, Houterjulleke, Houterilleke etc.,
in het oosten van het Kempenland, rond Geldrop
(NB) en in de Peel, voor de Ringmus [WBD met
kaartje op p.58].

ETYMOLOGIE Swanenberg 2000 weet in zijn
proefschrift met de namen geen raad (p.143).
Zijn beste voorstel is, dat de namen met zuidN
reel ‘slank’ en meijerijs riels ‘tenger’ konden
samenhangen, maar de Ringmus is behalve wat
kleiner dan de Huismus niet uitgesproken slank;
dit benoemingsmotief wordt ook verder nergens
in een vogelnaam aangetroffen. Samenhang met
vlaams eelke ‘mooi, klein meisje’, zoals Swanenberg voorstelt, lijkt niet logisch, omdat het
vlaamse taalgebied niet aansluit.
Samenhang met Illeke ‘Bunzing’, een voorstel
van Wilms [in litt. 000416,1], is misschien wat
gezocht, omdat men een vergelijking van de ‘aalgladde’, beweeglijke Ringmus eerder met de
kleine Wezel zou verwachten dan met de veel
grotere Bunzing, maar moet zeker stuklopen op
het feit dat Kiliaan Illeke als saksisch opgeeft. In
de Peel gebruikt men voor dit dier de naam Fis
[S&S 1998 p.116]. – De aanwezigheid van de
namen Houtmus en Rinkelmus [WLD p.52] in
precies deze gebieden biedt de relatief eenvoudige
oplossing: *Houtenrinkelke (>Houterilleke met
dissimilatie) is een contaminatie van deze beide.

JONGE PAPEGAAIDUIKER – -JONKER

Topein had en heeft, kan Jolling op die manier
van de Kuifeend op de Toppereend zijn overgedragen.
“Plukje aanspoelsel van Riet” (gebaseerd op de
betekenis die Zantema 1992 opgeeft voor jolling
2 = jolm) als pars-pro-toto voor de Kuifeend (verwijzend naar diens soms woeste kuif) is wat B&TS
1995 als benoemingsmotief opgeven. M.i. is dit
wat ver gezocht; in ieder geval zou men van betekenis en motief geen besef meer gehad hebben bij
de overdracht op de Toppereend, want die heeft
geen kuif.
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Topper

Halbertsma 1860 geeft echter een iets andere
betekenis voor jolm: “Mar-wjolm, mar-jolm,
meermolm, deze fijngemalen veenstof zweeft
tusschen water en wind in de Nederlandsche
meiren; in de Haarlemmer meer b.v. in zulken
overvloed, dat bij het doorbreken van de sluis
Halfweg Haarlem er genoeg zou geweest zijn om
het gehele IJ daar te verstoppen, indien de doorbraak door een Zuid Ooster storm geschiedde,
die al den voorraad der Haarlemmermeer in het
IJ zou opgejaagd hebben. In het meir Fluessen is
de voorraad van meermolm zo groot, dat de
inham de Zwarte Wouden er van verstopt …”
Als collectieve naam voor de soms gigantische
troepen Eenden (vooral Kuifeenden maken daar
een groot bestanddeel van uit) is jolm (in de betekenis van Halbertsma) een prachtige metafoor.
De grote groepen Eenden zullen dan voor de kust
van de Zuiderzee of op de meren in de Zuidwesthoek van Friesland gedobberd hebben, zodanig,
dat het water er zwart van zag. De overgang van
de naam Jolling (lijkt met het suffix -ing meer op
een vogelnaam dan Jolm, vgl. Staring, Stjerring
en Tjilling) van Kuifeend op Toppereend is
zo ook beter te begrijpen: in die grote groepen
Duikeenden, die het oppervlak van het water
zwart kunnen doen zien, zijn (/waren) naast

de Kuifeenden ook de Toppereenden goed vertegenwoordigd. Ook Grote Zaagbekken maken
(/maakten) er deel van uit, en vroeger Middelste
Zaagbekken ws. ook.
Toch zou de naam Jilling erop kunnen wijzen
dat Jolling misschien een product van volksetymologie is; de ware etymologie is in dat geval niet
bekend.
ETYMOLOGIE fries jolling (in mars-jolling
‘meermolm’) =fries jolm (in mars-jolm) <wjolm
[nog in Zantema 1992].
Wjolm hoort thuis in de Zuid(west)hoek,
gezien -ol-; veronderstelt een algemeen-fries
*wjelm, m-afleiding bij oudfries walla ‘zieden,
bruisen’ <idg *wel- draaien, rollen’. {Het suffix
-m als in N/mnl walm, helm, molm en bloem(e)
(waarvoor zie sub Bloemputter)}. Bij idg *welpast ook walgen (zie Walgvogel) [Buma 1968, Us
Wurk 17: 69-70]. [Wilms 000910,1; mb.00E,13]

Jonge Papegaaiduiker Oude N naam voor de
Alk ⇑, door B&O 1822 (p.426) gebruikt als alternatieve naam voor deze (Alk is hier de eerstgenoemde naam). In NV 1829 komt deze naam ook
voor: “De jonge Papagaai Duiker”. Houttuyn
1763 noemt de naam niet.
De naam is ws. gemotiveerd, doordat een jonge
(=juveniele) Papegaaiduiker ⇑ een snavel heeft,
die nog niet zo bont van kleur is als bij een volwassen Papegaaiduiker in het zomerkleed, en
daardoor op de snavel van een Alk lijkt. {De
grootte van de vergeleken vogels kan niet bij de
naam van het lemma aan de orde zijn, want een
Alk is groter dan een volwassen Papegaaiduiker
en dus zelfs aanzienlijk groter dan een jonge
Papegaaiduiker. Overigens komen Alken en
Papegaaiduikers als broedvogel in N niet voor.}
De verhaspeling van de namen zou daarom
uit Engeland kunnen komen, waar inderdaad
Parrot-billed Willy een volksnaam voor zowel Alk
als Papegaaiduiker is [Jackson 1968].
ETYMOLOGIE N jong <mnl jonc; oudsaksisch,
ohd, oudfries jung; E young <oudengels geong;
noors/zweeds/deens ung <oudnoords ungr (met
verdwijnen van aanluidende j- zoals ook in oudnoords ár ‘jaar’ en oudnoords ok ‘juk’); gotisch
juggs. ~Lat iuvencus <Lat iuvenis; oudindisch
yuvan- ‘jong’; idg *iuun- ‘jong, jeugdig, levenskracht hebbend’.
-jonker Bestanddeel van de vlaamse vogelnamen Panjonker ‘Ringmus’ [Joos 1900], Garsjonker, Gersjonker, Gorsjonker ‘Geelgors en/of
Groenling’ en Gosjoenker. Het element betekent

JUFFER – JUINPIKKER

misschien ‘(mooi?) vogel(tje)’ als jonker ‘adellijke (jonge) man’ overdrachtelijk werd/wordt
opgevat. D Junker Bülow is een volksnaam voor
de Wielewaal, ook een mooie (gele) vogel [Wüst
1970].
ETYMOLOGIE N jonker <mnl jonker, joncker,
joncher(e), jongheer (letterlijk ‘jonge heer’). Vgl.
Juffer.

Juffer (1) Lokale benaming voor de Kerkuil in
Dwingelo (Dr). Smit 1996 p.190: “In de kaarke
zit witte juffers (=kaarkoelen).” – ‘witte’ slaat
hier op de kleur van de vogel, maar waarom vergeleken wordt met ‘juffrouw’ is niet helemaal
zeker. Als het een ongunstig zaak is, kan aan de
vergelijking met ‘witte wieven’ gedacht worden,
waarmee bijv. Sp Bruja ‘Kerkuil’, letterlijk ‘heks’
correspondeert. Is het een gunstige zaak, dan
speelt misschien de vooral bij vrouwen aanwezige vroomheid (vgl. D volksnaam Nonne en
tsjechisch Jeptiška [Desfayes 1999]), die men
dan zogenaamd ook aan de Kerkuil toeschrijft
(zit immers veel in de kerk) [G&G 1989 p.335].
In veel volksnamen voor de Kerkuil in zuidelijke landen wordt ook naar vrouwen/dames verwezen, bijv. in provençaals Damo-de-niue
béulòli (letterlijk ‘dame-van-de-nacht oliedrinker’). In beide gevallen (hekserij of vroomheid)
speelt waarschijnlijk de dood een rol op de achtergrond.
Ter Laan 1929 noemt gronings “widde juvvers
=spookgestalten in de vorm van vrouwen in
witte gewaden, die zich bij nacht en ontijd vertoonden op wierden en eenzame wegen.” [Wilms
001226,7]
(2) Naam voor de Kuifleeuwerik op Schiermonnikoog (Fr), vanwege zijn/haar parmantige
manier van lopen [B&TS 1995 p.164]. Rynja
1983 geeft dezelfde naam voor dezelfde soort op,
maar dan voor Zandvoort en omgeving.
ETYMOLOGIE N juffer, joffer, juffrouw <mnl
juffrou(we), joffrou(we), jonfer, joncfer(e) en
nog meer varianten <mnl joncfrouwe (‘jonge
vrouw’). Vgl. -jonker en jong sub Jonge Papegaaiduiker.

Juinpikker Zeeuwsvlaamse naam voor de
Grauwe Vliegenvanger te Zaamslag (Zld) [WVD
1996 p.74, na: muggepakker]. Het eerste
element juin- betekent (ws.) ‘ui’, zodat het
benoemingsmotief niet geheel duidelijk is. Vermoedelijk is door de naamgever een verband
gezien tussen in zijn moestuin gekweekte uien
en de Grauwe Vliegenvanger; nu houdt de vogel
zich wel graag in moestuinen op, omdat daar
insecten voorkomen en omdat er dikwijls mooie,
voor een Grauwe Vliegenvanger geschikte,
zitplaatsen zijn (bijv. bonenstokken; zie sub
Bonenzetter).
ETYMOLOGIE (brabants) juin, zeeuws juun,
vlaams a(n)joen ‘ajuin, ui’: <N “Eniuyn. fland. i.
aiuyn. Coepa [=ui]” [VK c.1616; op p.243 ook:
Iuen-winter-groen. Hedera”] <mnl ayuen,
ajuun, aiuen, anjuun, enioen, eniuun, enguun,
engoen, ongoen, aniuun, oniuun, iniuun [MH
1932] <Lat (romaans) (*)unionem (4e nv. van
Lat unio1 ‘ui’ <‘(één grote) parel’ (vóór 800);
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Jufferkraan Jufferkraanvogel Anthropoides
virgo (Linnaeus: Ardea) 1758. Kleinere Kraanvogelsoort, die vroeger net binnen Europa broedde
[Voous 1988 Vogels 45: 128], maar daar nu uitgeroeid is. In N recent enkele malen waargenomen; dit betreft mogelijk uit gevangenschap
ontsnapte dieren. Schlegel 1858 vermeldt de N
naam (Jufferkraan), hoewel er dan nog geen

waarnemingen in N zijn gedaan. Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 2e ‘Reiger’, “Ardea Virgo”, ’t
Juffertje, en in de tekst verder ook “Numidische
Kraan … en ’t Juffertje van Numidie, wegens de
fraaiheid van zyne gestalte.” Calkoen 1903: Juffer van Numidië. Ook vD 1904/1970 noemt de
naam Numidisch juffertje. F Demoiselle de
Numidie [Buffon 1798] (<“Grus Numidica,
Virgo Numidica vulgo dicta” [Brisson 1760]), It
Damigella di Numidia. Numidië is de oude naam
voor Algerije, waar de soort in de 19e eeuw mogelijk broedde [BWP 1980, p.633]. Het woord
nomade is etymologisch verwant.
De wetenschappelijke naam komt van Gr
anthropos ‘man, vrouw, slavin’; anthropoides
(hier) ‘op een vrouw gelijkend’; Lat virgo ‘maagd,
meisje, jonge vrouw’ dus: ‘juffer, juffrouw’. In
veel talen benamingen die met ‘juffer’ of ‘jonge
vrouw’ te maken hebben: D Jungfernkranich,
zweeds Jungfrutrana; noors/deens Jomfrutrane, E
Demoiselle Crane <F Grue demoiselle; Sp
Grulla Damisela; R 7DaF¿&8a Krasávka (letterlijk
‘mooi meisje’). Jobling 1991: “In de Oudheid
werd de Kraanvogel gewoonlijk geassocieerd met
vrouwen, vanwege het sierlijke dansen…” Het is
niet precies bekend, waarom nu juist bij de Jufferkraan dit zo overduidelijk in de naam tot
uiting komt en niet bijv. bij de Kraanvogel ⇑.
Mogelijk kenden de ‘Ouden’ de Jufferkraan beter
dan de Kraanvogel, ofwel zij onderscheidden
beide soorten nog niet, ofwel de Jufferkraan had
vooral de reputatie (als een halve fabelvogel) [vgl.
Wilms 001226,7].

JUNCO – JUTAK

sommige mnl woorden uit de reeks zijn later ontleend, <F oignon ‘ui’. N ui is een zgn. vals enkelvoud <mnl uyen, ugen, ontstaan uit mnl ajuun
door klemtoonverspringing. {N siepel ‘ui’ ~D
Zwiebel <mhd zibolle <m.e.Lat cipolla (>It
cipolla, Sp cebolla, portugees cebola) <Lat
ca(e)pulla, verkleinvorm van Lat caepa1 ‘ui’
(>catalaans ceba) [NEW 1992; Weijnen 1996;
OTT 8/6 en 15/6/2004]. E onion <mf oignon.
Noors løk, zweeds lök ‘ui’ ~N look, D Lauch, E
leek.}
1

Het Latijn kende dus twee woorden voor ‘ui’: 1.
caepa en 2. unio (hetzelfde woord als unio
‘eenheid’; betekenisontwikkeling: ‘eenheid’
>‘één grote parel’ >‘parel’ >‘ui’). Met Lat
caepa correspondeert N siepel, met Lat unio
correspondeert N ui.

Junco Noordamerikaanse naam voor een aan-
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tal soorten uit het geslacht Junco uit de Vinkenfamilie. In 1968 werd te Rotterdam een dode
Grijze Junco (Junco hyemalis (Linnaeus) 1758)
gevonden, welke een wilde vogel uit Amerika zou

kunnen zijn geweest.
ETYMOLOGIE (Jobling 1991) <m.e.Lat junco
(=Rietgors). Lat iuncus ‘Bies, Riet, Juncus, het
plantengeslacht Rus (vgl. sub Graszanger)’. Volgens Terres 1980 is de etymologie onzeker en
wordt mogelijk naar de kleur van Riet en/of Biezen verwezen. Die kleur past echter niet zo goed
op de Grijze Junco. In NV 1779 “Turdus junco =
Groote Karakiet” [Schierbeek 1940].

Jûnswel Friese naam voor de Nachtzwaluw.
Fries jûn ‘avond’, fries Swel ‘Zwaluw’ ⇑. De
Nachtzwaluw is ’s nachts en ook op de (late)
avond actief (roept dan ook). [mb.00C,2]
Jutak Jutik Volksnaam in Essen (A) resp.
Groningen voor Roodborsttapuit resp. Paapje ⇑.
Het is een nabootsing van de roep [VPG 1983].
Suolahti 1909 noemt luxemburgs Jódek ‘Paapje’
een klanknabootsende naam. Een E volksnaam
voor dezelfde soort (in Middlesex en Nottinghamshire) luidt: U-tick; ook dit is een zuivere
onomatopee [Jackson 1968; Lockwood 1993].

KA
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K

Ka N volksnaam [B&TS; Weijnen 1996] en officiële friese naam voor de Kauw ⇑ [Boersma
1972]. De naam is een treffende geluidsnabootsing van de roep van deze soort, al of niet herhaald “ka” (eigen wn.).
De Vries 1928 noemt de naam van het lemma
als eerste-keus friese naam, maar bij De Vries
1911 kwam Ka na fries Alk (zie Alk (3)) en Akke
pas op de derde plaats, terwijl Albarda 1897 de
volksnaam Ka wel noemt, maar niet speciaal
voor Friesland. Vaak ook, misschien omdat de
naam toch iets te kort van klank bevonden werd:
Torenka ⇑, Kerkka of Skùsstienka. De [aa]- en
de [au]-klank komen in de naam naast elkaar
voor, bijv. gronings Torenkà naast Kaauw [VPG]
en Smit 1996 voor Dwingelo (Dr): “Een Torenka
wordt ook wel Kauwgie enuumd”. Oostfries Ka,
Kaa en varianten, helgolandfries Kauk [De Vries
1928; Wüst 1970]; achterhoeks Ka, liemers
Kaai, Kaos [Schaars 1989]; zuidN Kaai [WVD;
WBD; WLD], Kaaf(ke), Kaiken en Kaken [WBD].
De tweede k is mogelijk steeds (een restant van)
een verkleiningsuitgang, maar het is ook denkbaar dat hij deel uitmaakt van de zuivere onomatopee: immers, als de Kauw kort achter elkaar
tweemaal “ka” roept, zou men, wat de medeklinkers betreft, ongeveer dezelfde vorm kunnen
krijgen als Koekoek. F Choucas ‘Kauw’ (<Choucquas (1530)) vertoont ook de twééde k (geschreven c), evenals provençaals Choco (naast Chavo).
Oudsaksisch/ohd/mnd Kâ(a) [Suolahti] >(?)
deens (dial.) Kå, noors Kaie, zweeds Kaja (ook:
Kyrkkaja), E/schots Ka, Kae, Kay [Jackson 1968;
De Vries 1911]; lübecks Kauke (1511),
altmärkisch Kauk, tsjechisch Kavka (obecná),
pools/wendisch Kawka (hiernaar is mogelijk
de familienaam van de beroemde oostenrijkse
schrijver Franz Kafka (1883-1924) genoemd.
In bulgaars Qa&8a Tsjavka is de aanvangsmedeklinker gepalataliseerd. In R Γ¿:8a Gálka
‘Kauw’ is de k van de verkleiningsuitgang -ka, die
in veel R vogelnamen voorkomt.
E Chough ‘Alpenkraai’, maar vroeger ‘Kauw’
<middelengels chogen (mv.) (c.1305) dat Sievers
1898 terugvoert tot oudengels cêo, wordt door
Suolahti 1909 (daarom?) niet direct verwant
geacht.
In meer talen zit vermoedelijk een onomatopoëtisch element in de naam voor de Kauw, maar
het is zonder kennis van die talen niet met zekerheid te stellen, bijv. in fins Naakka. Mogelijk ook
in turks Küçük karga (=Kauw, ‘kleine karga’;
naast Büyük karga (=Bonte Kraai, ‘grote karga’)).
Zie ook Alk 3.
ETYMOLOGIE N Kae [VK c.16181] <mnl Ca
(“Kerkkauw, torenka, eene kleine kraai”) [MH
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1932], Kâ (Bern. c.1240) [VT]. Deze namen zijn
zuivere onomatopeeën, i.t.t. de namen rond
Kauw, die van oorsprong halfonomatopeeën zouden kunnen zijn. Kauw kan echter ook in verhouding tot Ka staan zoals blauw tot mnl blâ en
grauw tot mnl grâ.

heet; verwarring met de N (/‘N’) namen van G.
eremita en G. calvus zal dus, anders dan Brouwer
1992 beweert, niet gauw optreden. Deze auteur
heeft voor G. eremita voor de N naam Waldrappibis gekozen (volgens een of andere afspraak),
maar de noodzaak om de D naam vrijwel ongewijzigd tot een N naam te verheffen is er allerminst.

1 VK

p.250: KAUWE, KAE. Monedula. gracculus.*
ger. sax. kaycke … ang. ka, kaddovv, chovvgh.
– *auis dicta à sono vocis quam edit.

Kaab Kaap Volksnaam voor de Zilvermeeuw,
nevenvorm van Kob ⇑. Zie ook sub Kapmeeuw.
Kaap wordt door vDE 1993 opgegeven (als nevenvorm van Kobbe).
Kaafvager(tje) Kavevager(tje)
Kaafnachte(r)gaal Westvlaamse naam voor
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de Zwarte Roodstaart [De Bo 1873//1892; WVD
1996]. Het woord betekent eigenlijk ‘schoorsteenveger(tje)’, waardoor het overeenkomt met
limburgs Schjorsteinvègerke en limburgs en
vlaams Schouwveger(tje) ⇑; het benoemingsmotief is dat de Zwarte Roodstaart dikwijls op de
schoorsteen zit en bijna geheel zwart van kleur
is. Bovendien trilt hij met zijn staart, alsof hij een
vegende beweging maakt.
Het element -nachtegaal komt ook voor in zijn
volksnamen Blessenachtegaal, Muurnachtegaal en Steennachtegaal; de soort zingt graag in
de schemering.
ETYMOLOGIE mnl caefvager ‘schoorsteenveger’
[MH 1932]; zuidN kaaf, kave ‘rookvang, schouw,
schoorsteen’ <mnl/vlaams cave (1446) <Lat
cava, cavus ‘bnw. hol’ [VT] (NEW: <Lat cavea ‘getraliede ruimte’).
Voor de etymologie van schouw, dat bijna op
dezelfde manier aan het Lat ontleend is, zie sub
Schouwvegertje.
Zeeuws/westvlaams vagen <mnl vagen ‘vegen,
reinigen’ (c.1265); vagen staat in ablaut naast
vegen. [NEW 1992; VT 2000; Weijnen 1996]

Kaalkopibis Andere N naam voor een soort
van Ibis (Geronticus eremita) die officiëel N
Heremietibis ⇑ heet. De soort is niet-inheems
en bijna uitgestorven. Hij heeft een grotendeels
onbevederde, dus kale kop. Wegens de zwarte
kleur van het verenkleed vroeger Woudraaf ⇑
geheten.
Geronticus calvus is een verwante soort uit
Zuid-Afrika (Lat calvus ‘kaal, kaalkop’), die in
het zuidafrikaans Kalkoenibis of Wilde-Kalkoen

Kaarsottertje Groningse naam voor de Braamsluiper [VPG 1983]. Kaars- staat voor kers(en)(zie ook sub Kersebiter en sub Kersenpikker).
Gronings ottern ‘geweldig tieren’ [Ter Laan
1929; Wilms 970807,1].
Het element otter(tje) komt ook voor in een
aantal vlaamse volksnamen, zoals Boonotter
(=Grasmus en Tuinfluiter) en Boomotter(tje) en
Steenotter(tje) voor de Ringmus [WVD 1996]
[mb.970731 en 970808]. Het heeft ws. een pejoratieve betekenis (vgl. Kakkeduut, Taats etc.).

Kadoel Groningse naam voor de Kerkuil [VPG].
Gavere & Bemmelen 1856: “Al de uilensoorten
worden gewoonlijk onder den naam van katuilen
begrepen.” De naam is als volgt samengesteld:
Kad-oel = kad ‘kat’ + oel ‘uil’. Zie sub Katuil. In
het gronings heeft men de neiging om van een
inliggende [t] een [d] te maken. Zo is er ook gronings Kwaddel, Kwardel ‘Kwartel’, Neddelkeunke, Bonde Laiw etc. Zie hiervoor sub Stindel.
Kadoremus Onderdeel van de benaming
Blauwe Kadoremus =Heggenmus in Lissewege
(WVl) [WVD 1996 36]. In een groot deel van
Vlaanderen is de naam Blauwe Korenmus bekend [De Bo 1873/1892 noemt: Blauwe Koornmusch]. Het element blauw wordt gemotiveerd
door de blauwgrijze kleur op kop en borst van de
Heggenmus ⇑ of anders misschien ook nog door
het feit dat de vogel blauwe eitjes legt. Het element ‘koren’ is moeilijker te begrijpen: een speciale relatie met het te velde staande koren heeft de
Heggenmus niet. Niet uit te sluiten valt dat de
naam Korenmus een verbastering is van Kolenmus (Kool =Brassica), een naam die in Vlaams
Brabant voorkomt [Swanenberg 1998 p.20].
Het element ‘kadore’ moet ws. worden gezien
als een zgn. strekvorm van ‘koren’. Hierbij is het
voorvoegsel ka- betrokken, dat een pejoratieve
werking heeft (d.w.z. de ongunstige betekenis
benadrukkend of versterkend). Het ongunstige is
hier wellicht dat men meende dat de (Blauwe)
Kadoremus van het koren at; het heeft dus
betrekking op de vogel (Kadoremus) en níét op
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het koren zelf. Zie ook sub Kaduintje. Uit ritmische overweging klinkt Bláu-we-ka dó-re-mus
(dactylus) beter dan Blauwe Korenmus.
Een ws. afgeleide variant is Dorenmus in Halsteren en St-Anthonis (NB) [Swanenberg 1998],
omdat deze naam maar weinig voorkomt, al zou
het benoemingsmotief ‘doorns’ wél beter van toepassing zijn dan ‘koren’ of ‘kolen’, omdat de Heggenmus graag in struiken met doorns verblijft!
Gebruikmaking van het pejoratieve voorvoegsel ka- is misschien ook aan de orde in vlaams
Kale Kadodder ⇑. [Wilms 981007,2; mb.98K,10]

Kaduintje Vlaamse naam voor de Winterkoning [Joos 1900; WVD p.44] Het woord is ws.
de strekvorm van Keuntje ⇑ middels een ingelast
-ad- na de begin-k; hierdoor lijkt het alsof er van
een voorvoegsel ka- sprake is, waaraan een pejoratieve (=ongunstige) werking wordt toegekend.
Het ‘ongunstige’ is hier dat het vogeltje zo bijzonder klein is. Op soortgelijke manier zijn (ws.)
gevormd: Kadodder ⇑ uit *Kodde(r), Kadore mus ⇑ uit Korenmus en kadul(leke) ‘gezellige
drinker’ uit kul ‘(flauwe) vent’ (of: zatte kadul
<zatte kul). Deze strekvorm is er één die typisch
is voor het zuidN.
Kaketoe Zwarte of witte grote gekuifde Papegaaiachtige (familie der Cacatuidae) uit oostelijk
Indonesië en Australië; de naam is misschien
door de Hollanders naar West-Europa gebracht.
De vogels zelf komen hier alleen als ontsnapte
volière-vogels voor.
ETYMOLOGIE N Kaketoe (1662) <maleis kakatoewa, kakaktoewa (kakak =broeder, zuster;
toea =oud; tegelijk kan er ook sprake zijn van
een onomatopee). Robert 1993: “F Cacatoès
(1809) <F kakatou (1652) <maleis kakatua (via
het duits); daarnaast cacatois ‘klein vierkant zeil
boven het bramzeil’ <F cacatoès (1663)”. D
Kakadu (1775) <N [NEW 1992]. Weekley: “E
Cockatoo <N Kakketoe <maleis kakatúa; cf. F
cacatoès; Probably imitation of cry”. Sp Cacatúa;
portugees Cacatou.
Kakkeduut Kakkeduit
Kakkedietje
Kakkeluut(je) Kakkeniet Kakkewiet Bra-

Kalanderleeuwerik

Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra
(Linnaeus: Alauda) 1766. Enkele malen in N
waargenomen forse Leeuweriksoort uit ZuidEuropa en Noord-Afrika. Voor Leeuwerik, zie
aldaar.
ETYMOLOGIE In vDE 1993: “Kalander <mnl
calandre, calander.” MH 1932 bij deze mnl
namen: “Eene soort van leeuwerik.” In N of België zal deze zelden naar hier afdwalende soort
niet of nauwelijks uit het veld bekend zijn
geweest. Lockwood 1993 maakt melding van de
namen Calaundre en Chalaundre in E bronnen
uit de 14e en 15e eeuw, waarbij niet zeker is
welke soort bedoeld werd (c.1340: “chalaundre
and wodelarke”). Het woord komt uit oudf, waar
men er ws. de Kalanderleeuwerik mee aanduidde, maar in Engeland was het een ‘abstracte’,
heerlijk zingende Leeuwerik, alleen bekend uit
de hoofse literatuur [Lockwood sub Calaundre].
Dit was dan ws. ook het geval bij mnl Calander;
het mnl ww. calanderen ‘zich aan luidruchtige
vrolijkheid overgeven’ wijst daar ook op.
Uit Van Maerlant c.1266 de volgende dichtregels:
vs.875 Calendris dats die calander:
Soeter singhet cume1 enighe ander,
Ende dats die sake twi si staen
In gaiolen vaste ghevaen2.
Nochtan dinct si vergheten al3
Haren karker ende haer mesval,
Ende singhet altoes in der ghebare,
Als of haer ghevanghenesse wilde ware
Ende conterfaet der voghelijn sanc
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bantse volksnamen voor de Spotvogel, met nog
tal van andere varianten [WBD 2001 p.69/70 met
kaartje]. De naam is ws. bedoeld als zuivere
onomatopee naar de lokroep, en is dus te vergelijken met achterhoeks Stakkerduit ⇑. De
namen zijn door het eerste element ws. wel als

schimpnamen op te vatten; zulke geeft men
dikwijls aan de Zangertjes (waarvan de Spotvogel
er één is); vgl. bijv. Taats.

KALE KADOTTER

Altoes met hare kelen clanc.
Bi desen voghele machmen verstaen4
Hem die met minnen es bevaen,
Dat een swaer karker es ende soete.
Cume hevet hi enighe moete5
Om yet te pensen dan omme sanc,
Ende om feeste ende om spel ghemanc.
Der minnen karker geeft hi prijs,
Want et dinct hem een paradijs.
Gr kalandros = Kalanderleeuwerik [Coomans
de Ruiter et al.; Jobling 1991]. Via volksLat kalandra, calendris is de naam in vele talen terecht
gekomen en ook in de wetenschappelijke naam.
vDE geeft als synoniem ‘Ringleeuwerik’. Hoe Gr
kalandros etymologisch verklaard moet worden,
is niet bekend. Men zou kunnen opperen:
kalandros <kulindros ‘cilinder’, duidende op de
‘ring’ of (platte) cilinder om de nek van de vogel
(duidend op de zwarte zijnekvlekken; de ring is
dus niet compleet).
Mnl calander betekent ook: ‘mangel tot glanzing van weefsel, leer en papier’. De VK (c.1616)
noemt het bijbehorende ww. als volgt: “kallanderen (het lijnwaet) … polire” (Lat polire ‘polijsten,
glad maken’) en voegt daar de F en E equivalenten ‘calendrer’ en ‘galaunt’ aan toe. De insectennaam Klander of Kalander, Trogoderma
granarium, heeft een andere etymologie, is
namelijk na dissimilatie uit oudf charanton
‘korenworm’ ontstaan.
1
2

3

4
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5

nauwelijks
En dat is waarom ze in vogelkooien gevangen
worden gehouden
Toch lijkt zij alles te vergeten,
Haar kerker en haar treurige toestand
En zingt steeds maar
alsof haar gevangenis weelde is,
En bootst de zang van andere vogels
Altoos met haar keelklanken na.
Deze vogels kun je vergelijken
met iemand die bemint, wat een zware
opgave is, maar ook een prettige.
Nauwelijks heeft hij enige tijd
om aan iets anders te denken dan zang
en feesten en spel.
Hij zingt een loflied op de kerker van
de liefde; het is hem als een paradijs.

Kale Kadotter Volksnaam voor jonge Spreeuw
[ZiK]; ook westfries Kalekadotter, kalekadodder,
kalkedotter en kalkedodder ‘pas uitgebroede
vogel, bijv. een Duif of Spreeuw’ [Pannekeet
1990]; Kollekedotter op Texel [Dijksen 1992].

vD 1970: “kadodder 1. (gew.) pas uitgekomen,
uit het nest gevallen vogeltje; 2. (Zuidn.) klein of
onbenullig persoontje; 3. spotnaam voor klerikaal”. Desnerck 1972 noemt het woord ook in de
betekenis van ‘pas uitgebroed vogeltje’ te Oostende (WVl) [WVD 1996 p.20].
Fries kealekonter, kealkont ‘jong van een
Spreeuw’ [Zantema 1992]. Kale Dotter (Gr);
Doddekonte (Ov.) [B&TS 1995].
ETYMOLOGIE De friese benaming zou op zichzelf kunnen staan: een vogel met een kale kont.
Maar dit zou ook een verbastering kunnen zijn
van de andere benamingen waarin ‘dotter’ is vervormd tot ‘kont’. In ieder geval is de naam Kealekadotters in het fries bekend [ViF p.1374].
Voor het element dodder meent NEW 1992 te
kunnen uitgaan van het ww. dodderen ‘slaperig
zijn’. Dit past niet goed bij de betekenis ‘uit het
nest gevallen zijn’, en zelfs niet bij jonge vogels in
het algemeen, die nl. frequent luid om voedsel
schreeuwen. Het voorvoegsel ka- heeft pejoratieve betekenis (vgl. sub Kadoremus), maar dit
geldt uitsluitend voor het zuidN [Weijnen 1996],
waardoor het in de hollandse en friese woorden
moeilijk te verklaren is. Nemen we echter aan
dat de vorming van Kadodder in het zuidN heeft
plaatsgevonden, dan zou het op analoge wijze als
Kadoremus ⇑ en Kaduintje ⇑ gegaan kunnen
zijn; Kadodder zou dan ontstaan zijn uit
*kodde(r). Dat dit woord in relatie te brengen is
met (kleine) vogels, bewijst de naam Koddenaar
‘Kneu’ [NV 1789]; ook Keuter ‘Winterkoning’
[WVD 1996] zou verwant kunnen zijn (vgl. keu
<mnl coodde ‘jong Varken’).
NEW verwijst naar Bouman (1951; Tijdschr.
voor Nederl. Taal- en Letterkunde), die wil uitgaan van het woord dodde, zoals we zien in Lisdodde (Typha) en Doddegras (vgl. sub Dodaars).
Indien dodde =‘dons’ (vgl. sub Dodaars), dan zou
dit goed op jonge vogels kunnen passen, al is dit
dons doorgaans zo dun dat men net zo goed ook
van kaalheid kan spreken. Indien het element
‘kale’ letterlijk moet worden opgevat en dodder
=dons, dan is de benaming Kale Kadodder een
contradictio in terminis. Ook als dodde =‘dot,
pluk’, dan geldt hetzelfde (pluk =“hoeveelheid
haren of veren in één greep bemachtigd”; dot
=‘kleine hoeveelheid donzige, wollige of vezelige
stof’, hoewel dan ook de betekenis ‘bolrond’ (als
een kluwen wol) mee kan spelen.
Daarom zou het kunnen (omdat dodde
=‘dons’ tot de mogelijkheden behoort) dat het
element kale oorspronkelijk anders geïnterpreteerd moest worden. Het westfries Kalkedodder geeft mogelijk een aanwijzing dat de [a] kort
uitgesproken bedoeld is, en dan zou men kunnen
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uitgaan van het ww. kallen ‘babbelen’, in oudere
tijden mogelijk ook schreeuwen, roepen (VK:
“KALLEN. sicamb. fris. holl. fland. … vocari.
[fland.] clamare”; oudnoords kalla ‘luid schreeuwen’; E call ‘roepen’; vgl. sub Kalle). Dit roepen of
schreeuwen zou heel goed op jonge vogels kunnen slaan en bij uitstek ook op jonge Spreeuwen,
die zoals bekend, erg luidruchtig hun ouders tot
voederen aanzetten (minder goed slaat het op
jonge Duiven). Misschien moet daarom Kale
kadodder ontstaan gedacht worden uit *kallende
dodder.
De overgang van de stemhebbende [dd] in dodder naar stemloze [tt] ziet men ook in mnl/N
doder-bloemen >Dotterbloemen Caltha palustris, waarin doder <doder van d’eye ‘dooier’ [VK],
verwijzend naar de gele kleur van de bloemen.

Kalkoen Meleagris gallopavo Linnaeus 1758.
Groot formaat Hoenderachtige uit de orde der
Galliformes, wild in Noord-Amerika, maar vanaf
de 16e eeuw in Europa gedomesticeerd. Met
Kerstmis moeten deze vogels het ontgelden.
ETYMOLOGIE N Kalkoen (1617) <N Kalkoense
haan <N Kalekutschen haen [Kiliaan 1599], kalkoensche henne (Junius 1567), Callecoetsche
hinne (Plantijn 1573) [VT] <N (1504?) Calcoen,
Calicoet, genoemd naar de plaats Calicut aan de
zuidwest-kust van India (vgl. nog antwerps Kallekoet; zie ook Kellekote), omdat men ten onrechte
meende dat de vogels vandaar werden ingevoerd!
Ook E Turkey en F Dindon (1668) (<dindonneau
(1605) <dinde (1600) <poule d’Inde, coq d’Inde)
berusten op een misverstand: de vogels komen
noch uit Turkije, noch uit India.
D Truthahn, nederduits Kurrhahn (vgl. Korhoen); eerder “Indianischer, Kalekutischer oder
Welscher Han” [HG 1669 p.II-208]. Men wist
toen dat ze “auß den neuerfundenen Ländern zu
uns geführet worden” waren; daarmee moet wel
(in 1555) Amerika bedoeld zijn! [NEW 1992; VT
2000; vDE 1993; Robert 1993; Weekley 1967;
Weijnen 1996; Gurney 1921 p.104-105;
mb.98G,15: deens Kalkunen].

Kaloepe Benaming voor de Houtduif in
Geluwe, Geluveld en Wervik (WVl). Daarnaast
ook Galoepe ⇑ in Geluwe en Schaloepe ⇑ en
Schaloppe in een aangrenzend gebied benoorden
de Leie [kaartje in WVD 1996 p.89]. Vermoedelijk
is de naam ontleend aan F Colombe ‘Duif’
(<Columbe (1120) <oudf colomb (9e eeuw)
<Lat Columba (nu nog de wetenschappelijke
geslachtsnaam voor de Houtduif)). Hierbij is de
eerste o in een a veranderd (vortoniges a) en de
tweede in een oe (Frioen-effect).
Kanadeeske Goes Officiële friese naam voor
de Canadese Gans ⇑ [Boersma 1972].
Kanarie Serinus canaria (Linnaeus: Fringilla)
1758. Dit is de wilde stamvader van de veel
gehouden volière-Kanaries, voorkomend op en
genoemd naar de Canarische Eilanden (hij komt
ook op Madeira voor). Oude N spelling: Canarie.
F Serin des Canaries; F canari ‘Kanarievogel,
Kanariepiet(je)’. Sp Canario. In N is de Europese
Kanarie ⇑ inheems.
In 1758 beschreef Linnaeus zijn 18e ‘Vink’
als volgt: “Fringilla rostro corporeque albicante,
rectricibus remigibusque virescentibus”. Hierin
past één onderdeel (“rostro albicante” =witachtige snavel) op de Kanarie Serinus canaria, maar
“rectricibus virescentibus” (=groenachtige staartpennen) past beslist niet op deze soort; “corpore
albicante” (=witachtig lijf) past voor het grootste
deel niet op de soort: alleen de onderbuik en de
anaalstreek zijn bij deze wit. De Europese Kanarie Serinus serinus ⇑ heeft veel meer wit op de
onderdelen dan de Kanarie, en aangezien Linnaeus deze niet elders óók beschreef, heeft hij
mogelijk de Europese Kanarie op het oog gehad,
of anders een fantasierijke mengvorm van beide,
al vermeldt hij erbij “Habitat in Canariis insulis.”
Wellicht daardoor hebben latere beslissingen
ertoe geleid dat men deze 18e Vink van Linnaeus
tóch nu beschouwt als zijnde de Kanarie!
Houttuyn 1763 vertaalt deze met de N naam
Kanarie-Vogel. Hij gaat uitgebreid in op het houden van deze soort en zijn gekweekte nakomelingen. Daarnaast kent Houttuyn al wél (i.t.t.
Linnaeus) de “Europische Kanarie” (p.548)
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Kalle Zuidn voor Kauw, Zwarte Kraai en/of
Ekster (vooral tamme) [WVD 1996]. Kalle is ook:
domme praatzuchtige vrouw [vD 1970]. De naam
komt ook als familienaam voor (en wordt dan
ook wel Calle gespeld).
ETYMOLOGIE N Kalle <mnl calle (=naam voor
verschillende vogels; babbelaarster, liefje, snol)
<mnl callen ‘kallen, praten’ (4e kw. 13e eeuw);
verwant is het ww. kouten. Buiten de germ equi-

valenten (vgl. sub Kale Kadotter): Lat Gallus
‘Haan’; welsh galw ‘roepen’; oudkerkslavisch
glasu ‘stem’ en glagolu ‘woord’ (vgl. de Glagolitische Mis van de tsjechische componist Leoš
Janá ek) en litouws galsas ‘echo’. [VT 2000]

KANOET

(zie onder Europese Kanarie). – Zie ook sub
Chineeske en Zeegroene Vink.
Een franse matroos, Jean de Bethancourt, zou
de eerste geweest zijn, die (in 1402 al) Kanaries
van de Canarische Eilanden naar Spanje liet verschepen [Vriends 1974].
ETYMOLOGIE N Kanarie (1620) <N kanarievogel (1554) <F Canari (1576) <Sp canario;
genoemd naar de Canarische Eilanden ?<Sp
Islas Canarias ?<Lat Insulae Canariae [=‘Honden-eilanden’; er zouden destijds grote Honden
geleefd hebben [vDE 1993]. Kunkel 1980 wijst er
echter op dat deze uitleg onzeker is en citeert
Krüss 1976, die verband zoekt met de namen van
oude volksstammen in Noord-Afrika en het Middellandse Zee-gebied als de Cananieten en de
Canarii. De Canarische Eilanden maken deel uit
van een grotere groep eilanden, die Macaronesië
wordt genoemd (<Gr makar ‘gelukzalig’ en
nesos ‘eiland’) (>Lat Insulae Fortunatae; >D
Glückliche Inseln).
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Kanoet

Kanoet Kanoetstrandloper Calidris canutus (Linnaeus: Tringa) 1758. Op de Grote
Kanoet ⇑ na de grootste Strandloper uit het
geslacht Calidris. De Kanoet heeft een wat atypische korte snavel (vandaar F Maubèche <mal +
beccus) en vrij korte poten en loopt ineengedoken, kortom maakt een geknotte indruk (vgl. de
volksnaam Knot). De vogel komt als winter- en
zomergast massaal voor op de slikken van de N
kust. Hij broedt in het hoge Noorden.
De soort wordt bij ons minder op het zandstrand gevonden; ws. daardoor heeft Schlegel
1852 hem onder de naam “De kanoet-strandlooper” een wat ‘ondermaatse’ status gegeven:
“In het najaar en voorjaar, op den doortrek, of
aan het zeestrand bij Katwijk, jaarlijks, in kleinen getale waargenomen.” De Friezen kennen
hem onder de namen Mients ⇑ en Knot. Houttuyn 1763 kent de soort vermoedelijk niet van

eigen waarneming; naar de wat wonderlijke passage in Linnaeus’ omschrijving (… Remigibus
primoribus serratis …) vertaalt hij “… (10)
Strandlooper met … de Slagpennen van den eersten rang zaagswyze” en geeft in de marge de N
naam Zaagpen op. De tekst gaat zo verder: “De
Canuts Vogel, die van de Engelschen, in ’t Graafschap Lincoln, Knot genoemd wordt, heeft mooglyk van wegen zyne lekkerheid dien naam, als
zynde een Koninglyke Spyze.” Houttuyn verwijst
hier ws. naar Knut II de Grote, koning van Denemarken, Noorwegen en Engeland (c.995-1035)
[M&M; B&TS 1995 p.103]. In welke taal het
woord Kanoet als naam voor de vogel het eerst is
opgetreden valt moeilijk te zeggen, maar het
komt in de scandinavische talen niet als zodanig
voor; E Knot (<middelengels Knottys (mv.)
(1452) [Lockwood 1993]) met daarnaast de
volksnamen Gnat, Knat (sinds c.1616) en Knet,
lijkt echter wel van zeer oude datum. De verwijzing van Houttuyn naar de E naam lijkt dan ook
(intuïtief misschien) de oorsprong aan te duiden.
Koning K(a)nut van Denemarken speelt op een
andere manier een rol in de volksetymologie
rond de vogelnaam: hij probeerde op het strand
de opkomende vloed terug te dringen, net zoals
het soms lijkt dat de Strandlopers op het strand
doen (Drieteenstrandloper). M&M 1988 verwijzen naar William Camden 1609 (Britannia), die
voor het eerst de relatie tussen de E naam Knot
voor de vogel en koning Canute legde; aangezien
Linnaeus de genusnaam Canutus met een hoofdletter spelde, heeft hij in 1758 deze anekdote in
zijn wetenschappelijke benaming gehonoreerd
[Coomans et al. 1947]. D Knutt kan de ‘invloed
van koning Kanut’ hebben ondergaan. Suolahti
1909 brengt ook het tweede deel van de oude D
naam Mattknitzel ‘Kemphaan’ en Knüllis (15e
eeuw; soort onbekend) in verband met hypothetisch *knutt-a; de Kemphaan is echter niet zo
gedrongen als de Kanoet [Wilms 980430/0518].
Op p.526 corrigeert Suolahti inderdaad: Knüllis
is een -iti afleiding van knüllen ‘slaan, afranselen’; dit zal dan slaan op het ‘vechten’ van de
Kemphanen.
ETYMOLOGIE De uitleg van de naam van deze
vogel als zou koning Kanoet er iets mee te maken
hebben, berust hoogstwaarschijnlijk op zgn.
volksetymologie [Suolahti 1909 p.288; Weekley
1967 p.810; B&TS 1995 p.103; vDE 1993; M&M
1988]. De ware etymologie staat ws. in verband
met woorden als knoedel, (stengel)knoop,
(blad)knop, knots, een knot (wol), knobbel, wortelknol, knoert, knoepert, knoest, knuist, knuppel, en zelfs knaap (via de betekenis ‘kort, dik
stuk hout’; De Vries 1992 p.333). Al deze begrip-
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pen hebben iets stomps, iets gedrongens en dat
heeft de Kanoet (ook Knot in vDE) nu juist zo kenmerkend. De groep der ‘kn-’woorden is niet
beperkt tot het N maar breidt zich ook over
andere germ talen uit (bijv. D Knödel, E knob (de
k werd vroeger uitgesproken), zweeds Knölsvan
‘Knobbelzwaan’ ⇑ en Knölbegonia, noors knyttneve ‘gebalde vuist’ of westfries knurft ‘groot, log
persoon, dier of ding’. De bijbehorende idg wortel
is *gen ‘knijpen, samendrukken’. Voor etymologische verwantschap van K(a)noet en N Gent en
Gans (vgl. oudengels Ganot =Jan van Gent), zoals
vDE 1993 opgeeft, is weinig steun. {Ongeveer
dezelfde betekenis van stomp, gedrongen, maar
dan meer met de bijbetekenis ‘beperkt in de groei’
(‘klein’ dus) heeft de E naam Stint voor sommige
aan de Kanoet verwante, maar kleinere Strandlopers. Vgl. zweeds stinta ‘halfvolwassen meisje’.}
Een geringe overeenkomst tussen de typische
vluchtroep van de Kanoet en zijn hier verkregen
naam maakt dat een onomatopoëtische etymologie soms wordt verondersteld [B&TS 1995; Lockwood 1993 p.92; C&C 1995].

Kantljurk Lokale friese naam (rond Heerenveen) voor de Boompieper [De Vries 1928; ViF;
De Vries 1911 gaf op geen friese naam voor de
soort te kennen]. Voor de verklaring zie sub
Kantleeuwerik.
Kantschrijver Lokale brabantse en limburgse
volksnaam voor de Geelgors, in Lommel en
Kwaadmechelen (BL) ook voor de Grauwe Gors
[WBD; WLD]. Deze soorten hebben een (gedwongen) voorkeur voor houtwallen en ruige
begroeiing langs de kanten van akkers en wegen,
waar zij hun nest kunnen verstoppen. Het %
zingt graag vanaf een verheven post, zoals een
hoge tak van een Braambosje of een paal. Zie
verder sub Kantleeuwerik.
Schrijver ⇑ is een veel voorkomende benaming
voor allerlei soorten Gorzen, die nl. een zwarte
tekening op hun eitjes vertonen alsof men op de
eischaal had zitten schrijven.
Kapellevogel Kapellevogeltje Deze namen
worden opgegeven als vlaamse namen voor
Paapje resp. Fitis [WVD 1996 p.51 en 42]. De Bo
1873//1892: “kapellevogel, een vogeltje dat gemeenlijk woont in wijngaarden of muurbomen,
of ook in de houten Onze-Lieve-Vrouwkapelletjes die men in de kroon van eene linde of van
andere boomen dikwijls hangen ziet; en daarom
ook lindepiepe en O.-L.-V.vogeltje geheeten.”
Uit deze uiteenzetting volgt dat Paapje en Fitis
niet de juiste soorten zijn, die de naamgever op
het oog had; beide broeden namelijk (vrijwel) uitsluitend op de grond [Makatsch 1976 p.222 resp.
p.294]. De door De Bo bedoelde soort is de
Gekraagde Roodstaart, die in natuurlijke holten, maar ook graag in nestkastjes zijn nest
maakt. B&TS 1995 vermelden de limburgse
volksnaam Mariavogeltje voor de Gekraagde
Roodstaart, maar vermoeden de juiste achtergrond van die naam niet; hij heeft ongetwijfeld
met het broeden in de genoemde kapelletjes te
maken (Onze Lieve Vrouw is immers Maria).
Een verwijzing naar de juiste soort gaf ook De
Bo’s opmerking over de muurbomen (wat die ook
zijn mogen): een N/vlaamse volksnaam is Muur-
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Kantleeuwerik Lokale naam (in Noord- en
Zuid-Holland en Zeeland, o.a. op Texel en in
Katwijk, en Oost-Vlaanderen) voor de Graspieper [Dijksen 1992; B&TS; WVD]. Op Schouwen
(Zld) Kantlêêwerek. Ook zeeuws Kantelwerk
[Ghijsen 1959, citaat Wilms 971001,6]. Op Walcheren en Zuid-Beveland (Zld) ook Kantvliegertje. In west Noord-Brabant is de naam een paar
keer voor Veld- of Kuifleeuwerik opgegeven
[WBD]. Rogiers 1988 noemt Kantléwèrke als
volksnaam op Zeeuws-Vlaanderen voor de Veldleeuwerik en WVD noemt de naam ook voor
Boompieper, Boomleeuwerik en Kuifleeuwerik.
Het tweede element van de naam heeft te
maken met het eertijds maar moeilijk te maken
onderscheid tussen Piepers en Leeuwerikken. In
Kantvliegertje is ws. bedoeld: ‘de vogel die uit de
kant opvliegt’. Kant heeft de ruime betekenis van
min of meer brede rand langs akker of weiland, of
strook land langs sloot (slootkant) of weg. Vaak
week de begroeiing van de kant af van die van het
veld zelf, bijv. er stonden juist in de kant struiken
of bomen (zie sub Kantschrijver), ofwel de planten langs de slootkant waren meer vochtminnend dan het gewas op het veld. Het uit de
slootkant gewonnen zgn. kanthooi werd pas laat
in het jaar geoogst, en daarna direct aan het vee
gegeven omdat het wegens het hogere vochtgehalte sneller aan bederf onderhevig was. Voor
diverse vogels bood de kant een uitkomst, omdat
daar de juiste begroeiing aanwezig was om het

nest in te verstoppen, en/of omdat werkzaamheden aan de kant (w.o. ook het plaggen ter vermeerdering van de mestvoorraad!) pas later in
het jaar werden uitgevoerd, zodat de vogel het
broeden ongestoord kon afronden [Kocks & Van
der Poel 1981].

KAPMEEUW
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nachtegaal [Houttuyn 1763; Schlegel 1858;
Thijsse 1944; WVD 1996 p.50, maar daar voor de
Zwarte Roodstaart]. Oude F (officiële) namen
luidden: Rossignol de muraille en Rouge-queue
des murailles [Brisson]. Een oude N volksnaam
voor de Gekraagde Roodstaart luidt Blauwpaapje [Albarda 1897]; mogelijk is daardoor de
naam Kapellevogel (ten onrechte) bij het Paapje
terechtgekomen. {Ook de naam Blauwwietak,
die WVD onder het Paapje noemt, hoort daar ws.
niet thuis: het Paapje heeft in geen enkel kleed
ook maar enig blauw. De naam zal ook weer
staan voor de Gekraagde Roodstaart, die nl. een
blauwgrijze kopkap en nek heeft.}
De naam van het lemma zou mogelijk ook
kunnen zijn toegepast op de Grauwe Vliegenvanger, die ook de gewoonte heeft om in nestkastjes (of kapelletjes) te broeden. WVD geeft in
ieder geval voor deze soort (ook) de naam OnzeLieve-Vrouwevogeltje op ⇑ [mb.98I,3-4].
B&TS en WLD noemen Marialiester voor de
Roodborst in Noord-Limburg. Ook deze soort
maakt zijn nest soms in man-made constructies
[Makatsch 1976 noemt gieters die aan de muur
hangen].
ETYMOLOGIE kapel: N kapel(letje) ‘tegen een
muur aangebracht kastje voor een beeld of relikwie’ <N KAPELLE. Sacellum [VK c.1618] <mnl
cap(p)elle, cápel [MH] <oudf chapele (1080) (>F
chapelle) <volksLat capella <laatLat cappa
(=capuchon, mantel, nl. die van Sint Maarten,
bisschop van Tours, die hem aan een arme wegschonk). Niet uitgesloten kan worden dat bij het
woord Capellenvogel, dat in het mnl de betekenis van ‘Vlinder’ had, overdracht of transfer heeft
plaatsgevonden van insectennaam naar vogelnaam. In de vlindernaam is het element -vogel
vermoedelijk ontstaan uit vlogel (=‘vleugel’).
(Voor de etymologie van Kapel ‘Vlinder’ zie
Eigenhuis in prep.)
TOPONIEMEN Er zijn er talloze, bijv. Capelle
aan de IJssel (Zh), Westkapelle, Oostkapelle
(Zld), Ramskapelle (WVl, 2x), Aix-la-Chapelle
(=Aken).

Kapmeeuw Volksnaam voor de Kokmeeuw ⇑,
o.a. in Groningen [VPG]. De naam komt niet voor
in Schlegel 1852, waar de soort Kokmeeuw (vetgedrukt) heet, maar Schlegel 1858 (p.601) gebruikt de algemene naam “DE KAPMEEUWEN. Men
kan deze Meeuwen zoo noemen, omdat zij,
ofschoon slechts in het zomerkleed, den geheelen kop bruin zwart of grijs van kleur hebben. Zij
zijn, in het algemeen genomen, kleiner dan de
Zeemeeuwen …” en, iets verder “Larus ichthyae-

tos, Pallas. De reus onder de Kapmeeuwen.”
Of de naam dan al eerder als volksnaam
bestaat, is niet bekend. Houttuyn 1763 noemt de
naam nergens. Vroeg 1964, Wegman 1965 en NV
1789 noemen de soort Bruinkop.
Het element kap in de naam kan goed verklaard worden door het bruinzwart of grijs
gekleurde deel van de kop in het zomerkleed van
deze Meeuwen een (kop)kap te noemen. In die
zin heeft Schlegel het bedoeld, en zo zou het ook
het benoemingsmotief van de (eventuele) volksnaam kunnen zijn. Maar het is zeer vreemd
dat de naam Kapmeeuw niet probleemloos de
officiële naam voor de soort is geworden, en dat
Houttuyn zo’n naam niet noemt. Daarom is er
een hypothese voor de etymologie van de naam
Kapmeeuw denkbaar, die een verband legt tussen
Kokmeeuw <Kobmeeuw <Kob(be) enerzijds en
Kapmeeuw <*Kaabmeeuw <Kaab/Kaap anderzijds. Deze theorie bevat voorlopig twee onzekerheden: een kleine ten aanzien van de zekerheid
dat Kobmeeuw (een aangetoonde naam) inderdaad is overgegaan in Kokmeeuw, en een iets grotere, nl. of het woord *Kaabmeeuw inderdaad in
die vorm bestaan heeft (of eventueel nog bestaat).

Kokmeeuw

{Het zou ter staving van deze theorie wenselijk
zijn om te inventariseren in welke delen van het
land de naam Kapmeeuw wordt gebruikt en in
welke de naam Kokmeeuw. Tegelijk zou daarbij
in kaart gebracht moeten worden waar de vogelnamen Kob(be) en Kaab gebruikt worden. Het
gronings bevat in elk geval zowel Kaap als Kapmeeuw.}
De vreemde omstandigheid dat de officiële N
naam voor Larus ridibundus het eigenaardige
woord Kokmeeuw is en niet de veel meer voor de
hand liggende naam Kapmeeuw, die immers precies aan zou geven, wat er aan kenmerkends aan
de Meeuw in kwestie te zien valt, kan als volgt
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Goes (A van der Goes woonde in ’s-Gravenhage
[Brouwer]).

Karein Officiële friese naam voor Tafeleend,
naar het geluid (“karr”) dat het & maakt [Boersma in ViF 1976; De Vries 1911-1912]. Albarda
1897 noemt Kareend als friese naam voor de
Toppereend. De naam is vroeger mogelijk ook op
de Kuifeend van toepassing geweest. In het E
kent men de volksnamen Cur en Curre, welke
gelden (met verschillende adjectieven) voor Kuifeend, Toppereend, Tafeleend en de Brilduiker;
uitspraak en (ruime) betekenis zijn volkomen
vergelijkbaar met ‘Kar-’, wat ook logisch is in het
geval van onomatopeeën. Het tweede element in
de oude N naam Valeker ‘Tafeleend’ ⇑ bij Vroeg
1764 en Wegman 1765 is mogelijk hetzelfde
woord, evenals het tweede element in Falingkor
‘Tafeleend’ in Lage Zwaluwe [WBD]. Ook zit dit
element mogelijk in Kalientopper bij B&TS 1995,
als dit nl. moet worden opgevat als een verbastering van *kar-ient-topper (‘Duikeend die “karr”
roept’; voor Ient ⇑; mb.99B,44). Misschien moet
Sp Porrón (‘alle Aythya’s en de Brilduiker’) primair ook als een onomatopee worden opgevat
(“porr-” met suffix -ón).
Karekiet Zie Karrekiet.
Karnoel Volksnaam voor de Wilde Zwaan in
Ieper (WVl), genoteerd door De Bo 1873/1892
[WVD 1996 p.192]. Mogelijk ligt de klemtoon op
de tweede lettergreep, waardoor de a in de eerste
lettergreep als een vortoniges a (zie Verantwoording: Termen) verklaard kan worden. De originele naam zou dan Koernoel ⇑ zijn.

Karrekiet Karekiet Prachtig geluidsnabootsende en typisch N naam voor twee soorten in
het Riet levende Zangers, de Grote Karrekiet en
de Kleine Karrekiet. Vroeger Karkiet (1809) [VT
2000], Karakiet en Karrakiet [NV II 1789] en
“(Kleine) Karra of Kirrekiek” [Vroeg 1764; Wegman 1765] (bedoeld is ws. “Karra-”, dus: Karrakiek). De spelling met -rr- is correct, want deze
komt precies overeen met de uitspraak van
de korte [a] in de eerste lettergreep, onomatopoëtisch naar de zang van de Grote Karrekiet
(“karre-karre-kiet-kiet” [Kist 1954]). De dubbele
rr is geheel conform de verdubbelingsregel bij
gedekte klinkers (regel 3.4.[1] in de Leidraad
(WNt p.19, contra de spelling in de WNt zelf,
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verklaard worden: Kob(be) is/was in een veel
groter gebied de naam voor een Meeuw dan het
taalgebied voor Kaab. Daardoor was ook het taalgebied voor Kobmeeuw veel groter dan dat voor
*Kaabmeeuw, en tenslotte was het taalgebied
voor Kokmeeuw veel groter dan dat voor Kapmeeuw, ondanks de zinvolle betekenis van het
(nieuw ontstane) ‘Kap’ en de zinloze betekenis
van ‘Kok’.
Dat ‘Kokmeeuw’ hier en daar gebruikt wordt
voor de Zilvermeeuw en de Grote Mantelmeeuw,
is als volgt te verklaren. Kob was een algemene
naam voor iedere meeuw die maar eieren leverde
aan de mensen. {Volgens Houttuyn 1763 p.146,
deed dit ook “Larus marinus, de MantelMeeuw”, met name op het aan Texel grenzende
“Eijerland”, dat om de Meeuweneieren zo genoemd werd! Het kan ook zo zijn dat het woord
“Kobbe-eijeren” de indruk gaf, als zouden Kobben (Zilver- én Mantelmeeuwen!) in N broeden;
vgl. Gavere & Bemmelen 1856 p.130.}
Bij Kiliaan staat bij kobbe aangegeven dat dit
‘Hen’, dus ‘Kip’, betekende [vDE]. Toen men
behoefte gevoelde om duidelijk het verschil aan
te geven tussen de ene ‘eierproducent Kob
(=Hen)’ en de andere ‘eierproducent Kob
(=Meeuw)’, kwamen daar als logisch gevolg de
namen ‘Kobmeeuw’ en in het kielzog daarmee
‘*kaabmeeuw’ te voorschijn. Later, toen het
woord kob voor ‘Hen’ in onbruik raakte, kon
men weer over kob ‘Meeuw’ gaan praten zonder
dat men in twijfel verkeerde of misschien ‘Hen’
bedoeld werd. {Voor de etymologie van Kip zie
sub Jezuskippetje.}
De stelling dat de etymologie van Kokmeeuw
berust op een geluidsnabootsing (wat helemaal
niet klopt; de Kokmeeuw roept geen “kok”), zou
als geluidsnabootsing van de Zilvermeeuw misschien nog verdedigbaar zijn, maar kob(be) heeft
toch een andere etymologie: Het woord kob(be)
duidt nl. een dier aan met een dik rond lichaam,
zoals bijv. oudnoords kobbi ‘zeehond’ of ook een
‘spin’ (spinnekop!), in de VK “Vulpecula”, ‘(jong)
Vosje’. Zie ook sub Kob(be), Klipkop en Kobi.
Kokmeeuw kan ook uit zeeuws Kogmeeuw
ontstaan zijn; de overgang van g > k ligt meer
voor de hand dan die van (stemloze b >) p > k.
Echter is het niet zeker, of Kogmeeuw de oudste
(meest oorspr.) vorm en uitspraak is; uit Swaen
1941 valt te noteren: ’t Coc-meeuken (1623);
Kock-meeuwen aen ’t lant, Onweer voor de hant
(Cats 1577-1660); cockmeeuwen (gebroeders
Van der Goes 1659-1673); en uit een latere periode: Koggemeeuwen aan Land, onweêr aan
strand (Tuinman 1726). Alle citaten stammen
uit Zeeland, behalve dat van gebroeders Van der
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p.441) en conform de interpretatie van de NSG
1997 sub verdubbeling p.60-61. Doordat de
klemtoon (klanknabootsend terecht) op de lettergreep -kiet valt, kan de a van de onbeklemtoonde
lettergreep kar- in klank gaan variëren (het fenomeen dat soms tot vortoniges a leidt; zie Verantwoording: Termen), met als gevolg dat
misschien soms [kaardkiet] wordt uitgesproken
en in ieder geval nu (anno 2003) (officieel) Karekiet gespeld. Er wordt daarmee echter gezondigd
zowel tegen het basisbeginsel van standaarduitspraak als tegen het beginsel van etymologie in
de spellingsregels (vgl. §§ 3.1 en 3.3. in WNt).
Fries Karrekyt ⇑ is wel correct gespeld. – Sp Carricero en F Effarvatte (1775) lijken ook geluidsnabootsend, maar deze namen zijn afgeleid van
Sp Carrizo (1. ‘Winterkoninkje’ en 2. ‘Riet’)
[01A,9,22; Wilms 010520] resp. F Fauvette
‘Grasmus’, letterlijk: ‘rossig vogeltje’, zie sub
Geelborstje.

Karrekyt Officiële friese naam voor de Kleine
Karrekiet [Boersma 1972]. De Grote Karrekiet
heet in het fries: Reidlyster.

Casarca
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Kasarka Officiële friese naam voor de Casar ca ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912 gaf een “?”
waar de friese naam had zullen staan; hij gaf toen
als N naam op: “Kasarka Eend”.
Kasteelhoen Oude N naam voor het Korhoen,
die genoemd wordt door Houttuyn 1763. Houttuyn verwijst naar een beschermende bepaling
van de Staten Generaal in het jaar 1717 waarin
de onderhavige naam ws. al genoemd wordt. De

verklaring voor de naam geven B&TS 1995: mnl
casteel is het versterkte bouwsel aan het achtersteven van een schip. Een Korhaan in baltshouding houdt zijn staart zodanig opgericht en
breed, dat hij eruitziet als een schip met zo’n
‘kasteel’.

Katof Friese volksnaam voor de Velduil ⇑, die
in het fries officieel Katûle heet. Katof betekent
hetzelfde, want -of is een ander woord voor Uil
(⇑; zie ook Uuf); het komt behalve in Katof nu
niet meer voor in het N of fries. Het komt overeen met de D volksnaam Auf ‘Oehoe’ en het zit
in zweeds Berguv <Berguf, ook kortweg Uf, Aiv
‘Oehoe’ [Hennicke 1905], heel misschien ook in
de familienaam Berghoef (meer sub Hasenvoet).
Katrielmuschje Volksnaam voor de Ringmus
“bij Oirschot” [Albarda 1897]. B&TS verruimen
de locatie voor Katrielmus tot “de Kempen”,
maar WBD 2001 verengt het gebied van voorkomen dan weer tot “St-Anthonis” (NB). Nu liggen
St. Anthonis en Oirschot 40 km uit elkaar, dus is
het (oorspr.) gebied waar de naam gebruikt werd
misschien toch wel vrij groot.
Daalder 1910 geeft in Vogelkiekjes een groot
aantal vogelvolksnamen op, die hij echter niet
van zijn woonplaats Texel kent, maar gewoon
uit bestaande bronnen (zoals Albarda 1897 en
Snouckaert 1908) overpent. Ws. heeft hij daarbij
Katrielmuschje niet duidelijk genoeg geschreven,
want de drukker maakt er (tot twee keer toe)
“Katuilmuschje” van. Het is het bewijs dat de
drukker (Van Nifterik in Leiden) de naam niet
begreep. Swanenberg 2000 meldt dat met
Katrielmus *Katrienmus bedoeld kan zijn (“want
l-n wisseling is [in het bewuste gebied] niet ongewoon: rèngel =‘regen’ en wagel =‘wagen’”).
De reden voor de vernoeming naar Katrien wordt
niet uitgesproken, maar mogelijk is Katrien de
Heilige Catharina van Alexandrië, en wordt met
de vogelnaam bedoeld: ‘schijtmus’. Dit zou nl. in
overeenstemming zijn met limburgs (sjnelle)
katrien ‘diarree’ [Weijnen 1996]. Eenzelfde
benoemingsmotief treft men aan bij kempens
Spoertske ‘Braamsluiper’ ⇑, en ook de Mussen
(niet speciaal de Ringmus) hebben scheldnamen
die wijzen op hun uitwerpselen.
Katuil Volksnaam voor verschillende soorten

Uilen ⇑, waarbij meerdere punten van overeenkomst tussen een Kat en de desbetreffende Uil
steeds een rol kunnen hebben gespeeld. Het dui-

KATÛLE – KATUNGER

“Het woord catta werd ten tijde van de Romeinse
keizers tegelijk met het dier zelf geïmporteerd
vanuit Afrika. Nubisch (Soedan) kadis”. Wahrig
1986: “D Katze <ohd kazza <germ *katton,
*kattu; misschien behorend bij germ *kat(t)
‘kromming’ (verwijzend naar de klauwen)”. In
deze zienswijze komen nogal wat hypothetische
woorden voor. Er moet echter op gewezen worden dat in Europa ook de Wilde Kat (Felis catus
L.) voorkomt, vroeger wellicht talrijker dan nu,
die wegens zijn nagenoeg identieke vocabulaire
met de Huiskat, aan de mensen bekend moet
zijn geweest; de vraag is echter wel of men ook
over het uiterlijk van dit schuwe, nachtelijk
levende dier goed geïnformeerd was. Indien niet,
dan verklaart dat waarom in de voor-romeinse
tijd nog niet de associatie van Kat(tenkop) en
Uil(enkop) werd gelegd. Weekley 1967: “E Cat.
In de meeste europese talen, maar oorsprong
duister. Laat-Lat cattus (klassiek-Lat feles, felis);
laatGr katta”. Volgens Stevenson 1984 kwam
het woord cattus uit het keltisch in het Lat.
Inderdaad komt in het oudiers (een keltische
taal) het woord (cait) voor. Een legendarische
ierse vorst (c.50 n.Chr.) heette Cenn Cait (letterlijk ‘Kattenkop’). Iers Ceann cait1 ‘Ransuil’
(eveneens letterlijk: Kattenkop) [Moriarty 1967;
Bibi 1995].
1

Met iers (Q-keltisch) ceann ‘kop’ correspondeert welsh (P-keltisch) pen ‘kop’ [Bodmer],
een woord dat door sommigen aan de basis van
de vogelnaam Pinguïn wordt gelegd (Hawkins
c.1600 [Weekley]). Deze zienswijze is mogelijk
juist, maar misschien ook niet (vgl. Wilms
971001,5].

Katûle Officiële friese naam voor de Velduil (⇑
en zie sub Katuil) [Boersma 1972]. De Vries
1928 noemt het woord Katûle bij Rans-, Veld-,
Bos- en Kerkuil. Albarda 1897 noemt “Katuil”
een volksnaam voor de Velduil, maar hij schrijft
er niet bij wáár.

Katunger Helgolandfriese naam voor de Sperwergrasmus [De Vries 1911]. Reichenow 1920
geeft Katünger. B&TS geven Grôt Kattünjer voor
de Grasmus Sylvia communis, hetgeen zou kunnen, want Reichenow geeft Lütj Ünger voor de
Braamsluiper S. curruca, die iets kleiner is dan de
Grasmus; maar het element Kat(t) vinden we bij
Reichenow toch ook alleen maar bij de Sperwergrasmus. {B&TS betrekken dáárom graag het
element ‘Kat’ bij S. communis, omdat de N
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delijkst ligt het verband bij de Velduil ⇑, waar de
kop met de grote gele ogen aan die van een Kat
doet denken. Fries Katûle ⇑ en Katof ⇑, gronings
Kadoel, drents Katoele, texels Katuul. E volksnamen Cat-faced hawk, Cat Ool, Catyogle, Catyool. Ook voor de Ransuil zal deze overweging
gegolden hebben, waarbij de vrij lange ‘oortjes’ de
gedachte aan een Kattenkop misschien versterkt
of misschien juist verzwakt zullen hebben. De
Kerkuil maakt een blazend-sissend geluid, gelijkend op dat van een Kat, waardoor de N volksnaam Katuil verklaard moet worden (er zijn geen
E volksnamen met ‘Cat’ voor de Kerkuil). De
Bosuil heeft niet het gezicht van een Kat en wordt
trouwens overdag ook niet vaak gezien. Volgens
Thijsse 1944 roept hij ook wel “auw, auw” en dit
zou hem zijn bijnaam Katuil bezorgd hebben.
(Het “auw, auw” geluid lijkt mij een weinig
gehoord geluid van deze soort). Zweeds Kattugla,
noors Kattugle. Bij Houttuyn 1762 en B&O 1822
was Kat-Uiltje (/Katuiltje) de naam voor de
Steenuil.
F Chat-huant (=‘Katuil’; chat ‘kat’, huer ‘krassen van een Uil’; maar in de oudere woorden
hieraan voorafgaand zaten die betekenissen niet)
<mf chahuan (1265) <volksLat cavannus (5e
eeuw) <keltisch caouen (intrinsieke betekenis?)
[Wilms 980309,3/990317,2]; vgl. hiernaast
F Chouette ‘oorloze Uil’ (1175) <oudf choue
<volksLat *cawa, oudnederfr *kawa ‘schreeuwer’.
Deze wortel is ws. ook de basis van D Kauz ‘oorloze Uil, Katuil’, N Kauw ⇑, F Choucas ‘Kauw’, E
Chough ‘Alpenkraai’ en ook E Kite ‘Wouw’.
Men ziet dus dat het oerwoord voor ‘Uil’
‘schreeuwer’ betekende, ofwel oudf choue was
een rechtstreekse nabootsing van de Uilenroep
(vgl. sub Schuifuil), maar dat het aanvankelijk
geen associatie had met ‘Kat’. Later kwam deze
juist wel sterk tot uitdrukking, want men ziet het
in verschillende talen en het woord voor ‘Kat’
voegt zich op uiteenlopende wijzen aan dat voor
‘Uil’: in de germ talen door voorvoeging aan het
woord voor ‘Uil’ (Kat-uil), in het F in het woord
Chat-huant door verbastering van een deel van
het woord voor ‘Uil’ ten gunste van het woord
voor ‘Kat’ (choue >cha(t)). Dit klopt allemaal
met de kennis dat de Kat tijdens de romeinse keizers in Europa werd ingevoerd. Het bewijst
tevens dat het oerwoord voor ‘Uil’ van vóór die
tijd stamt. Uiteraard waren er toen al Uilen, en
evenmin wekt het verbazing dat de mensen uit
die tijden ze kenden (mogelijk toen al met een
(onterechte) huivering).
ETYMOLOGIE Kat: dit woord komt in veel talen
in deze of iets andere vorm voor. Over de oorsprong heerst toch nog onenigheid. vDE 1993:

KAUGEK – KAUW
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volksnamen Graskat, Greskater en Gresketje
juist voor deze laatste gelden.}
Voor het tweede deel, dat staat voor ‘Grasmus
uit de Grasmusfamilie, Sylvia’ zie Unger. Het
eerste deel zal het huisdier ‘Kat’ betekenen; deze
kan een gestreept patroon met de vogel gemeen
hebben en ook heldere ogen (groen bij de Kat, geel
bij de Sperwergrasmus). Het probleem is alleen
dat de Helgolander zelden of nooit met het
volwassen kleed van de Sperwergrasmus geconfronteerd zal zijn, het enige kleed waarvoor
genoemde kenmerken gelden. Op de najaarstrek
komt de Sperwergrasmus in gering aantal wel op
Helgoland, maar dan betreft het bijna uitsluitend
juveniele vogels, die donkere ogen hebben en
nauwelijks enige streping op de onderdelen.
De Sperwergrasmus is een skulker-pur-sang
(stiekem-wegkruiperige vogelsoort); mogelijk is
dat de reden voor ‘Kat-’. In dit geval zou het
element ‘Kat’ ook wel op de overige Sylvia’s betrokken kunnen worden, al skulken deze o.h.a.
minder. [mb.98A,6]

Kaugek Volks?naam voor Grote Stern ⇑ op
Texel [Van Bemmelen in Wickevoort Crommelin et al. 1858; Dijksen 1992]. vDE 1993: “het
eerste lid is onduidelijk, mogelijk van kaab
‘Kobbe, Zilvermeeuw’; het tweede lid is ws. ‘gek,
dom’; vgl. F Fou de Bassan (=Jan-van-gent, letterlijk ‘Zot van Bassaan’) en N Mallemok en
Dodo.” vDE gaat dus uit van N oorsprong van de
naam.
Temminck 1820 voerde de F naam Hirondelle
de mer Caugek (>F Sterne caugek). De F naam
zou uit het N overgenomen kunnen zijn; andersom zou evenwel ook kunnen. Als er van
lenen sprake zou zijn, ligt het voor de hand te veronderstellen dat dit via het werk van Temminck
is gebeurd.
“Kau-gèk” is een natuurgetrouwe weergave van
de contactroep van de Lachstern, in BWP weergegeven met “kay-vek”; onomatopoëtische invloed
lijkt dan aan de orde. De naam is dan echter bij
de Grote Stern wel minder op z’n plaats, want
deze roept “starriet”.
C&C 1995 vermelden dat Caugek van oorsprong een R naam voor een of andere Stern is;
dit bleek (bij schriftelijke navraag) een misverstand.
Ernout 1959, Pollard 1977, Muller 1926 en
Boisacq 1938 noemen Gr Kauax en Kauex
[Wilms 970706,1] als naam voor “een soort
Meeuw” of als naam voor een Stern (vgl. Gr (@VT
goa-oo ‘klagen’; vgl. sub Kauw). Het is niet zeker
of hiermee de Lachstern, die in Griekenland alge-

meen broedt, werd bedoeld, maar de naam zou
een fraaie onomatopee zijn.

Kauw Corvus monedula Linnaeus 1758. De
naam van deze alom bekende kleine Kraaiachtige
lijkt een typisch voorbeeld van een klanknabootsende naam, een onomatopee, wat ook verondersteld wordt van de synonieme naam Ka ⇑ voor
deze vogel. NEW 1992 zet Kauw en Ka op dezelfde
etymologische lijn, maar als Ka een zuivere
onomatopee is, is dit niet helemaal terecht.

Kauw

ETYMOLOGIE N Kauw <N Kaauw [Houttuyn
1762] <N Kauwe1 [VK1 c.1618] <mnl Cauw,
Cauwe (1279) (voor Ca en Kâ zie sub Ka); in de
ss. onl Guillelmi Caunoga (toenaam ‘Willem
Kauwenoog’; 1161) [Schoonheim 2002].
Germ *kawô2 <idg gouâ ‘schreeuwen’ [VT
2000; MH]. Kauw is daarmee een halfonomatopee.
Ook bij enkele andere namen voor andere
vogels in andere talen behoort eenzelfde wortel
*kaw-/*gou- ‘schreeuwen, schreeuwer; een klagend geluid maken’; vgl. Gr (@VT goa-oo ‘klagen’; vgl. sub Ka, Kaugek en Katuil).
{Een andere idg wortel is *(s)ker ‘een scherp
schreeuwend geluid maken’; vgl. hiervoor o.a.
sub Aalscholver.}

KEEFT – KEIZERAREND

1

2

De VK noemt als synoniemen voor N Kauwe:
“Lat Monedula gracculus (auis dicta à sono
vocis quam edit), ger. sax. kaycke, ang. ka, kaddovv, chovvgh”. Men herkent hierin nog steeds
bestaande E volksnamen voor de Kauw, te weten Caddaw (East Anglia) (vgl. E Jackdaw),
Chough (Cornwall) en Ka wattie, Kae en Kay
(Schotland).
De huidige officiële D naam voor Kauw is
Dohle; zie hiervoor sub Dale.

keeft Grote eikenhouten twee- of vierdeurskast
van friese herkomst, met gestoken ornamenten
waarin vogelfiguren voorkomen; keeft = Kieft =
Kievit [vD]. Volgens vDE 1993 werd de kast naar
de Kieviet genoemd omdat hij net als de vogel,
hoog op de poten stond. De vogelnaam ‘Kivyt’ is
maar op enkele plaatsen in Friesland in gebruik
(vgl. kaartje in ViF p.445; de gebruikelijke naam
luidt: Ljip ⇑. De naam voor de kast (als fries product) zal derhalve buiten Friesland zijn ontstaan.
-keel -keeltje -kieltsje Element in een aantal vogelnamen zoals Bruinkeelortolaan, Roodkeelduiker, Vuurkeeltje, Swartkieltsje etc. ⇑, dat
verwijst naar de (uitwendige) voorhals van de
vogel. Zie ook hals (sub Halsbandparkiet).
ETYMOLOGIE N keel <mnl kle (Bern. c.1240)
<oudnederfr kela; fries kiel, keel; mnd kele (vgl.
oudsaksisch kel-girithi ‘gulzigheid’); D Kehle
<mhd kel <ohd kela; oudengels ceole [NEW].
Verwant is oudnoords kjölr ‘kiel, bergrug’
[AEW]; germ kelu- <idg *g(u)el- ‘verslinden’
(Klankwet nr.6). Lat gula ‘keel, slokdarm’ (in bijv.
de wetenschappelijke naam atrogularis van de
Zwartkeellijster) >oudf gola, goule >F gueule
‘muil, bek’ en oudf engouler ‘inslikken’ >F
Engoulevent ‘Nachtzwaluw’ (letterlijk ‘wind-verzwelger, windhapper’). Verwant is Lat gurgulio
‘luchtpijp, keel’ met halve reduplicatie, waarop
aansluit bulgaars ΓJD(J:ÅPa Goergoelítsa ‘Tortelduif’, ws. verwijzend naar de luchtpijp van de
soort waaruit de zacht-gorgelende zang voortkomt; vgl. bulgaars (XD:@ en R (@D:@ ‘keel, strot’
en R Γ@D:4>8a, D@D:4Pa ‘Tortelduif’ ⇑. Op
afstand verwant is N kraag (zie sub Kraagtrap) en
N bronchitis (<Gr/ionisch brógchos ‘luchtpijp’
<idg *gurogh).

Keerkringvogel N naam voor drie soorten uit
het geslacht Phaethon, dat tot de orde der Roeipotigen ⇑ of Pelikaanachtigen behoort. In de
Lage Landen is éénmaal een dode Roodsnavelkeerkringvogel ⇑ gevonden.
Ook bij Linnaeus 1758 en Houttuyn 1763
waren Phaëthon resp. Keerkring-Vogelen
namen voor een geslacht; dit omvatte echter
maar twee soorten en één van deze twee was ook
nog eens een soort Pinguïn! (de Zwartvoetpinguïn Spheniscus demersus (L), door Houttuyn
Zuider-Penguyn genoemd) (wel rept Houttuyn
van de kennis bij Brisson aanwezig van meerdere
soorten Keerkringvogels).
Keerkringvogels verblijven bijna uitsluitend in
tropische wateren, dus tussen de keerkringen.
ETYMOLOGIE Keerkringvogel is, evenals E Tropicbird, een vertaling van Avis Tropicorum, een
naam die men volgens Houttuyn “by de Schryvers getyteld vindt”. Welk van deze namen de
oudste is, is mij niet bekend. Het N woord keerkring is niet vroeger in de literatuur gevonden
dan in 1699 [VT].
Keizerarend Aquila heliaca Savigny 1809.
Forse soort van Arend, die in twee ondersoorten
voorkomt in Spanje resp. Zuidoost-Europa. De
soort wordt op diverse N avifaunistische lijsten
genoemd (zou in 1836 bij Bergen op Zoom
geschoten zijn; Albarda 1897; Snouckaert 1908)
en wordt door de CNA 1970 genoemd als zijnde
meerdere malen waargenomen in de winters van
1963 en 1964 (de “Arend van Ommen”; berucht
vanwege grote determinatieproblemen bij de
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Keep Fringilla montifringilla Linnaeus 1758.
Op Vink gelijkende, bij ons op de trek verschijnende vogel met karakteristieke vluchtroep

(“kèèèp”). Bij Calkoen 1903 staat: Kep; misschien is dat geen drukfout.
ETYMOLOGIE vDE 1993: “etymologie onbekend”. Blok 1988 en Boersma 1979 in ViF III
daarentegen verklaren dat de naam een nabootsing is van de vlucht- of lokroep. Dit laatste lijkt
zeer aannemelijk, gezien het voorkomen van ook
andere onomatopoëtische namen voor deze
soort, als fries Kwêkfink, Kweakfink en Keepfink; gronings Kweevink; deens Kvækerfinke;
misschien ook pools Jer. Het probleem is wel dat
bij de huidige uitspraak van ‘Keep’ de roep niet
gemakkelijk herkenbaar meer is. Ook zou nog
gedacht kunnen worden dat in de groningse
naam de boomsoort Kwee(peer) (Cydonia oblonga Mill.) van toepassing is; maar een relatie van
de Keep met deze ingevoerde Rosacee (bijv. dat de
vogel iets van de vruchten zou eten) is niet
bekend.

KELLEKOOT – KEMPHAAN

toenmalige vogelkenners; vgl. Voous 1995 p.147).
Het moeilijk herkennen van deze soort komt ook
tot uitdrukking in de diverse wetenschappelijke
namen die de soort gekend heeft. Eén ervan is
Aquila imperialis (Bechst.) 1812, waar de N
naam en de namen in de andere moderne talen
een vertaling van zijn. De soort zal bij de Valkenjacht voorbehouden zijn geweest aan de keizer. R
Mogil’nik is minder ‘keizerlijk’, want dat betekent
tevens ‘aaseter, doodgraver’. Bij Schlegel 1858 en
Albarda 1897 wordt de soort Koningsarend ⇑
genoemd, bij Calkoen 1903 Keizersadelaar, één
der zeer weinige keren dat het woord adelaar deel
van een officiële N vogelnaam uitmaakt.
ETYMOLOGIE N/fries keizer <mnl/oudfries keiser <oudsaksisch kesar; D Kaiser <ohd kaisar;
oudengels casere, zweeds kejsare, noors keiser
<oud-noords keisari; F césar <mf cézar (1245);
R tsaar <oudrussisch cesari <gotisch kaisar; Gr
kaisar; de oorsprong van het woord komt van de
eigennaam Gajus Julius Caesar (100-44 v. Chr),
romeins veldheer, schrijver en staatsman. (Voor
Gajus zie sub Gaai).
N.B.: De eigennaam Karel (de Vijfde) heeft tot
de R en poolse woorden voor ‘koning’ en vandaar
voor ‘Goudhaantje’ ⇑ geleid.

Aldrovandus 1599-1603. De kop van het desbetreffende hoofdstuk luidt: “Von etlichen Vögeln
welche die Niederländer Kemperkens, das ist
Aves pugnaces, Streitbare Vögel, nennen.” (p.50).
HG onderscheidt 8 typen “streitbare Vögel” en
beeldt ze alle af. Fig.H heeft echter verdacht veel
weg van een Fuut.

Kemphaan
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Kellekoot Kellekote Benaming voor de Papegaaiduiker te Oostende (WVl) [WVD 1996; Desnerck 1972; Blok 961122; Wilms 961129,2].
Het tweede element van deze naam is vlaams
Koot, Kote ‘(Zee)Koet’, en dat past bij de Papegaaiduiker, die nl. verwant is aan de Zeekoet.
Het element kelle- echter is onderwerp van speculaties. Zo betekent vlaams kellen: ‘het koud
hebben’, waardoor Kellekoet uitgelegd zou kunnen worden als ‘Koet die verschijnt wanneer het
koud wordt (’s winters dus)’. Dit is echter minder
ws., omdat men de Papegaaiduiker ws. kende uit
de broedgebieden, waar de oostender vissers visten (langs de kusten der Lage Landen is de Papegaaiduiker zeldzaam). Dit betekent dat men dus
ook de bontgekleurde, dikke snavel van de soort
gezien zal hebben; deze vertoont dezelfde kleuren
(rood, geel en blauwgroen) als de kop van de Kalkoen ⇑, die met een antwerpse naam Kallekoet
heet [Weijnen 1996, Wilms 971223]. Mogelijk is
Kellekote een metafoor of spotnaam naar de Kalkoen. Ook is mogelijk dat Kalle de naam voor de
Papegaai is; immers, een ‘domme praatzuchtige
vrouw’ wordt ook kalle genoemd [vD 1970].
Kemperkens Nederlandse naam (in het mv.)
voor de Kemphaan in

HG

1669, teruggaand op

Kemphaan Philomachus pugnax (Linnaeus:
Tringa) 1758 [Zweden]. Eén van de weidevogels
der Lage Landen, die nu als broedvogel hier
ernstig bedreigd is. De %% Kemphanen houden in
het voorjaar opvallende schijngevechten, waarbij
zij pronken met hun veelkleurige en wijduitstaande kragen. Daarnaar zijn zij genoemd: het
ww. kempen is het mnl equivalent van het ww.
kampen ‘strijden, vechten’. Ook in andere talen
wordt naar dit ‘vechten’ verwezen: fries
Hoants ⇑ (letterlijk: Haantje; mannelijke Huishoenders (=Hanen) plegen onderling ook te
vechten; Kemphanen zijn echter geen Hoenders,
maar Steltlopers ⇑).
D Kampfläufer <D Kampfhahn [Schlegel 1858;
Van Beckum 1952] <D Gemeiner Kampfstrandläufer [Schlegel 1844] <D Streitbare Vögel (mv.)
[HG 1669 <Aldrovandus; Wilms 981007,4] ws.
<Lat Avis pugnax; zweeds/noors/deens Brushane (vgl. zweeds brushuvud ‘driftkop’); E volksnamen Fighting Ruff, Equestrian Sandpiper; F
Chevalier combattant (chevalier ‘ridder’; combattant ‘strijdend’) <F Combattant variable
[Schlegel 1844]; It Combattente; Sp Combatiente; pools Batalion (vgl. N bataljon ‘groep strijders’; Lat batt(u)ere ‘slaan, vechten’). Evenals in
de wetenschappelijke naam: (Lat pugnax ‘strijd-

KEMPLIESTER – KEMPVINK

lustig’ <Lat pugnus ‘vuist’ <Lat pungo ‘stompen, steken, prikken’; vgl. ook bont sub Bont
Stormvogeltje). – Het & van de soort noemt men
Kemphen.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De VK 1618 noemt
wel het ww. kempen (synoniem met kampen),
maar niet de naam van de vogel. Aldrovandus
(1599-1603) echter geeft de N naam “Kemperkens” ⇑ op, wat door Houttuyn 1763 bevestigd
wordt. Houttuyn vermeldt Kemphaan als officiële naam; idem bij B&O 1822; hier als tweede
keus: “de vechtende Strandlooper”. Schlegel
1852 geeft KEMPHAAN, in hoofdletters, als teken
van goed ingeburgerde naam. Volgens zijn opgave is de Kemphaan goed bekend: “Broeit tamelijk menigvuldig aan de oevers van het
Haarlemmer en andere meren der provincie
Zuid-Holland.” Schlegel was kennelijk toen nog
slecht over het voorkomen in de andere provincies geïnformeerd. Gavere & Bemmelen 1856
vermelden voor de provincie Groningen: “Broeit
bijna overal menigvuldig; ongemeen talrijk in
het Onland. Broeit in kleinen getale op Rottum.”
Citaat uit Houttuyn: “Van de Franschen wordt
deeze Vogel, die zeer bekend is in de middelste
deelen van Europa, Combattant of Paon de mer,
dat is Zee-Paauw, geheeten; van de Engelschen
Ruffe of Reeve; van de Duitschers Haus-teuffel;
van de Polakken Ptak bitny; van de Sweeden
Brushane. Wy geeven ’er den naam van Kemphaan aan, en weleer plagt men ze, in ’t Nederduitsch, Kemperkens te noemen, ’t welk overeenkomt met den tytel van Avis pugnax by de
Schryveren, waar van MOEHRING zyn Philomachus gesmeed heeft.” Avis pugnax is ook de
naam in Jonston 1660, Tab.52, waar de soort
(vanwege de variable halskragen) viermaal staat
afgebeeld.
Zie ook Foddebosk, Maaisnip, Meisnip en
Ruil ⇑.
ETYMOLOGIE kampen <mnl kempen; van het
znw. kamp ‘gevecht; tweekamp; legerplaats’
<mnl camp ‘buiten de es gelegen afgepaald stuk
land; veld’ > plaatsnaam Kampen in Fr, Ovl, NH
en Zld en Camperduin NH <Camp (1639)) <Lat
campus ‘(onontgonnen) veld’. De Kempen (in
Brabant) <Lat Campina. Zie ook Kempliester.
Voor -haan zie Haan.

Kempvink Vlaamse naam voor de Rietgors te
St.-Gillis-bij-Dendermonde (OVl) [WVD 1996].
Hier kan kemp ‘hennep’ zijn, gezien de combinatie met -vink. Of Rietgorzen nou zo dol zijn op
Hennepzaad, is twijfelachtig. Eerder zal het zo
zijn dat de naam een ‘foute’ toepassing vond, en
dat eigenlijk de Kneu Carduelis cannabina
(=Hennepvink, ⇑) bedoeld werd. Maar Wilms
[981018,1] wijst op de goede mogelijkheid dat
kemp- hier in dezelfde betekenis opgevat kan
worden als in Kempliester. De Rietgors is weliswaar gebonden aan Riet, maar vertoeft ook
dikwijls, vooral op de trek, op het open veld,
vooral als daar onkruidzaden te vinden zijn.
Aangezien Rietgorzen niet speciaal bekend
staan om hun vechten (kempen), is een derde
explicatie, die de voorkeur verdient bij de Kemphaan, hier niet van toepassing.
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Kempliester Zeeuwse volksnaam voor de
Koperwiek ⇑ [Ghijsen 1974]. Deze Lijstersoort
zit bij ons in een groot deel van het winterhalfjaar
(soms) massaal op de weilanden. Het woord voor
een ‘perceel weide- of akkergrond’ is soms kamp
[Weijnen 1996], soms ook kemp [Wilms

981018,1; vgl. de geografische naam De Kempen]. Daarmee is de naam volledig en bevredigend verklaard (aan de betekenis ‘hennep’ voor
kemp moet hier beslist níét gedacht worden;
de Koperwiek heeft geen enkele relatie met
Hennep).
Er is echter nóg minstens één Lijstersoort, die
de omschreven winterverblijfplaats met de
Koperwiek deelt: de Kramsvogel. Deze draagt
inderdaad in delen van Vlaanderen volksnamen,
waarvan het eerste deel vergelijkbaar is met
kemp- in Kempliester; het zijn Kamlijster en
Kantlijster [WVD 1996] Kamlijster is ook opgetekend in de omgeving van Haarlem [B&TS 1995];
het woord is mogelijk een voortzetting van
*Kamplijster. Kantlijster kan beïnvloed zijn door
de vogelnaam Kantleeuwerik ⇑. Hierin kan het
eerste element óók heel goed van kamp ‘perceel
wei- of akkerland’ stammen, maar ook ‘kant’ (de
rand van zo’n perceel) is bij deze soort goed van
toepassing, omdat de Kantleeuwerik bij voorkeur
aan de kant zijn nest maakt. Voor de uitsluitend
foeragerende (niet broedende!) Koperwieken en
Kramsvogels geldt echter het tegendeel: zij zullen
zoveel mogelijk het midden opzoeken om bijv.
aanvallen van de Sperwer op tijd in de gaten te
krijgen. Naar de betekenis is de volksnaam Veldlijster ⇑ hetzelfde. [mb.99B,32]
De -t in Kantlijster kan misschien een meervoudssuffix zijn; zo geeft MH mnl kempt waarvan de betekenis zal geweest zijn: alle akkers en
weilanden gezamenlijk. Ook een andere ontstaanswijze van de naam Kantlijster is denkbaar:
een verbastering van Kanlijster en/of Kallijster
namelijk. Deze laatste zou met het ww. kallen
(waarvoor zie sub Kalle) kunnen samenhangen.

KENINGSEARN – KERMMEEUWTJE

Keningsearn Officiële friese naam voor de
Steenarend ⇑ [Boersma 1972; De Vries 1928;
nog niet in De Vries 1911]. Letterlijk ‘koningsarend’, overeenkomend met een oude naam voor
deze soort bij Houttuyn 1762 (te weten Koninglyke Arend). Voor de etymologie van kening zie
die van koning sub Koningsarend.
Ker Helgolandfriese naam voor de Grote Stern,

en met adjectieven ook voor andere Sterns ⇑
waaronder het Visdiefje [De Vries 1928]. Het is
ook een samenstellend element in de noordfriese
Sternnamen Bakker en Bekkr op Amrum, Föhr,
Wiedingharde, Bökingharde en Nordergoesharde
[De Vries 1928 p.101-104]. De naam is hoogstwaarschijnlijk een zuivere onomatopee.
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Kerkkauw Kerkkraai Volksnaam voor de
Kauw, omdat deze graag in kerktorens broedt.
Schlegel (1852,1858) vermeldt Kerkkaauw als
alternatieve naam voor de Kauw, maar noemt
geen streek in het land, waar deze naam gebruikt
wordt. vD 1970 noemt Kerkkraai niet als trefwoord (vD 1904 wel), maar verwijst wel naar deze
naam sub Kalle.
ETYMOLOGIE N kerk <N kercke (VK) <mnl
kerke, keerke, kerc, kirke; oudsaksisch kirika;
fries tsjerke <oudfries tziurke, kerke; D Kirche
<ohd kiricha; E church <oudengels cirice;
zweeds kyrka, noors kirke <oudnoords kirkja,
kyrkja (>E kirk). Al deze woorden <Gr kurikon
<byzantijnsGr kuriakon ‘huis des Heren’;
6bD4@H kurios ‘Heer’.
Kerkuil Tyto alba (Scopoli: Strix) 1769. De
vogel ontleent zijn N naam naar één van de
mogelijke broedplaatsen van deze soort, nl. in
kerktorens. De friese volksnamen Tsjerkûle en
Toerûle (letterlijk: torenuil) zijn naar betekenis
dezelfde. Vgl. de naam Torenvalk.
Houttuyn 1762 heeft het ontbreken van de
Kerkuil in Linnaeus’ systeem attent opgemerkt
(p.199): “Deeze schynt zeldzaam te zyn in Sweeden, doch men vindt hem in Vrankryk menigvuldig ’t welk niet zo zeer te verwonderen is; dewyl
hy, als een regte Kerk-Uil, zyn Woonplaats
gemeenlyk neemt in diepe Gaten, die ’er aan de
Toorens en Kerken zyn, welken men in Vrankryk
veel meer heeft dan in Sweeden.” Jonston 1660
vermeldt op Tab.XIX de naam Kirch Eule;
Kircheul staat bij HG 1669. De huidige D naam
luidt Schleiereule (letterlijk: sluier-uil, vgl. sub
Kransuil).

Bij de Kerkuil komen wat kleurvariaties voor.
Daarbij is de ondersoort Tyto alba alba aan de
onderzijde blinkend wit [Lat albus ‘wit’; <Gr
V8NÏH alphós ‘witte huiduitslag’, mogelijk verwant met de N visnaam Elft, Alosa alosa (Linnaeus)] en de ondersoort T. a. guttata (‘met
druppels’) is aan de onderzijde oranjebruin (vgl.
N volksnaam Oranje-uil en fries Goudûle). Bij
het volgende citaat uit Houttuyn 1762, p.198
heeft deze gemeend met een Kerkuil te maken te
hebben gehad (maar de Uil bij Rudbeck was in
feite een Velduil): “ … te weeten de Kat-Uil die
over ’t geheele Lyf geel is, en wel zo hoog geel, dat
RUDBECK ’er de Tekening van gemaakt heeft,
onder den naam van Strix tota flammea, dat is
Vuurig roode Uil. Men noemt hem gemeenlyk
Kerk-Uil, en somtyds ook wel Lyk-Uil, om dat
zyne Verschyning, by ’t gemeene Volk, dikwils
wordt aangemerkt als een Voorteken van
iemands Dood. Men geeft ’er in ’t Fransch, om
die reden, dikwils den naam aan van Effraye en
Fresaye of Presaye …” Inderdaad lijkt verband
met F effrayer ‘schrik aanjagen’ aannemelijk,
maar Le Robert 1993 en C&C 1995 vermoeden
een verbastering van F Orfraie (1491) (=Visarend en/of Lammergier, letterlijk ‘beenbreker’).
Prick van Wely 1963 vermeldt Fresaie (=Kerkuil) (Le Robert 1993 niet!), bij Belon 1555 Fresaye, met (wegens Presaye) als aannemelijke
etymologie: <Lat praesāgio ‘iets voorspellen’, in
verband met de doodaankondigende reputatie.
Zie ook sub Bosuil (sub Sp Cárabo) en Waarûle.

Kermisgans Eén der vroegste N namen voor de
Dodo ⇑, ws. gegeven op 19 september 1598, toen
de manschappen van de Tweede Expeditie naar
Oost-Indië een dankdag hielden voor de overvloed aan vers voedsel dat zij aantroffen op het
eiland Mauritius. 19 september was destijds de
dag van de amsterdamse kermis. De Dodo
maakte deel uit van het verse voedsel, maar echt
lekker vond men hem toch niet: zie Walgvogel.
De oudste bewijsplaats van de naam is Cermesgaens in een reisverslag van Wolphert Harmanszoon op het schip de ‘Gelderland’ (verslag van 30
september - 20 oktober 1601). De naam is niet
lang gebruikelijk geweest. [Van Wissen 1995
p.17, 21, 59]
Kermmeeuwtje Volksnaam in Reeuwijk (ZH)
voor de Zwarte Stern [B&TS]. In deze plaats kent
men de soort voornamelijk als broedvogel; en in
de broedtijd is de Zwarte Stern bijzonder luidruchtig. De geluiden echter doen niet aan ker-

KERNBIJTER – KERSEBITER

men of steunen of kreunen denken. De kans is
daarom aanwezig dat de naam van het lemma
een vervorming is van de boekennaam KirrMeeuw ⇑, een naam die Houttuyn 1763 (uit het
D) had overgenomen ter aanduiding van de (juveniele) Zwarte Stern (p.283). In D Kirrmöve
(<Kirmewe (Martens 1675)) is het eerste deel
onomatopoëtisch.

1996; Meertens 1971; Rogiers 1988], resp.
in Groningen [VPG 1983]. Weijnen 1996 noemt
Kerneu een strekvorm van Kneu, en zo zou Kernuut ook een strekvorm van gronings Knuut
‘Kneu’ kunnen zijn. Maar het bestaan van Kornuut ⇑ suggereert toch op z’n minst een relatie
met mnl cornuyt ‘sukkel’ of N kornuit ‘makker’.
Welke vorm(en) en betekenis(sen) het meest oorspronkelijk zijn, is moeilijk te achterhalen. Het
kan echter Kornuut ‘vlegelachtige vogel’ zijn,
gezien de neiging om vogels, w.o. de Kneu met
scheldnamen te benoemen. Dat zou betekenen
dat het grondwoord Kerneu (o.a. door de
geënquêteerde(n) door Meertens 1971) fout afgeleid is uit het verkleinwoord Kerneutje; het
moest Kerneut zijn!
WVD

Kersebiter Kerse(n)vink Kierseknieper

Appelvink

Kernbijter Volksnaam voor de Appelvink ⇑, in
Gelderland Kernbi(e)ter [Schlegel 1858]. Deze
naam komt volledig overeen met D Kernbeißer
(ook de volksnaam Kirschkernbeißer; vgl. Kersebiter), deens Kærnebider, noors Kjernebiter en
ijsl Kjarnbítur (maar de soort komt niet op
IJsland voor) en stoelt op de juiste waarneming
dat deze soort met zijn dikke snavel de steenpitten van kersen weet open te kraken om zich aan
de pitkern te goed te doen. Ook de wetenschappelijke naam Coccothraustes verwijst naar dit
opmerkelijk vermogen. Gr kokkothraustês <Gr
kókkos ‘pit, zaadje’ en Gr thrauein ‘verpletteren,
verbrijzelen’.
Houttuyn 1763 ‘vertaalt’ Linnaeus’ “Loxia
coccothraustes” met Dikbek, maar noemt het
geslacht dat der Kernbyteren.
ETYMOLOGIE N kern <mnl kern(e), keerne;
oudnoords kjarni; D Kern <ohd kerno <germ
*kerna-; etymologisch verwant met koren (zie
sub Korenspork).
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Kerneutje Kernuut Volksnaam voor de
Kneu ⇑ op Zuid-Beveland, Walcheren en in
West-Zeeuws-Vlaanderen [WZD 1964/1979;

Volksnamen voor de Appelvink ⇑, die verband
houden met het aanpikken van rijpe kersvruchten door deze vogel met het doel om de pit te kraken en de inhoud ervan te consumeren (vgl. de
naam Kernbijter).
Kersebiter is de huidige friese officiële naam
[Boersma 1972; ViF 1979; Zantema 1992]. Daarnaast komt in een deel van Friesland ook de (uitspraak) Karsebiter voor [B&TS 1995], wat
aansluit bij gronings Karsebikker [VPG 1983]
(vgl. ook Kaarsottertje). De historie van de friese
naam is wat onzeker: Albarda 1897 noch De
Vries 1911 noemen deze of een er op gelijkende
naam, terwijl zowel Albarda als De Vries rasechte Friezen zijn. Een goede reden daarvoor zou
kunnen zijn dat de Appelvink omstreeks die tijd
in Friesland nog maar nauwelijks bekend was
(eerste melding voor Friesland op 15 november
1887). De Vries 1928 vermeldt dan (p.8): “Frysk:
Karsebiter ef Kersebiter, ek wol Appelfretter.” Bij
Thijsse 1944 is nog geen friese naam voor deze
soort bekend. Albarda 1897 geeft de volksnaam
Kersenvink op zonder vermelding van de plaats
waar de naam gebruikt wordt. Het is een
brabants/limburgse naam [WBD, WLD], welke al
in de VK (c.1618) voorkomt: (p.252) “kersevincke. Coccothrautes [sic!]. q.d. granifraga.”
Voor de naam Kierseknieper geeft Albarda
Noord-Brabant als locatie op, maar WBD bevestigt dit niet (een soortgelijke naam wél in WLD).
Voor Gelderland geeft Albarda op: “Kersebilter”;
dit is wel een drukfout en moet ws. Kersebieter
zijn. B&TS hebben echter de naam Kersenbilter
overgenomen.
B&TS vermelden nog de belgische namen Kersenkraker en Steenkraker. In deze laatste naam
staat ‘steen-’ voor ‘kersenpit’, welke een steen-

KERSENPIKKERTJE – KETS

vrucht is.
WVD 1996 geeft behalve Kersekraker ook nog
Kersenbijter, Kersendief, Kersevink en Kriekesteenbijter.
De namen Kers(en)vink en Keersvink worden
soms aan de Groenling gegeven [B&TS 1995 p.250;
WLD p.131]. Hoe dit gekomen is, is niet bekend.
ETYMOLOGIE N Kers (=de boomsoort Prunus
ávium, en kers (=de vrucht van deze boom) (ook,
in diverse dialecten: kars(e), kors(e) en keers(e))
<N KERSE (VK 1618) <mnl kerse, carse, keerse;
D Kirsche <mhd kirse, kerse, kriese <ohd kirsa;
<volksLat ceresia (c= [k]) ‘kers(envrucht’)
<Lat ceras(e/i)um ‘kersenvrucht’ <Gr 6,DVF4@<
kerásion en Lat cerasus ‘Kersenboom’ <Gr
6XDαF@H kérasos ‘Kersenboom’. Evenals in de
boomnaam Kornoelje (Córnus L.) zit er Lat cornu
‘hoorn’ en Gr 6XDαH kéras ‘hoorn’1 in opgesloten.
Weekley 1967 verklaart dit naar de geaardheid
van de schors van de boom, die glad als hoorn is.
In het geval van de kers kan men zich ook voorstellen dat men de pit van deze vrucht zo hard als
runder- of herts1hoorn vond. (Voor meer algemene opmerkingen over de etymologie van onze
vruchtennamen zie sub Appellijster).
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1

vgl. Gr 6,Dα(ú)`H sub Roodkeelpieper.

Kersenpikkertje Volksnaam in de omstreken
van Haarlem, in Heile (Zld) [WVD], in Woudrichem, Oijen en Eindhoven [WBD] en in Weert
[WLD] voor de Grauwe Vliegenvanger [Wickevoort Crommelin et al. 1858; Schlegel 1858].
Schlegel 1858 noemt de naam óók voor de Tuinfluiter (p.124), ook “bij Haarlem”, en de naam
Kersenpikker1 in Groningen voor de Braamsluiper (p.127). Dit laatste gegeven wordt voor het
eerst aangedragen door Gavere & Bemmelen in
1856. In VPG 1983 wordt deze naam echter voor
Groningen niet meer vermeld; integendeel, de
naam wordt als een “vergissing” opgegeven
(p.50). Wél wordt door VPG als nieuw vermelde
naam Kaarsottertje2 opgegeven voor de Braamsluiper, waarin kaars- mogelijk staat voor ‘kers-’.
Volgens Albarda 1897 dan weer (p.30) zou Kersenpikker een groningse volksnaam zijn voor de
Grasmus. Dit gegeven is overgenomen door
Thijsse 1944 en vD 1970, zonder locatievermelding, en Rynja 1983 en B&TS 1995, met locatie
“Groningen”. Aangezien Grasmus en Braamsluiper erg op elkaar lijken, is het te verwachten
dat naast de Braamsluiper óók de Grasmus ‘Kersenpikkertje’ wordt genoemd. VPG wijst echter de
naamgeving als een vergissing af. Ongetwijfeld
hebben auteurs elkaar vaak nageschreven zonder

zich van de actuele toestand met betrekking tot
het gebruik van de namen op de hoogte te stellen.
Een goede motivatie voor de naam is er nauwelijks: alle genoemde vogels doen zich zelden
of nooit aan kersen tegoed. Als met ‘kers’
‘braam(bes)’ bedoeld zou zijn [B&TS p.199], dan
ligt dit iets anders.
1

2

In Sint-Gillis-bij-Dendermonde (OVl) geldt de
naam Kersenpikker voor de Tuinfluiter; in
Beugen (NB) voor de Grasmus [Swanenberg
2000].
Het element -otter zit ook in de naam Boonotter voor de Tuinfluiter in Waasland [WVD 1996
p.39].

Kestirns Friese benaming voor de Visdief in
Wûnseradiel (=Wons) [De Vries 1928]. Het eerste element is Ker-, waar de r afgevallen is; daarmee komt de naam overeen met nederduits
Kasteen ‘Visdief’, waarin óók de r van *Steern is
weggevallen. Dit zien we ook in de uitspraak van
fries Stirns, waar men die r niet uitspreekt; het
woord klinkt als [steens] [Boersma in ViF p.801].
ETYMOLOGIE Het element Ker- is ws. een onomatopee. We zien het in helgolandfries Roâ’fûttet Ker (=Visdief, letterlijk ‘Roodpotige Ker’)
[De Vries 1927].

Kets Volksbenaming voor de Huismus in oostelijk Noord-Brabant [B&TS 1995; WLD p.50]
en voor de “veldduif” in Midden-Brabant en in
Tongeren [Weijnen 1996; WLD (Stevens 1986)].
Zie ook Hoeskets (=Huismus) en Korenkets
(sub Korenkwet =Bosrietzanger). Huiskrets in
Lith [WBD p.57].
ETYMOLOGIE N kets wordt gezien als een afleiding uit het ww. ketsen; dit heeft een aantal betekenissen, die terug te voeren zijn op een basis
‘(op)drijven, (rond)lopen’. Het woord is ontleend
aan picardisch cachier, heterofoon van F chasser
‘(op)jagen)’ <oudf chacier <Lat *captiare (vgl. sub
Havik; vgl. ook E to catch) [Weijnen 1996 sub
kets I/III en ketsen; De Vries 1992 sub kaatsen].
Het benoemingsmotief voor de vogelnaam kan
op verschillende manieren worden verklaard: 1.
de vogel wordt aangeduid als ‘loper’ [Weijnen];
voor een ‘veldduif’ is dit een mogelijkheid; voor
een Huismus is het echter minder geslaagd,
omdat een Huismus eerder ‘hipt’ dan ‘loopt’;
bovendien is lopen in ruime zin weinig typisch:
heel veel vogels doen dat. 2. de vogel wordt aangeduid als ‘babbelaar’ (‘babbelen’ is nl. ook een
betekenis van ketsen); kets zou dan een half-

KEUNTJE – KEUTJE

onomatopee zijn. Deze mogelijkheid is ws. hier
niet van toepassing, hoewel de bijgedachte er kan
zijn (dit is zeker het geval bij de naam Korenkwets voor de Bosrietzanger; vgl. sub 4)). 3. Kets
moet gezien worden als een scheldwoord, en dan
vooral voor de Huismus; kets heeft dan de voorafgaande betekenis ‘lichtzinnig meisje’ (zo men
wil: ‘hoertje’) gehad (gewestelijk ketsen ‘coïre’
[vD 1970]). Het motief voor zo’n naam is vast
niet terecht (wat het gedrag van de Huismus
betreft), maar het blijkt dat vooral de Huismus
met een groot aantal verschillende scheldwoorden werd benoemd: Flots (‘manzieke vrouw’
naast ‘Huismus’), Huuskloot, Hussekont, Huisschijter, Huispoep, Huusklets, Strontpikker,
Straatjongen, Reeuwteeuw, Korezijker, Slet
etc. Vrijwel zeker is dit motief van toepassing.
Er is echter nog een punt 4., namelijk dat veel
‘namen rond Kets’ als varianten aangemerkt
moeten worden (bijv. Klets, Kwet, Krets, Krits
en Klut) en dat toch niet geheel zeker is welke
van deze de meest oorspr. vorm is; was dit bijv.
Klets, dan kan primair aan (het geluid van vallende) vogelpoep gedacht zijn. Juist de ‘veldduif’
doet dan misschien ook weer mee, met zijn
vlaamse volksnaam Veldklad of Veldkladde.

Keuntje

Keutje Volksnaam in (voornamelijk het zuidelijk deel van) Oost-Vlaanderen voor de Winterkoning ⇑ [kaartje in WVD 1996 p.45; Gezelle
1881/1895]. WVD noemt de varianten Keutertje
en Keuterikje en Meertens 1971: Keut, Keuteken, Keutjen, Keuterken, Keutsen, Keutsjen en
Keterke. Meertens verbindt deze namen echter
weer met de Kneu (vgl. sub Keuntje). Meertens
verklaart zijn namen ook vanuit het woord Kneu,
waarin de n volgens hem is uitgestoten (p.113).
Deze uitleg is ws. niet juist. Vergelijking met
Keunt ⇑ zou kunnen doen geloven dat met het
wegvallen van de n ook déze naam (Keunt) aan de
basis van de namen rond Keut kan hebben gelegen, maar ook dat is slechts één van een aantal
etymologische mogelijkheden.
Een tweede verklaring is die van Gezelle, die
van Keut zegt: “… de zelfste bediedenisse als het
grieksch woord troglê, te weten een hol, zoo er de
ratten en de muizen weten te knagen.” Over
de naam Peetjekeut (=Winterkoning) zegt hij:
“Peetje (=‘vogeltje’) die in ’t kot kruipt of zit.”
Wilms (971001,2) voegt ter adstruering de
vlaamse naam Pietje Kotzaat toe (zaat, zate
=‘verblijfplaats’; voor de etymologie zie De Vries
1992 sub kossaard), maar mogelijk is deze naam
ter plekke verzonnen door Gezelle teneinde de
naam Keutje aan de lezer uit te leggen [Wilms
971207,1]. Vlaams kot =‘kleine verblijfplaats,
met meestal slechts één ingang’. Dit is van toepassing op het kogelronde nest van de Winterkoning, waarin één kleine invliegopening zit. De
umlaut van de o in kot naar de eu vinden we ook
in het woord keuterboer.
Een (/De) oerbetekenis die aan kot ten grondslag ligt, is idg *geu, *gu ‘buigen, welven, uithollen’, waarmee het kot in eerste aanleg niet meer
dan een ‘woonkuil’ (of ‘woonhol’) was. De betekenis ‘welven, rond zijn’ zou in dit geval ook op
de Winterkoning zélf van toepassing kunnen
zijn: de Winterkoning is nl. een ‘bol’ vogeltje
(vgl. Paternosterbolletje). Keutje zou daarmee
sterk verwant zijn met de vogelnamen Koet ⇑ en
vlaams Koot.
Voor een derde verklaring/etymologie moet
men er vanuit gaan dat de naam Keuter inderdaad van oorsprong voor de Kneu (of een verwante Vinkachtige) stond: het ww. koteren
=keuteren =kotteren) is bij uitstek wat Vink-
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Volksnaam verspreid door geheel
Vlaanderen voor de Winterkoning ⇑ [kaartje in
WVD 1996 p.45; De Bo 1873/1892; Teirlinck
1908/1922]. Ook Keunt. Daarnaast komen in
Vlaanderen ook samengestelde namen voor als
Pietekeuntje, Pietjekeuntje en Pieterkeuntje.
De inversievorm Keunepietje komt maar in een
beperkt gebiedje van West-Vlaanderen voor. Het
element ‘pietje’ zou voor ‘vogeltje’ kunnen staan,
wat goed bij de Winterkoning past, want deze is
maar heel klein. Dit naamsonderdeel is afgeleid
van de mansnaam Pieter, welke zelfs als simplex
staat(/stond) als naam voor de Winterkoning:
Pieterken bij Joos 1900 [WVD 1996]. Net zoals
voor Pieter ook Peter in gebruik is, is er de naam
Peetjekeut; voor deze zie sub Keutje.
Het element keunt(je) echter is zeer ws. een
inkorting van keuninkske(n), dat ‘koninkje’
betekent, waarmee in de naam van de vogel aangegeven wordt dat het niet ‘zo maar een vogeltje’
betreft: het is de koning der vogeltjes (voor de
hier aan ten grondslag liggende ‘koningsmythe’
zie sub Winterkoning). Dat het zó ligt met de
betekenis van keunt blijkt uit de eveneens voorkomende namen Pieterkeuninksken ⇑ [Joos
1900] en varianten. Meertens 1971 had dit nog
niet begrepen, want hij voert de namen Keunt en
varianten op als namen voor de Kneu (p.114).

Dit berust ws. op een misverstand, o.a. in het
leven geroepen door het feit dat in Meetjesland
(OVl) Kneu een volksnaam voor de Winterkoning blijkt te zijn [WVD 1996 p.44,45] (zie ook
sub Keutje en Janteunissie).

KIEFT – KIEKENDIEF
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achtigen zoals de Kneu (en vooral ook de Putter)
doen; het betekent ‘peuteren’ [Weijnen 1996] en
dan slaat het op het peuteren aan zaadjes uit uitgebloeide bloemhoofdjes van allerlei Composieten (vooral de Akkerdistel Cirsium arvense). Dit
foerageergedrag heeft namelijk ook voor minstens vier (totaal) andere namen voor dit soort
vogels gezorgd: zie sub Tukker (=Kneu of Putter), Knijper(ken) (idem), Koddenaar ⇑ en Frijter
(=Frater).
Een vierde mogelijkheid volgt uit de overweging dat Keutje en Koddenaar misschien
verwante woorden zijn. Dan moet *Kodde(r) gepostuleerd worden, waarvan door middel van een
strekvorm ook de vogelnaam Kadodder (op de
manier van Kaduintje uit Keuntje en Kadoremus
uit Korenmus) gevormd zou kunnen zijn. De
intrinsieke betekenis van dit *Kodde zou dan
moeten zijn: ‘vogel, die door zijn kleinheid (of
jonkheid; vgl. Kale Kadodder =pas geboren
Spreeuw) nog een rolronde vorm heeft’. Dit betekenisaspect zit ook in Wispelkoddetje, een volksnaam voor de Witte Kwikstaart in Onkerzele
(OVl) (als koddetje =‘kontje’) en Keu ‘Biggetje’
(<mnl code =‘jong varken’), welk woord tevens
de umlaut vertoont. {Betekenis, vorm en klank
zitten ook in het woord keutel, dat namelijk ook
‘dreumes’ kan betekenen.} Het voordeel van
deze uitleg is, dat het de namen voor de Winterkoning (een klein rond vogeltje) verbindt met de
naam voor even kleine en ronde (jonge) vogels als
Kale Kadodders (=Kale Kadotters); Koddenaar
staat echter voor de Kneu, en deze soort is niet zó
klein en zeker niet ‘afgerond’. Overigens is de
oerbetekenis (‘rond, gewelfd’; idg *geu(t)) in deze
uitleg gelijk aan die in de bovenbesproken tweede
optie.

Kieft Gewestelijke benaming voor de Kieviet;
hij is ook uit deze naam (Kieviet) ontstaan. De
éénlettergrepige naam doet geen recht meer aan
de aanvankelijke onomatopoëtische waarde: de
roep van de Kieviet is immers duidelijk tweelettergrepig met zelfs de klemtoon op de tweede lettergreep. Maar het verschijnsel van de inkorting van
een aanvankelijk meerlettergrepige vogelnaam
vinden we vaker: zie sub Koekoek en Kwartel.
Schaars 1989 geeft een kaartje (p.359) waarop
de verspreiding van de achterhoekse naam Kiefte
is aangegeven. Smit 1996 geeft Kiefte (naast Kiewiet) voor Dwingelo (Zuidwest-Drenthe). Overijssels Kiefte [Albarda 1897], westfries (in NH)
Kieft [Pannekeet 1990]. Kieft is ook een op de
vogelnaam gebaseerde familienaam (bijv. die van
vogelaar Eef Kieft).

Kiekendief Zie Bruine, Blauwe en Grauwe
Kiekendief. Algemene N benaming voor de Roofvogels uit het geslacht Circus. In N komen
genoemde drie soorten als broedvogel voor, en
zelden op de doortrek ook de Steppekiekendief.
Deze Roofvogels leven o.a. van jonge vogels, kuikens of kiekens dus, die, zeker als het kuikens
van het Huishoen betreft, a.h.w. ‘gestolen’ worden (vandaar: dief; vgl. Visdief). ‘Kiekendief’
wordt ook wel opgegeven als volksnaam voor de
“Wouw” [bijv. in WVD 1996 p.164]; dit kan op
verwisseling van namen en soorten berusten (zie
sub Benoemingsgeschiedenis), maar niet geheel
uitgesloten kan worden dat de naam Kiekendief
van oorsprong aan de Rode Wouw Milvus milvus
gegeven is [Wilms in litt. 021020]; dan zou het
ook interessant zijn te weten, of dit op nederlands grondgebied geweest is. In D kent men wel
de volksnamen Kükenwieh, Kikendieb en Hühnerdieb voor de Rode Wouw [Wüst 1970]. Zie
ook sub Hoanskrobber.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Kiekendief <N
Kuikendief ⇑ [Snouckaert 1908; Albarda 1897].
Houttuyn 1762 vermeldt in de marge (d.w.z. als
hoofdnaam) de naam Kuikendief voor Linnaeus’
10e ‘Valk’, “Falco Milvus”, welke krachtens zijn
omschrijving “met de Staart gevorkt” de Rode
Wouw moet zijn. In de tekst sub Milvus, Kuikendief (p.145) schrijft hij: “Men noemt hem, in
onze Taal, gemeenlyk Kuikendief, en ook wel
Wouw.” Ook elders in de tekst (p.174) blijkt dat
Houttuyn de naam Kuikendieven koppelt aan het
bezit van een “gevorkten of geschaarden Staart”.
Tegelijkertijd wordt Linnaeus’ 24e ‘Valk’, “Falco
aeruginosus” door Houttuyn Wouw genoemd.
In de VK (c.1618) zijn genoemde namen synoniem: “Wouwe, wouwer. i. Kiecke-dief … ger.
vveihe, weý.” (p.514) en “kuycke-wije. sicamb. i.
kiecken-dief. Miluus.” (p.278). Eerder kwam
Kieckendief bij Junius 1581 voor en ws. ook al
bij Gesner 1555 (1557) (“auff … Niederländisch
Wouwe / Kieckendief … genennt.” [HG]. MH
meldt mnl kiekendief (maar er staat geen
omschrijving) en er is laat-mnl kukendief [FWH].
Een vogelnaam met een gelijke grondbetekenis
is avestisch kahrkâsa- ‘Gier’, letterlijk ‘Hanenvreter’ [FWH].
ETYMOLOGIE N kuiken, zuidN kieken <N
kuycken, kiecken [VK] <mnl kieken, kiekijn,
kuken, cuken, kiken (Bern c.1240 [VT]); nederduits Kü(c)ken <mnd kuken; D Küchlein <mhd
kuchelin, verkleiningsvorm van mhd kuchen; E
chick, chicken <oudengels cycen; noors/deens
kylling <oudnoords kjúklingr (=‘Gansje’ [AEW
2000]). Deze woorden staan ablautend naast
mnl coc ‘Zeehaan, Knorhaan of Rode Poon Trigla
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lucerna L. 1758, een zeevis’), D Gockel
‘Haan(tje)’, E cock ‘Haan’, oudnoords kokr en F
coq ‘Haan’ (?<germ). Men beschouwt (een deel
van) deze woorden als ‘klankschilderend’, naar
de diverse geluiden, die Hanen, Kippen en kuikens maken. Dat neemt niet weg dat er ook deels
klankwetten op van toepassing zijn, o.a. één
die het verschil tussen vlaams kieken en N kuiken verklaart. Bij deze woorden zou horen:
oudwestgerm *keo- resp. *kiu- (<oergerm *keu<idg *geu-); Wahrig neemt westgerm *kiukina
aan als voorloper voor D Küken. Het is de vraag,
of fries kûkert vleinaam voor ‘kind’ hier ook bij
hoort (het friese woord voor ‘kuiken’ is pyk). FWH
neemt naast germ *keuk- ook *kuk- aan. – Voor
het tweede lid zie sub Dief(je).

sub Ljip); catalaanse volksnaam Nyivit; roemeens Nagît,; R Tsjíbis; lets Kivite; estisch Kiiviv
taja; hongaars Bibic.
Eénlettergrepig Weep, Wipe en Wype (Norfolk,
Northumberland) zijn ontleend aan het oudnoords [Lockwood 1993 p.169]; vgl. de scandinavische namen voor de vogel: noors Vipe, zweeds
Tofsvipa (zweeds tofs ‘kuif, pluim’), deens Vibe,
ijslands Vepja en færøers Vípa. Oudnoords vípa
betekent ‘stijve haarkuif’, waarnaar de Kieviet
uitstekend benoemd kan zijn (ook al zegt AEW
2000 anders), dus het onomatopoëtisch karakter
van Vipa is toeval! {In zweeds Tofsvipa is er
sprake van een tautologische ss.; hetzelfde geldt
vermoedelijk voor fins Töyhtöhyyppä, want
töyhtö =‘kuif’ en fins hyyppä is (mogelijk) een
ontlening van noors Vipa of Vipe [00D,3].}
Ook Sp Avefría lijkt misschien een onomatopee, maar het betekent: ‘vogel van het koude
jaargetijde’; It Pavoncella betekent letterlijk:
‘kleine Pauw’, in verband met de opgerichte kuif.
De veel gebruikte N volksnaam Kieft ⇑ is,
in strijd met het vogelgeluid, éénlettergrepig.
Zo zou ook fries Ljeap misschien nog wel klanknabootsende werking ondergaan kunnen hebben, hoewel de etymologische grondslag ws.
anders is: zie sub Ljip. Zie ook keeft.
Een oude vermelding van de vogelnaam in een
toponiem komt voor in de plaats Kievitshaar
(Ov) (<Khyvedeshaar 1336). Voor -haar zie sub
Haarsnip.
Voor Lat Vanellus (doorgaans in verband
gebracht met Lat vannus ‘wan’) zie sub Vaneel.

Kieviet
1

Kieviet Vanellus vanellus (Linnaeus: Tringa)

Kip Vrouwelijk Huishoen, Gallus gallus forma
domesticus, en dus synoniem met Hen, fries
Hin (voor het mannelijk: zie Haan). In het veldornithologisch jargon ook in ss.en als Boskip en
Duinkip (Fazant), Veldkiep (Patrijs [B&TS]) en
Rietkip (Waterhoen); zie ook Jezuskippetje.
In de gewone omgangstaal zijn er erg veel uitdrukkingen en zegswijzen met Kip, zoals zich
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1758. Zeer bekende ‘zwart-witte’ weidevogel met
een kuif, uit de familie der Plevieren. In het haags
en amsterdams handschrift van Van Maerlant
Der Naturen Bloeme (na c.1266) wordt gespeld
‘kivit’ (en ‘kienic’ in het leidse handschrift) (zie
sub Vaneel). Kieuit in de VK c.1618. Hierin en in
Houttuyn 1763 wordt ook melding gemaakt van
de F klanknabootsende naam Dixhuit (het lijkt
alsof de vogel “dix-huit” (‘achttien’) roept).
De N naam is een nabootsing van diens roep,
en daarom is de spelling1 Kieviet te verkiezen
(Kievit/Kieviet is één der weinige keuzemogelijkheden die de spellingwijziging van 1995 toch nog
scheen te laten; NSG 1997 verwerpt definitief de
spelling Kievit). Ook in veel andere talen is er
sprake van een zuivere onomatopee: D Kiebitz
<mhd gibiz, giwiz; mnd Kivit [VT]; beiers Geibitz; zwitsers Giwix, Gifitz; E volksnamen Peewit, Peweep, Tewhit (etc.) (officieel Lapwing, vgl.

Kieviet was een mogelijke spelling rond de
jaren 1880 [Hoek 1886], maar tot de spellingshervorming 1995 werd uitsluitend Kievit (mv
Kieviten) toegestaan, waarin de klinker van de
tweede lettergreep klinkt als de korte middenklinker [i] (een uitspraak die in delen van België schijnt voor te komen [mededeling Van
Spaendonk te Lier]), ofwel [ie] (de gewone uitspraak in N ornithologenkringen), zodat de
spelling Kievieten alleszins te verdedigen is,
ofwel (mogelijk dialectisch) [d] (sjwa), waaruit
de uitspraak Kieft geëvolueerd zal zijn.

KIRR-MEEUW – KLAMPER

Kiplekker voelen (een wat vreemde uitdrukking
in het licht van de nu (2003) heersende vogelpest), er als de Kippen bij zijn (er snel bij zijn),
met de Kippen op stok gaan (vroeg naar bed
gaan), als een Kip zonder kop lopen (verward
bezig zijn), er is geen Kip te bekennen, de Kip met
de gouden eieren slachten, en ss.en als Kippenborst, Kippenbruggetje ‘kwakel’ (vgl. plaatsnaam
De Kwakel (NH)), op een Kippendrafje, (kouwe)
Kippenkoorts, het Kippenvel krijgen.
Ss.en met -kip in het tweede deel (legkip, scharrelkip, soepkip (ook scheldwoord), vleeskip) geven
o.h.a. geen biologische namen aan.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Kip ‘Hoen’ is het
eerst opgetekend bij Kiliaan 1588 [VT]. NV 1829
noemt het & van het “Gewoon Huishoen”: Hen.
Houttuyn 1763 noemt in de 30 pagina’s tekst die
aan de soort besteed worden nergens het woord
Kip: “De Hoenderen zyn zeer bekende en gemeene Huis- of Hokvogelen, van welker Eigenschappen ook, om die reden, veel te zeggen valt.
Ik zal, in derzelver beschryving, eerst agt geeven
op die der Haanen en Kapoenen, dan op die der
Hennen, vervolgens op de Kuikens en derzelver
Voortteeling of Uitbroeding uit de Eijeren, om
eindelyk van de Gestalte en de Verscheidenheden der Hoenderen, te spreeken.” (p.350).
ETYMOLOGIE Veel namen voor Huishoenders
in diverse germ talen zijn eenvoudige woorden
die tegelijk een naam voor de Haan, de Kippen of
de kuikens (voor etymologie zie sub Kiekendief)
vormen én als lokroep door de Kippenhouders
dienen [Suolahti p.231]. Kip (met de overeenkomende lokroep kiep of kiep-kiep) zou daar
geen uitzondering op zijn. De klank komt aardig
overeen met [kiek] in N kieken (=kuiken), beiers
zib!, kleinrussisch tsip ‘jonge Kip, kuiken’ [FWH],
en schipp! in Halle a./Saale (D, bij Leipzig).
Toch zijn die namen soms méér dan alleen
een kinderwoord of een geluidsnabootsing; zo
kan ook Kip goed samenhangen met het ww.
kippen1,2 ‘uitbroeden’, in oudere betekenis ‘de
eierschaal kapot hakken2 (door het kuiken dat
erin zit)’. Kiep kan dan oorspronkelijk gebruikt
zijn om de kuikentjes te roepen of eerder teder
toe te spreken, want heel jonge kuikentjes lopen
alleen maar achter hun moeder aan.
Overeenkomstige trekken in de naamgeving
ziet men bij de houders van Eenden en Ganzen;
zie daarvoor Piele.
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1

2

Dit ww. is een ander dan N/mnl kippen
‘vangen, grijpen’ waarvan mnl kip(pe) ‘knip,
strik, voetboei’ [VT]; volgens Weijnen 1996
echter is het hetzelfde.
E chip ‘spaander’ is etymologisch verwant,

maar is uiteindelijk heel iets anders (dan ‘Kip’)
gaan betekenen. Zweeds häcka en E hatch
‘broeden, uitkomen van de eieren’ hebben de
intrinsieke betekenis ‘hakken’; er zal oorspr.
bij deze ww.en aan het ‘openhakken’ van de
eischaal door het kuiken gedacht zijn [VT].

Kirr-Meeuw Door Houttuyn 1763 gebruikte
naam ter benoeming van Linnaeus’ 3e der Rallen, namelijk Rallus Lariformis. Op plaat XLV
fig.6 geeft de auteur een aan Brisson ontleende
gekleurde afbeelding van de soort, waaruit (min
of meer) blijkt dat hier sprake is van een juveniele Zwarte Stern ⇑. Houttuyn heeft de naam,
schrijft hij, aan het hoogduits ontleend. Wüst
1970 geeft Schirtmöve ‘Dwergstern’ (het eerste
deel hierin is vermoedelijk klanknabootsend)
en Kirre ‘Visdief’. Suolahti heeft D Kirr-Möve en
Kirmewe (1675) (zie sub Kermmeeuwtje). Van
Beckum 1952 geeft voor D Kirre “ijseend; tortelduif” (niet bij Suolahti).
ETYMOLOGIE kirren: de VK noemt het ww.
“ger.” (=D) en omschrijft met “Infrendere, frendere” (p.255) (Lat frendere ‘knarsen, knarsetanden’; voor etymologie zie sub Grondeleend). Van
Beckum 1952 noemt deze betekenis echter niet
voor D kirren (maar: “temmen; volgzaam,
gedwee maken; lokken, aanhalen”; hier zit dus
weinig klanknabootsends in).
Klaai Westvlaamse benaming voor de Vlaamse
Gaai te Koolkerke (WVl) [De Bo 1873/1892; WVD
1996 p.124], en ook benaming voor Kleine Alk
en Papegaaiduiker te Oostende (WVl) [WVD], dus
dan ws. onder de zeevarenden aldaar. Een klaai is
een ‘onnozel, dwaas mens’ [vD 1970 p.2700]. De
Vlaamse Gaai grossiert in scheldnamen onder
het volk; Klaai is er één van. Volwassen Papegaaiduikers hebben een grote gekleurde, enigszins
belachelijke snavel, ws. reden voor de naam; en
aangezien Kleine Alken, afgezien van de snavel,
iets op een kleine Papegaaiduiker lijken, delen zij
van de weeromstuit in de volksnaam.
ETYMOLOGIE vlaams klaai <persoonsnaam
Klaai <Niklaai <F Nicolas (?); vgl. sub Noddy.
Klaasterkatje Oude benaming voor de Boomkruiper in West-Vlaanderen [De Bo 1873/1892].
Zie Klaverkatje.

Klamper Volksnaam voor Roofvogel in het
algemeen, veelal de Sperwer, o.a. in Brabant [ZiK
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1962; WBD], Oost-Vlaanderen [WVD 1996] en
delen van Limburg [WLD]. vD 1970: “Zuidn. voor
wouw, bruine kiekendief, of een andere dagroofvogel” en “ww. klampen = … 4. (zuidn) vastgrijpen, vangen: een dief klampen”. In deze laatste
omschrijving van het ww. klampen wordt de
motivatie van de naam Klamper het fraaist weergegeven: de vogel vangt zijn prooi, grijpt deze
vast. Hierbij behoort ook klamp in de betekenis
van ‘(Roofvogel)klauw’ (hoewel vD 1970 die betekenis niet vermeldt!). In de ruime betekenis van
klampen ‘klemmen, (zich) vastklampen)’ is de
motivatie van vooral Klampvogeltje ⇑ goed te
begrijpen. Zie ook Klampvogel, Klem, Krem en
Klemvogel. [Weijnen 1996]
ETYMOLOGIE N klamp <mnl clamp(e) ‘haak,
kram, klauw’; mnd klampe ‘knuppelbrug’; D
(dial.) Klumpfe; ijslands klöpp ‘houtblok’ <oudnoords klöpp ‘vonder’.

Klampvogel Volksnaam voor dezelfde vogelsoorten als Klamper [WBD; WLD; WVD; Joos
1900]. Motivatie zie sub Klamper.
ETYMOLOGIE N Klampvogel <mnl clamvogel
‘Roofvogel, vooral een die tot de vogeljacht wordt
afgericht’, clemvogel (>Klem), ook: clauvogel
[MH 1932; vDE 1993].
Klampvogeltje Volksnaam voor de Boomkruiper in Noord-Brabant [Albarda 1897: “in
Noord-Brabant”; WBD noemt de naam niet]. De
verkleinvorm dient allicht ter onderscheiding
van de (veel grotere) Klampvogel (=Torenvalk).
De Boomkruiper klampt (=‘kleeft’) aan de boomstam, valt daarlangs niet naar beneden. (2)
Klampertje is in Lebbeke (OVl) een naam voor de
Boomklever [WVD 1996].

guurlijke’ betekenis van klapekster, te weten
‘babbelkous’. Onder II. klappen vindt men hier:
“1. naam voor het natuurlijk geluid van zekere
vogels (eksters, raven, papegaaien)”. Dit nu is op
zijn minst niet volledig, maar ws. zelfs fout:
onder klappen verstond/verstaat men het ‘praten’ van genoemde vogels, en dit is door de mens
aan deze vogels geleerd (tegennatuurlijk dus!).
De Klapekster werd wel gebruikt bij de vroegere Valkeniers (zie onder Wachter, een volksnaam voor de Klapekster), maar niet om te leren
praten (=klappen, babbelen). De naam Klapekster moet dus wel oorspronkelijk op de (‘gewone’)
Ekster geslagen hebben, en is dus abusievelijk
overgegaan op een geheel andere, niet-verwante
soort, die overigens wel enkele eigenschappen,
zoals de lange staart en het wat bonte verenkleed
met de Ekster gemeen heeft. De naamsverwantschap met Pica pica vindt men ook in sommige
scandinavische namen voor enkele soorten van
Klauwieren ⇑, de familie waartoe ook de Klapekster behoort (vgl. zweeds Skata en deens
(Hus)Skade ‘Ekster’ met zweeds Törnskata en
deens Tornskade ‘Klauwier’), maar hier ws. louter op basis van oppervlakkige overeenkomst in
houding en misschien ook kleur. De Klapekster
heeft officieel in het zweeds en noors een andere
(met N Wachter ⇑ verwante) naam. F Pie bavarde
(=Ekster Pica pica) betekent letterlijk: ‘babbelende ekster’, dus komt naar het beeld volledig
overeen met de Klapekster.
Houttuyn 1762 noemt de onderhavige soort
Wagter, in NV 1789 staat: Blaeuwe klaeuwier.
In Schlegel 1852 valt pas de huidige naam, in
hoofdletters weergegeven, ten teken dat de naam
geheel vanzelfsprekend de officiële N naam
moest zijn.
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Klapekster Lanius excubitor Linnaeus 1758.
Een van de voorbeelden van een verkeerd gekozen officiële N naam voor een vogelsoort. Uit NV
1789 blijkt uit de navolgende passage duidelijk
dat ‘Klapekster’ de naam moest zijn voor een
Ekster Pica pica ⇑ die heeft leren praten: “Gelijk
de Gaeij, zoo is de Aekster (zijn naeverwant) van
nature zeer wel geschikt tot het leeren snappen.
De jonge Aeksters, die om ze te leren klappen, uit
de nesten worden genomen, brengt men op met
roggebrood en melk. Men vindt ’er die in duidlijkheid van uitdrukking voor eenen welgeleerden Pappegaei niet behoeven onder te doen. Ons
spreekwoord, hij klapt als een Aekster, heeft daer
zijnen oorsprong.” In vD 1970 vindt men de ‘fi-

Klapekster

KLAUWIER
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ETYMOLOGIE N klappen <mnl clappen ‘klappen (geven), praten, babbelen, klapperen, kloppen’; mnd klappen ‘een hard geluid maken’
<ohd chlapfon, klaffon. Er zijn vele germaanse
verwante woorden met verschillende betekenisnuances, w.o. N kleppen en klepperen (o.a. ‘het
geluid van de Ooievaar’). Zie ook het mogelijk
verwante N kallen (zie sub Kale Kadotter). F clapper ‘met de tong klakken’ is een germaans leenwoord.

Klauwier N naam voor de soorten uit het Klauwierengeslacht Lanius, waarvan de Grauwe Klauwier ⇑ de algemeenste is. Kleine Klauwier ⇑ en
Roodkopklauwier ⇑ zijn h.t.l. zeldzaam. Blaauwe
Klaauwier was een volksnaam voor de Klapekster ⇑ bij Schlegel 1858. De grootste bekendheid
(als volksnaam) lijkt de naam in Brabant te hebben [WBD]. De daar lokaal voorkomende volksnaam Haakklauwier suggereert iets over het
benoemingsmotief (haak), is echter ws. een assimilatie van de ook genoemde naam Haagklauwier, naast Heggenspelder in Rosmalen (NB).
Oudere spellingen zijn Klaauwier [Houttuyn
1762] en Clavier [Swaen 1937; Vj 41: 19]. Dit
geslacht van Zangvogels werd in die tijd bij de
Roofvogels ⇑ ingedeeld, hoewel het niet bepaald
Roofvogelklauwen heeft (Klauwieren nemen de
prooi in hun snavel, niet in hun poten mee).
Voor het benoemingsmotief moet dan ook vrijwel zeker niet aan klauw ‘(Roofvogel)voet’
gedacht worden. De unieke en door het volk goed
opgemerkte gewoonte van Klauwieren om hun
prooi op te prikken op scherpe voorwerpen, zoals
doorns van struiken (in de moderne tijd soms op
prikkeldraad) heeft hoogstwaarschijnlijk met de
naamgeving te maken. Men mag dan denken aan
een relatie met N klauwier (<mnl clauwier)
‘haakspijker, haakvormig voorwerp’ [MH 1932;
vD 1970]. Dit is precies waar de Klauwier mee
werkt: hij ‘spijkert’ of ‘nagelt’ zijn prooi a.h.w.
vast aan een struik! Het moet wel aan de doorns
van een Rozen- of Braamstruik zijn om ook aan
het gebogen karakter van de haak recht te doen
toekomen, maar dit is (voor de Klauwier) niet
essentieel. Andere volksnamen die het kenmerkende gedrag van Klauwieren benadrukken zijn:
Bremspelder (de prooi wordt aan de brem
‘Braam’ a.h.w. opgespeld) en Spietser. De naam
(?) Wreedaard ⇑ geeft alleen maar aan dat men
dit allemaal maar een wrede bedoening vond. De
namen Wirger en Wurger(t) ⇑ geven indirect aan
wat er lijkt te zijn gebeurd: de prooi hangt aan de
doorn als een gewurgde aan zijn strop (zie ook
sub Hangwerck). Ook de namen Moordenaar en

Môrdaekster suggereren dat er meer aan de hand
is dan alleen maar het doden van de prooi. Dat de
vogel meer prooien zou doden dan hij werkelijk
kan opeten, blijkt (contra Maréchal 1993 (het
Vogeljaar 41: 19)) niet uit de naam Klauwier. Dit
aspect wordt benadrukt door andere namen,
zoals Negendoder en mogelijk ook Schatekster
(als schat opgevat wordt als ‘schatkamer, voorraad’; indien schat staat voor ‘schateren’, dan
loopt dit enigszins parallel met ‘klap’ in Klapekster en Bonte Klepper). De wetenschappelijke
geslachtsnaam Lanius (Lat; ‘slachter, slager’) kan
er op wijzen dat men gedacht heeft aan het
gebruik door de toenmalige slagers het vlees aan
vleeshaken op te hangen (eerder dan aan het simpel doodmaken van de prooi, wat immers zo vele
vogels doen). De E volksnaam Butcher (Bird) is
de vertaling van Lanius (sinds Merrett 1667
[Lockwood]). Onduidelijk is nog, of ook de E
volksnaam Flesher hiermee verband houdt,
aangezien Flusher door Lockwood uitgelegd
wordt als ‘zwaaier’ (met de staart).
{Blok 1988 en B&TS 1995 noemen een ww.
klauwieren ‘een draaiende beweging maken
(opwinden van een kluwen)’ of 2 ‘met de klauwen toeslaan’ (bron?). Geen van beide betekenissen heeft op overtuigende manier iets met de
levenswijze van de Klauwier van doen. De volksnaam Doorndraaier ⇑ wijst er weliswaar op dat
men het spietsen van de prooi op een doorn had
waargenomen en kennelijk dacht men dat dit
met een draaiende beweging gebeurde; maar het
draaien is niet essentieel, het gaat om de eindtoestand, waarbij de prooi op de doorn zit of aan de
doorn hangt, als ware hij gewurgd aan een strop.
Betekenis 2. is ook niet aan de orde: juist de relatief zwakke klauwen van de Klauwier maken het
nodig dat hij zijn toevlucht neemt tot het spietsen! Zelfs als dat de vroegere naamgever misschien ontgaan is blijft een bezwaar dat vogels
zoals de overbekende Torenvalk, die veel krachtiger klauwen (en haaksnavel) heeft dan de Klauwier, desondanks nooit de naam ‘Klauwier’
kregen.}
ETYMOLOGIE Deze is nog niet in detail duidelijk. De formele relatie met N klauwier ‘haakspijker’ wordt enigszins vertroebeld door de
congruentie van beide woorden. De meest voorkomende betekenis van het suffix -ier is, dat het
achter een zaaknaam geplaatst een persoon aanduidt (herberg >herbergier, glas (glazen) >glazenier, Valk >Valkenier etc.). Zo redenerend moet
het grondwoord van zowel Klauwier als klauwier
wel klauw zijn (niet Lat clavis ‘sleutel’, wat het
grondwoord is van N klavier). Als de Klauwier
een verpersoonlijking is van iemand die gebruik

KLAVERKATJE – KLEIN JANTJE

maakt van klauwieren, dan had de naam eigenlijk *Klauwierier moeten luiden. Misschien
heeft de naamgever dit inderdaad in gedachte
gehad maar heeft hij deze vorm (terecht) afgewezen. Een betere mogelijkheid is dat Klauwier een
verkorting is van bijv. Klauwierekster, nu nog
een volksnaam in Oudenbosch en Oosterhout
(NB) voor de Klapekster. Klauwierekster is letterlijk ‘Ekster die van klauwieren, haakspijkers
gebruik maakt’. Verkorte vogelnamen komen
nogal eens voor: Barm(pje) <Barmsijs, Gors
<Gerstvogel, Brandje <Brandgans, Topper <Toppereend, D Ammer <ohd *amarofogal etc.
N klauw <mnl clauwe, claeuwe, clawe (c.1240)
[VT]; oudnederfr clāwa; mnd clauwe; D Klaue
<mhd klā(we) <ohd klāwa; E claw <oudengels
clā, clawu en zweeds/noors klo <oudnoords kló
[AEW] staan hierbij in ablaut.
Germ *klawō, *klēwō, afleidingen van idg *gel‘wat samengebald is’. Zie voor dezelfde wortel
sub Kliermeeuw.

Klein Duumpke Volksnaam voor de Winterkoning ⇑ in Warnsveld en Vorden in de Achterhoek (Gld) [Vragenlijst van het P.J. MeertensInstituut te Amsterdam, 1938; Schaars 1989
p.373]. Meer over tweede deel van de naam sub
Duimpje ⇑.
ETYMOLOGIE N klein <N kleyn (VK c.1618)
<mnl clein, cleine (c.1220-1240), cleen, clene
(c.1240-1260) [VT] <oudsaksisch kleni, cleni;
fries klien ‘dun, rank, slank, tenger’, ook in koart
en klien slaan (het gewone woord voor ‘klein’ is
lyts ⇑) <oudfries klene ‘klein’; E small en little,
maar het etymologisch verwante woord is clean
‘schoon, zuiver, rein’ <middelengels clene <oudengels clæne ‘rein, zuiver, oprecht, onschuldig’;
D klein <mhd kleine ‘sierlijk’ <ohd kleini ‘glanzend, glad, zuiver, zorgvuldig, sierlijk, dun, gering’; oudnoords klenn; <germ *klainia- <idg
*gle- ‘glanzen’ (zie sub Glanskop). Verwant zijn
Gr (8<@H glènos ‘kleinood’; voor -ood zie sub
Ooievaar), Gr (,8VT gelan ‘lachen, stralen’; vgl.
sub Lachstern Gelochelidon) en oudiers glan ‘rein’.
De betekenis van het woord heeft dus een
verandering (hier: een verenging) ondergaan: van
‘glanzend’ is het via ‘sierlijk, fijn’ geworden tot
‘niet groot, klein’. In het E is de betekenis tot
‘schoon’ geëvolueerd; zweeds klen =‘ziekelijk,
zwak’.
Klein Jantje Volksnaam voor de Winterkoning ⇑ in NH, ZH, de Achterhoek, Nederweert,
Stein en Broekhuizenvorst [Schaars 1989; WLD;
Justin Jansen em.031206]. Ook Kleine Jan in
ZH [B&TS], de Achterhoek [Schaars] en Valkenburg [med. Leon Willems 2003]. Klein Janneke
in delen van Brabant en Kleijanneke in Turnhout [WBD].
Schlegel 1858 vermeldt onder de Winterkoning: “Gewoonlijk Klein-Jan genoemd.” (Schlegel leefde in Leiden). Schaars geeft op voor enkele
plaatsen in de Achterhoek: Klein-Jantje(n) en
Klein-Jentjen. De Vries 1928 geeft oostfries
Körte-Jan. De noordduitse volksnaam Gro(h)tJochen [Wüst 1970] is ws. een spotnaam.
De naam is te verklaren uit het kleine formaat
van de Winterkoning /het Winterkoninkje, na
het Goudhaantje de kleinste europese vogelsoort. Jan is/was een veel gebruikte mansnaam
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Klaverkatje Volksnaam voor de Boomkruiper ⇑ in delen van Vlaanderen, volgens De Bo
1873/1892 en Gezelle (in Loquela) [WVD 1996
p.73]. Albarda 1897 vermeldt de naam voor Oirschot (NB) en omgeving; idem WBD. De naam
staat ook in vD, maar nog niet in 1904. Vlaanderen is ws. de bakermat van de naam, gezien de
vele variaties die daar genoteerd zijn: Klaverratje, Klaasterkatje, Klefferkatje, Klemmerskatje en Boomklefferaartje (zie ook Klampvogeltje), Kledderketke in Beverst en Kletterketsje
in Rosmeer [WLD]. Ook werd de naam Klaverkatje genoteerd voor een andere vogelsoort, nl. de
Pimpelmees in Kluizen (OVl) en voor de Boomklever in Udenhout en Geldrop [WVD; WBD].
De betekenis is: ‘katje dat klautert of klimt’.
Het ww. klaveren ‘klauteren, klimmen’ is vooral
zuidN; het bestond al in het mnl (zie etymologie). Het element -katje (het zoogdier; voor de
etymologie zie sub Katuil) is ws. gekozen omdat
dit dier net als de Boomkruiper met gemak tegen
een loodrechte boomstam opklimt. {De Boomkruiper wordt vaak ook met een heel ander zoogdiertje vergeleken, namelijk de Muis; dit vanwege
de kleur, de wat langgerekte vorm, en het vrij
stiekeme gedrag. Misschien dat dit de naam
Klaverratje mede verklaart; bovendien rijmt het
met -katje.}
ETYMOLOGIE klaveren: (zuid)N klaveren <mnl
claveren [MH 1932], mogelijk het frequentativum van mnl clawen, clauwen, claeuwen
‘klimmen’ en dan verwant met klauw; vlaams
klefferen ‘klauteren’ is een iterativum met umge-

lautete [a]; zwitsers klebern ‘klimmen’; verwant
is N Klaver (Trifolium), dat ‘klever, klimmer’
betekent (ws. naar de klimmende en ‘klevende’
(d.m.v. ranken) groeiwijze van Voederwikke
Vicia sativa).

KLEIN WATERHOEN – KLEINE BONTE SPECHT

om iemand met een bepaalde eigenschap te
karakteriseren of om de spot met hem te drijven
[Ter Laan 1967]. Vgl. ook Jan-van-gent ⇑.

Klein Waterhoen Porzana parva (Scopoli:
Rallus) 1769. Klein formaat Ralachtige, die ongeveer de bouw heeft van een Waterhoen, maar
wat kleuren betreft meer op de Waterral gelijkt.
Kan in het veld, wat uiterlijk betreft, vrij gemakkelijk verward worden met het Porseleinhoen. In
de Lage Landen is het Klein Waterhoen een zeldzame gast, die hier ook enkele malen gebroed heeft.
Schlegel 1858 noemt de soort, maar geeft geen
N naam, omdat het voorkomen in N volgens
Schlegel (nog) niet zeker is; dit wegens mogelijke
verwarring met het Kleinst Waterhoen ⇑.
Albarda 1897 geeft Klein Waterhoentje; er is een
melding van een geschoten exemplaar op 9 september 1872.
De huidige friese naam is Lyts Reidhintsje
(‘klein riethoentje’), een naam die De Vries 1928
(naast Lytse Reidhin) ook al opgaf. Maar in 1912
noemde deze auteur dezelfde namen nog voor het
Porseleinhoen, terwijl hij toen nog geen friese
namen voor Klein en Kleinst Waterhoen opgaf.
Kist 1954/1962 vermeldt zuidN Middelst Porceleinhoentje.

276

Kleine aegelzak Naam voor de Dodaars in
Zuid-Beveland [Rynja 1983]. In deze streken
wordt de h- soms niet uitgesproken. Zie meer
sub Hagelzakje en sub Haeghel-gans.
Kleine Alk Alle alle (Linnaeus: Alle) 1758. Zeer
treffende naam voor een kleine Alkachtige zeevogel, die in het winterhalfjaar op zee voor de kust
van N en België kan worden aangetroffen. Broeden doet deze soort in het hoge Noorden, waar ze
ten tijde van de Walvisvaart door de Hollanders
en Friezen nadrukkelijk werd opgemerkt. De
vogel is zwart-wit getekend, net als zijn grotere
verwant, de Alk ⇑.
Schlegel 1852 vermeldt: “De kleine alk [cursief], ALCA ALLE, Gmelin. In de koudere jaargetijden het zeestrand bezoekende.” Dit veronderstelt
dat de vogel graag op het strand vertoeft, maar dit
is slechts uit nood. Een betere status wordt gegeven (door Schlegel) in 1858: “Komt, vooral na
zware stormen … van tijd tot tijd ook aan onze
kust, somtijds reeds in het einde van Augustus.”
Houttuyn 1763 (p.90) vermeldt de naam Rottetetje, en vertaalt Linnaeus’ tekst die op deze
soort betrekking heeft als volgt: “(6) Pappegaay-

Duiker met een ongegroefden Kegelvormigen
Bek, den Buik en een streep op de Wieken wit, de
Pooten zwart.” Houttuyns eigen tekst gaat als
volgt: “Men vindt deezen ook de Groenlandsche
Duif genoemd, doch anderen heeten hem de ZeeTortel en Rottge of Rottetetje, welke naam
afkomstig is van zyn geluid. RAY beschryft hem
onder den naam van ‘zwart en wit Duikertje, met
een korten scherpen Bek’. ALBIN, die hem onder
den naam van Zee-Tortelduif afbeeldt, meent,
dat hy het Wyfje zy van den voorgaanden [de
Zwarte Zeekoet Cepphus grylle (L.)]; doch de
Bek, inderdaad, verschilt te veel. Hy draagt, op
Faro [Færöer], den naam van Fuld-Koppe, zegt
BRISSON.” [thans færös Fulkubbi]. Houttuyn vermeldt nergens de huidige naam, welke vermoedelijk in de N literatuur als boekennaam zijn
intrede heeft gedaan, vermoedelijk als vertaling
van oudere namen zoals E Little Auk (sinds Pennant 1768). Houttuyns namen, waarvan de variant “Rotges” al door de Duitser Martens in 1694
wordt genoemd, leven wel voort in het fries: Seerotsje ⇑. [Lockwood 1993]

Kleine Barmsijs Carduelis (flammea) cabaret
(P L Statius Müller: …) 1776. In de Lage Landen
broedende iets kleinere verwant van de Grote
Barmsijs. In N wordt dit taxon als een soort
beschouwd, elders veelal als ondersoort. Meer
sub Barmsijs.
Cabaret is een normandische naam voor Klein
Barmsijsje (bij Brisson Ornithologia 1760, Tome
III p.142 “la petite linotte” ou “le cabaret”) [Coomans de Ruiter et al. 1947]; de etymologie van
dit cabaret is nog onduidelijk. [Wilms 980309,3]
Kleine belduiker Zie sub Belduiker.
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor
(Linnaeus: Picus) 1758. De kleinste van de in de
Lage Landen voorkomende Bonte Spechten ⇑,
die minder goed bij de mensen bekend is dan de
Grote Bonte Specht ⇑, ook al door zijn kleinere
formaat. De Kleine Bonte is dan wel weer veel
beter bekend dan de Middelste Bonte Specht ⇑
die in de Lage Landen zeldzaam is (in HoogBelgië dan nog het minst).
Het lijkt er op dat Houttuyn 1762 de soort wel
kent, op z’n minst dan toch uit de boeken.
Hij noemt hem “Kleine bonte Specht”, dit is de
huidige naam dus. In deel IV van de NV wordt een
iets andere naam gebruikt: Kleinste bonte
Specht. Misschien daarom dat Schlegel 1852 de

KLEINE BONTE STRANDLOOPER – KLEINE GEELPOOTRUITER

naam “De kleine bonte specht” cursief geeft.
Vanaf Schlegel 1858 geldt de naam van het
lemma.
Houttuyn 1762 (p.391) maakt melding van de
D naam Grass-Specht voor deze soort, terwijl
Jonston 1660 op Tab.41 deze naam voert voor
deze of de Middelste Bonte Specht (“Gras
Specht”). Het element gras in deze naam kan
niets met ‘Gras’ of ‘groen’ te maken hebben, en
moet ws. net zo verklaard worden als hetzelfde
element in de vogelnamen Grasmus ⇑ en
Grasmücke: ‘gras’ is begrepen uit gra- ‘grau(w),
grijs’ gevolgd door een woord dat begon met een s
(metanalyse; zie Verantwoording: Termen).
De Kleine Bonte Specht is inderdaad, door een
fijnere verdeling van de zwarte en witte veerpartijen, de minst ‘bonte’ van de Bonte Spechten.
Een E naam die Houttuyn geeft, is Piannet.
Jackson 1968 en Lockwood 1993 geven deze uitsluitend voor de Ekster, zodat aan een vergissing
bij Houttuyn gedacht moet worden. Anderzijds
correspondeert dit wel met de D situatie, waar
ook Elster Specht (letterlijk ‘eksterspecht’) een
naam voor de (Middelste) Bonte Specht is (al in
Jonston 1660). De friese naam voor de Kleine
Bonte Specht luidt ook Lytse Eksterspjocht
(‘kleine eksterspecht’). Meer over Eksterspecht,
zie aldaar. Voor vlaams/brabants Steenspecht,
zie aldaar.

Kleine Bonte Strandlooper Calidris alpina
schinzii (Brehm). De naam komt voor bij
Albarda 1897, O&V 1925 en Thijsse 1944. CNA
1970 noemt wel de wetenschappelijke naam van
dit taxon, maar niet de N. Schlegel 1844 en 1858
noemt wel het “kleine ras” en de bijbehorende
naam Tringa cinclus minor, Schleg., maar geen
N naam. Brehm had het taxon eerder als soort
beschreven onder de naam Tringa Schinzii.
Zie ook Zuidelijke Bonte Strandloper ⇑.
Kleine Burgemeester Larus glaucoides B
Meyer 1822. Meeuwensoort, broedt in Groenland, bij ons in de Lage Landen zeldzame wintergast (het betreft h.t.l. meestal onvolwassen
vogels). Lijkt veel op zijn grotere tegenhanger de
Grote Burgemeester ⇑. Schlegel 1852 vermeldt
de naam niet, maar Schlegel 1858 wel (“zeer zelden aan onze kust”). Fries Lytse Iiskob (letterlijk
‘kleine ijsmeeuw’).

aapje ⇑ bij Houttuyn 1763,

B&O

1822, Schlegel

Kleine Fuut Oude N naam voor de Dodaars bij
Albarda 1897 en Calkoen 1903. Eerder klein
Duikertje bij Houttuyn 1763, kleine Duiker bij
B&O en Kleine duiker bij Schlegel 1858.

Kleine Geelpootruiter

Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes (J F
Gmelin: Scolopax) 1789. In Noord-Amerika
broedende Ruitersoort die iets gelijkt op zijn
europese verwanten Tureluur en Zwarte Ruiter,
maar daarvan o.a. verschilt door zijn knalgele
poten en verder van de Grote Geelpootruiter ⇑
verschilt door o.a. zijn kleinere formaat. Deze
soort is in België voor het eerst in het vrije veld
herkend op 22 augustus 1983 nabij Antwerpen
[Eigenhuis 1983; Wielewaal 49: 413-420] en in
N op 7 oktober 1991 [Spek & Spek 1992; DB 14:
50-52], zodat de N naam als een typische boekennaam moet worden beschouwd. Dit geldt ook
voor de naam van de Grote Geelpootruiter. Kist
1954 en NAE 1958 noemen beide. Zie ook sub
Geelpootruiter.
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Kleine Butoor Oude N naam voor het Woud-

1858 en Albarda 1897. Bij Calkoen 1903: “de
Kleine Butoor of Dwergroerdomp.”

KLEINE GOUDPLEVIER – KLEINE KLAPEKSTER

Kleine Goudplevier Pluvialis dominica (P L
Statius Müller: Charadrius) 1776. Kleinere ‘dubbelganger’ van de Goudplevier ⇑, die in de Lage
Landen zeldzaam op de trek verschijnt. De
onderhavige naam wordt nog gebruikt in BWP III
p.196 (1983) waar de soort in twéé ondersoorten
is opgesplitst. In moderne lijsten (o.a. ZVN 1999)
worden deze twee ondersoorten als soorten beschouwd en gaat de bovenvermelde wetenschappelijke naam over op de Amerikaanse Goudplevier ⇑, terwijl Pluvialis fulva (J F Gmelin)
1789 de (nieuwe) wetenschappelijke naam wordt
voor de Aziatische Goudplevier ⇑. Uit de adjectieven blijkt al, welk het broedgebied van beide
soorten is. In Alaska komen beide voor en vindt
enige hybridisatie plaats. De naam Kleine Goudplevier is ook korte tijd gebruikt voor de Aziatische
Goudplevier P. fulva, maar hieraan is, om verwarring te voorkomen, gauw een eind gemaakt.

Kleine Groene Specht Oude N naam voor de
Grijskopspecht ⇑. De naam komt voor bij Schlegel 1852 en Calkoen 1903; eerder was het Kleine
Groen-specht in NV IV 1809.

Kleine Karrekiet Acrocephalus scirpaceus (J
Hermann: Turdus) 1804. De kleinere tegenhanger van de Grote Karrekiet (⇑ en zie onder
Karrekiet). De Kleine Karrekiet is momenteel een
veel talrijker broedvogel in de Lage Landen dan
de Grote Karrekiet, maar vroeger was dat misschien wel andersom. In ieder geval werd de
Kleine Karrekiet ook later wetenschappelijk adequaat beschreven. En de N naam KAREKIET (zonder adjectief) was bij Schlegel 1852 en 1858 de
naam voor de Grote; de “kleine karekiet” (1852)
kreeg het adjectief. In deel II van de NV (Nozeman
en Sepp 1779/1789) onderscheidt men (dan al!)
de Grote Karrekiet van de Kleine Karrekiet met
de namen “Groote of Dubbele Karakiet” resp.
“Het Karrakietje” [Hennicke 1905].
De officiële friese naam is nog niet zo lang Karrekyt. Bij De Vries (1911 en 1928) en Thijsse 1944
is het fries Reidfinkje (letterlijk ‘rietvinkje’).

Kleine Jager Stercorarius parasiticus (Linnaeus:
Larus) 1758. De bekendste vertegenwoordiger
der Jagers ⇑, die op de trek aan de kusten der Lage
Landen voorkomt. Hoewel deze soort voedselparasiteert (vgl. wetenschappelijke naam) op Meeuwen ter grootte van de Stormmeeuw, is hij van de
vier soorten Jagers de op-één-na de kleinste (vgl.
Grote, Middelste en Kleinste Jager). Linnaeus
kende van de vier soorten Jagers alleen deze,
welke hij omschreef als “Larus Rectricibus duabus intermediis longissimis” (“Meeuw met de
twee middelste Staartpennen zeer lang”; Houttuyn 1763), ofwel Linnaeus heeft hier de Kleinste
Jager mee omschreven. – Fries Lytse Skraits.
Houttuyn noemt deze “Strontjaager”; bij Schlegel 1852 is het “De kleine strontjager”, omdat
dan het bestaan van de vier, in grootte verschillende, soorten bekend is. Rond die tijd gebruiken
Schlegel 1858, evenals Wickevoort Crommelin
et al. 1858 echter ook al de benaming “jager”, in

Kleine Klapekster Lanius minor J F Gmelin
1788. In de Lage Landen zeldzaam voorkomende, iets kleinere tegenhanger van de Klapekster ⇑. Op grond van een verzameld exemplaar
(in september of oktober, in 1859 of 1860) te
Rotterdam wordt de soort genoemd in Albarda
1897; hier echter onder de oudere N naam
Kleine Klauwier. Deze wordt ook nog gebruikt
in Kist 1954, Van Dobben 1957 en NAE 1958. In
Van Oort 1918-1935, Voous 1960 en Kist 1962
treffen we de naam van het lemma aan. Kist
1954/1962 laat blijken dat de N en vlaamse
namen dan nog niet ‘gesynchroniseerd’ zijn:
Kleine Grijze Klauwier wordt opgegeven als
zuidN (=belgische) naam.
Kleine Klauwier is in feite exact de vertaling
van de wetenschappelijke naam. Kleine Klapekster en Kleine Grijze Klauwier hebben veel weg
van een vertaling uit het E (Lesser Grey Shrike). E
Great Grey Shrike = ‘Klapekster’.

Kleine Grijze Snip Limnodromus griseus
(Gmelin: Scolopax) 1789. In de Lage Landen nog
niet met zekerheid waargenomen amerikaanse
Steltlopersoort, die sterk gelijkt op de Grote
Grijze Snip ⇑. Een in HFP 1973 gebruikte naam,
Zuidelijke Grijze Snip, is nu verlaten. E Shortbilled Dowitcher.
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het laatste geval voor de kleinste van de vier, de
“Kleinste jager” (p.220). Mogelijk was het toen
bekend geworden dat het de Jagers niet om de
‘stront’ te doen was, maar om uitbraaksel van de
achtervolgde Meeuwen en Sterns. Een andere
mogelijkheid is dat het woord stront niet netjes
gevonden werd, en daarom in de naamgeving
weggelaten.
Vóór Linnaeus waren de Jagers als groep al
bekend aan Martens 1675 (in de N vertaling al
Strontjaager) en aan Jonston 1660 (latijnse
namen Cepphus, Catharacta en Skua; voor de
laatste twee zie sub Grote Jager).

KLEINE KLAUWIER – KLEINE PIJLSTORMVOGEL

Kleine Klauwier Oudere N naam voor de
Kleine Klapekster ⇑, o.a. bij Albarda 1897, Kist
1954 en NAE 1958. Het is een boekennaam.
Kleine Klauwier is in feite de vertaling van de
wetenschappelijke naam, Lanius minor.
Kleine Kokmeeuw Larus philadelphia (Ord:
Sterna) 1815. Amerikaanse tegenhanger van
onze Kokmeeuw ⇑; één der verschillen is inderdaad de kleinere grootte. De soort is in de Lage
Landen zo zeldzaam, dat nooit de behoefte werd
gevoeld om de Kokmeeuw “Grote Kokmeeuw” te
gaan noemen (anders dus dan bij Burgemeester
en Mantelmeeuw). De naam staat in NAE 1958.
E/Am Bonaparte’s Gull; meer over de persoonsnaam sub Bonapartes Strandloper.
De naam “Kleine kokmeeuw” wordt ook
genoemd door Schlegel (1852,1858) en Albarda
1897, met de bijbehorende wetenschappelijke
naam “Larus capistratus Temminck (1820?)”
(Lat capistro ‘halsband’). Deze zou geheel zijn als
de Kokmeeuw, “maar in alle deelen een weinig
kleiner en zwakker; bek en pooten ook donkerder
rood”. Men zou kunnen geloven dat een exemplaar van L. philadelphia aan de wieg van deze
soortbeschrijving heeft gestaan. Deze gedachte
wordt nog gesteund doordat Schlegel schrijft:
“Bewoont Schotland en Ierland”, de gebieden
waar ook nu de meeste kans is op een ontmoeting met deze amerikaanse dwaalgast. Weliswaar
klopt dan niet wat Schlegel schrijft over het voorkomen van deze soort bij ons: “komt tot ons op
den trek langs de kusten in kleine vlugten.”
(Schlegel noemt ook de Dwergmeeuw L. minutus,
dus daarmee zou hij niet in de war moeten zijn).
Buekers 1902 schrapt deze naam van de N avifauna, mede omdat hij meent dat hij slechts zou
staan voor een “ras” van de Kokmeeuw (p.533).

ten; de nominaatvorm, inmiddels zeldzaam [info
Rob van Bemmelen], komt op de Canarische
Eilanden voor.

Kleine Mantelmeeuw Larus graellsii Brehm
1857 (Vroeger: Larus fuscus Linnaeus 1758). Dit
is de kleinere tegenhanger van de bij ons talrijk als
wintergast voorkomende Grote Mantelmeeuw.
De Kleine Mantelmeeuw is als broedvogel een
talrijke soort in ons land (geworden). De oude D
naam luidt: Kleine Mantelmöwe. Misschien is
de N naam uit het D overgenomen {De huidige
D naam voor deze soort luidt Heringsmöwe (letterlijk: ‘Haring-meeuw’), welke naam vroeger in
het D gebruikt werd voor de Grote Burgemeester.}
Zie ook sub Mantelmeeuw, Baltische Mantelmeeuw, Britsche Kleine Mantelmeeuw, Scandinaafsche Kleine Mantelmeeuw en Grote Mantelmeeuw.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1852 gebruikt de naam als in het lemma (maar cursief,
wat duidt op ‘onwennigheid’).
Houttuyn 1763 gebruikte de namen KokMeeuw of Burgemeester voor de onderhavige
soort, evenals B&O 1822.
Kleine Pijlstormvogel Puffinus assimilis
Gould 1838. Kleine soort van Pijlstormvogel die
in 1991 en 1999 aan de belgische kust met zekerheid is waargenomen. Er werden tot voor kort
enkele ondersoorten onderscheiden, maar nu
wordt één ervan, de Canarische Kleine Pijlstormvogel ⇑ (weer) als een zelfstandige soort
beschouwd.
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Kleine Kortteenleeuwerik Calandrella rufescens (Vieillot: Alauda) 1820. Dit is de slechts
weinig kleinere tegenhanger van de Kortteenleeuwerik ⇑ die broedt o.a. in Spanje en Turkije.
Op 26 april 2003 werd het eerste exemplaar (op
trek) voor de Lage Landen ontdekt te Zeebrugge
(WVl).
De naam komt voor in Kist 1954 en NAE 1958,
en zal ws. een vertaling zijn van (ouder) E Lesser
Short-toed Lark.
D Stummellerche verwijst naar de korte tenen
(stompjes als het ware) met hetzelfde benoemingsmotief als in officieel D Kurzzehenlerche
voor de Kortteenleeuwerik.
Er zijn wereldwijd een groot aantal ondersoor-

Kleine Kortteenleeuwerik

KLEINE PLEVIER – KLEINE SPOTVOGEL

De naam van het lemma staat in NAE 1958,
daar met de wetenschappelijke naam Puffinus
baroli. Ook Schlegel 1852 en 1858 voert als enige
malen aan de N kust waargenomen soort op: “de
kleine pijl-stormvogel”, maar gezien “Puffinus
obscurus, Boie” is dit een andere soort; meer
daarover sub Vale Pijlstormvogel.

Kleine Plevier Charadrius dubius Scopoli 1786.
Verspreid door geheel Europa, ook in de Lage
Landen, broedende kleine soort van Plevier ⇑.
Jonston 1660 gaf er een afbeelding van (Tab.53)
met de naam “Charadrios” erbij, overgenomen
van Gesner 1555. Nieuwgrieks OαDα*D4ÎH Ò
µ46DÎH bevat dezelfde naam als die door Aristoteles wordt genoemd voor “een grauwachtige (‘geelachtige’ volgens Jobling 1991), in aardkloven (Gr
PαDV*Dα ‘scheur; aardkloof; bedding van een
bergstroom’) en bij rivieren wonende vogel die
alleen ’s nachts te voorschijn komt” [Coomans
de Ruiter et al. 1947]. Mogelijk is deze vogel de
Griel geweest (welke meer een nachtelijke
levenswijze heeft dan de Kleine Plevier; deze laatste voert echter ook in de schemering zangvluchten uit! [HVM 1975 p.183]), maar het voorkomen
in (droge) rivierbeddingen is een sterke aanwijzing voor Kleine Plevier. De zeevogel OαDα*D4ÎH
die Aristoteles noemt, kan dan de sterk op de
Kleine Plevier gelijkende Bontbekplevier ⇑ geweest zijn, die in Griekenland doortrekker is
[Ferguson-Lees et al. 1972; Alden & Gooders
1981, sub Istanbul] en dan op zeestranden voorkomt. De vogels aanblik heette geelzucht te
genezen, maar dit gegeven laat moeilijk toe te differentiëren tussen Griel (heeft een gele iris) en
Kleine Plevier (heeft een gele oogrand), eventueel
Bontbekplevier (heeft een gele snavel).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 gebruiken de naam Koerlandsche Plevier, een vertaling van de toenmalige wetenschappelijke naam
Charadrius curonicus, Besecke. Schlegel 1828
heeft het over Charadrius minor, MEYER en
WOLF, als hij schrijft: “… en de kleine plevier
schijnt bij uitzondering op de zandbanken der
rivieren te wonen.” [“kleine” had hier cursief
gedrukt moeten zijn]. Schlegel 1852 dan geeft
“De kleine plevier”, (cursief =naam nog provisorisch). Bij latere auteurs is het Kleine Pluvier
(Snouckaert 1908; Thijsse 1944).
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Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus Baillon 1833. De iets kleinere tegenhanger van de
Rietgans ⇑, in het veld goed herkenbaar aan de
korte snavel {vandaar D Kurzschnabelgans, F

Oie à bec court, Sp Ansar piquicorto en R Korotkoklóéwyj Goemennik (R korótkij ‘kort’, R kloef
‘snavel’), pools Ges krótkodzioba en de wetenschappelijke naam: Gr brachus ‘kort’, Gr rhunchos ‘snavel’.} en de vleeskleurig-roze poten
(oranjegeel bij de Rietgans). De soort is in de Lage
Landen wintergast. De onderhavige naam is ws.
een boekennaam, maar het is niet onmogelijk
dat deze mede geïnspireerd is op een volksnaam
‘Kleine Rietgans’. In dit laatste geval echter kan
deze volksnaam ook wel betrekking hebben
(gehad) op de in ons land overwinterende Toendrarietgans ⇑, de kleinste van de twee ondersoorten van de Rietgans.
Al in 1852 komt Schlegel met de onderhavige
naam, weliswaar nog cursief (als teken van ‘onwennigheid’). Het is dan ook nog maar 19 jaar na
de publicatie van Baillon (Catalogue des Mammifères, Oiseaux etc.; Boulanger, Abbeville).

Kleine Spotvogel

Kleine Spotvogel Acrocephalus caligatus (M
H C Lichtenstein: Sylvia) 1823. In N werd de
Kleine Spotvogel voor het eerst op 2 oktober
1982 vastgesteld (Terschelling).
Het was de kleinste uit het genus Hippolais
(=Spotvogels), vandaar de naam, maar de soort
is recent bij het geslacht Acrocephalus gevoegd.
Hij broedt o.a. in Europees en Aziatisch Rusland,
reden waarom de oudere N naam Russische
Spotvogel ⇑ luidde. Het aspect ‘klein’ komt ook
tot uiting in deens Lille Gulbug (Gulbug ‘Spotvogel’, letterlijk ‘geelbuik’, maar de Kleine Spotvogel heeft nergens geel), pools Zaganiacz Maly
(pools malo ‘klein’) en tsjechisch Sedmihlásek
malý, terwijl F Hypolais russe en serv.-kr. Voljić
ruski naar Rusland verwijzen. E Booted Warbler
(E booted ‘gelaarsd’) stemt overeen met de wetenschappelijke naam; Lat caligata ‘gelaarsd’ <Lat
caliga ‘leren soldatenlaars’. Misschien vond de

KLEINE SPRINKHAANZANGER – KLEINE TORENVALK

naamgever (dit was Martin Hinrich Carl Lichtenstein (1780-1857), een duits ornitholoog,
naar wie het o.a. in Afrika voorkomende Gestreept Zandhoen of Lichtensteins Zandhoen
(Pterocles lichtensteinii Temminck 1825) is
genoemd) de vogel gladde pootjes hebben. Maar
Wilms (in litt. 010425,2) weet vrijwel zeker dat
de naam voortkomt uit het feit dat de tenen iets
donkerder zijn dan de tarsus (het loopbeen); hij
vond ook een betekenis voor Lat caliga [Pitiscus
1738] die met voetzool overeenkomt!
R #@D<@HJT8a Bormotoesjka (letterlijk ‘mompelaarster’ (R bormotát’ ‘mompelen, prevelen’)
geeft een idee van de zang. Vgl. N Spotvogel ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Deze is een merkwaardige, gezien de doorkruising door Voous van
een eerder voorgestelde officiële N naam door dr.
Junge, op verzoek van Jørgensen 1958: N Russische Spotvogel [NAE 1958; Kist 1962; HFP 1973]
>Kleine Spotvogel [Voous 1960; Berg & Bosman
1994]. De vogel is (voorlopig) in het N ‘spotvogel’
blijven heten, ondanks de overheveling naar het
geslacht Acrocephalus (dat der Rietzangers of
Karrekieten).

Kleine Sprinkhaanzanger Locustella lanceolata (Temminck: Sylvia) 1840. Kleinere tegenhanger van de Sprinkhaanzanger ⇑. De soort is in
N en België enkele malen verzameld, resp. gefotografeerd, komt als dwaalgast uit Siberië (evenals de Siberische Sprinkhaanzanger ⇑). Schlegel
1858 merkte nog op dat Temmincks Sylvia lanceolata gebaseerd scheen te zijn op een juveniel
individu van een Sprinkhaanzanger. Dit was dan
wel niet het geval, maar het is een feit dat de juvenielen van beide soorten nog meer op elkaar gelijken dan de volwassen toch al doen. In NAE 1958
wordt de N naam Temminck’s Rietzanger ⇑
opgegeven. Voous 1960 noemt de synoniemen
“de Kleine Sprinkhaanrietzanger of Temmincks
Rietzanger” (p.222).

Kleine Toppereend Aythya affinis (Eyton:
Fuligula) 1838. Op Toppereend gelijkende amerikaanse soort van Duikeend, die echter kleiner
dan deze is en een aanzet tot een kuifje op de kop
heeft. De soort werd 21 november 1994 voor het
eerst in N ontdekt, bij Veere (Zld) [Goedbloed &
Sponselee 1996, DB 18(2): 63-69; daar als N
naam: Kleine Topper [DB 18: 107,111].
Lat affinis betekent ‘aangrenzend, verwant’,
waarmee Eyton ws. hetzelfde wilde uitdrukken
als de Engelsman William Yarrell en de Ier Nicholas Aylward Vigors (1785-1840) met hun
naam “Anas mariloides”: mariloides ‘op marila
(=Toppereend) gelijkend’. [Volgens Schlegel 1844
stelde plaat 69, fig.3 in Alexander Wilsons American Ornithology (1808-1814) ook de onderhavige soort voor. Wilson zal zich daarvan niet bewust geweest zijn, gezien zijn naam Anas marila.
Voor Wilson zie sub Wilsons Stormvogeltje.
Thomas C Eyton was een engels ornitholoog,
die 1836 A history of the rarer species of British
birds publiceerde, met daarin o.a. details over de
eerste Goudlijster ⇑ voor Engeland en in 1838: A
monograph of the Anatidae or Duck tribe, including the Geese and Swans.
Schlegel 1844 (p.CXX) (“Anas marila americana”) en 1858 (p.547) (“Anas affinis of Fuligula
affinis, EYTON of mariloides, VIGORS”) noemt de
desbetreffende soort al (voor Europa), omdat deze
in Engeland zou zijn aangetroffen. Hij noemt geen
N naam. Dit is wél het geval bij Albarda 1897 en
Buekers 1902 (“Kleine Toppereend”) i.v.m. een
claim op 21 december 1859 aan het strand te
Katwijk (ZH), een &, dat in het Leidsch Museum
werd bewaard en “uitvoerig onderzocht”.
Kleine Torenvalk Falco naumanni Fleischer
1818. Op de Torenvalk ⇑ gelijkende Roofvogel,
die een fractie kleiner is dan deze. De soort komt
o.a. in Zuid-Europa voor, maar staat sedert 5
november 2000 ook op de Nederlandse Lijst [DB
23: 323]. De naam van het lemma is te vinden bij
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Kleine Strandloper Calidris minuta (Leisler:
Tringa) 1812. Dit is een kleine Strandlopersoort,
die op trek de Lage Landen in soms vrij groot aantal bezoekt. Door zijn kleine formaat en door het
afwezig zijn van opvallende kenmerken, is de
soort lang voor de wetenschap en het volk onbekend gebleven. De N naam is dan ook, ondanks
zijn eenvoud, geen volksnaam. Schlegel 1852
vermeldt de naam cursief: “De kleine strandlooper. Van tijd tot tijd op baggergronden langs
het Haarlemmer meer geschoten.” De N naam is
in feite een vertaling van de wetenschappelijke.

In deel III van de NV (1797) wordt de soort vermeld als “Stint of Zee-leeurik”. Eerstgenoemde
naam is ws. overgenomen uit het E, waar E Little
Stint voorkomt bij Bewick 1797. Ook de tweede
naam zou op E afkomst kunnen wijzen [Sea Lark
bij Merrett 1667; Lockwood 1993].
De D naam luidde destijds [Schlegel 1844], en
nu nog steeds: Zwergstrandläufer. Deze is ws.
een vertaling van de wetenschappelijke naam
“Tringa pusilla” zoals Meyer & Wolf 1809 die
hanteerden.

KLEINE TRAP – KLEINE ZWAAN

Eykman 1934. – E Lesser Kestrel.
In de wetenschappelijke soortnaam is Johann
Friedrich Naumann (1780-1857) bedoeld, zoon
van Johann Andreas Naumann (1744-1826),
waarvoor zie sub Naumanns Lijster. Johann Friedrich was in 1818 pas 38 jaar oud, maar werd niettemin toen beschouwd als de “founder of scientific ornithology in central Europe” [M&M p.281].
Wie Fleischer was blijft daarentegen onduidelijk. Zijn beschrijving van de Kleine Torenvalk is
te vinden in een jaarboek van C P Laurop & V F
Fischer, Sylvan, ein Jahrbuch für Forstmänner,
Jäger und Jagdfreunde für das Jahr 1817-18.
[M&M p.277]
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Kleine Trap Tetrax tetrax (Linnaeus: Otis)
1758. Kleine vertegenwoordiger uit de familie
der Trappen, die o.a. in Frankrijk broedt, maar
zelden ook wel eens naar de Lage Landen afdwaalt. Over één der eersten handelt Bijdrage tot
de in de Amsterdamsche Courant van 23 January
1824 geplaatste waarneming van eene in de provincie Groningen gevangene kleine trapgans
door V. [W Vrolik], Letterb. 1824 I bl. 89-90.
Houttuyn 1763 noemt de N naam “Kleine
Trapgans” voor Linnaeus’ Otis tetrax en
“Gewoone Trapgans” voor Otis tarda. Hieruit
volgt al dat de Grote Trap h.t.l. bekender was,
met vooral vroeger soms invasief optreden. Een
derde soort, de Kraagtrap ⇑, staat in grootte tussen de andere twee in. Gr Tetrax (bij Aristophanes) is de naam voor een of ander eetbaar soort
Hoen. De F wetenschapper Pierre Belon (Petrus
Belonius) (1517-1564) meende dat er de Kleine
Trap mee bedoeld kon zijn.
De Trappen worden ook wel Trapganzen
genoemd, maar met de Ganzen zijn zij niet verwant. Ook niet met de Hoenderen. Voor Trap,
zie aldaar.
Kleine Vliegenvanger Ficedula parva (Bechstein1: Muscicapa) 1794. Deze kleine Vliegenvangersoort werd op 23 september 1888 voor het
eerst in N waargenomen; sindsdien werd de soort
vaker opgemerkt, maar het blijft h.t.l. een vrij
zeldzame vogel. In het broedkleed heeft het % een
oranjerode borst (kan dan heel gemakkelijk met
de Roodborst verward worden), maar op de trek
verschijnen vooral de jonge vogels, die onopvallend zijn en daardoor misschien over het hoofd
gezien worden. De soort is vrij lang voor de
wetenschap verborgen gebleven en werd ook na
1793 pas vrij langzaam bekend. Schlegel 1844
(p.50) meldt dat Swainson nog in 1838 méénde

deze soort als nieuw voor de wetenschap te
moeten beschrijven. Schlegel 1844 noemt D
Rothkehliger Fliegenfänger en F Gobe-mouche
rouche-gorge [sic]. In 1858 noemt Schlegel de
soort alleen bij de toenmalige wetenschappelijke
naam (want de soort was nog niet uit N bekend),
maar geeft wel een voorzet tot de latere N naam
door op te merken dat zij kleiner is dan de overige
soorten Vliegenvangers (wat ook in Lat parva
‘klein’ tot uitdrukking komt). Albarda 1897
noemt de naam als in het lemma (p.42). Voor het
geslacht Siphia, waartoe de soort in die dagen
gerekend werd, noemt hij de N naam Roodborstvliegenvangers. Fries Lytse Miggesnapper. Van
Oort 1918-1935 noemt de soort Dwergvliegenvanger [Brouwer 1954 p.179].
1

Voor Bechstein: zie sub Bosrietzanger.

Kleine Zanddrijver Namen voor Geoorde
Fuut en Kuifduiker bij Schlegel 1858 (p.508) en
bij Albarda 1897 voor de Kuifduiker. Zie onder
Zanddrijver.
Kleine Zeemeeuw Oudere N naam voor de
Stormmeeuw. Kleine Zee-Meeuw in NV III
1797. De naam wordt gebruikt in Schlegel 1858,
Albarda 1897 en als gelijkwaardig met Stormmeeuw in Thijsse 1938. Houttuyn 1763 noemt
sub L. canus de naam “Aschgraauwe Zee-Meeuw”
als vertaling van “Goiland cendré” bij Brisson,
maar Houttuyn weet niet welke soort dit precies is.
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta (Linnaeus: Ardea) 1766. De kleinere van twee europese soorten Zilverreigers ⇑; in ons land kwam
hij tot voor kort zeldzaam voor, maar nu broedt
hij hier (in klein aantal).
Gavere & Bemmelen 1856 vermelden de eerste
wn. voor N (p.127): “Ardea garzetta, Linné. Weinige jaren geleden een voorwerp geschoten tusschen Burum en Kollum. Door Dr. SWART aan het
Museum van Nat. Hist. te Groningen gezonden.”
Schlegel 1858 noemt de naam als in het
lemma (Schlegel 1844 noemt D Kleiner Silberreiher; misschien is hij daarop geïnspireerd). –
Fries Lytse Wite Reager <fries Wite Reager/
Wite Reagel [De Vries 1928].
Kleine Zwaan Cygnus bewickii Yarrell 1830.
Van de drie in de Lage Landen voorkomende
Zwanensoorten is deze duidelijk kleiner dan de

KLEINE ZWARTKOP – KLEINSTE STRANDLOPER

andere. Hij verschijnt hier alleen als wintergast.
Tot 1997 werd de Kleine Zwaan beschouwd als
een ondersoort van de Fluitzwaan ⇑ [Sangster et
al. 1997].
E Bewick’s Swan, iers Eala Bhewick en F
Cygne de Bewick, evenals de wetenschappelijke
naam, zijn naar Thomas Bewick (1753-1828),
engels ornitholoog, kunstschilder, vernieuwer
van de houtsnede-techniek, auteur van Water
Birds en illustrator van dit boek en van History of
British Birds.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1852 noemt
de naam van het lemma, weliswaar in cursief
schrift en met kleine letters (i.t.t. de naam WILDE
ZWAAN). De wetenschappelijke naam luidde
toen Cygnus musicus minor, alsof het een ondersoort was van C. musicus, de Wilde Zwaan. Als
synoniem voert Schlegel o.a. op Cygnus olor var.
α minor, uit Pallas’ Zoographia Rosso-Asiatica
(1831).
ETYMOLOGIE Zwaan: zie aldaar en zie ook sub
Knobbelzwaan.

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala (J F
Gmelin: Motacilla) 1789. Zuideuropese, kleine,
op Zwartkop ⇑ gelijkende Grasmussoort, die in
de Lage Landen slechts zelden als dwaalgast
voorkomt. De eerste van inmiddels toch al zeven
wn.en in N was pas in december 1980 (peildatum
1 januari 1996). De naam als in het lemma wordt
genoemd in Van Dobben 1957 en NAE 1958.
Voous 1960 noemt de soort Kleine Zwartkopgrasmus. Calkoen 1903 noemt de N naam Fluweelkopje en de wetenschappelijke Pyrophthalma melanocephala. Lytse Swartkop wordt voorgesteld als friese naam [List juny 2003].
E Sardinian Warbler (=Kleine Zwartkop) moet
haast een vergissing zijn; bij Schlegel 1844 volgde
S. melanocephala onmiddellijk op S. sarda, de
soort die in heel veel talen het bnw. ‘sardijnse’
heeft.

Kleinste Jager

Kleinste Jager Stercorarius longicaudus Vieillot 1819. De kleinste der vier Jagersoorten, die in
de Lage Landen tamelijk zelden op trek voorkomt. De soort lijkt echter, vooral in het juveniele kleed, zozeer op de bekendere Kleine Jager ⇑
dat hij daardoor vaak wordt miskend. Het was
dan ook de laatste van de vier europese soorten
die zijn wetenschappelijke naam kreeg. Het eerste deel van de naam is voortgekomen uit ornithologische vakkringen, niet uit het volk. Zelfs
de friese (volks)naam Seefalkje is ws. aanvankelijk niet precies voor deze soort bedoeld: De
Vries 1912 geeft Séfalk op als friese naam voor de
Kleine Jager (p.90/64). Wickevoort Crommelin et
al. (1858) geven “Kleinste jager” (p.220).
B&O 1822 noemen deze “De Veest-Meeuw”,
als mislukte vertaling van de toenmalige wetenschappelijke naam Larus Crepidatus (‘op sandalen’, naar de zwarte voeten van de juveniele
vogel) (de auteurs dachten aan crepitatus <Lat
crepitus ‘buikwind, veest’).
Kleinste Strandloper Calidris minutilla (Vieillot: Tringa) 1819. (1) De kleinste der Strandlopers Calidris. Het is een broedvogel van NoordAmerika, wat de reden is voor de namen Amerikaanse Kleine Strandloper in BWP III, 321 1983
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Kleinst Waterhoen Porzana pusilla (Pallas: Rallus) 1776. Sterk op het Klein Waterhoen ⇑ gelijkende, in de Lage Landen zeldzame Ralachtige.
Het Kleinst Waterhoen is in alle afmetingen iets
kleiner dan het Klein Waterhoen. Albarda 1897
(p.69) vermeldt: KLEINSTE WATERHOENTJE, destijds nog met de wetenschappelijke naam ORTYGOMETRA PUSILLA (Pall.). De soort is dan “vrij
zeldzaam”. B&O 1822 vermeldt voor deze soort:
“De kleinste [Waterral] of dwerg Waterral.”
Fries Dwerchreidhintsje ⇑.
Lat pusilla ‘zeer klein, nietig’ <Lat pūsus ‘jon-

getje’, verwant met Lat puer ‘kind’ en Lat/N pullus ‘kuiken’.
Kist 1954/1962 vermeldt zuidN (belgisch)
Kleinst Porceleinhoentje.
F Marouette de Baillon (<Râle de Baillon
<Petite Marouette [Schlegel 1844]) en E Baillon’s Crake eren de Fransman Louis Antoine
François Baillon (1778-1855). Initiator was
Louis-Jean-Pierre Vieillot in 1819 met de naam
Rallus Bailloni. Vieillot wist kennelijk niet van
de beschrijvingen van Pallas (de nominaatvorm)
in 1776 en van Johannes Hermann (ssp. intermedia) in 1804 [M&M].

KLEM – KLEPPER

en Amerikaanse Kleinste Strandloper in HFP
1973. Om de naam niet al te lang te maken is het
predikaat Amerikaanse nu weggelaten. De naam
wordt, ook al wegens de afwezigheid van de soort
h.t.l., door ornithologen niet vaak gebruikt. N en
belgische veldornithologen zijn voor de bestudering van amerikaanse vogelsoorten erg op E literatuur aangewezen en hanteren eigenlijk veel
vaker de E naam Least Sandpiper.
(2) Oude N naam voor de Temmincks Strandloper ⇑, voor het eerst in Schlegel 1858 (“De
Kleinste strandlooper”), en nog in Van Dobben
1957. Deze soort is ws. niet eens kleiner dan de
Kleine Strandloper Calidris minuta, en droeg zijn
naam dus zeker niet terecht, maar de naam zal
destijds wellicht vooral zijn ingegeven om het
verschil met de bekendere Kleine Strandloper C.
minuta te kunnen maken.
{vD 1961/1995 vermeldt onder het trefwoord
‘strandloper’ de naam ‘kleinste strandloper’ voor
“Limonites minuta”; dit berust ws. op een misverstand of op heel oude, niet meer geldige informatie.

Klem Klemvogel Naam voor Havik en/of
Sperwer in de provincie Groningen, volgens VPG
1983 (p.50) niet voor de Kiekendief. Elders in het
land is dit dan mogelijk wel het geval, aangezien
ZiK 1962 de naam Klem opgeeft voor de Bruine
Kiekendief. B&O 1822 noemen Klem als derde
naam voor “Falco Milvus” (Milvus wijst op
Wouw), maar hier wordt vrijwel zeker de Bruine
Kiekendief mee aangegeven (wat ook blijkt uit de
andere namen “De Wouw, Kuikendief, Koop”).
Schlegel 1858 noemt de benaming Klem niet,
daarentegen wél: Krem en dubbele Krem. De
betekenis van de naam is geheel vergelijkbaar
met Klamper ⇑.
ETYMOLOGIE N Klem(vogel) <mnl clemvogel,
clamvogel (>Klamper) [vDE 1993].
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Klepelaer Benaming voor de Ooievaar bij
Joost van den Vondel in zijn Warande der dieren
[med. Piet de Bakker oktober 2003]. De bedoeling van de naam was: ‘klepperaar’, naar het klepperende mechanische geluid dat Ooievaars met
de snavel kunnen maken. Het is goed mogelijk,
dat de onjuiste benoeming als “lepelaar” in het
kinderversje Ooievaar, lepelaar, takkendief, Ooievaar heeft de kindertjes lief voortkomt uit een
kleine verbastering van Vondels Klepelaer.

dens 1920, Jrb. Cl.N.V. 10: 132). Acker Stratingh & Venema 1855 melden het voorkomen
van de “Klepper” in de Dollard1. Door Pelinck
Stratingh 1923 is de naam van het lemma volkomen ten onrechte met de Poelsnip ⇑ verbonden
[De Roos & Vlek 2001, De Rietgors 29(2): 53,55;
mb.01B,9], waarna deze relatie kritiekloos door
Ter Laan 1929 en VPG 1983 is nageschreven.
Poelsnippen zullen ws. niet in Friesland (zie sub
Dûbele Snip) en Groningen gebroed hebben, al
zijn er claims in de literatuur, maar de zilte gronden van de Dollard zijn bovendien ook niet de
juiste biotoop.

Kluut

ETYMOLOGIE Deze is niet zeker. Misschien is
de D volksnaam Klepper, Kleppner ‘Ooievaar’ in
het spel: een Kluut heeft een aantal kenmerken
met de Ooievaar gemeen (zwart-wit verenkleed,
lange poten, lange hals, lange snavel) (Sp
Cigüeñuela is de officiële naam voor de Steltkluut, maar letterlijk staat er: ‘Ooievaartje’). De
vergelijking van een Kluut met een Ooievaar is
nog sterker dan die met een Kraanvogel, en toch
delen Kluut en Kraanvogel in het friese gebied
ook een naam: Krôntje ⇑.
Andere mogelijkheden: kleppen is sub 4 in vD
1970 p.974: “heen en weer gaande bewegingen
maken of doen maken, waarbij niet meer in de
eerste plaats aan geluid gedacht wordt”; te
denken valt aan de maaiende bewegingen van
kop en hals bij het foerageren van de Kluut. Een
andere mogelijkheid biedt “klepperen 4: snel
ofwel moeizaam lopen: door de modder klepperen (Multatuli).” [vD]
1

Klepper Groningse naam voor de Kluut (Tid-

Dit gegeven is kennelijk Gavere & Bemmelen
1856 ontgaan die noch de Kluut noch de volks-
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naam Klepper noemen in hun Lijst van Vogels
in de Provincie Groningen en op het Eiland
Rottum waargenomen. Een en ander is te verklaren door de excentrische ligging van de Dollard. Opmerkelijk is dat ook VPG het gebrek
aan kennis over de aanwezigheid van de Kluut
in de provincie Groningen uit die tijd niet vaststelt: het broeden van talrijke Kluten in de
Dollard lijkt in VPG ‘opeens’ “in 1947” te beginnen! Gavere & Bemmelen melden daarentegen wél bij de Poelsnip “Scolopax major”:
“Broeit jaarlijks in kleinen getale op moerassige plaatsen.” Deze mening komt ongetwijfeld voort uit eerdere mededelingen in
(dubieuze) literatuur over het broeden van deze
soort in ons land (bijv. B&O 1822, maar toch
ook Schlegel 1852), en de verwarring die er
m.b.t. de verschillende inheemse Snippensoorten was (meer hierover sub Dubbele Snip).

Kliermeeuw Lokale benaming (in Katwijk,
ZH), speciaal voor een jonge Zilvermeeuw [B&TS
1995]. De naam is ws. gemotiveerd door het frequent uiten van de doordringende bedelroep van
de jonge vogel, met welke roep de Katwijkers
goed bekend moeten zijn, omdat er in hun omgeving veel Zilvermeeuwen voorkomen. Het geroep werd kennelijk als vervelend ervaren, wat
met het ww. klieren ‘vervelend doen’ werd weergegeven. Als benaming geldt (/gold?) ook Klier
[B&TS] (letterlijk: vervelende vent ?<klier ‘orgaan’ via klier ‘(kwaadaardig) gezwel’. – Zou de
naam aanvankelijk ook voor volwassen Zilvermeeuwen gegolden hebben, dan moet men ws.
ook nog denken aan de mogelijkheid dat het element klier- een min of meer zuivere onomatopee
kan zijn, naar de roep “klie-auw”.
ETYMOLOGIE N klier <mnl cliere, clyedere
‘klier, gezwel’; oostfries klir(e); germ *klirō. Ws.
verwant met N klei; basisbetekenis: ‘kleven,
samenballen’, nl. een afleiding van idg *gel- ‘wat
samengebald is’ (vgl. sub Klauwier).
Kliester Klyster Klijster Regionale friese,
groningse en limburgse namen voor Lijster ⇑.
Klij(n)ster komt in een deel van L en BL voor,
evenals Kluister en Luister. In deze omgeving
kent men ook Franse Klijster (=Koperwiek) en
Grote Klijster (=Grote Lijster) [WLD 2001 en
Swanenberg 2000 met kaartjes].
ETYMOLOGIE Weijnen 1996 noemt het een
“raadselachtige vervorming [van Lijster]”. Als
het inderdaad een vervorming is, waar de ver uiteenliggende vindplaatsen misschien op wijzen,
dan zou het om een metanalytisch product kunnen gaan, bijv. uit fries Kreaklyster of limburgs
Treklijster of Tjaklijster. [mb.97C,19; Wilms
970831,1]
vDE 1993: de naam komt van mnl clijst(e)ren
‘helder klinken, schetteren, snerpen’.
Misschien dat ouder nieuwN klijster ‘lijm’ [VK
p.258] een rol bij de vorming heeft gespeeld.
Kliet Volksnaam voor de Scholekster in Zee-
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Kletter Volgens Albarda 1897 (p.14) naam voor
de Putter in Groningen. VPG 1983 kent deze
naam echter niet. Wél vermeldt deze bron de
naam IJskletter (gronings: Ieskletter), welke
Gavere & Bemmelen 1858 opgaven voor de
Sneeuwgors, maar welke volgens VPG (p.50) eerder een naam voor de Keep geweest zal zijn. Kortom: er is hier vermoedelijk van een misverstand
sprake geweest. Dit is m.i. ontstaan door de
omstandigheid dat Schlegel 1858 voor de
Sneeuwgors de volksnamen Sneeuwputter en
IJskletter opgaf, waaruit Albarda (of iemand
anders eerder) geconcludeerd zal hebben dat de
naamsdelen -putter en -kletter met elkaar overeen kwamen! Nu noemt Wüst 1970 inderdaad
de (D!) volksnaam Kletter bij de Putter, dus heel
misschien kan dit ergens in het N taalgebied
(maar wáár is vooralsnog onduidelijk) óók gegolden hebben. De Vries 1928 noemt helgolands
Kliitjer voor de Groenling en Giil Kliitjer voor de
Geelgors, maar een dergelijke naam staat in De
Vries 1928 níét voor de Putter vermeld. Vermoedelijk is (fries? /gronings?) Kletter met dit Kliitjer
identiek, en dan is het nog maar zeer de vraag, of
de Kletter oorspronkelijk de aanduiding voor de
Putter is geweest.
Er bestaat een denkbeeld dat behelst dat de etymologie van de vogelnaam verband houdt met de
plantennaam Klis Arctium (vroeger Lappa), een
plant die gewestelijk ook Klit(ten) of Kletten
genaamd wordt/werd, waarvan de vogel de zaden
eet (vgl. synoniem Distelvink). De vruchten van
deze plant zijn berucht, omdat ze ‘als een klit’
aan iemand (aan iemands kleren) blijven hangen
(kleven) [vDE 1993]. Wanneer Kletter echter niet

speciaal bij de Putter past (zoals hierboven overwogen), komt de zin van deze etymologie/verklaring te vervallen. Voor Ieskletter ⇑.
ETYMOLOGIE N klit, klis: <mnl clesse (1240
Bern. [VT]), clisse, clit(te), clette <oudsaksisch
kletto; D Klette <ohd cletha; idg *glei ‘kleven’
(hiertoe horen ook klei en kleed en Lat gluten
‘lijm’).

KLIEVE – KLIPKOP

land [Wilms 970831,5] (naast Kluut in ZuidBeveland; B&TS 1995) en voor de Wulp in Limburg (wéér naast Kluut, in Weert [B&TS 1995]).
Het moet onwaarschijnlijk geacht worden dat
vooral de limburgse namen ontstaan zijn met bij
de naamgever de gedachte aan de vogelsoort
Kluut (contra B&TS p.113): de Kluut komt in
Limburg en Brabant érg weinig voor! Wél wijzen
namen als Korluut, Kuluut en Kuliet (alle
=Wulp) in deze regio op de oorspr. tweelettergrepigheid van de naam. De tweede lettergreep
begint ws. niet toevallig met de letter l: ook F
Courlis ‘Wulp’ vertoont deze letter. Het maakt
aannemelijk dat onderhavige naam tot een
omvangrijkere groep namen voor Steltlopers
behoort, de groep namen ‘rond Lieuw’ (zie sub
Lieuw, en zie Klieve en Kluut).
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Klieve Volksnaam voor de Tureluur in Borssele [Warren 1996] of mogelijk in een groter deel
van Zuid-Beveland (Zld) [B&TS]. Deze bron geeft
ook de naam Kliefje voor de Tureluur in ZuidBeveland. Als verklaring voor de naam probeert
men: “duidt misschien op de witte rugwig die de
vogel als het ware klieft” (p.117). Kennelijk vatten deze auteurs de naam niet als een onomatopee op.
ETYMOLOGIE De naam mag ws. niet los gezien
worden van de namen Lieveken en Liewiet voor
de Tureluur in Zeeuws-Vlaanderen (Zld). Bijna
identieke namen zijn er in Zeeland/Zuid-Holland ook voor de Scholekster: Lieven op Schouwen en Liwiet op Goeree. In Noord-Holland is er
dan nog Liewietje ⇑ voor de Bosruiter. Zeer goed
mogelijk zijn al deze namen klanknabootsingen,
maar de aanwezigheid van steeds een -l- aan het
begin van de naam kan geen toeval zijn, temeer
daar een vogel moeilijk de [l]-klank kan produceren. Inderdaad vormen al deze namen een ‘groep’
met N Lieft ⇑, Lieuw ⇑, Lieven ⇑ en Laai ⇑, in de
scandinavische landen Lo(a) ‘Plevier’ en de elementen -lew in E Curlew ‘Wulp’ en -lis in F
Courlis ‘Wulp’.
Ter verklaring van de k in de naam kan gedacht
worden aan een oudere, twéélettergrepige voorganger. Zo veronderstelt Wilms [970831,5] de
naam *Kelíe(w) voor de Scholekster, dat de
vluchtroep van deze soort aardig weergeeft.
Inkorting van meerlettergrepige ono’s komt
nogal eens voor; zie sub Kieft, Kwartel, Koekoek
en Verantwoording: Termen.
Klikstirns Officiële friese naam voor de Grote
Stern ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912 bij

“Groote Zeezwaluw”: “Greate Sterns, Greate
Stirns en Kliksterns ef Klikstirns.” In De Vries
1928 zijn Klikstirns en Kliksterns eerste keus
geworden. Albarda 1897 meldt Klikstans voor
Ameland en Terschelling. Boersma in ViF 1977:
“Klik is in onomatopé. De Klikstirns makket in
frij skel, raspjend lûd, dat by ús oer komt as: kirrkit of klik-kit.” Daarmee is het onzuivere van de
onomatopee al aangetoond: de Grote Stern
maakt een tweedelig geluid. Het éénlettergrepig
“klik” past beter bij de roep van de Dwergstern
Sterna albifrons, een soort die men op de Waddeneilanden óók goed kende; en inderdaad
noemt men deze soort óók Kliksterns, maar dan
vaak met het predikaat Lytse of Kleine. De naam
Grutte Klikstirns bestaat in het fries ook, maar
deze is de officiële naam (geworden) voor de
Reuzenstern ⇑. Zie ook sub Ikstern.

Klip-Hoppe Naam bij Houttuyn 1762 (p.422,
424) voor Linnaeus’ 4e uit het geslacht der Hoppen (Upupa), welke de Alpenkraai is (naar we nu
weten is deze indeling niet juist geweest; Linnaeus vatte een viertal soorten met gebogen snavels onder dit geslacht; alleen de Hop Upupa
epops staat daar bij hem met recht!). Het tweede
element is hiermee verklaard. Het eerste element
duidt op de biotoop van de vogel, waarvan Houttuyn op de hoogte was: “Deeze Vogel onthoudt
zig ook in ’t Land van Wales, zegt RAY, voornaamelyk op de Klippen.” Zie ook Klipkop.
Klipkop Volgens vD 1904/1995: “benaming
voor de steenraaf, Alpenraaf”. Deze blijkt dan
volgens hetzelfde woordenboek identiek met de
“steenkraai, waarvan een roodsnavelige (Pyrrhocorax graculus) en een geelsnavelige (P. alpinus)”
onderscheiden worden, m.a.w. de Alpenkraai
Pyrrhocorax pyrrhocorax en de Alpenkauw P.
graculus ⇑ (let op het foute (achterhaalde)
gebruik van de wetenschappelijke namen. Klip
staat voor kale rots (vnl. aan zee), de biotoop van
deze vogels (bijv. in Wales).
‘-Kop’ wordt in vDE 1993 opgegeven als verwant met D (dial.) Koppe, Kob ‘kraai, raaf’ en N
Kobbe =‘Zilvermeeuw’. Het geeft niet de ouderdom van Klipkop. In Houttuyn 1762 (p.422) is
sprake van de Klip-Hoppe, de N naam voor Linnaeus’ 4e der “Hoppen” (als zodanig opgevat vanwege de iets gebogen snavel), “Upupa Pyrrhocorax” (dezelfde die nu Pyrrhocorax pyrrhocorax heet). Op p.424 spreekt Houttuyn van “onze
Klip-Hoppe”, maar de soort komt en kwam in de
Lage Landen niet voor. Men kende hem en de
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verwante Alpenkauw slechts van de buitenlandse literatuur (w.o. Plinius). Houttuyn noemt
voor dezelfde soort (de Alpenkraai dus) ook de
naam Steen-Kraay, welke ook gehanteerd wordt
(Steenkraai) door Schlegel 1858. Het is vooralsnog niet duidelijk, of Klipkop en *Kliphop
(<Klip-Hoppe) naast elkaar voorkwamen en/of
elkaar beïnvloed hebben. Gezien het ten enenmale ontbreken van een D naam voor Alpenkraai
of Alpenkauw die model gestaan kan hebben
voor N Klipkop [Wüst 1970; S&vB 1892; Suolahti
1909; Eber & Peucer 1549], ligt een verschrijving
van de naam *Kliphop als bron voor de naam
Klipkop voor de hand.

Kloekswan Officiële friese naam voor de
Wilde Zwaan ⇑, reeds door Albarda 1897 vermeld. Het eerste deel wordt door Boersma in ViF
1976 een klanknabootsing genoemd: “De nammen Gûlswan en Kloekswan binne jown fanwege
it trompeteftich lûd dat de fûgels útbringe.” Zantema 1992 geeft fries kloekje ‘geluid geven als de
Wilde Zwaan’, maar vermoedelijk is dit ww.
secundair aan de vogelnaam (gezien zijn enge
betekenis). De vraag rijst dan, of het deel kloekeen acceptabele geluidsnabootsing is. Dit is het
m.i. wat de [oe]-klank betreft wél (vgl. Koernoel),
maar het éénlettergrepige (dus korte) “kloek”
doet geen recht aan het gerekte joelende geluid
dat de soort geeft. Men kan zich afvragen, of de
naam mogelijk oud genoeg is om aan kloek een
betekenis te verbinden die op de Wilde Zwaan
past (zoals mogelijk ‘sierlijk’ of ‘dapper’). In het
huidige westerlauwersk heeft kloek de betekenissen ‘zuinig, spaarzaam; wijs, verstandig; ijverig,
werkzaam’; deze betekenissen passen niet op de
Wilde Zwaan.

“kuut, kuut” [Makkink 1949; eigen wn.], ook
weergegeven als “kluut” [Kist 1954]. De naam
lijkt dus een zuivere onomatopee. Zo ook fries
Klút, noordfries Plütj (op het eiland Sylt) en
noors en deens Klyde [Pontoppidan 1763] (met
voor het deens karakteristieke stemhebbende d)
(<nederduits Klüte [Falk-Torp]). De letter l in de
naam zou voor een goede klanknabootsing m.i.
overbodig zijn; het is daarom denkbaar dat deze
letter een vast bestanddeel uitmaakt van een
grotere groep van (niet primair onomatopoëtische) vogelnamen, te weten de groep rond
Lieuw ⇑. Hiertoe behoren dan mogelijk ook
Kliet, Klieve ⇑, Kuilder ⇑ en Glút ⇑.
Van Oort 1918-1935, Snouckaert 1908,
Albarda 1897, Vroeg 1764 en Houttuyn 1763
gebruiken Kluit als officiële naam voor deze
soort. VT 2000 vermeldt cluijtiens in het jaar
1636. Het is denkbaar dat in het begin de uitspraak [kluut] geweest is, want de tweeklank [ui]
bestond vroeger (zeg vóór de 14e eeuw) nog niet,
maar wel werd soms de [uu]-klank (vooral voor -s
en -t!) als ui gespeld [Van Loey 1971].
Zo zouden dan ook de oude N namen Sluif en
Sluijf ⇑ misschien terug te voeren zijn op namen
die werden uitgesproken als [sluuf], die dan misschien ook te verklaren zijn als zuivere onomatopee. Deze namen en het noordfriese Plütj tonen
aan dat men de [uu]-klank in de vogelroep steeds
goed herkende, maar dat de ‘omgevende’ medeklinkers in de onomatopoëtische naam nogal
konden variëren.

Kluit Oude N naam (misschien in oorsprong
slechts een andere spelling!) voor de Kluut ⇑.

Klút Officiële friese naam voor de Kluut ⇑
[Boersma 1972]. De Vries 1928 voerde dezelfde
naam, naast “Ûmkearde Wylpebek” (nu: Omkearde Wylpebek). De Vries 1912 had, vreemd
genoeg, nog een “?” waar de friese naam had zullen staan (misschien interpreteerde De Vries
Klút als N). Wél noemt De Vries 1912 oostfries
Krôntje ⇑.

Drijver [in Nederlandsche Vereeniging tot
Bescherming van Vogels 1898/1923, 1924 p.146]
bepleitte het gebruik van de naam Kluut; hij doet
dit zelf ook: “Wij kunnen het zelfs als een plicht
beschouwen, dezen nobelen vogel zoo spoedig
mogelijk recht te laten wedervaren, door hem
niet langer met den plompen naam “Kluit” te
laten rondvliegen.” Kennelijk werd hierbij
gedacht aan een (aard)kluit.
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Kluut Recurvirostra avosetta Linnaeus 1758.
Deze opvallende waadvogel roept veelvuldig

Kluut

KNEU – KNOBBELZWAAN

288

Kneu Carduelis cannabina (Linnaeus: Fringilla) 1758. Vinkvogel van het open, half- en ongecultiveerde land, waarvan het % een rode borst
en een rood voorhoofd heeft. Vandaar ook de
volksnamen Robijntje en Vlamsijs. Zie ook
onder de verwante Barmsijs. Zie verder Keutje,
Kerneutje, Kernuut, Knijper, Kornuut, Mourik
en Tukker.
De mensen kenden de soort (vooral vroeger)
tamelijk goed, o.a. vanwege het genoemd en afgebeeld zijn in een leesleerboekje van Prinsen om
de tweeklank [eu] te leren [Thijsse 1938] en vanwege de gewildheid bij volièrehouders. Het vogeltje is voor zijn geslacht niet abnormaal klein,
maar het heeft iets vertederends: vandaar het
verkleinwoord Kneutje bij Thijsse (1944, 1938)
en Albarda (1897), waarin de t in feite een restant
is van de oorspr. naam.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemde de naam Kneutje voor Linnaeus’ 21e
‘Vink’, “Fringilla flavirostris”. Met deze naam
heeft Linnaeus de Frater bedoeld, maar het is
absoluut de vraag, of deze (ook nu nog) weinig
bekende wintergast bij ons door Houttuyn gekend werd. De ws. zeer populaire naam Kneutje
heeft vast níét bij de Frater behoord! Wél bij één
van Linnaeus’ overige ‘Vinken’, bijv. “Fringilla
Cannabina”, maar Houttuyn reserveert voor
deze de N naam Hennipvink, een letterlijke vertaling dus. Voor nóg weer twee andere ‘Vinken’,
“Fringilla Flammea” en “Fringilla Linaria”
gebruikt Houttuyn de N naam Brandsys resp.
Vlaschvink. Dit verklaart allemaal het naamgebruik bij B&O 1822: “Fringilla cannabina L. – De
Vlamsijs, Hennipvink” en “Fringilla Linaria L. –
De Vlasvink”.
ETYMOLOGIE N Kneu (1655 [VT]), Kneutje (ook
Knuit) <N/zuidN Kneuter (vóór 1540 [VT]),
Kneuteraar [WVD 1996] <N Knuijte (Van Heenvliet, c.1636) <N Knoterken (Kiliaan 1599)
<mnl cnuut, cnuyt (=kraai!) [vDE 1993; MH
1932]. De vogelnaam zou afgeleid zijn van mnl
cneuteren, cnueteren of cnoteren ‘kwelen,
kwinkeleren, stotteren’, verwijzend naar de kwelende (en licht ‘stotterende’) zang van de vogel
(zingt vaak groepsgewijs).
{Kneuteren heeft behalve een gunstige betekenis (‘prettig bijeen zitten te babbelen, kwinkeleren’) ook een ongunstige: ‘brommen, kniezen,
knorren’; knetteren is etymologisch verwant,
evenals de namen knaasjes, knijt, knuit, knut
voor ‘kleine stekende Mugjes’, wellicht via de
betekenis ‘brommen, zoemen’.}
Knijper Naam voor de Kneu ⇑ in Belgisch

Brabant [WBD met kaartje p.136]. De naam Knijperken wordt vermeld bij Kiliaan 1599 (met
omschrijving “acanthis”; mogelijk wordt hier de
Putter mee bedoeld). De vlaamse namen Kneker,
Knaiker, Knieker [WVD 1996 p.106] zijn mogelijk verbasteringen van de naam van het lemma.
ETYMOLOGIE Het WNT (kritiekloos overgenomen door Meertens 1971 en Weijnen 1996) verklaart de naam als nomen agentis bij het ww.
knijpen ‘in dalende richting vliegen’. Deze uitleg
is onbevredigend aangezien er aan de manier van
vliegen van Kneuen niets speciaals valt op te
merken! Qua benoemingsmotief mooi aansluitend op andere namen voor de Kneu en verwante
soorten uit het geslacht Carduelis is de interpretatie: ‘hij die de rijpe zaadjes uit de bloemhoofdjes van diverse soorten Composieten (met de
snavel) knijpt’; vgl. daartoe Keutje, Tukker,
Koddenaar, Frijter en mogelijk ook Putter.
[mb.BLOK.99,13]

Knobbelswan Officiële friese naam voor de
Knobbelzwaan ⇑ [Boersma 1972].

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan Cygnus olor (J F Gmelin:
Anas) 1789. Bij B&O 1822 en in Calkoen 1903
heette deze soort Tamme Zwaan. Eerder, bij
Schlegel 1858, maar ook nog zo laat als in
Thijsse 1944, heette deze soort nog (Gewone)
Zwaan, waarmee aangeduid werd dat nadere precisering van déze soort overbodig was. In het fries
werd door De Vries 1928 deze soort met als eerste naam Knobbelswan aangeduid. Vermoedelijk kwamen in de provincie Friesland de andere
twee soorten (Wilde en Kleine Zwaan) vaker voor
dan elders in het land, waardoor, toen men de
laatste twee wetenschappelijk herkende, vooral

vervolg KNOBBELZWAAN

Fusca (“Bruine [Eend]” bij Houttuyn, de Grote
Zee-eend) en Nigra (“Zwarte [Eend]” bij Houttuyn). Als de volgorde louter door de afnemende
grootte zou zijn bepaald geweest, had Linnaeus’
nummer 7, Anas Anser, tussen Cygnoides en
Tadorna in hebben moeten staan. Wat er bij Linnaeus dan meegespeeld heeft, lijkt duidelijk: die
knobbel op de snavel bij de eerste 6 nummers in
zijn volgorde! Toch is daar bij nummer 1 in de
tekst van Linnaeus eigenlijk geen aanwijzing
voor; de omschrijving luidt: “Anas, Rostro semicylindrico atro, Cera flava, Corpore albo”. De
omschrijving semicylindrico gebruikt Linnaeus
óók bij de Grauwe Gans, en bij nummer 2
(=Zwaangans) voegt hij aan deze term “basi
gibbo” (“’t grondstuk bultig” zegt Houttuyn) toe.
“Cera flava” is in feite uitsluitsel gevend: een
Knobbelzwaan heeft nooit geel aan de snavel.
Men weet niet goed wat men er van denken
moet. Zou Linnaeus misschien tóch de wellicht
aanwezige Knobbelzwanen (in Zweden en elders)
bij zijn nummer 1 méébegrepen hebben? Over
de geschiedenis van het voorkomen van Knobbelzwanen in West-Europa zijn AndersenHarild/Ruitenberg 1979 (De Knobbelzwaan) vrij
summier. Zij vermelden dat zowel in Denemarken als in N botten zijn gevonden van Knobbelzwanen, daterend uit het Stenen Tijdperk. Deze
waren soms tot fluitjes verwerkt (een foto van
zulke fluitjes in ViF p.954). “Daarna volgt een
lange periode waaruit we niets weten over het
voorkomen van de soort [=Knobbelzwaan]”.
Vervolgens noemen de auteurs verslagen van
meedogenloze jachten op Zwanen in Denemarken in de 16e en 17e eeuw. Aangezien daar o.a.
de data 12 augustus en 21 juli (1702 resp. 1690)
bij staan, moet men aan Knobbelzwanen denken
en niet aan Wilde en/of Kleine Zwanen (want die
zijn daar ter plekke ’s zomers niet). In N was (in
de 16e eeuw) het houden van tamme Knobbelzwanen zeer in zwang; het vormde een privilege
van de edelman en deze zaak was bij bijzondere
keuren zorgvuldig geregeld; het toezicht op naleving daarvan berustte bij de pluimgraaf. In een
plakkaat uit 1502 worden “Swanen” genoemd.
In een ander plakkaat uit 1552 staat: [Om te zorgen] “dat onse Swanen inden lande van Voorne
in heuren wesen ende rechten onderhouden worden” [zo is het aan een ieder verboden] “eenighe
wilde ofte tamme Swanen te schieten” [Brouwer
1953].
In Engeland waren Knobbelzwanen onder de
naam Tame Swan al bekend vóór de publicatie
van Gmelin in 1789, want in 1785 veranderde
Pennant deze naam in Mute Swan [Lockwood
1993 sub Mute Swan, Tame Swan en Wild

289

in het fries nadere specificatie nodig werd. De
naam werd ook al aangetroffen bij (de N vertaling
van) Brehm (c.1900): “De stamvader van onzen
Tammen Zwaan, de Roodbekzwaan of Knobbelzwaan (Cygnus olor), bewoont Noord-Europa
en Oost-Siberië.” (p.817) [Wilms 000830,1]. De
laatste zal hoogstwaarschijnlijk de vertaling zijn
van D Höckerschwan. Misschien is er ook de
invloed van deens Knopsvane (<Knubsvane) of
zweeds Knölsvan. De Knobbelzwaan is genoemd
naar de zwarte knobbel op de snavel, die bij het %
wat groter is dan bij het &. Vgl. ook Knob(be) en
Knobeend.
ETYMOLOGIE N knobbel (1526) <verkleiningsvorm van vlaams knob, knobbe of mnd knobbe
‘knoest, knobbel, uitwas’. Het zijn alle typische
‘kn-woorden’ met verwanten in het germaans en
keltisch (iers gnobh ‘knoest’), maar toch volgens
de nieuwste inzichten niet idg [Sijs 2001 p.216].
Zij geven iets gedrongens, iets afgeronds aan. Zie
ook sub Kanoet.
Het woord Zwaan heeft een etymologische verwantschap met Lat sonus ‘toon’ en dus niet met
Lat Cygnus en Lat Olor, welke beide ‘Zwaan’
betekenen. Zie verder voor de etymologie sub
Zwaan en sub Kleine Zwaan.
{Toen Gmelin in 1789 de Knobbelzwaan van
een geldige wetenschappelijke naam voorzag (31
jaar na Linnaeus 1758), gaf hij als type-locatie
op: Rusland. Waren er dan geen Knobbelzwanen
in Europa?? Men zou het haast gaan denken!
Linnaeus’ eerste Anas was: Anas Cygnus. Dat
was uiteraard van al zijn ‘Eenden’ de grootste en
dus stond die bij Linnaeus voorop. Maar …
zo heel consequent wás Linnaeus niet met dat
principe! In zijn familie Procellaria (OnweersVogelen bij Houttuyn 1763) staat als eerste
genoemd: Procellaria Pelagica! “Procellaria
nigra, Uropygio albo”. Dat kan niet anders zijn
dan wat Houttuyn er óók van maakt:
“de Gewoone Onweers-Vogel … veelal StormZwaluw geheten”. En dan komen bij Linnaeus
als nummers 2 en 3: P. Æquinoctialis (“Groote
Zwarte Onweers-Vogel” bij Houttuyn – het is de
Schoenmaker) en P. Capensis, de “Kaapsche
[Onweers-Vogel]” (de Kaapse Duif, zuidafrikaans
Seeduif). Het grootteverschil is zodanig, dat men
zich niet kan voorstellen dat Linnaeus zich vergiste. Er moet daar dus een ander aspect de volgorde bepaald hebben dan de (aflopende) grootte!
En dat gold óók voor de familie Anas! Want
als nummers 2 t/m 6 volgen: Cygnoides
(=“Zwaangans”, reeds bij Houttuyn 1763),
Tadorna (“Brandgans” bij Houttuyn; we weten:
het moet de Bergeend voorstellen!), Spectabilis
(de “Sierlyke van Kanada”, dus de Koningseider),

KOARNMOSK – KOEKELEVIE

Swan]. Het was n.a.v. de nieuwverkregen wetenschap dat Knobbelzwanen in Rusland in wilde
staat broedden. Knobbelzwanen werden dus in
onze contreien als ‘verwilderd’ of ‘gedomesticeerd’ beschouwd. Het is zeer wonderlijk dat Linnaeus in 1758 hiervan niet op de hoogte was.
Precies in het jaar 1789 ook maakt Van Cuyck
melding van broedende “wilde zwanen” op
Texel, waarvandaan misschien de volksnaam
Texelaar (=Wilde Zwaan; of ‘wilde Zwaan’?) nog
wel stamt [mb.970116].}

Koarnmosk Officiële friese naam voor de
Grauwe Gors ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911
geeft als westerlauwerske naam Grautsjert ⇑; in
1928 idem, maar daarnaast de naam van het
lemma. Zie ook sub Korenspork en sub Mosk
(=Mus).
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Koartsnaffelskoet Officiële friese naam voor
de Kortsnavelzeekoet ⇑ [Boersma 1972]. Deze
zeldzame soort is nog niet in de provincie Friesland waargenomen, ook niet op de friese waddeneilanden [ZVN 1999]. Voor skoet zie Skoet.
Kob Kobbe Groningse en friese benamingen
voor de Zilvermeeuw, ook wel voor andere
Meeuwen (vgl. Kobmeeuw, Kokmeeuw en Kapmeeuw). Kob is thans de officiële friese naam
voor de Kokmeeuw [Boersma 1972; Albarda
1897; De Vries 1912/1928] Op Schiermonnikoog (Fr) zijn de Kobbeduinen, waar (Zilver)meeuwen broed(d)en; men raapte de eieren voor de
consumptie. Vgl. ook Zeekip ⇑.
Er zijn varianten zoals gronings Kaap [Gavere
& Bemmelen 1856; VPG 1983 noemt de naam
niet (meer)], en fries Koop, Kôbel en Kôbeler.
Op Ameland (Fr) is de slotklinker een gutturaal:
Kaech. Dit maakt een verband mogelijk met
zeeuwsvlaams Kog ‘jonge Zilvermeeuw’ [B&TS
1995] en zeeuws Gògge (op Zuid-Beveland [B&TS
1995; Rynja 1983]). Op Schouwen (Zee)Kolle of
Kol.
De naam en zijn varianten komt in een nog
groter gebied langs de Noordzee voor, want er is
ook oostfries Kobbe, noordfries Kûb [De Vries
1928] en E (Sea) Cob (1530) [Lockwood 1993]. In
Brabant is Kobbe de benaming voor een mannelijke Duif [Weijnen 1996].
ETYMOLOGIE NEW 1992 p.341: “Het woord
kobbe duidt een dier aan met een dik, rond
lichaam; vgl. oudnoords kobbi =Zeehond”. NEW
en vDE 1993 onderscheiden Kobbe 1 (=Zilver-

meeuw) en Kobbe 2 (=Spinnenkop), maar
verklaren bij Kobbe 2: “genoemd naar het karakteristieke bolvormige lichaam”.
{Het tweede element in de vogelnaam Klipkop ⇑ acht vDE etymologisch verwant.} Er is etymologische verwantschap met het woord kuif (zie
sub Kuifaalscholver), en mogelijk met -kop ⇑.
Vgl. ook Kobi, Kopier en Koop.

Kobi Kobie Zeeuwse volksnamen op ZuidBeveland voor resp. Zeearend en Bruine Kiekendief, elders ook Cobi =Buizerd. Etymologisch
verwant met Kobbe, waarvan de oerbetekenis
zou kunnen zijn ‘bolle, dikke vogel’. Terwijl
Kobbe in het fries staat voor (o.a.) de Zilvermeeuw, is de lokale naam van deze soort op
Zuid-Beveland Gogge, mogelijk verbasterd uit
Kobbe?
Kobmeeuw Volgens vD 1970: “=Zilvermeeuw”.
Zie sub Kokmeeuw, Kobbe en sub Kapmeeuw.
Koddenaar Oude N naam voor de Kneu ⇑ in
NV 1789. Hij wordt ook vermeld in vD 1904. De
naam zou geïnterpreteerd kunnen worden als
‘vogel voorzien van een ‘kodde’’ op dezelfde
manier als mnl coddenaer ‘strijder voorzien van
een knots’. De vraag is dan echter welke betekenis van kodde zinvol is. Gezelle 1890 noemt als
vertaling van “fauvette à tête grise” (waarmee ws.
de Grasmus Sylvia communis bedoeld is) de
naam (/het woord) “kodde” [Bakker 2000]; misschien wijst dit op de lange staart van de Grasmus; misschien is het ook hetzelfde kodde- als
het eerste deel van de naam in het lemma.
ETYMOLOGIE Er zijn twee mogelijkheden: 1. de
naam is verwant met mnl code ‘jong Varken’ en
heeft dan als primaire betekenis ‘bolrond vogeltje’ (wat de Kneu nu niet bepaald is) (vgl. ook sub
Keutje, dat verwant met Kodde zou kunnen zijn)
of eventueel ‘kleine vogel’ (dit past wel iets beter),
ofwel 2. de oorspr. betekenis is ‘peuteraar’, wat
bij soorten als Kneu en verwanten meerdere
keren het benoemingsmotief is geweest (vgl. sub
Keutje, Knijper, Tukker, Frijter en Putter). Het
bijbehorende ww. is dan kotteren (ook koteren,
keuteren) =‘peuteren’ [Weijnen 1996] <mnl coteren ‘peuteren, stoken aan de tanden’ [MH 1932].
De n is dan door dissimilatie ontstaan (nl. uit
*Kotteraar) en de [t] is stemhebbend geworden.

Koekelevie Zie Kokelevie.

KOEKOEK

Koekoek
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Koekoek Cuculus canorus Linnaeus 1758. De
naam van deze vogel is hét voorbeeld van een
onomatopee of klanknabootsing, hoewel de
sonogrammen van het Koekoeksgeluid en dat
van door de mens uitgesproken “Koekoek”
enorm verschillen [med. Roy Slaterus].
Ook zal de wetenschappelijke naam (Lat
Cucul(l)us =Koekoek) onomatopoëtisch bedoeld
zijn. Fries Koekoek.
D Kuckuck <mhd gugguc; schwyzerdütsch
Guggu(g), (Gu)Gugger; E Cuckoo <middelengels cuccu (“Sumer is icumen in, Lhude sing
cuccu!” c.1240). Kymrisch (welsh) Cwcw is misschien geleend uit het E. F/mf Coucou (eind 12e
eeuw); provençaals Couguou (ook Cogu, Coucu,
Couguiéu(r)); catalaans Cucut; Sp Cuco; portugees Cuco; It Cúculo; raetoromaans Cucu; roev
meens Cuc. R Koekoesjka; tsjechisch Kukacka;
pools Kuku l̄ka; bulgaars Koekoevitsa; serv.kr./sloveens Kukavica. Gr/nieuwGr Kókkux;
albaans Qyqja. Oudindisch Kokila. Buiten het
idg: baskisch Kuku, estisch Kägu, fins Käki,
hongaars Kakuk, turks Guguk.
vD 1961/1970 noemt als gewestelijke naam
ook Koekuit (vD 1904 kende Koekuit nog niet als
vogelnaam), evenals WVD 1996 (kaartje op
p.117). Koekoet in Vlaanderen [WVD p.117;
Thijsse 1944]. Houttuyn 1762 spelde Koekkoek. De VK: “KUYCKUCK, KUYCK-KUYCK.
sicamb. J. KOCK-KOCK. Cuculus.” In het mnl:

Cockuut, cockuyt, cucuut, kukuut, cochuut,
Coecoec, coccoec, coccuuc, cucuuc, cuycuyc ⇑
[MH 1932; vDE 1993; NEW 1992]; cuccuc
(c.1240) [VT 2000].
Daarnaast noemt NEW ook mnl Gooc, welk
verband houdt met een oudere germaanse naam
voor deze vogel, die niet zo strikt onomatopoëtisch is, in die zin dat niet exact het vogelgeluid
wordt weergegeven, maar dat de naam verband
houdt met een ww. dat in het algemeen ‘roepen’
of ‘schreeuwen’ betekent (zie bijv. sub Reiger).
De grens tussen zuivere onomatopee en halfonomatopee is echter vaak niet goed te trekken.
De namen waar het hier om gaat zijn: zweeds
Gök, deens Gøg, noors Gjøk, nynorsk Gauk, ijsl
Gaukur, færös Geykur, E volksnamen Gawk,
Gowk (o.a. in Dorset, Yorkshire en Schotland)
<Gouke (Holme 1688) <Gowke (Turner 1544),
alle <oudnoords gaukr; daarnaast middelengels
Yek <oudengels geac. Verder mnd gok, oudsaksisch gak, gok en ohd gauh. Lockwood 1993
betrekt daarbij uit de keltische talen welsh Cog,
iers Cuach en de volksnamen Gog, Gok in Cornwall als mogelijk restant van het cornish, en vat
het element op als één noot van de koekoeksroep. NEW 1971/1992 echter verbindt met westfries geije ‘roepen’, oudengels giegan en oudnoords geyja ‘schreeuwen, blaffen’ (AEW 1957
nog niet!), litouws gauti ‘schreeuwen’, Gr góos
‘geschreeuw, weeklacht’ en oudiers guth ‘stem’
en ziet de naam dus als half-onomatopee. Zie
ook sub Koet.
In het licht van deze dubbele mogelijkheid valt
ook niet goed uit te maken, waar roemeens Cuc
bij moet worden ingedeeld. Het is misschien ook
nog mogelijk dat een aanvankelijk zuivere tweedelige onomatopee al in vroeger tijden was ‘afgesleten’ tot een éénlettergrepige naam voor de
vogel. Hetzelfde zien we tenminste ook bij sommige namen (zoals F Caille) voor de Kwartel,
welke als zuivere onomatopee met drie lettergrepen begonnen moeten zijn. Tenslotte moeten
ook nog de letse en litouwse namen Dzeguze en
Gegute (=Koekoek) genoemd worden, die drielettergrepig zijn. Inderdaad laat de Koekoek soms
in opgewonden stemming een driedelige roep
horen. Dit gebeurt vergeleken met de normale
tweedelige roep niet vaak, maar in het bovenstaande hebben we al met meer driedelige namen
voor de vogel kennis gemaakt.
De klankwetten van de Germaanse Klankverschuiving die hier van toepassing zouden moeten
zijn (nr.6, uitgaande van een g in het idg en een k
in de germaanse talen en nr.9, uitgaande van een
k in het idg en een h in de germaanse talen) gaan
voor het grootste deel niet op; de reden is ws. een

KOEKOEKSVEREN – KOERNOEL

constante herbenoeming van de vogelnaam naar
het Koekoeksgeluid, dat, naar we aannemen,
door de eeuwen hetzelfde is gebleven. Met één of
meer h’s is er trouwens helemaal geen naam
voorradig, of het zou *hoehoe of iets dergelijks
moeten zijn; bij een naam als D Uhu ‘Oehoe’ zou
men dan misschien kunnen overwegen dat het
ooit de naam voor de Koekoek is geweest.
De Koekoek vervult, vanwege zijn opvallende
roep, allerwegen een buitengewoon grote rol in het
volksgeloof; zie daarvoor G&G 1989 p.277-320.

Koekoeksveren Koekútsfear(ren) Volksnaam voor de Sperwer in Haarlem en Limburg
[B&TS; WLD] en in Friesland. De naam houdt verband met het volksgeloof, dat de Koekoek ’s winters in een Sperwer veranderde (en in het voorjaar
dan weer terug naar een Koekoek, valt aan te
nemen). Voor het tweede element in de naam zie
-veer.
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Koekút Oudere friese naam voor de Koekoek ⇑, bijv. in De Vries 1911 de enige. De Vries
1928 geeft als friese namen: “Koekút, Koekoek”
(in die volgorde). De naam van het lemma sluit
aan bij mnl Cockuut (zie sub Koekoek).
Koereiger Bubulcus ibis (Linnaeus: Ardea)
1758. Vrij kleine witte Reiger, die zijn broedgebied de laatste decennia vanuit Zuid-Spanje flink
naar het noorden toe heeft uitgebreid. In ZuidAmerika heeft de soort zich sedert 1910 gevestigd [Voous 1960]. In N werd de Koereiger pas in
1961 (als dwaalgast) voor het eerst waargenomen. vD 1961/1970 geeft de naam na het trefwoord ‘koepost’, onder vermelding van “in Egypte
inheems”, wat verre van volledig is. De vermelding “die van de rug van het vee insecten pikt”
geeft het verband met Koe al aan. Ook lopen deze
Reigers tussen de Koeien (of het vee in het algemeen) om door het vee opgejaagde insecten te
kunnen verschalken. De naam wordt gebruikt bij
Van Balen 1915 (voor Bubulcus coromandus).
Genoemd naar de Koe: D Kuhreiher, zweeds
Kohäger, deens Kohejre, ijsl Kúhegri, noors
Kuhegre; F Héron garde-boeuf (1845) (boeuf ‘Os,
Rund’;), ook: Pique-boeuf. Sp Garcilla bueyera,
catalaans Esplugabous, It Airone guardabuoi.
Vgl. de wetenschappelijke naam: Lat bubulcus
‘Ossendrijver, Koeherder’; Lat bos <Gr $@LH
bous ‘Os, Rund, Koe’; hongaars Pásztorgém
(pásztor ‘herder’, vgl. Pásztormadár =Pastor
roseus ‘Roze Spreeuw’ ⇑; gém ‘Reiger’). Voor de

etymologie van Koe zie sub Koevinkje. Genoemd
naar ‘vee’: fries Feereager, E Cattle Egret (cattle
~vlaams kachtel).
Voor de wetenschappelijke soortnaam ibis zie
sub Ibis. Houttuyn 1763 werd door de in Egypte
reizende Hasselquist (via Linnaeus 1758) in kennis gesteld van het werkelijk bestaan van de ‘Ibis
der oude Schrijvers’: “De Heer HASSELQUIST
heeft bevonden, dat ’er wezentlyk zulk een Vogel
in Egypte is, dien hy noemt, Reiger Ibis, geheel
wit van Lyf, met zwarte Pooten en groote
kromme Nagelen.” Deze omschrijving past niet
helemáál op de Heilige Ibis maar vele malen
beter op deze dan op de Koereiger, die de door
Linnaeus gegeven naam nu draagt! Linnaeus
1758 verstrekte een omschrijving in het Latijn:
“Ardea Capite lævi, Corpore albo, Rostro flavescente, apice Pedibusque nigris”, welke al meer
afweek van de door Hasselquist verstrekte. Houttuyn (p.213) vertaalde “Reiger met een gladden
Kop, het Lyf wit, den Bek geelagtig, doch de tip
zwart, gelyk ook de Pooten” en gaf aan deze vogel
de N naam “Egyptische [Reiger]” ⇑, welke dus
(door latere mogelijk ondoorzichtige beoordelingen inzake nomenclatuur!) nu opeens als een
vroege N naam voor de Koereiger is gaan gelden.
{Ook de Roerdomp heeft in zijn namen in de
romaanse talen een verwijzing naar de Koe of de
Os (zie sub Butoor), maar dat is vanwege het (als
een Koe of Stier) loeiende geluid dat de vogel
maakt. Hierdoor is in het catalaans evenwel verwarring ontstaan over de naam Esplugabous, die
nl. ook wel aan het Woudaapje (‘loeit’ ook, zij het
op veel bescheidener wijze) werd toegeschreven
[Maluquer i Sostres 1981]. Zie voor esplugamb.00A,13.}

Koernoel Volksnaam voor de Wilde Zwaan in
Ieper (WVl), genoteerd door De Bo 1873/1892 en
Gezelle 1881-1895 [WVD 1996 p.192]. Koernoel
zou een zuivere onomatopee kunnen zijn naar
het joelende geluid dat Wilde Zwanen, ook ’s
winters als ze in de Lage Landen opduiken, kunnen maken. De variant Karnoel ⇑ zou door het
fenomeen van vortoniges a verklaard kunnen
worden, evenals de varianten Karoen en Karhoen in Woumen (WVl) en Reninge (WVl).
Kanoer [De Bo] is nog weer een andere variant,
een anagram of r-metathesis van Karoen. In Zeeland is de naam Kernoel(je) opgetekend [B&TS].
Dat de namen zo verbasterd werden is ws. een
gevolg van een onbegrepen begin-woord, wat
men van een zuivere onomatopee verwachten
kan als de vogel die het desbetreffende geluid
maakt niet zeer algemeen voorkomt (zoals bijv.

KOET

wél de Koekoek; met deze naam werd dan ook
veel minder ‘gesold’).

Koet Volksnaam voor de Meerkoet, een bekende Ralachtige in de Lage Landen. In de
Achterhoek ook Koete, in West-Vlaanderen en
de Kop van Overijssel Koot en Kote. Noordfries
Blêskater [De Vries 1912] en (op Amrum en
Föhr) Bleskader [De Vries 1928].
Het woord maakt ook deel uit van de namen N
Zeekoet ⇑ en fries Seekoet (zie sub Skoet). Hoe
deze samenstellingen ontstaan zijn, staat nog te
bezien: in elk geval fries Seekoet is vermoedelijk
secundair aan fries Skût, waarbij de analoge ss.
Meerkoet ws. slechts een katalyserende werking
heeft gehad.
ETYMOLOGIE N Koet (Junius 1583) en Mercoet,
Meercoete (Junius 1567, 1581) [VT; FWH]
<“Meerkot” [HG 1669, ws. ook Gesner 1555]
<mnl coet, coete [MH] (cuut zou slechts gelezen
(geïnterpreteerd) zijn voor het éénmaal aangetroffen “kunt” [FWH]). De spelling mnl coet liet
tweeërlei uitspraak toe: [koet] en [koot]; beide
zullen van toepassing zijn geweest, afhankelijk
van de regio; in Holland zal de uitspraak [koet]
geweest zijn, in Vlaanderen en elders: [koot]. E
Coot ‘Meerkoet’ <middelengels coote, cote (als
familienaam John Cote in 1201 opgetekend).

Meerkoet
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De naam Koet wordt door de etymologische
woordenboeken verklaard als klanknabootsend1,2 [NEW, VT 2000, vDE 1993, Lockwood3
1993], maar FWH 1912 en Weekley 1967 (t.a.v. E
Coot) zijn terecht voorzichtiger. Weekley: “A
Low German word of unknown origin.” De
Meerkoet is niet bijzonder luidruchtig: Koet als
half-onomatopee ligt daarom niet zo in de lijn
der verwachting; het woord is ook geen nomen
agentis. De mogelijkheid van zuivere onomatopee kan doorgeschrapt worden: de Meerkoet

maakt geen geluid dat lijkt op “koet” (contra
Thijsse 1938). Onduidelijk is vooralsnog etymologische verwantschap met Koetsch ⇑, D Kauz
‘(Steen)uil, Katuil’ <mhd (stein)kutz [Suolahti]
(in mhd kuze ‘schreeuwlelijk’ is de betekenis
mogelijk secundair aan die van ‘Steenuil’) en
luxemburgs Brokeiz ‘Buizerd’. Wahrig 1992 veronderstelt Kauz <germ *kaujan ‘roepen’, in welk
geval Kauz een half-onomatopee zou zijn, en
ook Mackensen 1985 noemt D Kauz een
“Schallwort”. Maar mhd kutz(e) past niet goed
bij germ au.4 Meerkoet en Steenuil hebben echter een opmerkelijke gemeenschappelijke eigenschap: beide vogelsoorten zijn erg rond van lijf.
Hun namen zouden dáármee verband kunnen
houden. Ze zijn dan verwant met de vlaamse
vogelnaam Keutje ⇑, N keutel <germ *kutila,
waarvan de grondbetekenis is: ‘dik, rondachtig
voorwerp’ [VT] en N kol waarvoor zie sub Kol
Eend (Fries Markol = ‘Meerkoet’ is mogelijk
geen toeval)!
Alle genoemde woorden dan <idg *gēu, *gū
‘buigen, welven’ [AEW sub kýta ‘balg’].
Volgens Lockwood 1993 komt E Coot <westgerm *kōt-; volgens NEW is Koet <germ *kût
[spreek uit: koet] en is E Coot misschien uit het
N overgenomen. Beide theorieën zijn verenigbaar bij aanname van gerekte klinkers in germ
*kut/*kot-, waarbij *kot- door a-umlaut uit *kutontstaan is. Koot kan ook rechtstreeks uit germ
*kut- ontstaan zijn, net zoals N zoon <sunu.
Ofwel de etymologie is <germ *kut- <idg *guresp. <germ *kaut- <idg *gou-, ablautend bij
*geu-.
De visie van NEW volgend zou Koet een oerelict zijn bij germ *kūt-, een dentaalafleiding
van idg *gu-. De visie van Lockwood volgend zou
N Koet volkomen klankwettig uit germ *kōt- zijn
ontstaan, en zijn ook de E vormen goed verklaard, maar dan zouden Koot en Kote relictvormen moeten zijn.
Uit idg *gou- (ablautend bij *geu-) kunnen, via
germ *kaut (>*kôt) mnl coet [koot]/vlaams/overijssels koot en noordfries kater (in Blêskater)
ontstaan zijn [zie Klankwet nr.21]. Bovendien
zou de ā in Blêskater als ingweonisme verklaard
kunnen worden (naast Vlaanderen <*flaumðr
‘overspoeld (gebied)’ en de plaatsnamen Kaag
naast Koog <germ *kauga). De oe in Koet is vanuit germ *kaut- problematisch, net als de oe in
vlaams opdoemen (naast domen ‘dampen’) en in
Roerdomp (roer verwant met D Rohr en gotisch
ráus).
Interessant met betrekking tot de betekenis is
noordhollands (/westfries) koet ‘kuiltje, knikkerkuiltje’ [Pannekeet 1984 (1990)]. Onderdeel van

KOETSCH – KOEVINKJE

het begrip is ook hier het ‘gebogen, gewelfd’ zijn,
alleen hier in holle (niet in bolle) zin. Een dergelijk verband ziet men ook tussen N kuil ‘holte’ en
limburgs kuul ‘knuppel’ en tussen buts ‘deuk’
(bijv. een buts in de carrosserie van de auto) en
buts- (in Butskop en Potvis) ‘bolle buiging’ (van
de kop).
1

2

3
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Dat de naam zou zijn afgeleid van het N ww.
koeteren ‘onduidelijk praten, koeterwaals praten’ (mogelijk een frequentatief van mnl cuten
‘schimpen, brommen’, dat weer verwant is
met de onder mnl gooc (zie sub Koekoek)
genoemde woorden (oudiers guth ‘stem’)), is
bijna onmogelijk. Koet is veel ouder dan koeteren. Bovendien zijn zo de vormen Koot(e) en
Blêskater niet verklaard.
Anders ligt het met schwyzerdütsch Chutter,
Chût ‘% van Hout- en Holenduif’ (<tubenkutter <tub kûto), welke namen wél evident
onomatopeeën zijn, met bijbehorende ww.en
chûten, chûteren, elsässisch kitteren (de zwitserse woorden met hoogduits verschoven k>
ch) en zelfs zweeds kuttra en fins kuhertaa
[Suolahti 1909 p.212].
Lockwood 1993 schrijft verwisseling van E
Coot met E Kite ‘Wouw’ (bijv. in de volksnamen Bell Kite = Bald Coot ‘Meerkoet’) toe aan
volksetymologische verbasteringen, niet aan
werkelijke etymologische verwantschap. In de
visie van NEW (sub koet) wordt oudengels cyta
‘Buteo’ (>E Kite ‘Wouw’) echter opgevoerd als
verwant met Koet. De Buizerd Buteo heeft een
gedrongen silhouet [Van Dobben 1957 p.10];
qua betekenis past cyta dus uitstekend. Formeel past oudengels cyta na i-umlaut bij germ
*kūt.
Toch komen germ au en û ook wel in andere
etymologisch verwante woordparen voor bijv.
in N Kroos (<*krausa of *krūsa [NEW]) naast N
kroes, waarvoor zie sub Kroeskoppelikaan, en
het is in grote trekken de situatie die hier ook
voor Koot naast Koet wordt aangenomen.

Koetsch Koetuil Volksnamen in Limburg voor
de Steenuil. Zij zijn ongetwijfeld verwant met D
Kauz ‘(Steen)uil, Katuil’, dat in het mhd bijna
identiek aan Koetsch werd uitgesproken (mhd
kuze). Voor nog verdere eventuele etymologische
verwantschap, zie sub Koet.
De VK (c.1618) vermeldt: “KUTZ. germ. sax.
sicamb. [=brabants] Bubo, ulula. asio.” Dit is
ongetwijfeld de oude spelling van Koetsch, maar
niet duidelijk wordt, welke soort van Uil precies
bedoeld wordt.

Kerkraads koetsj en D (lokaal) Kauz hebben
ook de betekenis gekregen van ‘muts’, resp. ‘opgestoken haar’. De betekenis ‘Steenuil’ is primair, die van ‘muts’ is afgeleid “wegens overeenkomst” [Weijnen 1996]. Misschien is er hier
eenzelfde verband als tussen mnl ran(t)se ‘muts
met in plooien afhangende kap’ en Ransuil ⇑.

Koeveugeltie Volksnaam in het zuidwestdrents voor de Grasmus [Smit 1996]. Vermoedelijk is hier de Graspieper of anders de Witte
Kwikstaart (=Koevogeltien bij B&TS 1995)
bedoeld. Ook de Gele Kwikstaart kan in het spel
zijn (zie sub Koewachtertje). Uit het citaat in
Smit (“As de koenen bij de zomerdag in ’t laand
lagen de neerkauwen, zaag ie vaeke een koeveugeltie um de kop van de koe vliegen”) blijkt wel
dat dit niet de strikt in struiken verblijvende
Grasmus kan zijn.

Koevinkje Volksnaam in Groningen en elders
voor de Gele Kwikstaart [Schlegel 1858; VPG].
Deze zoekt graag het gezelschap van Koeien, of
vee in het algemeen, ter vergemakkelijking van
het vinden van insecten waarvan Gele Kwikstaarten leven. Vgl. D Schafstelze i.v.m. het
gezelschap houden van Schapen. De naam is
(/was) niet uitsluitend gronings, zoals Schlegel
1858 suggereert; B&TS meldt hem ook voor Overijssel, WBD voor één plaats in NB (Berghem), WLD
voor Maastricht (L) (maar daar voor de Witte
Kwikstaart) en Koeyvink bij Wegman 1765 gold
ws. voor Holland.
Het deel -vinkje betekent hier zo veel als
‘(Zang)vogeltje’, wat ook blijkt uit de synonieme
naam Koevogeltje in oostelijk NB en een deel van
Limburg [WBD; WLD]. Zie ook Koewachtertje.
ETYMOLOGIE N Koe (mv. Koeien) <N koe,
koeye [VK c.1618] <mnl coe [JvM Boek II
vs.1723] <oudnederfr cuon (3e nv. mv.); fries ko
(mv. kij) <oudfries kū; D Kuh <ohd kuo; oudsaksisch ko; E cow (archaïsche en gewestelijke
mv.-vormen kine en kye) <oudengels cū;
zweeds/deens ko, noors ku, ijslands kýr, färøers
kúgv <oudnoords kýr; <germ *k(w)o. F boeuf
<oudf buef (11e eeuw) <Lat bos (2e nv. bovis)
<Gr $@LH bous. Idg *guōu- [VT 2000]. Zie ook de
woorden onder Koereiger.
De romaanse woorden (die met b- beginnen)
en de germ woorden (die met k- beginnen) worden in diverse etymologische woordenboeken als
verwant genoemd; de verwantschap is echter
moeilijk te verklaren, anders dan dat alle
genoemde woorden onomatopeeën zijn, waarbij

KOEWACHTERTJE – KOKELEVI

de beginklank van het Koeiengeloei kennelijk
niet door alle volkeren op dezelfde manier werd
gehoord. Het N kinderwoord Koetje-boe is in dit
opzicht grappig: het verenigt de k- en de b- in
zich.

Koewachtertje Zou volksnaam zijn voor de
Grasmus ⇑ bij Hulst (Oost Zeeuws-Vlaanderen)
[Schlegel 1858, ws. later overgenomen door
Albarda 1897, vD 1898(1904)/1970 en B&TS]. De
naam berust vrijwel zeker op een misverstand.
Niet de Grasmus, maar de Graspieper Anthus
pratensis ⇑ zal bedoeld zijn. Deze vogel vertoeft
nl, net als Witte en Gele Kwikstaart, graag in het
gezelschap van grazend vee om de opgejaagde
insecten gemakkelijker in het oog te krijgen. In
Weert heet de Graspieper Graâsmoeëk en evenzo
zal bij Hulst met Grasmus de Graspieper bedoeld
zijn. Eenzelfde ‘vergissing’ treffen we aan in Smit
1996 bij het Koeveugeltie. B&TS noemt Koeiewachter(tje), Koewachterke en ook Koevinkje
(Groningen, Overijssel), Koemus (Limburg) en
Koevoetje (id. in vD 1970) als volksnamen voor
de Gele Kwikstaart en Koewachter, Kooheerderken (Twente), Koeistouwer (Vlaanderen) en Koevogeltien (Drenthe) voor de Witte Kwikstaart.
ZuidN wachten ‘hoeden van vee’; vgl. de plaatsnaam Koewacht (gem. Axel, Zeeuws-Vlaanderen) [BSP 1995].

Kog Kogmêêuwe Volksnamen in ZeeuwsVlaanderen voor de immature (nog bruine) Zilvermeeuw resp. Kokmeeuw ⇑ (náást Kokmêêuwe, waarmee het wel verwant zal zijn)
[Rogiers 1988]. Tuinman 1726 (Middelburg,
Zld): “Koggemeeuwen aan Land, onweêr aan
strand” [Swaen 1941]. Het is niet zeker welke
vorm het oudst is; uit 1623 en van Cats (15771660) zijn zeeuwse vindplaatsen bekend van
Coc-meeuken resp. Kock-meeuwen (met [k]
dus). Afwisseling met de glijder g (of ch) bij deze
Meeuwennamen is ook uit het noorden des lands
bekend: naast het veel daar voorkomende
Kob(be) is er op Ameland Kaech ‘Zilvermeeuw’
[ViF p.775]. B&TS 1995 melden zelfs Gog(ge) ‘Zilvermeeuw’ plaatselijk in Zeeland, waar kennelijk
allebei de k’s van Kok- vervangen zijn door g’s.
Indien de etymologie een andere is dan die van
Kokmeeuw (⇑ en zie sub Kapmeeuw en Kob,
Kobbe), dan is die niet bekend.
Kokelevi Kokkelevi Koekelevie Volksnaam voor de Kuifleeuwerik en de Boomleeuwerik [WLD; Bisschop van Tuinen 1892; Hens
1926]. Mogelijk is de naam louter onomatopoëtisch. Niettemin is verwantschap met F
Cochevis zeer voor de hand liggend, temeer daar
deze namen tot een grote groep behoren.
ETYMOLOGIE vDE 1993 meent dat F Cochevis
‘Kuifleeuwerik’ misschien ontstaan gedacht
moet worden uit coq ‘Haan’ en visage ‘gezicht’,
doelend op de kuif. De Haan speelt mogelijk ook
een naamsbepalende rol in een andere naam voor
deze zelfde vogels, namelijk Kop(p)ier ⇑. F
Cochevis (1327) gaat terug op mf Coquevil
(1289) [C&C 1995]. De laatste lettergreep hier-
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Kofjebrúntsje Zou friese volksnaam voor de
Braamsluiper zijn [Zantema 1992]. De Vries
1928 en ViF 1979 maken geen melding van de
naam. ViF geeft sowieso maar één naam voor de
Braamsluiper, terwijl Zantema een hele serie
voor deze soort opgeeft. Omdat Braamsluiper en
Grasmus erg op elkaar lijken, zullen de volksnamen voor deze twee nogal eens door elkaar lopen.
In ieder geval past de naam van het lemma (letterlijk ‘koffiekleurig vogeltje’) niet mooi op de
Braamsluiper; deze is nl. overwegend grijsbruin,
met een witte keel en een grijze schedel. De
Grasmus is iets lichter van kleur dan de Braamsluiper en daarom past de naam van het lemma
op deze soort nog minder, maar de Grasmus
heeft wel een roodbruine baan over de gesloten
vleugel. De naam past iets beter op de verwante
Tuinfluiter, maar optimaal op de niet-verwante
Winterkoning! Ws. heeft het gemeenschappelijk
element ‘haag’ in de volksnamen voor Winterkoning (fries Haechsnipke [ViF] en gronings Heegkroeperke [VPG]) en Braamsluiper (fries Haachhipper, Haachjekrûper [Zantema]) ervoor gezorgd dat de naam Kofjebrúntsje bij de verkeerde

soort is terechtgekomen.
ETYMOLOGIE fries kofje: misschien is deze
vorm als hypercorrectie van N koffie ontstaan. N
“koppie koffie” en “bakkie koffie” zijn immers
niet correct; corrigeert men “koppie” in “kopje”,
dan zou men bij hypercorrectie tot “kopje kofje”
kunnen komen. De slotklinker van koffie (en E
coffee), noch kofje, noch van D Kaffee en F café,
zijn etymologisch correct; de woorden zijn in het
N en E gekomen via turks kahve uit arabisch
qahwa. Zowel in het N (1596) als in het E (1598)
was de spelling van de (toen als turks beschouwde) drank: chaoua, bij Van Linschoten
1596 weliswaar bedorven tot “chaona” [Sijs
1998]. Het E kent een oudere vindplaats voor het
moderne woord (coffe in 1601) dan het N (koffij
in 1640).

KOKMEEUW – KOLFVINK

van, en de klanken van de eerste twee, komen
overeen met It Tottavilla ‘Boomleeuwerik’ (<It
Tottovilla [Houttuyn 1763 p.465]). De It naam is
duidelijk verwant met de Sp Totovía ‘Boomleeuwerik’. In portugees Cotovia ‘Thekla-leeuwerik’,
Cotovia-de-poupa ‘Kuifleeuwerik’ en Cotoviapequena ‘Boomleeuwerik’, evident verwant met
de Sp naam, komt dan de aanvangsmedeklinker
van de F naam weer terug. Ook catalaans Cotoliu
‘Boomleeuwerik’ behoort kennelijk tot de groep
verwante woorden.
De oorspr. betekenis van al deze namen is mij
vooralsnog onbekend. Mogelijk schuilt er het
woord avis ‘vogel’ in. De l kan zijn intrede gedaan
hebben als verkleiningsuitgang.
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Kokmeeuw Larus ridibundus Linnaeus 1766.
Officiële N naam voor deze kleine Meeuwensoort (ook wel Kapmeeuw genoemd), die de talrijkste der Meeuwen in ons land is en tevens
veelvuldig in het binnenland voorkomt. Daarnaast is er echter nog de volksnaam Kokmeeuw
(o.a. op Texel) waarmee dan de Zilvermeeuw
en/of de Grote Mantelmeeuw worden bedoeld.
Deze betekenis van de naam is ouder. Schlegel
1852 geeft KOKMEEUW als officiële naam (vet)
voor L. ridibundus, evenals Schlegel 1858
(p.602), maar hierbij de kanttekening: “De naam
van ‘Kokmeeuw’ wordt aan onze zeekust
gewoonlijk toegepast op de grote soorten van
Meeuwen (L. marinus, L. argentatus etc.); [L.
ridibundus] wordt ook Lachmeeuw genoemd.”
Houttuyn 1763 (p.147) geeft voor Linnaeus’ 4e
Meeuw, “Larus fuscus” op: “Kok-Meeuw of Burgemeester”. Hier worden kennelijk enige soorten
dooreengehaspeld, maar uit Houttuyns tekst
blijkt wel duidelijk dat hijzelf een grote Zeemeeuw op het oog heeft (“De grootte is omtrent
als die van een tamme Eendvogel.”). Het gebruik
van de namen “Kokmeeuw of Burgermeester” is
ook in B&O 1822 nog voor L. fuscus. Bij B&O heet
L. ridibundus “De kleine Zee-Meeuw”.
Bij de Zeeuwen Cats (1577-1660) en Tuinman 1726 vinden we de spreekwoorden: “Kockmeeuwen aen ’t lant, Onweer voor de hant” resp.
“Koggemeeuwen aan Land, onweêr aan strand”.
Swaen 1941 denkt dat hier Stormmeeuwen L.
canus bedoeld zijn, maar duidelijke aanwijzingen daarvoor ontbreken. Bij een nog oudere
zeeuwse vindplaats (De Zeeuwsche Nachtegael,
een liedboek 1623 uitgegeven te Middelburg) is
er sprake van het verkleinwoord Coc-meeuken,
wat op een naam voor de Kokmeeuw L. ridibundus wijzen kan.
ETYMOLOGIE Het element Kok- wordt in vDE

1993 als een klanknabootsing verklaard, maar
dit is uiteraard niet bevredigend voor L. ridibundus, omdat, zoals vermeld, met de naam Kokmeeuw ook andere soorten werden bedoeld. Het
geluid van L. ridibundus lijkt in ieder geval weinig op “kok”. Veeleer moet aan Kokmeeuw
<Kobmeeuw (<N Kob <Kobbe) of eventueel
<Kog(ge)meeuw gedacht worden. Voor meer
details zie ook sub Kapmeeuw.

Kokshen Benaming voor de Grote Jager onder
de scheveningse (Haring)vissers w.o. Jochem
Rog, naar eigen wn. aan boord van een vissersboot op de Doggersbank door dr. R Boddeke. Een
verklaring voor de naam werd niet verstrekt. Wél
werd verteld dat dezelfde vissers de Kokshen
onderscheidden van de Middelste Jager, die Elzenaar ⇑ werd genoemd [tel. 980328]. Jackson
1968 vermeldt de E namen Morrel Hen en Murrel Hen voor de Grote Jager aan de kust van
Yorkshire, de eerste ook wel voor Jagers in het
algemeen (p.27). Het eerste element in de E
namen betekent ‘donkerbruin’ [Lockwood 1993
p.105], het tweede komt zeer ws. overeen met
het tweede element in de scheveningse naam.
Het betekent ‘Hen, Kip’, maar fungeert, volgens
Lockwood, mogelijk als een noa-name (d.w.z.
een naam die vermijdt dat het ware ding met z’n
eigen naam wordt genoemd bijv. om onheil af te
weren). De Grote Jager is een gedrongen, forse
vogel met stevige poten: niet geheel ongelijkend
op een Kip (vgl. ook de naam Zuidpoolkip Chionis en zie sub IJspatrijs). Als het eerste element
een verbastering van Kob(be) en/of Kog ⇑ zou zijn
(vergelijkbaar met de vogelnaam Kokmeeuw!),
dan betekenen beide elementen in Kokshen hetzelfde (emfatische naam). Een noordamerikaanse naam voor de Grote Jager luidt Sea Hen;
twee F volksnamen zijn Mauve Poule (mauve
‘Meeuw’) en Poule de mer (F Poule ‘Kip’) [Wilms
980406,2]. Zie ook Zeekip.
Kolfvink Volksnaam voor de Vink ⇑. De naam
wordt gemeld door Gavere & Bemmelen 1856
voor “eene standvastige variëteit door de geheele
provincie Groningen, met een klein wit vlekje op
het midden van den nek”. VPG 1983 vermeldt de
naam echter niet meer. Uitgaande van dit laatste
kenmerk als benoemingsmotief zou men
kunnen denken aan Kolfvink <*Kolvink (met
metanalyse), waarbij het witte vlekje de ‘kol’ zou
kunnen zijn. De locatie van de kol op de kop is
dan echter wel een andere als bij de Kolgans.
Men zou ook kunnen vermoeden dat de naam

KOL EEND – KONINGSAREND

ingegeven is doordat Vinken misschien aan
Maïskolven knabbelden. In dit (onwaarschijnlijke) geval kan de naam niet van voor 1492 zijn,
want Maïs Zea mays is uit Amerika geïntroduceerd.
ETYMOLOGIE Misschien is de naam een verbastering van *Kafvink, ‘de Vink die tussen het
kaf naar graankorrels zoekt’. In dit geval is er dan
een volledige parallel met het E (Chaffinch
<oudengels ceaffinc) en me.Lat Furfurio ‘Vink’
(furfur ‘zemelen’) [Weekley 1967].

Topper

Kol Eend Naam voor het & van de Topper-

eend ⇑ in de collectie opgezette vogels van Vroeg
1764. De naam is gemotiveerd door de witte
krans van veren om de basis van de snavel; deze
is ook aanleiding geweest voor de E volksnamen
White-faced Duck en White-nosed day-fowl voor
het & [Jackson 1968].
ETYMOLOGIE N kol <mnl col, colle; mnd kolle
‘bles, hoofd’; oudnoords kollr ‘(kale) kop, (kale)
schedel, ronde (berg) top’; oudengels coll ‘heuvel’; te vergelijken buiten het germ: litouws galva
en oudkerkslavisch glava ‘hoofd’; oudindisch
gula- ‘kogel, speelbal’. Idg wortel *geu ‘buigen,
welven, zowel in holle als in bolle zin’. Vandaar
dat N kuil ‘holte’ etymologisch verwant is. Zie
ook de etymologie van Koet.

Kolgans Anser albifrons (Scopoli: Branta) 1769.

Koningsarend Oude N benaming voor de
(h.t.l. nauwelijks bekende) Keizerarend ⇑, door
Snouckaert 1908 opzettelijk in de huidige naam
veranderd. Het predikaat ‘konings’ komt ook
voor in fries Keningsearn ⇑, deens/noors
Kongeørn, zweeds Kungsörn, F Aigle royal en Sp
Aguila Real, maar al deze namen staan voor de
Steenarend ⇑, en niet voor de Keizerarend. Volgens B&TS 1995 is Koningsarend ook een N naam
voor de Steenarend.
Het ‘koninklijke’ van de “Arend” wordt verwoord door Jacob van Maerlant (c.1266):
vs.89 “Aquila dats een aren.
Sente Augustijn seit te waren,
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Het eerste element van de naam (kol) is synoniem met N bles ‘witte vlek op het voorhoofd van
een donkerharig Paard of een Koe’. We zien deze
woorden in de namen fries Kolgoes, D Kolgans
[De Vries 1928] en misschien in deens Kejl-gaas
[Syv c.1700, in Schiøler 1925] en in fries Blesgoes, D Bläßgans, deens/noors Blisgås, zweeds

Bläsgås en ijslands Blesgæs (<Blesugás [Schiøler
1925]). De volwassen Kolgans heeft zo’n ‘kol’ in
de vorm van een halfcirkelvormige witte baan of
vlek boven de snavel. E White-fronted Goose
betekent letterlijk: ‘witvoorhoofd-gans’.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
laat de soort niet volwaardig tot uitdrukking
komen, omdat ook Linnaeus 1758 alleen maar
Anas erythropus noemt (Houttuyn noemt deze
“Roodpoot”), welke speciesnaam tegenwoordig
aan de Dwerggans verbonden is. Niettemin
schrijft Houttuyn: “BRISSON meent, dat het [Linnaeus’ Anas erythropus] de zelfde zy als de
graauwe gevlakte Kanadasche [Anser albifrons
frontalis Baird 1858], dien EDWARDS de Spotter
[ws. “Laughing Goose”] noemt, welken LINNAEUS, als eene Verscheidenheid, betrokken
hadt tot de voorgaande Soort [Anas Anser]. Hy
noemt hem de wilde Noordsche Gans. De witte
plek op ’t Voorhoofd onderscheidt hem van de
andere Europese wilde Ganzen; gelyk ook de
zwarte Vlakken aan den Buik en de roode
Pooten.” In Vroegs collectie 1764) bevond zich
nummer 256, die “KOL of STEEN GANS ⇑
genoemd werd en waarbij men naar Edwards
Tab.135 en Linnaeus’ Anas Anser verwees. NV
deel 3 1797 noemt de naam van het lemma. B&O
1822 nemen hun eerste twee N namen kennelijk
uit Houttuyn 1763 over, en de derde uit NV
1797; er staat: “Anas Albifrons. – De wilde
Noordsche Gans, Spotter, Kolgans.”
Deens Kejl-gaas is volgens een korte omschrijving door Syv inderdaad de Kolgans (of misschien
de Dwerggans); het eerste lid zou misschien hetzelfde woord kunnen zijn als deens/noors Gaul
en zweeds Gagel, ouder deens Goul of Gogl [Fleischer 1796] namen voor de Rotgans [Schiøler
1925]. De betekenis hiervan gaat terug op oudnoords gagl, dat ‘kleine Gans’ betekent [AEW
2000; Falk & Torp; Wilms 000910,4].

KONINGSEIDER – KOOLMEES

Dat hi coninc es uutvercoeren
Voer allen voghelen te voeren:”
ETYMOLOGIE N koning <mnl coninc, cueninc
<oudnederfr cuning, cunig; oudsaksisch kuning;
fries kening, koaning, keuning <oudfries kining,
kinig, kening, kenig; D König <ohd kuning, chuning, chunig; E king <oudengels cyning; zweeds
kung, konung; noors konge <oudnoords konungr; germ *kuningaz is in het fins overgenomen als kuningas ‘koning’ en in het litouws als
kùningas ‘priester’. Het woord is afgeleid van
germ *kunja ‘(voornaam) geslacht’, waarmee N
kunne ‘sexueel geslacht’, N kind en Lat genus
verwant zijn (voor Lat gens zie gentilis sub
Havik). De koning was een afstammeling uit een
goddelijk geslacht.
Voor birdlore (=vogelfolklore) met ‘koning’ zie
sub Goudhaantje.

Koningseider
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Koningseider Somateria spectabilis (Linnaeus:
Anas) 1758. Een in Europa weinig voorkomende
Eendensoort (broedt op Spitsbergen en aan de
Witte Zee), die echter wegens de opvallende kleuren van het % toch al vrij vroeg (in ieder geval aan
Linnaeus) bekend was. De naam stamt ws. uit
IJsland (ijsl Æðarkóngur, letterlijk ‘Eiderkoning’), waar soms in grote kolonies van de Eidereend één enkel mannetje van de Koningseider
vertoefde; het lag dan voor de hand dit speciaal
gekleurde exemplaar (vooral de oranje snavelknobbel boven de grijze kop heeft iets koninklijks [Terres 1980]) als de ‘koning’ van de
aanwezige Eiders te beschouwen [Lockwood
1961; HVM 1969 p.213]. De naam, of althans het
begrip, zou via færös Æðukongur op E King Eider,

deens Kongeederfugl en N Koningseider kunnen
zijn overgegaan. Verder heeft de invloed van deze
zienswijze niet gereikt: Linnaeus gebruikte de
naam spectabilis ‘waard om gezien te worden’,
aansluitend bij zweeds Praktejder en D Prachteiderente. De naam Koningseider komt derhalve
niet uit het R taalgebied, waar de vogel vaker
voorkomt en waar hij niet zo’n uitzonderingspositie tussen de Eidereenden inneemt. R Gagagrebenoesjka, letterlijk ‘de Eider met een
(hane)kam’ (Gaga is ws. een onomatopee, R
grében’ ‘haarkam’).

Konings-Visscher Naam voor de IJsvogel, die
voorkomt in de Bladwyzer (=Register) van Houttuyn 1763. Desondanks blijkt uit de tekst in
Houttuyn 1762 (p.398) wel min of meer dat deze
naam geen authentieke N naam is, maar een vertaling van buitenlandse namen: “De Franschen
noemen hem Martin-Pêcheur, en de Engelschen
Kingsfisher; de Italiaanen Uccello Pescatore of
Pescatore del Re, dat is Konings-Visscher.” In
latere lijsten met N vogelvolksnamen komt de
naam dan ook niet meer voor.
Koolduif Volksnaam voor de Houtduif in Brabant [kaartje in WBD p.120; med. Hans v.d.
Griendt te ‘s-Hertogenbosch 1997], in delen van
Vlaanderen [WVD 1996 met kaartje] en in NoordHolland (?). Ook is er een D volksnaam Kohltaube (voor Hout- én Holenduif) [Wüst 1970].
Kool wijst hier op de naam van de groente (Brassica), waarvan deze Duif inderdaad soms (delen
van) bladen eet, zoals ook de groene blaadjes van
tal van andere, o.h.a. wilde planten [BWP 4 p.315].
Schlegel 1852 geeft deze volksnaam specifiek
voor Noord-Brabant op. De naam moet hier van
nog ouder datum zijn, gezien de vermelding van
“kool-duyue. j. Wilde duyue” in de VK (c.1618)
(p.267). Kiliaan was brabants-georiënteerd. B&TS
noemen de varianten Koldeuf voor Limburg en
Noord-Brabant en Kooldoeve voor de Achterhoek en Twente, WBD noemt Kulduif en Kool.
ETYMOLOGIE N Kool ‘Koolplant, Brassica’ <N
KOOLE (VK) <mnl cole, cool, kôle (c.1240), coil
(2e kw. 13e eeuw) [VT]; fries Koal; oudsaksisch
koli; D Kohl <mhd kôl, kôle, kœl(e) <ohd chol,
choli, cholo, chola; E cole <oudengels caw(e)l,
cāl; oudnoords kál (>fins kaali [AEW]); <Lat
colis, caulis ‘steel, (Kool)stronk’ <Gr kaulós ‘gevest, steel’.
Koolmees Parus major Linnaeus 1758. Het
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cole; fries koal <oudfries kole; D Kohle <ohd
kol(o); E coal <oudengels col; noors kull, zweeds
kol <oudnoords kol. <germ kula(n) ‘houtskool’.
Oudiers gual ‘kool’. Horatius (65 - 8 v.Chr.)
kende de brandstof (houts)kool onder de naam
Lat carbo. Dit woord wordt etymologisch niet als
verwant beschouwd. Oudindisch jvalati ‘hij
gloeit, branden’ wel.

-kop Onderdeel van vogelnamen als Gielkopbouman, Glanskop, Grijskopspecht, Kaalkopibis, Matkop, Roodkopklauwier, Swartkopmies,
Witkopeend, Witkopgors, Wytkopgoars, Zwartkop etc.
Het woord kop kwam vroeger heel wat minder
in vogelnamen voor; Houttuyns ‘Bladwyzer’
(1763) vermeldt maar één vogelnaam waar kop
in voorkomt: Roodkop. Dit is de naam voor de
neotropische Groene Tangara Tangara gyrola
(Linnaeus: Fringilla) 1758.
ETYMOLOGIE N kop ‘schedel, hoofd’ <mnl kop
(c.1265-70), cop (1272) ‘schaal, beker, hersenpan, schedel’; fries kop <oudfries kop ‘beker,
hersenpan’; D Kopf <mhd koph, kopf <ohd
chopf, kopf, cuph ‘schaal, beker’; E cup <middelengels/oudengels cuppe en/of E cop ‘top, kuif’
<oudengels copp; oudnoords koppr ‘beker, knop
aan een helm’. Simpele ontlening uit m.e.Lat
cuppa, waar de onverschoven k (vgl. Klankwet
nr.9) op zou kunnen wijzen, is ws. niet aan de
orde [VT; NEW; vDE]. Mogelijk verwantschap met
Kob ⇑.
Koperwiek Turdus iliacus Linnaeus 1766.
Synoniem T. musicus [BWP 5 p.1000]. Deze bij
ons op de trek voorkomende Lijsterachtige wordt
gekenmerkt door koperrode (roestrode of oranjerode) flanken. De kleur strekt zich uit tot over de
ondervleugel; dat zie je vooral goed als men de
vogel in de hand heeft. Misschien wijst de naam
er dus op dat hij gegeven is door Lijstervangers.
Hetzelfde kunnen we vermoeden bij de naam
Kramsvogel ⇑. Het begrip ‘koper’ wordt alleen in
de N naam voor de soort toegepast, maar het
beeld van de ‘rode (onder)vleugel’ vinden we
terug in fries Readwjok (read ‘rood’; wjok,
wjuk ‘wiek, vleugel’ (ook: Koperwjukje, Goudwjukje), vlaams Roodschoer ⇑, helgolandfries
Giildjúket, E Redwing <noors (nynorsk) Raudveng of oudnoords *raudwængja, zweeds Rödvingetrast, noors Rødvingetrost (zweeds Trast
=noors Trost ‘Lijster’; zie Drossel).
F Grive mauvis (<malvis <malavis (‘slechte
vogel’), Sp volksnaam Malvís en E volksnaam
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eerste element in de naam voor deze bekendste
onder de Mezen staat voor ‘(steen)kool’ in verband met de koolzwarte veerpartijen op de kop
en de borst. Echter, ook andere, maar minder bekende Mezensoorten hebben zoiets, en daardoor
kon het gebeuren dat E Coal Tit thans de officiële
E naam is voor de Zwarte Mees Parus ater, en
niet voor de Koolmees (deze heet Great Tit). D
Kohlmeise =‘Koolmees’. F Mésange charbonnière (=Koolmees) is naar betekenis hetzelfde.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Koolmees <N
“KOLEN-MEESE. J. BRAND-MEESE. Parus ater.
sax. kalmeseke.” (VK c.1618 p.265) en “KOOLMEESE. Parus maior, fringillago. <sax.> i. kolenmeese” (idem p.267) <mnl Coolmese, coolmees
[MH], maar ws. toch geen oudere vindplaats dan
bij Junius 1567 [Sijs 2001] (en dan is er niet meer
van mnl sprake).
D Kohlmeise <mhd kolmeis (15e eeuw [Suolahti]); E Coalmouse (volksnaam voor verschillende Mezen, bijv. Coalmouse ‘Zwarte Mees’
(1829) <E Cole Mouse (Pennant 1768)) <middelengels colmose <oudengels colmāse [Lockwood]; de naam heeft dus in Engeland zijn
oudste vindplaats.
{Wat met Parus ater (letterlijk ‘zwarte Mees’)
destijds werd aangeduid, is niet zeker. Juist
“Parus ater Kolmeiß” op Tab.44 in Jonston 1660
is zo mager afgebeeld dat de soort niet te bepalen
valt. Wél herkenbaar zijn hier: 1. “Parus Ceruleus minor Blaw meiß” (Pimpelmees), 2. “Parus
Major Spiegelmaß Brandmeiß” (Koolmees), 3.
“Parus sylvaticus Waldmeiß” (Zwarte Mees), 4.
“Parus Palustris Kolmeiß Aeschmeiß” (‘Zwartkopmees’, dus Glanskop en/of Matkop) en verder
de Kuifmees en de Staartmees.}
Houttuyn 1763 verduidelijkt de situatie wel
enigszins; Linnaeus’ 2e Mees, Parus major, geeft
hij weer met Plakker ⇑, Linnaeus’ 5e Mees, Parus
ater, met Zwartkop[mees], en Linnaeus’ 6e
Mees, Parus palustris, met Riet-Mees. In de tekst
vinden we, sub Plakker: “Dit is onze gemeene
groote Mees, dien men in ’t Fransch Charbonnière, in ’t Engelsch Oxeije, dat is Ossen-Oog, in
’t Hoogduitsch Spiegel-meiss en Brandt-meiss, of
ook Kohlmeiss, dat is Koolmees, doch eigentlyk
Kole-Mees, wegens zyn Kop, zo zwart als Houtskolen, noemt. Wy geeven ’er den naam van Plakker aan, of noemen hem Mees by uitmuntendheid en groote Mees, gelyk in ’t Engelsch,
Fransch en Hoogduitsch, ook gebruikelyk is.
Men vindt hem ook Fringillago getyteld, misschien om dat hy de Vinken aanlokt, door zyn
Geluid, ’t welk eenigermaate zweemt naar het
Geroep der Vinken.”
ETYMOLOGIE N (steen)kool <N kole [VK] <mnl
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Mavis ‘Zanglijster’ wijzen er op dat de vogel,
vooral als hij massaal in het (late) najaar binnentrok, als een slecht voorteken werd gezien (zie
ook onder Pestvogel!), als epidemievoorspeller of
simpel als wijnoogstvernietiger (maar daarvoor
komen de vogels te laat in het jaar!). Ook een
oude latijnse naam, Turdus illas, gegeven door
Gesner 1551, zou daarop kunnen wijzen (‘beruchte vogel’). Toevallig lijkt Lat illas op Lat iliacus (<Lat ilia ‘onderbuik’, wijzende op de rode
flanken.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
vermeldt de naam N Koperwiekje voor Linnaeus’ 3e Lijster, te weten “Turdus Iliacus”. Houttuyn heeft ws. de juiste soort voor, want hij
vergelijkt met E Red-Wing en D Roth-Drostel
(thans: D Rotdrossel). Linnaeus 1758 echter
geeft een warrige omschrijving (met een element
van de Grote Lijster erin), wat ws. de reden was
waarom men als jaartal niet 1758 maar 1766
gekozen heeft.
ETYMOLOGIE N koper <mnl coper (1240-1260)
[VT], copper, cueper <m.e.Lat cuprum <Lat aes
Cyprium, letterlijk ‘koper uit Cyprus’; Gr Kupros
= Cyprus.
N wiek ‘vleugel’ <N “Wiecke. vetus, hol.scamb.
j. vloghel” (Kiliaan 1588 [DT 020904]).
{De VK geeft voor wiecke een in Vlaanderen
geldend lemmet ‘lampenpit, kaarsenpit’, in welke
betekenis het woord wiecke nog verder terug vervolgd kan worden tot een idg wortel *weg- ‘weven,
wikkelen, knopen’; vgl. idg *webh- sub Beflijster.}
Het verband met de betekenis ‘vogelvleugel’ is
misschien te leggen via de betekenis ‘molenwiek’, die enerzijds een ‘geweven’ patroon van
latjes vertoont, anderzijds wind opvangt, zoals
ook de wieken van vogels immers doen. Fries
molewjuk, E wing of a mill, zweeds kvarnvinge
en F aile de moulin (daar was de ‘vogelvleugel’
(<Lat ala) er het eerst) ondersteunen het verband
tussen de molenwiek en vogelwiek. Het kan er
om spannen, welk van de twee begrippen ‘molenwiek’ (1537) en ‘vogelvleugel’ (1561) er het eerst
was. Als het woord wiek er voor de vogelwiek eerder was dan voor de molenwiek, is de grote vraag
hoe het (eventuele) verband met de (geweven)
kaarsenpit gelegd moet worden. Van Wijk 1912
suggereert dat zo’n verband gelegd zou zijn door
jagers (dacht dan misschien aan een zin als “Ik
schiet je voor je kersenpit” en aan de uitdrukking
“in zijn wiek geschoten zijn”). In N werden
molens ws. door terugkerende kruisvaarders (na
1100) voor het eerst geïntroduceerd, dus ouder
kan wiek ‘molenwiek’ niet zijn. In Vlaanderen
kent men niet de begrippen molenwiek en vogelwiek; voor de laatste in Vlaanderen vlerk, vleugel

en andere woorden. Dat wijst erop dat wiek
‘vleugel’ van hollandse of mogelijk van friese
(wjuk, wjok <oudfries *wiūke [Muusbe 2001
p.760]) herkomst is.
De Tollenaere (in litt. 020904) vindt het raadzamer wiek 1 ‘lampenpit’ te scheiden van wiek 2
‘vleugel, molenwiek, zijstuk’. Van deze laatste is
de oudste vindplaats voorlopig 1466-67 in de
betekenis ‘zijstuk van een sluis of brug’. {Ws.
vereist deze laatste betekenis een wiek 3, gelijk
aan wijk, afgeleid van het ww. wijken
[mb.021001 aan Fryske Akademy].}

Kopier Koppier Limburgse volksnaam voor
de Boomleeuwerik ⇑ [B&TS 1995; niet in WLD].
Houttuyn 1763 noemt de naam al onder de
bespreking van Linnaeus’ 2e ‘Leeuwerik’,
“Alauda pratensis”, als volgt (p.464): “… deeze
… dien sommigen Koppier noemen en de Franschen Alouette des Préz of Farlouse, de Engelschen Titt-Lark, de Italiaanen Spipola, Calandrino of Scozzetta, de Duitschers Wiesen-Lerch,
dat is Leeurik der Graslanden.” De naam is
mogelijk zelfs nog ouder, als het dezelfde naam
“coper” is, die Buffon bij Gesner (1555) gevonden
heeft, of de naam “copera”, die Suolahti 1907
noemt bij Turner (daar voor de Kuifleeuwerik)
[Wilms 960715,1]. De verklaring/etymologie
van de naam is nog niet geheel zeker. B&TS
(p.164) opperen dat het steeds maar weer herhaald zangmotief als het ware gekopieerd wordt.
Wilms [in litt. 960628] vestigt de aandacht op
het voorkomen van de familienamen Kopier en
Koppier, o.a. in Utrecht; Copier (en 1x Koppier)
in ’s-Gravenhage. De betekenis van dit woord
c.q. deze naam is niet te vinden in vD 1970. MH
1932 geeft: mnl Coppier =‘Haan’. [mb.971115]
Een verband tussen mnl Coppier ‘Haan’ en de
vogelnaam zou te leggen zijn als de vogelnaam
oorspronkelijk op de kuif-dragende Kuif- en/of
Veldleeuwerik sloeg. Het citaat uit Houttuyn
1763 wijst daar inderdaad op (Veldleeuwerik in
dat geval). Verder speelt de Haan mogelijk ook
een rol bij de verklaring van de vogelnamen rond
Kokkelevi ⇑, voor ongeveer dezelfde vogelsoorten
(waaronder dan vooral de Kuifleeuwerik; ⇑ en zie
sub Kobleeuwerik).
ETYMOLOGIE Hangt vermoedelijk samen met
mnl coppe ‘kruin, met haar begroeide schedel’
en N Kobbe ‘Zilvermeeuw, Hen, mannelijke
Duif’ ⇑. De verbinding naar de vogelnaam
Kop(p)ier en mnl Coppier ‘Haan’ zit ‘m in de
kruin, die een kuif draagt (dit keer niet van
haren, maar van veren, resp. een ‘kale kuif’ als de
Hanenkam). De gemeenschappelijke betekenis

KORENFEEP – KORHOEN

van al deze woorden is ‘welving’, wat ook van toepassing is op ‘kruin’ (en van toepassing was op
‘kuif’; meer daarover sub Kuifaalscholver) en op
de sub Kobbe genoemde vogels, die alle een
gewelfde (gebolde) lichaamsvorm hebben.

Korenfeep Naam voor de Huismus in Grathem (L) [WLD p.50]. Het eerste deel van de ss.
vindt men ook in Korrepikker en Korrezeiker
(Korenpikker en Korenzeiker) ⇑, duidend op
de bekende relatie van de soort met koren. Voor
-feep zie Feep.
ETYMOLOGIE N koren, koorn <koren, korne
[VK] <mnl corn, coren, coorn, corne; D Korn
<ohd korn; E corn <oudengels corn; fries koarn
‘gerst’ <oudfries korn; oudsaksisch korn; zweeds
korn ‘korrel, zaadje’, noors korn <oudnoords
korn; gotisch kaurn ‘koren’ en kaurno ‘korrel’;
verwante woorden buiten het germ: Lat granum
‘(graan)korrel, pit’ (>F grain, >N graan, ook: N
grein(tje)); oudiers gran ‘koren, kern’; oudpruisisch (een uitgestorven baltische taal) syrne; oudkerkslavisch zrino, zruno ‘koren, kern, bes’ (>R
zernó ‘graan, korrel’; litouws zirnis ‘erwt’; voor
de basisbetekenis geeft Wahrig germ *kurna ‘korrel’ <idg *grno-; Muller & Renkema 1963:
*g(e)r+ax ‘fijn wrijven, malen’ of NEW 1992: idg
*ger ‘rijp worden’. Etymologisch verwant is N
kern (zie sub Kernbijter).
Korenkwet Regionale zuidN naam voor de
Bosrietzanger (niet in WVD 1996, WBD of WLD;
wel Korenzanger in Waasland), vermoedelijk in
Lier (A) en omgeving [Van Spaendonk in litt.
990907]. Het eerste deel wijst op de biotoop (de
soort broedt (broedde) graag langs korenvelden),
het tweede element is een halfonomatopee (van
kwetteren, iteratief van mnl quedden <onl/oudnederfrankisch quethan. {Evenzo is kwelen een
iteratiefvorm (geweest): <mnl quedelen ‘kwetteren, kwelen, kwinkeleren’ [MH 1932]; ook <onl
quethan [mb.99b,37].
Er bestaat ook Korenkets [B&TS 1995]. Hierin
is kets =‘mus’; zie sub Kets.

Korenspork Volksnaam in Groningen voor de
Grauwe Gors, vermeld in Albarda 1897, maar
niet in VPG 1983. B&TS spellen Koornspork.
Deze naam betekent precies hetzelfde als de officiële friese naam Koarnmosk voor de Grauwe
Gors, nl. letterlijk ‘korenmus’. Vgl. naar de vorm
noordfries Sparreg, Sparig ‘Mus’ en syltfries
Kuurnsparig ‘Ringmus’ [De Vries 1928] en naar
vorm én betekenis noors Kornspurv en zweeds
Kornsparv ‘Grauwe Gors’. Ook in het E relatie
met het koren ‘graan(korrel)’: Corn Bunting,
Corn Bird. In het F evenwel met grasveld: Bruant
proyer (proyer <oudf praiere ‘(oiseau) des prés’;
vgl. Am prairie). In de Lage Landen broed(d)en
Grauwe Gorzen zowel in korenakkers (bijv. in
Groningen) als in graslanden (de uiterwaarden
langs de Grote Rivieren) [Teixeira 1979]. Zie
voor -spork ook sub Spreeuw.
Korhoen Tetrao tetrix Linnaeus 1758. Synoniem Lyrurus tetrix. Dit is de enige inheemse N
vertegenwoordiger van de Ruigpoothoenders
Tetraonidae. Het werd tot voor kort nog
bejaagd(!) en is nu vrijwel uit ons land verdwenen. Fries Kuorhin ⇑. Zie ook Moerhoen, Berkhoen en Kasteelhoen.
In de oudste zgn. ‘plakkaten’ (van hogerhand
uitgevaardigde wetten, die de gewone man het
bemachtigen van wild en gevogelte verboden),
wordt melding gemaakt van “Moerhoenderen”.
Met deze naam worden Korhoenders bedoeld
[Brouwer 1953]. Of er echter soms geen andere
vogelsoorten mee bedoeld worden, is niet geheel
zeker. De naam komt nl. voor in het “Placaet opt
stuck vande Wildernisse van 27 Maart 1502”,
dat van toepassing was in “de Haerlemmerhout,
ende over al ’t Duynmeyerschap van Noorthollant”. Dit zou dan op het voorkomen (ooit) van
het Korhoen in Noordwest-N wijzen! Als alternatief voor het Korhoen valt te denken aan
Waterhoen (vgl. E Moorhen) en/of Meerkoet
[Houttuyn 1763 p.402]. Houttuyn maakt melding van een Plakkaat uit 1684, waarin de naam
Korhoenderen voorkomt (als een onderdeel van
“Edel Gevogelte”). Bij Kiliaan 1599 komt de
naam van het lemma nog niet voor [FWH].
ETYMOLOGIE Het eerste deel van N Korhoen
staat in relatie tot het ww. korren, dat een veelheid van geluiden weergeeft (o.a. knorren, kirren,
koeren), maar ook het baltsgeluid van de Korhaan. Qua vorming is Korhaan te vergelijken met
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Korenschriek Naam voor de Kwartel in de
Betuwe [Alleyn et al. 1971]. Inhoudelijk komt de
naam geheel overeen met E Corncrake waarmee
echter de Kwartelkoning wordt aangeduid. De
Kwartel bevindt zich o.h.a. vaker in het koren,
Kwartelkoningen houden zich meer in grasland op.
Het element Schriek ⇑ komt ook zelfstandig
voor; het is een naam voor Waterral [Schlegel

1854; vD 1904] en Kwartelkoning [Schlegel
1854; vD 1961].
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KORMORAN – KORNUUT

nederduits Kurrhahn ‘Kalkoen’ (<mhd kurren).
Zweeds Orre en ijslands Orri lijken en zijn
mogelijk ook onomatopeeën, waaraan in het
deens en noors het woord voor ‘vogel’ is toegevoegd: deens Urfugl, noors Orrfugl. Deze klanknabootsing zou ook in het D kunnen spelen bij
ohd ūrhuon (>D Auerhuhn) en/of ohd orrehan of
orhan. Oudnoords orri wordt echter in verband
gebracht met Gr DD0< arrèn ‘mannelijk, sterk’,
in welk geval het onomatopoëtisch karakter van
de namen toeval zou zijn. Er is echter nóg een
etymologische complicatie, en dat is het bestaan
van N Woerhaan ‘Fazantenhaan’ en oudengels
worhona. Met deze woorden kan oudnoords orri
verwant zijn via het fenomeen dat anlautend wbij oudnoordse woorden neiging had te verdwijnen (bijv. oudnoords úlfr ‘wolf’, ormr ‘worm’, urð
‘woerd, terp’ en orð ‘woord’. Wanneer op die
basis verwantschap aangenomen mag worden,
dient het woord ‘woer-’ primair verklaard te worden. Holthausen 1934 gaat uit van een betekenis
‘wild’ of een gerelateerd ohd wuorag (=‘in een
roes’) [Wilms 960528,5].
In de wetenschappelijke naam urogallus ‘Auerhoen’ kan uro- ook afgeleid zijn van Gr @bDV ourá
‘staart’, naar de opvallende staartvorm van zowel
Auerhoen als Korhoen (liervormig).
{E (Black) Grouse (<middelengels grewes
(1547) of grows (1531) (deze namen worden verondersteld in het mv. te staan) <oudf *grue (niet
in de betekenis van F grue =Kraanvogel)
<laatLat grutas (4e nv. mv.; =‘Veldhoenders’)
(Giraldus c.1185) wordt door Lockwood 1993
als een in oorsprong zuivere onomatopee beschouwd, naar de baltsroep van de Korhaan.}

(gelatiniseerde vorm?)).
ETYMOLOGIE De naam van het lemma komt,
ws. weliswaar via D Kormoran en Cormorant
(1687 [Suolahti]), uiteindelijk uit het F. F Cormoran (1550) <mf cormorant (1374) <oudf corp
marenc (‘corbeau marin’, ‘zee-raaf’; idem catalaans corb mari, portugees Corvo-marinho en Lat
Corvus marinus (8e eeuw) letterlijk ‘Raaf van de
zee’).

Kormoran Naam voor de Aalscholver bij
Houttuyn 1763, in NV 1770 en bij B&O 1822. Het
is mij niet bekend, of de a kort of lang werd uitgesproken. Feit is dat de naam niet meer werd vermeld door Schlegel 1828, 1852 en 1854-1858,
Albarda 1897, Snouckaert 1908 en vD 1904,
maar later toch in verzamelingen van vogelvolksnamen [Rynja 1983; B&TS] is ingetreden onder de
spelling Kormoraan.
WLD geeft Cormoran als frequent gebruikte
volksnaam in West-Vlaanderen (p.197). Gezien
de spelling met c zal deze naam uit het F zijn
overgenomen (misschien zelfs met F uitspraak),
terwijl van N Kormoran te verwachten valt dat
dit op D leest geschoeid is (hoewel Houttuyn
schrijft op p.115: “Onder de Engelschen, zo wel
als by de Franschen, is de naam van Cormorant
of Kormoran in trein …”, en niet naar andere D
namen verwijst dan Vught-Arsz en Schulveren

Kornuut Volksnaam voor de Kneu in een niet
nader gepreciseerde plaats van het land [B&TS
1995]. Albarda 1897 geeft de naam op voor de
Groenling in Groningen, maar VPG 1983 (p.50,
346) bevestigt slechts het voorkomen van de
naam Kernuut ⇑ voor de Kneu. vD 1904 geeft
Kornuit als naam voor de Groenling en onder
Vlasvink vermeldt deze bron: “zekere vogel met
fraaie geelgroene vederen; hij wordt ook greenling, groenvink, grunsel en kornuit geheeten.” In
vD 1961 is dit artikel aangepast: de naam Vlasvink is er één voor Groenling en/of Barmsijsje
geworden (wat wegens de kleur m.b.t. Barmsijs
niet kan kloppen).
Kernuut en Kerneutje zijn varianten van Kornuut of Kornuit, waarbij het fenomeen van vortoniges a (enigszins) speelt: de klinker van de eerste
onbeklemtoonde lettergreep varieert doordat de
daarop volgende lettergreep de klemtoon heeft;

Aalscholver

E Cormorant is al van of voor c.1275, toen cormerant is opgetekend, geleend uit het F. De -t
werd ws. als “frans” ervaren, net zoals dat met de
-t in het in of vóór 1166 uit het F geleende Faisant
(in de mansnaam John Faisant) het geval was,
naar analogie van bijv. E pleasant <F plaisant.
(mf cormorant en faisant (1170) werden zelfs in
het F met (onterechte) slot-t gespeld).

KORREPIKKER – KORTSNAVELBOOMKRUIPER

mnd karnūt ‘kornuit, makker’ is ook bekend.
De betekenis van de vogelnaam is vermoedelijk dezelfde als die van mnl cornuut, cornuyt,
namelijk “sukkel, kinkel, vlegel” [MH 1932]. Dit
is daarom zeer aannemelijk, omdat vogelnamen
dikwijls scheldnamen zijn en omgekeerd zijn
vogelnamen dikwijls tot scheldnamen voor personen geworden. In het geval van de Kneu zijn er
in het bijzonder een aantal notoire scheldnamen
te vermelden: Heikneuter en Tukker. De mening
van B&TS 1995 (p.250, 252) dat de vogelnaam
juist een “vriendelijke” is, staat daar lijnrecht
tegenover.
ETYMOLOGIE N kornuit ‘makker, kameraad’
(soms nog met ongunstige bijbetekenis) <mnl
cornuut, cornuyt, cornuit (1285), cornut (c.1265)
‘boer, sukkel, pummel, vlegel, kinkel’ [MH; NEW;
VT] fries kornút ‘kornuit’, kenūtsjes, kornãtsjes
‘kornuiten’; mnd kornût(e), karnût(e). <Lat cornutus ‘gehoornd’, wat te maken kan hebben met
een oud gebruik in het vroegere handwerksgilde
dat de nieuweling horens droeg [NEW], ofwel het
verwees naar de ‘gehoornde’ (=bedrogen) echtgenoot, ofwel het was een aanduiding van een
gemijterde (‘gehoornde’) bisschop, ofwel het was
een scheldwoord voor ‘homosexueel, verrader,
ketter’ [vDE]. Via het eerstgenoemde verband
kunnen de betekenissen ‘collegialiteit/kameraadschap’ enerzijds en ‘sukkelachtigheid’ anderzijds zijn ontstaan.

en/of Lat picus ‘Specht’). Voor de etymologie van
bek, zie aldaar.
N zeiken <mnl seken, seiken (Bern. c.1240
[VT]); (fries mige is etymologisch niet verwant;
zie daarvoor sub Mistellijster); nnd seken; D
seichen <mhd seichen <ohd seihhen ‘pissen’; E
(dial.) sike ‘beekje dat ’s zomers droogvalt’
<oudengels sic (vgl. oudengels sicerian ‘sijpelen’;
zweeds/noors (dial.) sik, sike ‘moerassige plaats’
<oudnoords sik; buiten het germ: Lat siat ‘pist’;
tochaars sik ‘overstromen’. Idg *sei ‘zijgen’.
Voor de etymologie van koren zie sub Korenspork.

Korrewietje Volksnaam voor de Bosrietzanger in Woensel bij Eindhoven (NB) [Frank
Neijts 031205]. WBD vermeldt de naam niet. Het
eerste element is ‘koren’, naar de broedbiotoop
(koren- en Roggevelden); deze is helaas verdwenen, en daarmee de meeste Bosrietzangers. Het
tweede element is vooralsnog onduidelijk. Het
komt ook voor in Kakkewietje, lokale brabantse
volksnaam voor de Spotvogel, maar daarin is het
duidelijk klanknabootsend. Mogelijk is het dat
echter bij Korrewietje ook; het element -wietje zit
wel in de rijke zang van de soort verweven.
Kortbekzeekoet N naam voor de Kortsnavel-

zeekoet ⇑.

Kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris
Linnaeus 1758. Moeilijk te onderscheiden van
zijn dubbelganger, de Boomkruiper, maar onderhavige soort heeft gemiddeld een iets kortere snavel. In N is deze soort nog maar sinds kort
broedvogel; als trekker uit het noorden kwam
een andere ondersoort, de Taigaboomkruiper ⇑
al iets langer in N voor. De huidige naam staat
vermeld o.a. in ZVN 1999, en eerder al bijv. in
Van Dobben 1957.
ETYMOLOGIE N kort <mnl curt, cort (12201240), oudnederfr kurt; fries koart; mnd kort; D
kurz <mhd/ohd kurz (dit woord heeft de Hoogduitse Klankverschuiving (c.500) ondergaan,
gezien de tot z [ts] verschoven t), maar ook ohd
kurt, churt met onverschoven t (dus geleend na
de Hoogduitse Klankverschuiving); oudnoords
kortr, kurtr <mnd kort [AEW]; <Lat curtus ‘verkort, verminkt’; {E short <oudengels scort,
sceort, <volksLat *excurtus (evenals ohd scurz),
ofwel short is verwant met E shear ‘scheren, glad
afsnijden’ [Weekley 1967]; zie ook E Shearwater
sub Hoanskrobber}. Gr keíroo ‘scheren’. <idg
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Korrepikker Korrezeiker Volksnamen voor
de Huismus in Broekhuizenvorst (L) [info Justin
Jansen & Patrick Palmen; WLD; niet in Rynja
1983 of Hens 1926; B&TS vermeldt Korezijker
voor Noord-Limburg]. De naam Korrepikker zal
duiden op de in de ogen van de boeren onhebbelijke gewoonte van de Huismus om het te velde
staande koren aan te pikken. Dat dit echt niet
gewaardeerd wordt, volgt wellicht uit de kwalificatie ‘-zeiker’. Dit laatste geeft ws. ook aan dat de
Huismussen met dat koren-pikken ‘eindeloos’
doorgaan (zeiken in de betekenis van ‘zaniken,
zeuren’). Het kan ook zijn dat met zeiken ‘onderpoepen’ bedoeld wordt. Zie ook Korenfeep.
ETYMOLOGIE pikken (1. een p(r)ik uitdelen; 2.
met de snavel opnemen; 3. stelen) <N picken,
becken (VK c.1618) <mnl picken, pecken ‘pikken, houwen, oogsten, maaien’; fries pikke; mnd
pecken; D picken ‘met de snavel opnemen’ (bijv.
Körner picken), ook: ‘steken, prikken’ <mhd bicken en/of <F piquer; E pick <middelengels pikken; zweeds picka, noors pikke <oudnoords
pikka ‘pikken, houwen’; de oorsprong van het
woord is germ (*pikkon) en/of romaans (F piquer

KORTSNAVELZEEKOET – KRAAGTRAP

*ker ‘afsnijden’.
Voor de etymologie van snavel zie sub Geelsnavelduiker.
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Kortsnavelzeekoet Uria lomvia (Linnaeus:
Alca) 1758. Deze bij ons zeldzame wintergast is
van de bekendere Zeekoet de noordelijker tegenhanger, die daarom iets groter van lichaam is
(Regel van Bergmann; zie sub Grote Grijze Snip)
en iets kortere snavel heeft (Regel van Allen). De
snavel lijkt daardoor (en ís in feite ook) iets dikker (=hoger of dieper) dan die van de Zeekoet,
wat de naam Dikbekzeekoet ⇑ verklaart. In ZVN
1999: Kortbekzeekoet. Fries Koartsnaffelskoet
[Boersma 1972].
De friese en N namen zullen mede geïnspireerd zijn op sommige buitenlandse, zoals D
Dickschnabellumme, Am Thick-billed Murre of
R Tolstoklóewaja Kaira (R HË:FHZ6 tólstyj ‘dik’;
vgl. de naam van de R schrijver Lev Tolstoi; en
8:`& kloef ‘snavel’.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Kortbekzeekoet
<Dikbekzeekoet [Voous 1980, 1960] <Kortsnavelzeekoet [Kist 1954; Strijbos 1957] <Grote
Zeekoet [Van Dobben 1957] <Groote zeekoet
[Albarda 1897; Schlegel 1858, in Schlegel 1852
cursief] <Zee-Hen [Houttuyn 1763 p.88, sub
Linnaeus’ 4e ‘Pappegaay-duiker’, “Alca Lomvia”
(“Alca rostri laevi oblongo, Mandibula superiore
margine flavescente”)] <N Lombe (Martens
1675, in Beschrijving van Groenland WNT
p.2653) (op Groenland komen bijna uitsluitend
Kortsnavelzeekoeten voor) <E (Shetland) Loom
‘Zeekoet’ of noors Lomvi ‘Zeekoet’, deens Lomvie ‘Zeekoet’ of ijslands Lómur ‘Roodkeelduiker’.
Meer hierover sub Loem.
{Houttuyn twijfelt ten aanzien van de naam
Lomme: “de Lomme schynt my toe een veel
grooter Zee-Vogel te zyn”. Feit is ook dat Houttuyn noch ws. Linnaeus op de hoogte zijn van de
verschillen tussen de Kortsnavelzeekoet en de
Zeekoet. Fig.4 op plaat XXVII in Houttuyn stelt
de Zeekoet voor, en ook deze krijgt de naam ZeeHen.}
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla
(Leisler: Alauda) 1814. De N naam van deze pas
in 1973 voor het eerst bij ons waargenomen soort
staat in Buekers 1902 op het schutblad van plaat
12 (In de hoofdtekst op p.150 en in het Alphabetisch Register staat hij niet). Het is hier mogelijk
de vertaling uit het D en tegelijk is het de vertaling van de wetenschappelijke naam: Gr brachus
‘kort’ en Gr daktulos ‘teen, vinger’. {Dezelfde

naam bij de Boomkruiper.}
Calandrella is de verkleinvorm van Gr kalandros ‘Kalanderleeuwerik’, welke groter van formaat is dan de vrij onaanzienlijke Kortteen. De
eerste wetenschappelijke publicatie was dan ook
pas in 1814, een jaar na de dood van de auteur, de
Duitser Johann Leisler (1771-1813). Inmiddels
blijkt de Kortteenleeuwerik in N en België op trek
vaker voor te komen dan de Kalanderleeuwerik.
D Kurzzehenlerche; E Short-toed Lark.
ETYMOLOGIE teen (=‘vinger’ aan de voet): N
teen is een verstarde meervoudsvorm van mnl
tee; vgl. E toe en D Zehe, beide zonder de meervouds-n. De vorm N ‘tenen’ staat dus dubbel in
het meervoud. {Hetzelfde geldt voor N schoen
<mnl scoe; vgl. E shoe en D Schuh. Een voorbeeld van het omgekeerde vindt men sub Raaf,
welk woord een vals enkelvoud is.}
Volgens de Germaanse Klankverschuiving ontstond uit de idg d in het germaans een t (wat de
verwantschap van Lat duo en N twee verklaart).
Deze klankwet gaat voor teen ook op, want het
gereconstrueerde germ *taihwo is verwant met
Lat digitus ‘vinger’ (via volksLat *ditus >F doigt
en >Sp dedo) en Gr daktulos. Hierbij behoort
dan de gereconstrueerde wortel idg *deik ‘aanwijzen met behulp van de vinger’; vgl. index). NEW
1992 sluit echter liever aan bij teen =twijg,
waarbij de idg wortel *dei ‘vlechten’ behoort. Het
beeld is dan: teen als ‘vertakking’ van de voet. Zie
ook mistletoe sub Mistellijster.

Kortvleugelspotvogel Oude N naam voor de
Orpheusspotvogel ⇑ bij Van Dobben 1957. In
NAE 1958 staat de naam van het lemma al niet
meer.
Schlegel 1854-1858 vermeldt de soort alleen
onder de naam “Ficedula polyglotta” (p.136),
maar vermeldt wel: “de vleugelpunt is korter”.
Kraachtrapgoes Officiële friese naam voor de
Kraagtrap ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912 had
nog een “?” waar de friese naam had zullen staan.
De soort is éénmaal (in 1850 in Zeist) in N waargenomen, en dus nog nooit in de provincie Friesland.
Kraagtrap Chlamydotis undulata1 (Jacquin:
Psophia) 1784. Thans zeldzaam geworden vertegenwoordiger uit de familie der Trappen of
Trapganzen, die gekenmerkt wordt door een
halskraag van wuivende veren, die bij de balts
een rol speelt. De soort komt nog voor in Noorde-
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lijk Afrika en Centraal-Azië; hij is eens (in 1850)
in N en viermaal in België (1842, 1844, 1845 en
2003) gezien. Bij Schlegel 1858, Albarda 1897,
Buekers 1902 en Thijsse 1944 wordt de soort
Aziatische Kraagtrap genoemd (bij de N en de
laatste2 belgische waarnemingen betrof het de
aziatische ondersoort macqueenii1). Coomans
de Ruiter et al. (1947) noemen ook de naam
Mantel-trap, ws. ingegeven door de betekenis
van de wetenschappelijke naam: Gr P8αµbH chlamus ‘korte ruitermantel’. Gr SJ\H Otís ‘(Grote)
Trap’ (bij Aristoteles 384-322 v.Chr).
Voor de soort die 1x in N is vastgesteld geldt nu
de naam Oostelijke Kraagtrap Chlamydotis
macqueenii (J E Gray: Otis) 1832. Wie Mr Macqueen was, is nooit bekend geworden [M&M
1988 p.462]. Voor de andere soort, Chlamydotis
undulata, gebruikten Schlegel 1858 (p.406) en
Buekers 1902 (p.398) de N naam Afrikaansche
Kraagtrap.
ETYMOLOGIE N kraag ‘bekleedsel van hals of
keel’ <mnl crage, craech ‘hals, keel, strot’; vgl.
een stuk in zijn kraag hebben); fries kraach,
krage; D Kragen <mhd krage; zweeds/noors/
deens krage/krave <oudnoords kragi {vgl. deens
Præste-krave ‘(Bontbek)Plevier’, letterlijk ‘domineeskraag’; dit beeld, maar dan in het ‘fotonegatief’, heeft in het N geleid tot de namen Beflijster
en Dominé(lijster)}; E gorge, F gorge (o.a. in F
Gorgebleue ‘Blauwborst’ en Rougegorge ‘Roodborst’) <volksLat *gurga <klassiekLat gurges
‘draaikolk, maalstroom, zeediepte, afgrond, veelvraat’; het woord zit in litouws Melyngurkle
‘Blauwborst’ ⇑; <idg *gurogh ‘keelgat, afgrond’
<idg wortel *guer ‘verslinden’ (>Lat voro; vgl. N
insectivoor, carnivoor, omnivoor).
1

2

met het ww. kraaien, en hierbij wordt niet aan
een zangerig geluid gedacht (al wordt dit soort
van geluid maken bij ons toegeschreven aan de
Haan, en Haan is etymologisch verwant met Lat
canere =‘zingen’!)
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Gedurende een niet
goed te bepalen periode was Raaf de naam voor
de Zwarte Kraai. Bij B&O 1822 was Raaf zowel de
naam voor het geslacht Corvus als voor de soort
Corvus corone. {Corvus cornix heette bij B&O
(net als nu): Bonte Kraai en een alternatieve
naam voor de Roek Corvus frugilegus was bij
hen: Rokraaf.} Ook bij Schlegel 1828 was Raaf de
N naam voor Corvus corone, terwijl deze bron
over Corvus corax (nu bij ons: Raaf) zegt dat deze
in Holland [=Nederland!] zeer weinig schijnt
voor te komen; deze soort krijgt dan ook geen N
naam in de tekst.
Bij Jonston 1660 staan op Tab.XVI twee afbeeldingen, die bij vergelijking Raaf en Zwarte Kraai
moeten voorstellen; beide krijgen echter de (D)
naam “Rab”! Van verreweg de meeste oude
afbeeldingen uit die tijd (voorzover ze er zíjn) zal
niet uit te maken zijn of ze Raaf of (Zwarte) Kraai
voorstellen, en dus valt evenmin meer uit te
maken op welke soort(en) bijv. mnl “Craeye” en
“Rave(n)” nu wérkelijk sloegen. Door dit
dilemma is ook haast niet uit te maken, of de
Raaf in N (overvloedig) broedde, en zo ja, wanneer hij dan precies als broedvogel in ons land
uitgestorven is (/geweest). {“/geweest” moet worden toegevoegd, omdat de Raaf inmiddels weer in
N als broedvogel geïntroduceerd is.}

Recent, zoals overigens al eerder door Schlegel
1858 (p.405,406), worden undulata (Westelijke Kraagtrap) en macqueenii als soorten
onderscheiden [Sangster 1996, DB 18(5): 248254].
recent (20 januari 2003) aan de IJzermonding
in België waargenomen en gevangen.

Zwarte Kraai

Houttuyn noemt Corvus corone: Kraay, en
Corvus corax: Raaf. Op papier weet Houttuyn
ook een verschil: “De Roeken zyn grooter dan de
Kraaijen, doch kleiner dan de Raaven.” (p.305).
Helaas schrijft Houttuyn niets over het voorkomen van deze soorten in Nederland. In NV
(1797) staat alleen de naam Kraey (níét de naam
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Kraai Corvus corone Linnaeus 1758. In N en
België kennen we twee in het veld goed onderscheidbare soorten, tot voor kort bij ons en elders
nog beschouwd als twee ondersoorten van de
Kraai, te weten de Zwarte Kraai (Corvus (c.)
corone), die hier broedt, en de Bonte Kraai ⇑, die
hier vooral een wintergast is.
Na de Raaf is de Kraai de grootste onder de
Zangvogels, al zal de naamgever niet aan Zangvogel gedacht hebben. De naam is nl. verwant

KRAAISPECHT – KRAANVOGEL

Raave).
N Kraai <N Kraeye [VK] <mnl
craeye, craye, creye, craie (1240 [VT]), als toenaam (in Henrici Craie) c.11801 [Schoonheim];
brabants (ook) Krauw(e); achterhoeks Kraeje,
Kreie, liemers Kraej, Krei, limburgs (ook) Kraa
<oudsaksisch krâja, krâa [FWH]; fries Krie ⇑;
oostfries Krai(e), Krei(e); D Krähe <mhd Kra,
Krawe <ohd kra, kraja, krawa, kraha; E Crow
<middel-/oudengels crawe; germ *krē [FWH],
*krē1. Klankwet nr.23.
Bij de meeste van deze namen hoort een ww.
(N kraaien <mnl craeyen, brabants krauwe,
kroowe, kròòwen, krōēwe [Weijnen 1996], fries
kraaie; mnd kreien, kreigen, kregen; D krähen
<ohd kraen, oudengels crawan), dat vermoedelijk secundair is aan de vogelnaam, maar in sommige gevallen de verbinding met de oorspr.
vogelsoort verloren heeft. Zo is het in het N niet
de Kraai die kraait, maar de Haan ⇑, in het fries
kunnen zowel Haan als Goudplevier kraaie en in
delen van Noord-Brabant kraaien de Patrijzen
[WBD p.180].
Deens Krage, noors Kråke, zweeds Kråka,
ijsl Kráka <oudnoords kraka (tevens >E/schotse
volksnaam Crake ‘Kraai’) worden meestal als
zuivere onomatopeeën beschouwd.
Lockwood 1993 zegt dat alle namen pas ontstaan zijn in de “West Germanic Age” (p.10),
omdat ze een herbenoeming van het geluid van
diverse Kraaiachtigen (Kraai en Roek) zouden
zijn nadat idg *krāg door de Germaanse Klankverschuiving tot een als onomatopee onherkenbaar geworden *hrōk was omgezet (voor *hrōk zie
sub Roek).
Buiten het germ zouden echter oudkerkslavisch graja(ti) ‘krassen’ (>? R ΓDaR Gratsj ‘Roek’)
en Lat Graculus ‘Kauw, kraai’, alle met begin-g
(<idg *ger- ‘schor schreeuwen’ [NEW]) verwant
kunnen zijn en dan zou de oorsprong van de
woorden Kraai c.s. toch idg kunnen zijn. Bij idg
*ger- passen formeel ook Kraan(vogel) ⇑ en
Notenkraker. Zie Klankwet nr.6.
Lat cornix ‘(Bonte) Kraai’ (>F Corneille), Lat
corvus ‘Raaf’, Gr 6@Df<0 korónè ‘Bonte(!)Kraai’
(vgl. de eigenlijk foute wetenschappelijke naam
van de Zwarte Kraai) en Gr 6`Dα> korax ‘Raaf’
stammen van een andere idg wortel, nl. *(s)ker.
In het germaanse kamp vallen dan Reiger, Raaf,
Roek (bij idg *ker) en Scholver (bij *sker).
ETYMOLOGIE
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1

In de plaatsnaam Crainham (>Kraainem
Brussel) nog ouder: 1003.

Kraaispecht

Volksnaam voor de Zwarte

Specht op de Veluwe en in Nederweert en Ospel
[B&TS 1995 zonder vermelding van de bron; WLD
2001]. Albarda 1897, Thijsse 1944, Rynja 1983
of vD 1970 noemen de naam niet. Houttuyn
1762 echter vermeldt Kraay-Specht als N naam
voor Linnaeus’ eerste Specht, Picus Martius.
Houttuyn suggereert sterk dat de naam een
vertaling is van D “Krah-Specht” [HG 1669:
“Kräspecht … weil er der Kräen von Farben und
Grösse fast ähnlich ist.” (p.3,126)]. Het is niet
zeker, in hoeverre naam en motivatie ook in
andere talen zijn overgenomen: in zweeds
Spillkråka ‘Zwarte Specht’ [al bij Rudbeck c.1704
als Spilkråka] betekent -kråka: Kraai. In Zweden
echter zijn de ‘Kraaien’ bont, dus de gelijkenis in
kleur gaat dan niet zo goed meer op; de gelijkenis
in grootte echter blijft wel bestaan. Wilms
[971207,1] meldt een noors Kraakspinte [bij Buffon], waarin Kraak- ongetwijfeld ‘Kraai’ betekent
en -spinte hoogstwaarschijnlijk ‘Specht’; deze
naam zou echter gelden voor de Grote Bonte
Specht! Een en ander doet vermoeden dat in die
talen de D naam is overgenomen, meer of minder terecht, en al dan niet voor de juiste soort;
een situatie, die te vergelijken is met de (mogelijke) herkomst van N Eksterspecht ⇑.

Kraanvogel

Kraanvogel Grus grus (Linnaeus: Ardea) 1758.
Grote grijze, met de Rallen verwante vogel, die
sinds kortgeleden (weer) in N gebroed heeft,
maar h.t.l. altijd al wel als trekvogel passeerde
(vnl. in het oosten).
Algemeen worden de namen voor deze luidruchtige vogelsoort opgevat als geluidsnabootsingen. Opvallend is de aanwezigheid van de r in
alle namen, welke goed overeenkomt met de rollende klanken in balts- en vluchtroep.
ETYMOLOGIE N Kraan1, Kraanvogel <Kraenvoghel, Kraene [VK] <mnl craen, crane [JvM
1287 vs.1823]; fries Kraanfûgel <Kraen(fûgel);
oostfries Kraen, Kroon; mnd Kran, Krane; D
Kranich <mhd Kranech, Krane <ohd chranuh,
chranih; E Crane <oudengels cran (ook: cranoc,
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cornoc); zweeds/ijsl Trana, noors/deens Trane,
færoes Trani; <oudnoords trani (de mannelijke
vogel) en trana (het &); <germ *krana(n).
F Grue (begin 12e eeuw); catalaans Grua; Sp
Grulla; It Gru; <volksLat *grua <Lat Grus; Gr
ΓXDα<@H Géranos ‘Kraanvogel’ [bij Aristoteles,
384-322 v.Chr.] {De plantnaam Geranium
komt van dit woord, naar de vorm van de vruchtjes, die op een (Kraanvogel)snavel lijken, of ook
wel op een Ooievaars- of Reigersbek.} Roemeens
Cocor. Gallisch Garanos; welsh Garan (Caran?).
Bulgaars Siv Zjerav (siv ‘grijs’); R /JD¿&:\
·
Zjoerávl’; pools Zuraw;
tsjechisch Jeráb; serv.-kr.
Zdral sivi (sivi ‘grijs’); <oudkerkslavisch zeravi
(aan N k beantwoordt in de slavische talen vaak
· lets Dzērve. Idg
een sisklank); litouws Gerve;
*ger/*ker ‘schreeuwen, krijsen’. Turks Turna,
fins Kurki, estisch Sookurg en hongaars Daru
hebben geen binding met het idg (tenzij van leenwoorden sprake zou zijn), maar ook hierin komt
de rollende [r]-klank voor en er lijkt dus ook van
onomatopeeën sprake. Mogelijk is het oerwoord
voor ‘Kraanvogel’ heel oud en ligt het aan de basis
van niet alleen de idg talen, maar ook andere
niet-idg talen [med. Magnus Robb 031105].
1

Het hijswerktuig kraan is naar de vogel genoemd, niet andersom.

Kramsvogel Turdus pilaris Linnaeus 1758.
Forse Lijsterachtige, die in de Lage Landen als
wintergast bekend is, en de laatste decennia hier
zelfs af en toe als broedvogel optreedt. Deze soort
lijkt vrij veel op de Grote Lijster ⇑; in de afgelopen eeuwen heeft in de naamgeving verwisseling
of samenvoeging van deze twee soorten plaatsgevonden (o.a. bij Gesner 1555). De naam komt
ook voor als volksnaam in achterhoeks Krampvogel, Krampsvoggel, Kramsvogel (1835) (ook
in ruimere betekenis, mogelijk zelfs voor de
Merel [Schaars 1989]), limburgs Krammes en
Krammesvogel (ook voor Koperwiek, Grote Lijster en Zanglijster [WLD]), stadsfries Kramsfeugel
en oostfries Kramsfögel of Kransfögel.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS
N Kramsvogel
[Houttuyn 1763] <N KRAMMET-VOGHEL,
KRAMET-VOGHEL, KRAMS-VOGHEL. germ. sax.
sicamb. J. LIJSTER. Turdus. [Kiliaan 1599; VK
c.1618] <(saksisch/mnd) kramsvogel (Chytraeus 1582) en <Kramet-voghel (Junius 1567);
bij Murmellius 1518 vindt men (saksisch) kromet vogel [VT]. De VK vermeldt: “ger. krametvo-
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Krakeend Mareca strepera (Linnaeus: Anas)
1758. Middelgrote soort van Grondeleend die de
laatste jaren in de Lage Landen (weer) frequenter
voorkomt als broed- en trekvogel. De woerd is
overwegend grijs van kleur. Het eerste element in
de naam is een geluidsnabootsing van de roep (en
dan getrouwer van die van het &). Vele soorten
Grondeleenden echter maken ook ‘kwakende’
geluiden die klinken als “krak”, zodat met
betrekking tot de naamgeving in het verleden wel
verwisseling met andere Eendensoorten kan hebben plaats gevonden (bijv. de Boerenkrak ‘een
soort van Eend’ [maar stellig geen Krakeend],
sinds 1904 in vD).
Men zou gemakkelijk de indruk kunnen krijgen dat de Krakeend mogelijk wat luidruchtiger
is dan andere soorten, gezien de wetenschappelijke naam: Lat strepera =luidruchtig (<Lat
strepo ‘schreeuwen’). De naam Krak Eend (voor
de onderhavige soort) komt voor in deel IV van de
NV (1809) (“1860” in VT kan dus met 50 jaar
worden vervroegd). Een oudere N naam is
(Baan)Roeper of Roeper-Eend ⇑, een friese
volksnaam is Ropein (fries roppe ‘roepen’; ein
‘Eend’). Deze namen zijn ws. ontleend aan het
kooikersvak, want de naam geeft mede aan dat

de Eenden met hun geroep wilde soortgenoten
lokten {wel moet men zich ernstig afvragen, of
deze ‘roepeenden’ nu wel Krakeenden waren; eerder moet men toch denken aan Wilde Eenden
Anas platyrhynchos}. In andere talen is op een of
andere manier tot uitdrukking gebracht dat de
soort een bepaald geluid maakt, zoals E Gadwall
(<Gaddel [Merrett 1667], door Lockwood beschouwd als een onomatopee, D Schnatterente
(vgl. N snateren ‘met de snavel geluiden maken’,
zweeds Snatterand, noors Snadderand, deens
Knarand, ijsl Gargönd, pools Krakwa, serv.-kr.
Patka kreketaljka, Am volksnaam Blarting Duck
(=‘blèrende eend’). ‘Verwante’ (of beter: gelijkende) onomatopoëtische namen hebben op andere soorten Eenden betrekking, zoals Lat crecca
‘Wintertaling’, Lat querquedula ‘Zomertaling’
<Gr kerkithalis ‘Reiger’(?), D Krickente ‘Wintertaling’ etc. In de Duikeenden-groep hebben we
fries Karein ‘Tafeleend’ en E volksnaam Cur
‘Toppereend’. Buiten de Eenden, bijv. Gr Crex
‘Kwartelkoning’, E Crake ‘Kwartelkoning, Kraai’ ⇑)
etc., en buiten de Vogels: N Krekel. Zie verder
sub Krekelzanger.
{N KRIEP-ENDTE, Querquedula … (VK c.1618)
is óók een onomatopee, ofwel heeft een andere
etymologie; er is een friese volksnaam Grypfûgel ‘Krakeend’ die er op gelijkt, maar er is óók
fries Gryffûgel, waarin gry(f)- metanalytisch kan
staan voor ‘grijs’; vgl. Grêffûgeltsje.} Voor de etymologie van Eend, zie aldaar.
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KRANSLIJSTER – KRANSUIL

gel. sax. kramßvogel.” en “KRAMMET-BOOM. ger.
sax. sicamb. Iuniperus.”
Aan de D namen Krammetsvogel, Krammsvogel (>deens/noors Kramsfugl en zweeds Kramsfågel) kan men de ontwikkeling van het eerste
deel van de naam afzien: Krametsvogel
(Schwenckfeld 1603), Krammeßvögell (Longolius 1544), Krammesuögel (Turner 1544),
krammetvogel [Eber & Peucer 1549 (synoniemen “Turdus” én “Visciuoris”)], Kramatsvogel
(Strassburger Vogelbuch 1554), kramatvogel
(Vocab. rerum 1468, Augsburg), naast ook
Kromtvogel (Brack 1495) en Krometfogel [Sachs
1531]. Mhd kranewitevogel (13e, 14e en 15e
eeuw) [Suolahti]. Popowitsch 1780 vermeldt
nog Kranawetsvogel plaatselijk in Oostenrijk.
Kransföggel in Fallersleben (Nedersaksen)
[Frommann 1853/1878] heeft ook nog de oorspr.
n, evenals stiermarks Kranabeter [Suolahti].
ETYMOLOGIE Er heeft dus assimilatie van n tot
m plaatsgevonden (onder invloed van de w) en
daarna van de w tot m (Krammet via *kramwit,
en dit afgeleid van ohd kranawitu ‘Jeneverbes’,
waarin krana- ‘Kraanvogel’ en -witu ‘-hout,
struik, bos’ (vgl. Wedewale onder Wielewaal en
ohd wituhopfo sub Hop).
Het eerste element (Krams-) is dus te herleiden
tot een ohd/oudsaksisch woord voor jeneverbes/Jeneverbes Juniperus communis L., dus
ofwel in de betekenis van ‘bes van deze boomsoort’ (waarmee de vogel zich dan zou voeden)
ofwel in de betekenis van ‘gehele boom’ (waarin
de vogel dan placht te zitten of zijn nest te
maken).
In de etymologie van de naam van deze boom
dus duikt het element kraan ‘Kraanvogel’ op. Dit
is omdat deze zich eveneens met de bessen van
deze boomsoort zou voeden. {Maar dit berust op
een fabeltje! Het meest voor de hand liggend is
nog dat ooit in de naamgeving verwarring met de
Veenbes heeft plaatsgevonden, een plant wiens
bessen de Kraanvogel wél eet; ook is het denkbaar dat de Jeneverbesstruik in een ander opzicht
aan een Kraanvogel doet denken, bijv. qua bouw
of qua gegroepeerd voorkomen in het verder open
landschap.} Vergelijk E Cranberry (letterlijk:
Kranenbes) <D Kranichbeere, zweeds Tranbär
(zweeds Trana ‘Kraanvogel’ en zweeds bär ‘bes’)
en/of deens Tranebær (=Oxycoccus palustris
Pers., Veenbes en/of O. macrocarpos (Ait.)
Pursh, Lepeltjeheide of ‘Cranberry’, uit Amerika
geïntroduceerd).
Men zou Kramsvogel dus kunnen vertalen met
‘Kranenbes-vogel’ of ‘Kranenstruik-vogel’.
D Kran(e)wit =D Wacholder =Jeneverbes)
komt ook voor in de naam voor een bepaald soort

jenever, die men kent als D Kranewitter [Blok
1988], evenals in krambamboelie (oorspr.
=kersenbrandewijn uit Danzig).
Gezien het verspreidingsgebied van de naam
voor de vogel (Scandinavië, Nederland, geheel
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk) valt te
denken aan een oorsprong ergens centraal in dit
gebied, bijv. op de Noordduitse Laagvlakte, bijv.
de Lüneburger Heide, waar zowel de Kramsvogel
een bekende verschijning was als de Jeneverbesstruik.
Zweeds En ‘Jeneverbes(struik)’ kan de naam
Kram(met)svogel niet opgeleverd hebben. Grupe
1977 vermeldt dat de vele Kramsvogels, die
tijdens de trek vnl. op de bessen van Vlier Sambucus nigra en Lijsterbes Sorbus aucuparia foerageerden, op de Lüneburger Heide werden
gevangen en verhandeld onder de naam Krammetsvögel. In dit licht bezien zou de relatie naar
de Jeneverbes nog een onvermoede kunnen zijn:
niet zozeer aten Kramsvogels jeneverbessen, als
wel werden Kramsvogels door de mens gegeten,
gekruid met jeneverbessen! De officiële D naam
voor de Kramsvogel is thans Wacholderdrossel,
met een verwijzing naar dezelfde Jeneverbes
onder diens alternatieve D naam.
Voor het tweede deel van de naam zie sub
Vogel.

Kranslijster Volksnaam voor de Beflijster.
Krânslyster in Gaasterland Fr, Kransmerel in
Essen en Lier [WBD] en Kransmerelaar in Ruiselede (WVl) [WVD]. Het element krans in de naam
zou naar het witte plastron op de borst moeten
verwijzen (vooral duidelijk bij het %), maar het
woord is dus eigenlijk niet zo fraai gekozen.
Daarom mag men invloed vermoeden van de
naam Kramsvogel, waarin men het element
Krams- (uiteraard) totaal niet meer begreep,
ofwel de oorspr. n (zie de etymologie van Kramsvogel) heeft in de naam van het lemma overleefd.
Een steun voor deze gedachte is het bestaan van
de volksnaam Kransfeugel [B&TS] (ook weer voor
de Beflijster), waarin men de invloed van de
naam Kramsvogel nog sterker ziet vanwege het
tweede, gemeenschappelijke element van de
naam.
Zie voor ‘krans’ ook sub Kransuil.
Kransuil Volksnaam in Noord-Brabant (ook
Kransuul) en Limburg voor Ransuil en Kerkuil
[WBD; WLD], voor alleen de Kerkuil in het Land
van Waas [WVD]. Het motief is ws. de verenkrans
rondom het gezicht van deze (en ook wel andere)

KRAS-UIL – KRIE

soorten Uilen. Maar de naam is ws. mede ontstaan doordat men in de naam Ransuil ⇑ het eerste lid Rans- niet meer begreep en daarvoor een
begrijpelijker woord (Krans-) introduceerde.
Dergelijke volksetymologische veranderingen
zien we vaak, met als voorbeelden: Kramsvogel
>Kransmerel; Satijnduiker >Zanddrijver of
Zandreiger; Woudôp >Woudaap. Daarbij gaat
het niet altijd meer over dezelfde soort.

Kras-Uil Oude N naam voor een Uil (ws. de
Bosuil) bij Houttuyn 1762 en volksnaam in
Leveroij (L) voor “Uil-in-het-algemeen” [WLD]. In
Schellebelle (OVl) wordt krassen gebruikt voor
een bepaald geluid dat de Uil voortbrengt [WVD].
Vgl. N krassen (van Raven, Kraaien en Uilen) en
mnl cras ‘geluid van een Raaf’ [MH].

Kreest Oude N naam voor de Krakeend [NV 4
1809; B&O 1822]. Krust in vD 1904/1970. De
naam was in gebruik bij de (amsterdamse) poeliers [Buekers 1902], maar de naam wordt ook
opgegeven voor Schouwen (Zld), als Krêêste
[Beekman et al. 1986]. Varianten Kreets en
Kruts in B&TS. Volgens deze auteurs zou de naam
verband houden met “het geluid”, maar de naam
houdt ws. verband met de fijne zwarte krultekening op de borst (die juist door poeliers gemakkelijk kan worden vastgesteld). Bij noors Krusand
‘Wilde Eend’ verwijst men naar het krulletje in
de staart bij het % van deze soort.
ETYMOLOGIE Kreest kan de ontronde vorm
van *kreust zijn; het woord is verwant met kroost
en kroes waarvoor zie sub Kroeskoppelikaan.
[mb.00D,55]

Krekelzanger

genoemd [Mörzer Bruyns & Rooth 1955, Ardea
43: 271; Van Dobben 1957 p.33] omdat hij een
fractie groter is dan L. naevia. Sinds deze laatste
inmiddels steeds minder Krekelzanger werd
genoemd, kon aan de naam Grote Krekelzanger
het bnw. ‘Grote’ zonder verwarring worden weggelaten.
Voor fries Wekkerke, zie aldaar.
De wetenschappelijke familienaam Locustella
komt van Lat locusta ‘Sprinkhaan’.
ETYMOLOGIE N Krekel, zeeuws Krikel <mnl
crekel, criekel, crieke; mnd krekel; F cricri;
geluidsnabootsende woorden, evenals de bijbehorende ww.en krekelen, iteratief van kreken
[Kiliaan; NEW 1992]. {F criquet (eind 12e eeuw)
‘Sprinkhaan’ >E cricket ‘Krekel’; het (E) woord
voor de sport met die naam is verwant met N
kruk (wat niets over de kwaliteit van die sportbeoefenaars zegt).}
1

Krekelrietzanger Oude N volksnaam [Albar-

da 1897] voor de Sprinkhaan(riet)zanger ⇑. Uit
deze naam is de hierna volgende naam ontstaan.

Krem “Valkvogel” [NEW 1992]. Zie ook sub
Klem [vgl. mb.00B,24].
Krie Officiële friese naam voor de Zwarte
Kraai ⇑ [Boersma 1972]. De uitspraak is [krid]
(op de manier alsof er N krieë stond). Bij De Vries
1911 staat: “Krie ef Krei en Swarte Krie.” Oost-
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Krekelzanger Locustella fluviatilis (J Wolf1:
Sylvia) 1810. (1) In de Lage Landen niet broedende en zelden op de trek verschijnende, met de
Snor ⇑ verwante ‘Rietzanger’. De zang lijkt op
het geluid van een Krekel, of meer nog, op het
geluid van bepaalde Sprinkhanen. De soort werd
in september 1924 voor het eerst in N vastgesteld. Op dat moment bestond in N de in het
lemma genoemde naam al, maar deze gold toen
(2) hier en daar voor de Sprinkhaanzanger L.
naevia ⇑ [Strijbos 1930 p.121]. De soort werd
toen ter onderscheiding Grote Krekelzanger

Johann Wolf (1765-1824) was een leraar in
Nürnberg (Duitsland), die eerst alleen, later
met dr. Bernhard Meyer (1767-1836), de tekst
schreef bij door Ambrosius Gabler vervaardigde platen van in Duitsland voorkomende
vogels (Naturgeschichte der Vögel Deutschlands). Zie ook sub Literatuur Meyer & Wolf
1809. [Stresemann 1996]

KROCHER – KROESKOPPELIKAAN

fries Krai, Kraie, Kreie en Krei; helgolands Sûart
Krei [De Vries 1928].
ETYMOLOGIE De vorm Krei(e) is de oudste, en is
klankwettig te verwachten (zie Klankwet nr.23).
Meer sub Kraai. Het ww. kraaie (geluid van de
Haan, ook het zingen van de Goudplevier) vertoont een andere klinker dan Krie, is daaruit dus
niet rechtstreeks afgeleid.
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Krocher Krocht ZuidN volksnamen voor het
Woudaapje in resp. Overmere-Donk, Lokeren en
Oudegem (OVl) en Bornem (Klein-Brabant, A)
[WVD 1996]. Het znw. krocht ‘hoge zandgrond
etc.’) is verwant met c.q. afgeleid van het ww.
kruipen. Op het Woudaapje zou dit ‘kruipen’ op
het eerste gezicht van toepassing kunnen zijn:
“het kruipt immers als een Aapje door het woud
(=rietkraag)”; echter, deze gedachtegang is ws.
van later datum en van puur volksetymologische
aard (meer sub Woudaapje). Krocher zal daarom
een (half)onomatopee zijn (vgl. fries Woffer) bij
het ww. krochen, waarbij -er duidt op de maker
van het geluid. Suolahti 1909 (ook bij Wüst
1970) noemt de D volksnamen Grock en Groch
in Pruisen; deze zullen zuivere onomatopeeën
zijn. Vgl. Zuchter.
ETYMOLOGIE brabants/vlaams krochen ‘kuchen,
zuchten’ [Weijnen 1996] <krochen [Kiliaan
1599] <mnl crochen ‘mompelen, murmelen,
brommen, knorren’ [MH 1932]; mnd krochen
‘knorren, zuchten’ [Wilms 960917,3&4].
Krodde Lokale oostvlaamse naam voor het
Waterhoen en/of de Meerkoet [WVD 1996 p.214215]. Voor het Waterhoen, dat kleiner is dan de
Meerkoet, wordt ook de naam Kroddetje opgegeven. In Dendermonde komt de naam Moorkrodde (Meerkoet) voor. Joos 1900 geeft vlaams
Krokgans ⇑; het eerste element (‘krok’) zal ws.
een verbastering van *Krod- zijn.
ZuidN krodde betekent ‘Pad; klein, dik
vrouwspersoon’ [vD 1970]. De vraag is, hoe de
betekenis ‘Waterhoen en/of Meerkoet’ is kunnen
ontstaan, en of dit hetzelfde woord krodde is.
Men kan licht speculeren: evenals de Pad zijn
Waterhoen en Meerkoet aan waterrijke biotopen
gebonden; evenals de Pad hebben Waterhoen en
Meerkoet tamelijk gedrongen (afgeronde) proporties. Misschien lijkt ook een bepaald geluid
van het Waterhoen in de verte op dat van de
Gewone Pad Bufo bufo. Als het woord krodde in
Dendermonde en omgeving niet het gangbare
woord voor ‘Pad’ zou zijn, is het natuurlijk mogelijk dat dit woord ‘vrijkomt’ ter benoeming van

Waterhoen en Meerkoet. Dat één en dezelfde
naam voor zeer uiteenlopende diersoorten werd
gebruikt, kwam vaker voor. De VK noemt oudernieuwN PUTOOR als naam voor het zoogdier
VISSE (=Bunzing Putorius putorius) (p.370), terwijl hetzelfde woord ook gebruikt werd/wordt als
benaming voor de vogels Roerdomp Botaurus
stellaris en Woudaapje Ixobrychus minutus. Vgl.
ook Vliegende Krodde ‘Nachtzwaluw’.
ETYMOLOGIE N/vlaams Krod, Krodde, dialectisch kroddel, kroedel <mnl crode, crade ‘Pad’
[MH 1932; Weijnen 1996]; D Kröte <mhd krot,
krote, krotte, kröte, krete <ohd krota, kreta
[Mackensen 1985]; ?<idg *guredh [Wahrig 1992;
NEW 1992].

Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus Bruch
1832. Pelikaan met gekroesde veren aan kop en
nek, die broedt/broedde in de Balkan en rond de
Zwarte Zee. Er zijn (bij Vlaardingen (ZH)) botten
gevonden uit het Laat-Neolithicum [Clason &
Prummel 1978, het Vogeljaar 26(5)] en bij Katwijk in het jaar 0 [Noordam 1989, De Duinstag
4(1)]. Vermelding van broeden aan Schelde-,
Rijn- en Elbemonding [Voous 1960; niet meer
herhaald in Voous 1992; toch nog aangehaald in
ZVN 1999] op basis van een korte mededeling van
Plinius (c.77 na Chr.) (“Olorum similitudinem
onocrotali … Gallia hos septentrionalis proxima
oceano mittit.” [Wilms 001110,4]) is misschien
een te vrije interpretatie. Inmiddels is er toch een
veldwn. van de soort in N (december 1975 op de
Hompelvoet in de Grevelingen (ZH) en januari
1976 aan het Mirnseklif (Fr)) officieel aanvaard
[DB 25(1): 56].
De N naam wordt vermeld in Kist. D Krauskopfpelikan bestond toen ook al [Kist 1954].
Schlegel 1844 echter geeft D Riesen Pelikan. Ook
bij Bernatzik 1935: Riesenpelikan [HVM 1966].
In dierentuinen is de naam Dalmatische Pelikaan soms in gebruik.
ETYMOLOGIE N kroes (bnw.) <mnl croes, croesich ‘krullend’ [MH 1932], ook cruus, cruust en
cruys (vd Kruisbes); fries kroes; D kraus <mhd
krūs; mnd krūs. Verwant met N Kroos ‘waterplant Lemna’ en kroos ‘ingewand van Eenden
en ander gevogelte’. Zie ook Kreest, Krust ‘Krakeend’. Germ *kru-s- <idg *greus <*ger ‘(rond)draaien’ [NEW; FWH].
Lat crispus (>E crisp ‘gekroesd’) is niet verwant met N kroes, maar met N rijs ‘rijshout’,
mogelijk ook met ritselen (<mnl ristelen, risselen). Idg *(s)kreis- [Mackensen].

KROKGANS – KROMBEKSTRANDLOPER

Krokgans Vlaamse (waaslandse) volksnaam,
synoniem met vlaams Moorpiel ⇑ voor “Oidemia nigra, morillon noir” volgens Joos 1900
[Wilms 980209,1] [WVD 1996 p.185 plaatst de
naam onder de Kuifeend!]. Joos noemt hier
“Oidemia nigra”, maar met deze wetenschappelijke naam werd de Zwarte Zee-eend Melanitta
nigra aangeduid, en deze soort komt niet voor in
het gebied waarvoor het woordenboek van Joos
geldt. Vlaams krok betekent ‘kreukel, plooi,
kronkel’, dus zou met een beetje goede wil hiervoor te lezen zijn: ‘kuif’. Het % van de Kuifeend,
bij welk de kuif het duidelijkst ontwikkeld is (bij
het & is de kuif vaak niet opvallend!), is echter
niet “nigra … noir”; wel voor een deel, maar de
hagelwitte flank doorkruist het beeld van alleen
maar zwart. Ook wordt het woord gans eigenlijk
nooit op de Kuifeend toegepast. Dit laatste is wél
het geval bij de Meerkoet, bijv. in de VK (c.1618):
“HAEGHEL-GANS = HAEL-GANS = Fulica” (p.211).
Ook de naam Moorpiel (moeras-eendje) wekt
sterke associaties op met juist de Meerkoet, want
deze heet met vlaamse namen ook wel Mooreendje en Moorkrodde [WVD p.216]. Het feit dat
de Kuifeend als kandidaat niet ‘past’, en de twee
sterke associaties met de Meerkoet, zijn drie
goede redenen om in de naam Krokgans een verbastering te zien, en dan natuurlijk van *Krodgans; Krodde ⇑ is een vlaamse naam voor de
Meerkoet [WVD]. De naam van het lemma heeft
dus voor ‘Meerkoet’ gestaan (of staat er misschien nóg voor); de Meerkoet is ook de beste
kandidaat voor de omgeving van Gent en gegeven
de tijd waarin de naam ontstond (vóór 1900). –
De naam Krokgans is ook wel in verband gebracht met de Rotgans (blijkens een anonieme
aantekening in mijn exemplaar van B&TS 1995).
Het zou een mooie onomatopee geweest kunnen
zijn. Echter, Rotganzen zijn in het Land van
Waas en in de omgeving van Gent onwaarschijnlijke kandidaten: zij komen daar wegens hun
sterke kustgebondenheid, niet of nauwelijks
voor. [Wilms 980225,1; mb.98B,7]

Krombekstrandloper

BENOEMINGSGESCHIEDENIS De oude N naam
Roestkleurige Strandloper is slechts een vertaling van de wetenschappelijke naam (Lat ferrugo
‘ijzerroest’). Bij B&O 1822 staat de “Tringa hyperborea, de Siberische Strandlooper”; hiermee
moet wel de Krombekstrandloper bedoeld zijn.
Inderdaad broedt de soort in Siberië (niet in
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Krombekstrandloper Calidris ferruginea
(Pontoppidan: Tringa) 1763. In de Lage Landen
slechts op de trek verschijnende Strandlopersoort met vrij lange, licht naar beneden gekromde snavel (‘bek’; voor de etymologie zie sub
Bontbekplevier). Bij Albarda 1897 en Schlegel
1858 luidde de naam hetzelfde, maar werd hij
met een verbindingsstreepje geschreven: Krombek-strandlooper. In Schlegel 1852 heet hij
“krombekkige strandlooper” (cursief). De N naam
zou een vertaling kunnen zijn van deens Krum-

næbbet Ryle of de oude D naam Bogenschnäbliger Strandläufer (thans Sichelstrandläufer). Het
beeld van de vogel met de kromme snavel wordt
in sommige andere talen ook verwoord door de
soort te noemen naar de Wulp, die immers een
vergelijkbare snavelvorm heeft (alleen wel veel
langer): E Curlew Sandpiper, zweeds Spovsnäppa
(Spov ‘Wulp’), Sp Correlimos zarapatín (Zarapito
‘Wulp’) en mogelijk ook F Bécasseau cocorli
(Courlis =‘Wulp’).
Pontoppidan en Brünnich waren Denen, maar
in de publicaties van 1763 en 1764 stond geen
deense naam voor de soort; ook valt niet uit te
sluiten dat Brünnich, ws. ook verantwoordelijk
voor wat in Pontoppidans ‘Atlas’ over vogels
geschreven is, met Ferrugineus (deels) ook het
zomerkleed van de Kanoet op het oog heeft
gehad! [Schiøler 1925].

KRÔNTJE – KRUISBEK

Europa). Tegenwoordig heet een andere soort
Siberische Strandloper ⇑.
In het mondelinge verkeer wordt de vogel
tegenwoordig (1995) meestal aangeduid met de
naam Krombek (1). Dit is dan gelijkluidend met
de niet meer gebruikte N naam Krombek voor de
Kruisbek ⇑ (2) en de van oorsprong N naam voor
het zuidafrikaanse Zangvogelgeslacht Crombec
(Sylvietta).
ETYMOLOGIE N krom <mnl crom, cromb,
cromp, crump; oudsaksisch krumb; fries krom,
krûm <oudfries krumb; D krumm <ohd
chrumb; oudengels crumb (nog behouden in E
crumpet (letterlijk: ‘omgekrulde koek’) en E
crumpled ‘krom, gebogen’; noors/deens/zweeds
krum; het woord komt ook in het keltisch voor:
iers crom ‘gebogen, krom’ [Weekley 1967] en
welsh/bretons cromlech ‘dolmen, menhir’ (letterlijk: ‘gebogen steen’). Het woord is etymologisch verwant met krimpen ‘kromtrekken’,
kramp (‘kromtrekken’ van de spieren) en kruipen
‘in kromme houding voortgaan’; zie sub Boomkruiper). Men vergelijkt met Gr (DLB`H grupós
‘krom’ en de idg wortel *ger ‘krommen, winden,
draaien’.
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Krôntje Oostfriese volksnaam voor de Kluut
[De Vries 1912/1928]. Letterlijk is dit: ‘Kraanvogeltje’. De Kluut heeft net als de Kraanvogel relatief lange hals en poten. Een bijna eendere
vergelijking trok men ws. tussen de Kluut en de
Ooievaar (idem relatief lange hals en poten, maar
bovendien ook de kleuren zwart en wit) als de
volksnaam Klepper ⇑ inderdaad op deze beide
soorten sloeg.
Krooneend Netta rufina (Pallas: Anas) 1773.
Duikeend waarvan het % in het prachtkleed een
oranje tot goudkleurige kop heeft, afgezet tegen
een zwarte hals. De kruinveren zijn iets helderder van kleur en kunnen opgericht worden. Het
heeft de N naamgever aan een kroon doen
denken (ook vanwege de goudkleur). E Redcrested Pochard benadrukt het kuifachtige karakter van de kruinveren, pools Helmiatka benadrukt de oranje kleur van de gehele kop, als ware
hij door een helm omgeven; R Krasnonósyj nyrok
(‘roodsnavelige Duikeend’) benadrukt de rode
snavel van de woerd, terwijl D Kolbenente mogelijk naar beide verwijst (D Kolben = o.a. ‘voorgevel’, grote neus).
De soort is in de Lage Landen tamelijk zeldzaam en wordt in Schlegel 1852 niet genoemd.
Pas Wickevoort Crommelin et al. 1858 (p.219)

maken voor het eerst melding van een %, dat op 4
januari 1856 in de omgeving van Rotterdam
gevangen werd en naar Crommelins verzameling
verhuisde. Er is in die publicatie alleen sprake
van de toenmalige wetenschappelijke naam
(Anas rufina Pallas) en pas in Schlegel 1858 valt
de naam Krooneend. Verklaring huidige wetenschappelijke naam: Gr <JJα netta (<nessa)
‘Eend’; Lat ruf(in)us ‘roodharig, rossig’. Voor de
etymologie van eend, zie aldaar.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
(p.55) noemt de soort: Gekuifde Smient. Hij
weet van het bestaan van deze soort ws. via
Schwenckfeld 1603 (niet door toedoen van Linnaeus). Houttuyns tekst: “Onder de Silezische
Vogelen wordt een gekuifde Smient opgeteld, die
ook roodagtig is van Kop, Kuif en Keel, hebbende
den Hals, Borst, Buik en Stuit zwart, doch voor ’t
overige Wynagtig Aschgraauw zynde over ’t Lyf
en Staart: de Oogkringen hoog- den Bek bleekrood, gelyk ook de Pooten, en twee halfmaans
wyze witte Vlakjes op de Schouderen. Deeze is
grooter dan een Eend en leeft aldaar ook in de
Moerassen. Van de Duitschers wordt hy BrandtEndte, als ook Rotthals en Rott-Kopff geheten,
wegens de rosse kleur van zynen Kop en Keel. De
Italiaanen noemen hem Capo rosso maggiore, of
groote Rood-Kop.” Bij Schlegel 1858 luidt de
naam als in het lemma.
ETYMOLOGIE N kroon (nevenvorm kruin)
<mnl crone (1e kw. 13e eeuw [VT]), nevenvorm
crune <Lat corona ‘krans, kroon’ <Gr 6@Df<0
korónè ‘ring’; ‘(zee)kraai’ (nog in de wetenschappelijke naam van de Zwarte Kraai ⇑).

Kropgans Oude N naam bij Houttuyn 1763
(p.103) voor de Pelikaan ⇑. vD meldt het woord
ook voor “vetgemeste gans” en B&TS 1995 vermelden het als volksnaam (zonder locatie) voor
de Aalscholver.
ETYMOLOGIE N krop o.a. ‘keelzak van een
vogel’<mnl crop ?<oudnederfr *kruppa (>F
croupe en croupion ‘stuit’); fries krop; D/mhd
Kropf <ohd chroph; E crop <oudengels cropp;
noors/zweeds kropp ‘romp, lichaam’, deens krop,
ijslands kroppur <oudnoords kroppr. <idg
*greub. Verwant is N kruiper, waarvoor zie sub
Boomkruiper.
Kruisbek Loxia curvirostra Linnaeus 1758.
Vinkachtige met gekruiste snavelhelften. De
soort was al ver vóór Linnaeus in West-Europa
(meestal tijdelijk!) bekend wegens zijn periodieke invasieve optreden, zijn wonderlijke snavel

KRUISVINK – KUHLS PIJLSTORMVOGEL

en de tot fantasie prikkelende kleurovergangen
van donkerrood naar groengeel. In 1251 gaf een
engelse monnik een overtuigende beschrijving
van deze vogels (in het Latijn), maar kon toen
geen naam voor de vogel noemen [NethersoleThompson 1975 p.13]. Houttuyn (in NV 1797):
“een verwonderlijke Soort van Vogelen … bij de
meeste Autheuren bekend onder den naam van
Curvirostra of Krombek, dat men eigentlijker
uitdrukt met dien van Kruisbek; dewijl deeze volstrekt een gekruisten Bek hebben.” Wigman
1950 citeert een kroniekschrijver die melding
maakt van een invasie van “vreemt gevogelte
(men meent uyt Noorwegen) … men noemde se,
vermits de gedaante van hare nebben “krombekken”. Dit was in het jaar 1624, en de kroniekschrijver verwees naar het jaar 1602 (een
Pestvogeljaar [Kinzelbach 1995]), toen er ook
veel van dit soort vogels werden gezien en er
bovendien de pest heerste. Mogelijk betreft het in
1624 Pestvogels, maar een Kruisbek-invasie kan
óók, gezien de naam die men de vogels gaf.
Loxia is een latinisering van Gr 8o>\αH loxias
‘kruisgewijs, dubbelzinnig’ (<Gr loxos ‘zijwaarts
gebogen’) door Gesner 1555, die deze naam voor
het eerst op de Kruisbek toepaste. Linnaeus nam
hem als genusnaam over en voegde er het curvirostra (van Lat curvus ‘krom’ en rostrum ‘snavel’)
van Schwenckfeld 1603 aan toe: een voorbeeld
van zgn. emfatische naamgeving (zie Verantwoording: Termen); beide namen drukken nl.
dezelfde gedachte uit.
E Crossbill is bekend sinds Ray 1678, terwijl de
naam Cross-beak nog 10 jaar ouder is (Charleton
1668). F Bec-croisé dateert van 1751 (d.w.z. eerste bekende schriftelijke vastlegging). D/zwitsers
(ten tijde van Gesner 1555) Krützvogel (letterlijk: ‘kruisvogel’, misschien ook omdat men de
rode (“bebloede”) Kruisbek toeschreef dat hij
de spijkers uit het kruis van Christus met zijn
snavel had gepoogd te trekken!).
ETYMOLOGIE N kruis <mnl cruce, cruse, cruys
<Lat crux (2e nv. crucis). – Voor de etymologie
van bek zie -bek.

Kruisvink Kruisvogel Oude N benamingen
voor de Kruisbek ⇑; Kruisvink bij Houttuyn
1763 (als alternatieve naam voor Kruisbek), B&O
1822 (hier de eerste keus) en NV (1797/1812).
Kruisvogel is een synoniem voor Kruisbek dat
Vroeg 1764 en Wegman 1765 geven. Het stemt
overeen met D/zwitsers Krützvogel (vgl. sub
Kruisbek).

Krúsbek Officiële friese naam voor de Kruisbek ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries 1928:
“Krúsbek, sims ek: Krússnaffel.” In De Vries
1911 nog een “?” waar de friese naam had zullen
staan; wél hier helgolandfries Borfingk ⇑.
Krust Naam voor de Krakeend; zie sub Kreest.

Kuhls Pijlstormvogel
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Kuhls Pijlstormvogel Calonectris borealis
(Cory: Puffinus) 1881, tot voor kort Calonectris
diomedea (Scopoli1: Procellaria) 1769 [Sangster
et al. 1998]. Eén der grotere Pijlstormvogelsoorten, die in ons land zeldzaam voorkomt. De soort
werd op 26 oktober 1947 voor het eerst in ons
land vastgesteld, toen G Bos een dood exemplaar
op het strand bij Zandvoort vond (Ardea 35: 240,
1947). De soort was in 1947 in N bekend onder de
wetenschappelijke naam Puffinus kuhlii kuhlii
Boie 1835, welke naam echter ontstaan moet
zijn tussen 1821 en c.1827. De naam is nl. opgesteld door de Duitser Heinrich Boie (1794-1827)
en opgedragen aan diens landgenoot Heinrich
Kuhl (1797-1821). Beiden overleden op zeer
jeugdige leeftijd, en ook beiden te Buitenzorg (het
tegenwoordige Bogor op Java); ze waren daar
werkzaam voor het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. (De Kuhls Pijlstormvogel komt niet in Indonesië voor). Naar Kuhl is de
Kuhls Dwergvleermuis Pipistrellus kuhlii (Natterer) genoemd (een soort uit het Mediterrane
gebied) en Kuhl zelf beschreef de Franjestaart
Selysius nattereri (Kuhl).
De officiële N naam is Kuhls Pijlstormvogel
geworden; bij Coomans de Ruiter et al. 1947 was
het nog Cory’s Pijlstormvogel ⇑. De naam van
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Kuhl leeft ook nog voort in deens Kuhls Skråpe en
zweeds Kuhls Lira (BWP 1,136). Voor de etymologie van Pijlstormvogel zie aldaar.
Over de naam diomedea schrijft Houttuyn
1763 het volgende: “Onder den Geslagtnaam
van Diomedea of DIOMEDES-Vogel begrypt
LINNAEUS de Vogels niet, welken de Ouden Avis
Diomedea genoemd hebben, om dat zy inzonderheid op de Diomedes-Eilanden, thans Tremiti
genaamd, in de Adriatische Zee, werden gevonden. Deeze Vogels, naamelyk, worden van de
Engelschen Puffins genoemd of Shearwaters, om
dat zy langs de Oppervlakte van het Water stryken …”
De naam Diomedia Avis staat in Jonston 1660
vermeld bij een tekening, die inderdaad vrij sterk
gelijkt op een (Kuhls) Pijlstormvogel. Holthaus
en Junge schreven over de soort bij Aldrovandi in
Ardea 1958. Aangezien Aristoteles (384-322 v.
Chr.) en Plinius (23-79) de naam gebruiken (en
misschien de vogelsoort in kwestie ook inderdaad min of meer ‘kenden’), komt de naam ook
voor in Thomas van Cantimpré’s Liber de
Natura Rerum 1233-1248, en bijgevolg ook in
Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme
c.1266; vers 1198 t/m 1203 komen in Natura
Rerum níét voor, dus heeft Van Maerlant dat uit
andere bron.
vs.1195 Diomedice in ware dinc
[werkelijk waar]
Sijn vogele, die na den coninc
Diomedes sijn gheheten,
Die menighen ridder dade beten
Die menig ridder deden afstijgen
Wilen te Troien voer die stede
Eertijds voor de stad Troje
Met sire groter vromechede.
Om tot groter vroomheid te komen [?]
Fabelen die hebben inne,
Fabels [wáár of juist verzonnen?] zeggen
Dat Venus makede die godinne
Dat Venus deze vogels maakte
Dese voghele van sinen ghesellen:
Tot gezelschapsdieren van de godinnen
Dus hoerment boeke tellen.
Zo zeggen de boeken het.
Plinius die seghet dit,
Dat si sijn als swanen wit,
[Jan van Genten!]
Ende van der grote dat es die swane
Ze zijn zo groot als een Zwaan.
Oec doet hi ons te verstane:
Ook laat hij ons weten, dat
Haer oghen sijn roet alse vier;
Hun ogen zo rood zijn als vuur;
Ghetande becke scaerp ende fier,

Hun getande bek is scherp en sterk;
Daer si die roetzen hol mede maken
Ze maken er holen mee in de rotsen
Ende neste maken tharen saken.
en maken daar hun nest in.
Men seghet, alsi sere mesbaren,
Men zegt, dat, als ze erg tekeer gaan
Dat dat lant sal vervaren
Het land dan zal vergaan
Jof dat een coninc sterven sal.
Of dat er een koning zal sterven.
Die Grieken minnensi noch al,
De Grieken houden van deze vogels,
Ende ander volc wilsi scueren:
Maar ander volk wil ze vernietigen:
Aldus vintment in scrifturen.
Zo staat het in geschriften.
1

Voor Scopoli zie sub Brilstern.

Kuifaalscholver

Kuifaalscholver Phalacrocorax1 aristotelis (Linnaeus: Pelecanus) 1761. Dit is de iets kleinere
verwant van de in N broedende Aalscholver ⇑; hij
heeft in het broedkleed een opstaande kuif op de
kop. De Kuifaalscholver broedt aan bijna alle
europese rotskusten, dus niet in N, waar de vogel
op de trek of als gast soms gezien wordt. Hij
broedt ook op de Griekse Eilanden, waar hij al
bekend was aan de natuurkenner Aristoteles
(384-322 v.Chr.) (vgl. wetenschappelijke naam).
Overigens schreef deze dat er van broeden in de
bomen sprake was, wat niet klopt bij een Kuifaalscholver [Wilms 971207,1]
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In Thijsse 1944
Gekuifde Aalscholver. In nog oudere N literatuur: Gekuifde Schollevaar [Rynja 1983], bij
B&O 1822: “De kleine Kormoran, Water-Raaf”
en in NV deel 5, 1829: Gekuifde water-Raaf. In

KUIFDUIKER – KUIFKOEKOEK

die tijd luidde de wetenschappelijke naam: Pelecanus Graculus L. 1766. Lat Graculus ‘Kauw,
Kraai’, niet helemaal hetzelfde als Raaf, maar wel
een reden voor de N naam Water-Raaf en ook
voor D Krähenscharbe (waarbij scharbe overeenkomt met N scholver). Fries Túf-ielgoes
(fries túf ‘kuif’; Iel ‘Aal’; Goes ‘Gans’). De namen
met ‘kuif’ zijn wellicht een vertaling van F Cormoran huppé (vgl. sub Hop) of It Marangone dal
ciúffo (It ciúffo ‘kuif’).
ETYMOLOGIE N kuif <N kuyf (eerst bij Roemer
Visscher (1547-1620)). De oorspr. betekenis in
het N is: ‘opstaand (gebold) kapsel’. Het is verwant met N koof ‘vrouwenmuts’, N keuvel ‘kap
van kloosterlingen’, It ciúffo, F coiffe (1080) en
coiffeur (1647;1669) <laatLat cofia (6e eeuw)
<germ *kufia ‘helm’. Ook zweeds/noors (dial.)
kuv ‘(ronde) heuveltop, hooiopper’ <oudnoords
kufr ‘ronde top; stapel’ en N Kob(be); zie ook sub
Kokmeeuw. Dezelfde idg wortel *geu- als bij kol
(sub Kolgans). Terwijl de oorspr. betekenis van
het woord kuif te maken had met ‘gewelfd, bolstaand’, is in veel gevallen later met kuif een
spitse kuif bedoeld; zoals in het onderhavige
geval, bij Kuifaalscholver.
1

Sinds recent wordt in N de wetenschappelijke
genusnaam Stictocarbo gehanteerd [Sangster et
al. 1997; DB 19: 22]. Gr stiktós ‘bont, gevlekt’.

Kuifeend Aythya fuligula (Linnaeus: Anas)
1758. Duikeend met een afhangende kuif aan
het achterhoofd. Lat fuligo ‘roet’, Lat gula ‘keel’
(gula en keel etymologisch verwant), dus letterlijk ‘Eend met de zwarte keel’. Dit is geen
onjuiste, maar verder weinigzeggende naam, die
Gesner 1555 al gebruikte. De kuif is veel karakteristieker, en dit komt in vele buitenlandse
namen tot uitdrukking: E Tufted Duck, Sp
Porrón moñudo (Sp moño ‘haarknot, kuif’, R
Chochlátaja Tsjérnet’ (R chochól ‘kuif’; in de
Eendennaam zit ook R tsjórnyj ‘zwart’) en noors
Toppand. Ook een oud N/fries woord voor ‘kuif’
is top; met dit woord werd de lokale friese naam
Topein gemaakt en de oude N naam Toppertje
(vgl. ook de oude N naam top-meese voor de
Kuifmees in de VK).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Kuifeend [Schlegel 1852 (vet)] <“Het Toppertje, Kamduiker,
Rouwbandje” [B&O 1822] <Toppertje [Houttuyn 1763]. De naam Topper ⇑ is later op een
andere soort, Aythya marila, overgegaan.
Kuifkoekoek Clamator glandarius (Linnaeus:
Cuculus) 1758. Soort van koekoek uit Spanje en
Turkije, die van de onze verschilt door het bezit
van een kuif. In de Lage Landen komt deze soort
slechts zelden. De eerste wn. voor N was in oktober 1939.
Houttuyn 1762 noemt hem “Spaansche [Koekoek] (p.366): “Men kan deezen met regt de
Spaansche noemen, alzo hy huishoudt in dat
gedeelte van Spanje, ’t welk Andalusie heet, volgens KLEIN, die hem noemt Cuculus Andalusiae.
EDWARDS beschryft en beeldt hem af, onder den
naam van de groote gevlakte of vaal gevlakte [>E
Great Spotted Cuckoo]”. Rutgers 1964-1968
hanteert de N naam Gaaikoekoek; deze komt
overeen met D Häherkuckuck en F Coucou-geai.
De reden voor de vergelijking met de Vlaamse
Gaai Garrulus glandarius zal het luide roepen
zijn (Lat clamator ‘roeper, schreeuwer’). Zweeds
Skatgök (letterlijk ‘eksterkoekoek’) heeft ws.
betrekking op het feit dat deze soort Koekoek zijn
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Kuifduiker Podiceps auritus (Linnaeus: Colymbus) 1758. In N op de trek verschijnende
kleinere Futensoort, nogal gelijkend op de in N
broedende verwante Geoorde Fuut ⇑. Merk op dat
Lat auritus =‘geoord’ (<Lat auris ‘oor’) niet spoort
met de N naam, waarin met kuif overigens wel
een verenpartij is aangeduid, die men ook de
‘oren’ van de vogel zou kunnen noemen. Voor de
etymologie van kuif zie sub Kuifaalscholver.
ETYMOLOGIE Duiker ‘vogel, die op gezette
tijden tijdelijk onder water verdwijnt’, meer
bepaald ‘Zeeduiker’, of als volksnaam =‘Dodaars’): N duiker <N DUYCKER (VK c.1618 met
als omschrijving: “Urinatrix auis: & Mergus.
sax. ducker”) <mnl duker [JvM 1266 vs.2738],
dukere <oudsaksisch ducari; fries dûker; mnd
duker; D Taucher <ohd tuhhari (naast tuhhil);
deens/noors Dykker; E Duck ‘Eend’ <middelengels duke, doke <oudengels duce (c.967); ook de
E volksnamen Ducker, Dooker en Doucker ‘Dodaars’ zijn de woorden die hier, etymologisch
gezien, bij passen. Idg *dheug.
{E Diver (=Zeeduiker; ook volksnaam voor
Dodaars en Tafeleend) is etymologisch sterker
verwant met de E vogelnaam Dipper (=Water-

spreeuw) (vgl. N ‘vogelnaam’ Dompelaar). In de E
volksnamen Diedipper en Di(e)dapper (Dodaars
en Waterspreeuw) <middelengels Dive-dapper
(Shakespeare 1593) <oudengels dufedoppene
(c.1290), dufedoppan (c.1000) komen de woorden ‘diver’ en ‘dipper’ in één naam samen. De idg
wortel *dheug (>duiken) is wel verwant met de
idg wortels *dheub (>N diep) en *dhumb (>N
dompelen).}

KUIFLEEUWERIK – KUILDER

eieren bij de broedsels van Eksters onderschuift.
De huidige N naam is mogelijk ingegeven door D
(Gemeiner) Strausskuckuck of F Coucou à
huppe [beide bij Schlegel 1844]. Schlegel 1858
noemt geen N naam, maar memoreert wel
nadrukkelijk het bezit van een kuif van deze
soort (wat ook in Bonapartes genusnaam Oxylophus tot uitdrukking komt). Calkoen 1903 noemt
de naam van het lemma. – Fries Túfkoekoek.
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Kuifleeuwerik Galerida cristata (Linnaeus:
Alauda) 1758. Leeuwerik ⇑ is de algemene naam
voor enkele soorten Zangvogels, waarvan de
Veldleeuwerik ⇑ de bekendste is. Daarnaast
broeden in ons land de Kuif- en de Boomleeuwerik, terwijl de Strandleeuwerik een wintergast is.
De Kuifleeuwerik onderscheidt zich van de
andere door het bezit van constant opgerichte
kruinveren, in de vorm van een spitse kuif (maar
de Veldleeuwerik kan ook een kuif opzetten). Zie
ook Kopier en Kobleeuwerik.
Fries Túfljurk, gronings Toplaiwerk, D Haubenlerche, E Crested Lark, F Cochevis huppé; in
al deze namen wordt het bezit van een kuif uitgedrukt, maar telkens is het woord hiervoor anders
en niet etymologisch met kuif verwant. Hetzelfde
geldt voor Galerida (een drukfout voor Galerita)
<Lat galeritus <Lat galerus ‘kuif, muts, pruik’
<Gr galéè ‘Wezel, helm van Wezelvel’ en cristata
<Lat crista ‘kuif, pluim of kam op de kop van
vogels’ [meer bij Wilms 020529]. Sp Cogujada
en catalaans Cogullada <Sp/catalaans cogulla
‘kovel, kap’ zijn niet alleen in betekenis, maar
ws. ook in etymologische zin verwant. Zie verder
voor de etymologie van kuif onder Kuifaalscholver. Zie verder sub Leeuwerik. Zie ook de volksnamen Kokkelevi en Koppier.
Kuifmees Parus cristatus Linnaeus 1758. De
enige der nederlandse Mezensoorten, die in het
bezit is van een kuif. Dit komt ook in de namen
voor deze vogel in tal van andere talen tot uitdrukking, maar, evenals dit het geval is met de
buitenlandse namen voor Kuifaalscholver ⇑ en
Kuifleeuwerik ⇑, steeds is het woord dat de betekenis ‘kuif’ draagt weer anders en etymologisch
niet verwant met het woord kuif, behalve in It
Cincia dal ciúffo. Het zijn de wetenschappelijke
naam, fries Túfmies, gronings Toefmaiske,
D Haubenmeise, E Crested Tit, deens Topmejse,
noors Toppmeis, ijsl Toppmeise, zweeds Tofsmes,
F Mésange huppée, Sp Herrerillo Capuchino
(‘als met een capuchon of kap van een kapucijner
monnik’; <It cappuccíno (1525) <It cappúcio

‘(monniks)kap’ <m.e.Lat capucium <Lat caput
‘hoofd’).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Kuifmees [Schlegel 1852 (cursief)] <Gekuifde Mees [NV deel 5
1829; B&O 1822; Houttuyn 1763]. In de VK
(c.1618) wordt de soort vermeld als “top-meese.
Parus cristatus. sax. topmeseke”. Hierin N (gewestelijk, o.a. in het westfries) top ‘kuif’ <mnl
top ‘top, kruin, hoofdhaar’; vgl. fries toppe ‘pluk,
bosje’ <oudfries top ‘haarbos, haren’ en de elementen in de scandinavische namen voor de vogel
hierboven (<oudnoords toppr ‘punt, omhooggevlochten haar’). Zie ook sub Toppereend.

Kuikendief Oudere algemene naam voor de
Kiekendief ⇑. Terwijl in het N het woord kuiken
het woord kieken verdreven heeft, is het bij de
vogelnaam net andersom: daar heeft de naam
Kiekendief de naam Kuikendief verdreven.

Wulp

Kuilder Noordbrabantse volksnaam voor de
Wulp ⇑. Varianten zijn: Keulder, Kulder(t),
Kulert, Kûlotter, Kowlder, Kuileger, Kulleger,
Kuilit, Koelit [WBD met kaartje; B&TS 1995],
Kölder rond Tilburg [Van Rijen 1993; Wilms
960812] en Kuilaart en Kalder in de Belgische
Kempen. De naam zou in verband gebracht kunnen worden met ‘kuil’, wijzend op een ondiep
nestkuiltje dat de vogel maakt [B&TS]. Of dit het
oorspronkelijk benoemingsmotief is geweest
trekt ook B&TS in lichte twijfel.
De namen verschillen slechts in lichte mate
van F Courlis <oudf courlieu en corlieu ‘Wulp’
(13e eeuw), vnl. door metathesis (omstelling)
van de r. De F naam (van waaruit E Curlew) zou
een onomatopee kunnen zijn, maar zeker is ook
dít niet; It Chiurlo ‘Wulp’ en It chiurlare ‘krijsen
(van een Uil)’ wijzen overtuigender op een onorelatie). Er zou ook een relatie kunnen zijn met
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de namen Kluut en Glút ⇑ en met zulke waarin
de anlautende gutturaal ontbreekt, de groep rond
Lieuw ⇑.
Het N woord kuil behoort tot de idg wortel
*geu- ‘buigen, welven’ (waarvoor zie ook sub
Koet, Kol Eend, Markol en Meerkol). Nog speculatief is de veronderstelling dat de oorsprong van
alle genoemde namen een (oudnederfr?) naam
voor de vogel is geweest waarin dat ‘gewelfd/
gebogen zijn’ (van de lange opvallend gebogen
snavel namelijk!) tot uitdrukking kwam. Ook
het element cour- in de F naam stemt daarmee
overeen: F courbe <oudf corbe ‘krom, gebogen’,
beter dan met de ono-gedachte, omdat de korte
[o] daarbij minder past.

Kuorhin Officiële friese naam voor het Korhoen ⇑ [Boersma 1972]. Bij De Vries 1912/1928:
“Bjirkhoanne en Bjirkhin, Koarhoanne en Koarhin en Koerhoanne en Koerhin.”
Het friese ww. dat bij het baltsgedrag van Korhanen hoort, is bolderje. Maar dit is niet het eerste deel van de naam van het lemma. Als de
naam van het lemma oorspronkelijk fries is, zou
het eerste deel de stam van fries koere ‘koeren
(van Duiven gezegd)’ kunnen zijn. Korhoenders
hebben tot begin tachtiger jaren nog op fries
grondgebied (Fochteloërveen) gebroed.
Het tweede deel, hin, betekent ‘Hoen’. Zie ook
Berkhoen.

Kuut Wieringer volksnaam voor de Wulp [Van
IJzendoorn 1948; B&TS], vooral onder de lokale
jagers, maar er zijn ook mensen op Wieringen die
de achternaam Kuut (ook gespeld Kuit) dragen.
De iets kleinere Regenwulp, die in het voorjaar in
de maand mei doortrok, werd door deze jagers
Meikuutje ⇑ genoemd.
Kuut moet geacht worden een zuivere onomatopee te zijn (net als weerts Kluut en limburgs
Kliet [B&TS]), maar de roep van de Wulp is duidelijk tweedelig, zodat namen als Kuliet en
Kuluut, en ook Alievogel, beter zijn.
Opmerkelijk is dat de jagers óók nog de “Gevlekte Wulp” kenden ⇑; dit zou de Dunbekwulp
geweest kunnen zijn.
Kuutjeblik Groningse volksnaam voor de
Kwartel ⇑ (Molema 1887 [VPG]; níét bij Gavere
& Bemmelen 1856). De naam is niet zozeer gronings als wel oostfries: Kütjenblik, Gütjenblik
(Jahrbuch etc. c.1887 [Suolahti]). Wat de letterlijke weergave van deze naam inhoudt is mij niet
bekend. Mogelijk was het kuutjeblik een ‘(blikken) trommeltje waarin kinderen hun marmeren
of aarden knikkers, knopen en centen (die bij de
spelletjes kuutjeknip en kuutjeprol hoorden)
bewaarden’ (vgl. vD). Zulke trommeltjes met
inhoud maakten natuurlijk een staccato-geluid
bij het hanteren en mogelijk was het dit geluid
waaraan gedacht werd bij de Kwartelroep.
Kwak Nycticorax nycticorax (Linnaeus: Ardea)
1758. In N thans niet vaak meer voorkomende
kleine Reigerachtige, met een onomatopee genoemd naar zijn vluchtroep “kwààk”. D Quakreiher (Frischbier 1883) en R 7&a8&a Kwakwa
zullen ook klanknabootsend zijn, evenals
v
tsjechisch Kvakoš nocní [NAE p.119] en serv.-kr.
Gak kvakavac [NAE; Czarnecki 1982]. Zie ook
sub Nachtraaf, in feite de letterlijke vertaling van
de wetenschappelijke naam.
Vroeger kwam de soort in N vaker voor in en
werden de jonge vogels in de Reigerkolonies ‘ge-
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Kutke-Gaap Oude N naam voor de Drieteenmeeuw ⇑, genoemd in Houttuyn 1763 (p.143).
Deze verwijst voor de naam naar F Martens, die
verslagen schreef en in druk liet verschijnen van
een zeereis (in 1671) naar Groenland waarvan
men toen nog dacht dat het aan Spitsbergen vast
zat. Op Groenland kwamen en komen deze
vogels voor. De naam is een onomatopee naar de
roep van de Drieteenmeeuw (vooral op de broedkolonies) waarnaar E Kittiwake (1661 cattiwake
bij Ray) ook gevormd is. Hennicke 1905 noemt
als varianten Kutgegeaf, Kutgegehef, Kutgejef en
Kautkegef, en Wüst 1970 Kaukegef. De N naam
heeft echter duidelijk de trekken van ruwe zeemanstaal, gezien de bijbetekenis van het o.a. bij
Kiliaan (eerste vermelding 1563 [Sijs]) opgetekende kut ‘vrouwelijk schaamdeel’ en gapen ‘wijd
open staan’. Bij het element gaap kan het verouderde woord Kaab ⇑ (=Meeuw; vgl. ook Kob) een
rol gespeeld hebben. Houttuyn haalt er in zijn
tekst onder deze naam een verkeerde Meeuwensoort bij, nl. “de gewoone Meeuw der Binnenwateren in geheel Europa”, welke natuurlijk Larus

ridibundus is. Een fout die Linnaeus 1758 onder
zijn 1e der Meeuwen, “Larus tridactylus”,
maakt, is dat hij een jonge vogel omschrijft (met
zwarte staartpennen namelijk), en meent dat dit
het signalement van de volwassen vogel is.
Voorts zijn de beschrijving der onbevederde
delen en de afbeelding naar Brisson niet overeenkomstig de werkelijkheid, want een Drieteenmeeuw heeft nooit geelachtige poten.

KWAKKEL – KWARTEL

oogst’ (vgl. noot 2 sub Butoor). Vandaar dat de
naam in mnl documenten dikwijls opduikt
[Brouwer 1953 p.3]. Het ‘Quackjeswater’ bij Rockanje (ZH) heeft zijn naam naar de vogel. Misschien zijn de familienamen Kwak (o.a. in
Winterswijk Gld) en Quak (o.a. in Petten NH)
gegeven naar de vogel.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Kwak <blaauwe
Kwak [B&O 1822] <Kwak [Houttuyn 1763] <mnl
Quacke, Quacreiger, quac reygher (1362) [Ibelings in litt. 961208; Ibelings 1996].

Kwakkel Regionale naam voor de Kwartel ⇑,
o.a. in Vlaanderen [WVD 1996]. In Limburg Kwakel [volgens Albarda 1897]. Kwakkel is ouder
dan, en wellicht de voorloper van, de huidige officiële naam Kwartel.
ETYMOLOGIE N Kwakkel <N QUACKEL [VK1
c.1618] <mnl Quackel [MH 1932], quackele
(Bern. c.1240) <m.e.Lat quaccula (8e eeuw) [VT
2000].
1

De Vierde Kiliaan vermeldt: “QUACKEL. Coturnix … keckel. ger. wachtel”.
NEW 1992 vermoedt dat m.e.Lat quaccola
(ook: quacula, coacula en quarcara) (>N
Kwakkel) en germ *wahtila (>N Wachtel ⇑),
beide fraaie onomatopeeën, met elkaar in contact gekomen zijn en zich met elkaar vermengd
hebben. De in Trier (Duitsland) opgetekende
naam ohd quahtila is daar als kruisingsproduct
het bewijs van. Mnl Quattel(e) kan van deze
laatste een voortzetting van zijn, en in dit woord
heeft men ws., mogelijk onder invloed van het
woord quart, een r ingevoegd (hierover meer sub
Kwartel).
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Kwaklijster Naam voor de Grote Lijster in de
westelijke Peelstreek [WBD p.84 met kaartje] De
naam wordt in Swanenberg 2000 uitgelegd als
een onomatopee; dit is gerechtvaardigd als hij
een variant van de half-onomatopee Kweeklijster ⇑ is. Er zijn echter twee bedenkingen: de
Grote Lijster maakt geen geluid als “kwak” (een
zuivere onomatopee kan de naam dus niet zijn)
en bovendien wordt de naam gevonden in een
gebied waar een andere naam Schijtlijster is.
‘Kwak-’ zou dus uitgelegd kunnen worden als
‘kwak uitwerpsel’.
Kwalster Kwelster Namen voor Kramsvogel
en Grote Lijster in Vlaanderen, Brabant en Limburg [WVD 1996; Swanenberg 2000]. De namen

zijn metonymia’s, omdat de woorden oorspr.
staan voor de boomsoort Wilde Lijsterbes Sorbus
aucuparia1 L. en zijn besvruchten, die Kramsvogel en Grote Lijster tot voedsel dienen. vDE 1993
begrijpt deze samenhang niet en verwijst onder
kwalster2 naar Kwartel en Kwakkel, woorden die
er niets mee te maken hebben! Mnl qualsterbesien (die vDE kennelijk verwart met quartelbesien =‘bessen van de Heggenrank Bryonia dioica’
(zie sub Quartel) werden gebruikt om Lijsters te
lokken naar de Lijsterstrik. In de keuken werden
lijsterbessen gebruikt als geleermiddel [Kybal
1994 (1981) p.186]; het gelei-achtige aspect (ook
in fluim en Kwal) gaf ws. de naam Kwalster.
{De fluim speelde een rol bij Kwalster of Kwalsterhout, volksnamen voor Bitterzoet Solanum
dulcamara [Kleijn 1979 p.258], een plant die
medicinaal gebruikt werd om kwalsters (fluimen)
te doen ophoesten bij ziekten aan de longen zoals
astma en bronchitis [Nielsen 1979]. Ook NEW
1992 (sub kwalster 2) begrijpt de betekenis en
etymologie van de naam niet.}
ETYMOLOGIE Voor het metonymisch gebruik
zie hierboven. N kwalster ‘rochel’ <N qualster
[Kiliaan 1599]; fries kwalster ‘halfgesmolten
sneeuw’; D Qualster ‘fluim, Lijsterbes’; deze
woorden zijn afleidingen van het ww. kwellen (D
quellen), dat ‘(op)zwellen, opborrelen’ betekent.
N kwal en ws. ook N kwijl ‘zever’ zijn verwant.
{Zweeds kvalster ‘mijt’ is ws. een afleiding van
oudnoords kvelja ‘plagen, kwellen’ en oudnoords
kvöl ‘kwelling, pijn’.}
1

aucuparia (=‘voor de vogelvangst’). De F naam
voor de boomsoort is: Sorbier-des-oiseleurs.
Een andere N volksnaam voor de Lijsterbes is:
Kwekweboam [Weijnen 1996].

Kwartel Coturnix coturnix (Linnaeus: Tetrao)
1758. Kleine Hoenderachtige, die bij ons alleen
’s zomers voorkomt en zich bijna uitsluitend
door zijn driedelige roep aan de mensen kenbaar
maakt. Thijsse 1944 geeft de roep weer als:
“kwikmedit, kwikmedat”, en de Engelsen als “wetmy-lips”. De groningse volksnaam Kuutjeblik ⇑,
helgolandfries Flikdibyks ⇑, twents Hutketuk ⇑
en achterhoeks Prutjedut zijn bedoeld als
zuivere onomatopeeën.
vD 1904/1970 noemt naast Kwartel ook Kwakkel ⇑. Groningse volksnamen zijn Kwaddel en
Kwardel; Kwakel is limburgs [Albarda 1897] en
in het rivierengebied kent men de naam Wachtel
(in feite nog mnl), welke ook de officiële D naam
is. De officiële friese naam luidt Kwartel (al minstens sinds De Vries 1912); hierin wordt de r niet
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uitgesproken. In oostfries Kwattel (De Vries
1912) wordt de r bovendien niet geschreven.
ETYMOLOGIE De naam Kwartel is ws. een verbastering (door een ingevoegde r) van mnl Quattel, Quattele [MH 1932]. Voor ohd quahtila zie
onder Kwakkel. Een oude vindplaats van Quartel
is bij Dodonaeus 1608: “In Holland Quartelsbeyen om dat de quartelen oft quackelen deze
beziën niet noode en eten.” [Kleijn 1979 (zie ook
sub Kwalster)]. Een nog oudere vindplaats is bij
Pelegromius 1537 [Sijs]. In het gronings staan de
vormen met en zonder r nog naast elkaar: Kwaddel en Kwardel (met stemhebbende d in plaats
van stemloze t). Nederduits Kwartel <mnd
kwartele ?<mnl Quattele [VT 2000 p.220].
Omdat Patrijs en Kwartel (vgl. Kwartelvalk)
beide tot het jachtwild behoorden en men
dikwijls vaststelde dat Kwartels slechts ongeveer
het vierde (een kwart) van een Patrijs wogen, kan
het woord quart bij de vorming van Kwartel (uit
Quattel) een rol gespeeld hebben. Ws. is de reeks
die tot Kwakkel ⇑ leidt, inderdaad van oudere
oorsprong.
Kwartel, Kwakkel en alle daarop gelijkende
namen zijn van oorspr. wel geluidsnabootsingen.
De drielettergrepigheid (van de Kwartelroep) is
echter, na afslijting, verloren gegaan.
F Caille ‘Kwartel’ (<oudf Quaille) is qua uitspraak zelfs éénlettergrepig geworden; deze
naam en het ww. carcailler ‘roepen (van de Kwartel)’ (zo weer wél 3-lettergrepig!) stammen van
drielettergrepige woorden: m.e.Lat quaccola,
quacula, quacara, quaquila (8e eeuw) [Robert
1993; C&C 1995]. Het onomatopoëtisch aspect
bestaat voornamelijk uit de drielettergrepigheid;
de klinkers in de weergave door de mens verschillen sterk. In bulgaars AX*BX*X8 P’dp’d’k ‘Kwartel’ staat zelfs helemáál geen klinker!
De wetenschappelijke naam is van (klassiek)Lat Coturnix (>Sp/portugees Codorniz),
waarvan door Coomans de Ruiter et al. 1947
wordt vermoed dat het, vanwege de drie lettergrepen, eveneens een zuivere onomatopee is.
Stowasser 1900 vermoedt echter <*Co(c)turnix, waarbij het suffix, hetzelfde als in Spinturnix (=‘vonken-vogel’), mogelijk met dorisch
ornix ‘vogel’ overeenkomt [Kinzelbach 1995 p.10;
Muller-Renkema 1961]. Verder is er Gr Ortux
<wortux ‘Kwartel’ (vgl. ook Ortugo-mêtra sub
Kwartelkoning), welke namen aansluiten bij
middelperzisch Vartax en oudindisch Vartakas.
[Coomans de Ruiter et al. 1947; Blok 1988].

Kwartelvalk Naam in MH 1932 (en in Verdam
1911) voor de zgn. Blauvoet, met als synoniem
Steenvalk. Ook vD 1904/1995 vermeldt de naam
achter het lemma Blauwvoet, maar Kwartelvalk
als zelfstandig lemma staat dan weer niet vermeld. B&TS 1995 vermelden de naam ook niet.
De naam zal uit het Valkeniersjargon komen en
de soort in kwestie moet het Smelleken zijn. Het
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Kwartelkoning Crex crex (Linnaeus: Rallus)
1758. Door Aristoteles (384-322 vóór Chr.)

Ortugo-mêtra (letterlijk: kwartel-moeder) genoemd, in verband met de sage dat de Kwartels
op de trek werden aangevoerd door een iets grotere, eveneens trekkende vogel, (mogelijk!) de
Kwartelkoning.
Houttuyn 1763 hanteert als officiële N naam:
Kwartel-Koning. Idem bij Vroeg 1764. Ws. is
deze N naam dan al ruimschoots bekend en staat
hij ook genoemd in deel V van de Uitgezogte Verhandelingen (1760) [Houttuyn p.280 en eerste
bladzijde volgend op de Bladwyzer]. Bij B&O 1822
is het: “De Kwartelkoning, roode Ral.” Door
Snouckaert 1908 werd in het N de officiële naam
Wachtelkoning gehanteerd, ongetwijfeld <D
Wachtelkönig. Het was nl. de Zwitser Gesner
1555, die op grond van de veronderstelling dat de
Gr vogelnaam Krex (vgl. de wetenschappelijke
naam!) een onomatopee moest zijn, de vogel als
Kwartelkoning ‘determineerde’. Volgens Gesner
waren Ortugomêtra en Krex dus verschillende
namen voor dezelfde soort. Kraak 1940 meent
dat met de Ortugomêtra ook de Waterral kan zijn
bedoeld, aangezien de Kwartelkoning niet in
Griekenland broedt. Inderdaad heeft ook de
Waterral een enigszins schrapende (zomer)roep
(à la Krex), welke voor de (griekse) jagers het vertrek van de Kwartels aankondigde. Sp Guión de
Codornices (letterlijk: ‘wegwijzer voor de Kwartels’), catalaans Rei de les Guatlles, Guia de les
Guatlles (Guatlla ‘Kwartel’) [Maluquer i Sostres
1981], It Re di Quaglie (Gesner 1555 [Suolahti])
en F [Gesner 1555; Schlegel 1844] Roi des cailles
(letterlijk: ‘koning der Kwartels’).
Dat de Kwartelkoning tot de Ralachtigen behoort was kennelijk bekend aan de naamgevers
van E Land Rail (nu officieel Corncrake), D Wiesenralle (nu officieel Wachtelkönig), ijslands Engirella (ijsl engi ‘weide’, verwant met N enk), en F
Râle de genêts. Het element ‘Ral’ (Râle; de circonflexe hier wijst op een vroegere -s!) gaat (via mf
Rascle) terug op Lat ras(i)c(u)lare ‘raspen, schrappen, schrapen’. ‘Ral’ is dus een half-onomatopee,
hoogstwaarschijnlijk op de knarsende roep van
de Kwartelkoning!
Voor de etymologie van Kwartel zie aldaar.
Voor -koning zie sub Koningsarend.

KWATTER – KWID

Smelleken is een kleine Valkensoort, waarmee
men dus kleine prooien vangt, zoals Kwartels
(deze zijn ruim kleiner dan bijv. Patrijzen). Net
als bij Kwartel ⇑ de gedachte aan een kwart [van
het gewicht van een Patrijs namelijk] bij de vorming van het woord Kwartel een rol gespeeld kan
hebben, zo zou dat mogelijk ook bij Kwartelvalk
het geval geweest kunnen zijn: een Smelleken
weegt ook maar een kwart van het gewicht van de
Slechtvalk.
Le Clercq 1776 (p.72) noemt echter de Wachtelhavik (ws. ook als Valkeniersterm), dus hier is in
een ss. met Wachtel ‘Kwartel’ de naam Havik
(een wat grotere Roofvogelsoort) verbonden.

burg voor de Keep [De Vries 1928; VPG; WVD
1996, WBD, WLD (met kaartjes resp. p.97, 129 en
129); B&TS 1995]. Kwêkfink is de officiële friese
naam [Boersma 1972]; spelling en uitspraak wijken af van Kweakfink in Zantema 1992. Kwaekfink is een oude friese spelling bij De Vries 1911
(en Albarda 1897).
Officieel deens Kvækerfinke <ouder Qvækerfinke [Kjærbølling 1854].
De namen zijn zuivere onomatopeeën, naar
zijn roep “kèèèp”. Zie ook Schremer en Schroemelvink.
(2) Kweker is ook een vlaamse volksnaam voor
de Kneu (in Maldegem, Zele, Denderhoutem en
Hekelgem). Het is een variant van de over een
groter gebied voorkomende vlaamse volksnaam
Kneker (=Kneu) [Meertens 1971].

Kweeklijster Naam voor de Grote Lijster in
Drunen, Berkel, Boekel en Gemert (NB) [Swanenberg 2000]. De naam wordt uitgelegd als een halfonomatopee, naar het ww. kwèken ‘hard schreeuwen’ [Weijnen 1996]. Gezien het passen bij genoemd ww. zal dit juist zijn, maar de Grote Lijster
schreeuwt niet zo hard. Zie ook Kwaklijster.
Kwet Kwert Kwetter Namen voor de Grasmus in de provincie Antwerpen [Weijnen 1996;
kaartje in WBD p.60]. In Antwerpen is ook de ss.
Wolkwert ⇑ opgetekend. De namen zijn onomatopeeën. In Enschede (Ov) is Kwetter een volksnaam voor de Kneu [B&TS]. Zie ook sub Kets
(=Mus) en sub Kwatter (=Spreeuw).

Spreeuw

Kwatter Oostfriese naam voor de Spreeuw [De
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Vries 1911]. Häpke (z.j.; in Suolahti 1909) geeft
Quatter op voor Emden (D). De naam zal een
half-onomatopee zijn, naar een ww. dat staat
voor het uitdrukken van het Spreeuwengezang
(vgl. N kwetteren).
In Enschede is Kwetter ⇑ een volksnaam voor
de Kneu [B&TS] en in Antwerpen is Kwetter een
volksnaam voor de Grasmus.

Kweak Kweakfink Kweevink Kweiker
Kwekker Kweker (1) Volksnamen in Friesland, Groningen, Vlaanderen en Brabant en Lim-

Kwid Volksnaam voor de Tapuit op Ameland
(Fr) [Albarda 1897; De Vries 1911, 1928; Boersma 1979 in ViF p.1156]. De Vries 1911/1928 en
Boersma 1979 vermelden ook Kwyts op Schiermonnikoog (Fr). Deze namen zouden een inkorting1 kunnen zijn van Kwikkert, letterlijk
‘kwieke (vogel)’ en Kwikket, namen voor de Tapuit op Terschelling [De Vries 1911/28; Boersma
1979; Zwart 1985]. {Boersma noemt Kwikkert
voor de Tapuit een onomatopee (maar geeft dit
motief niet bij de volksnaam Kwikkertsje voor de
Bonte Strandloper).} De friese namen doen sterk
denken aan deens Stensskvette, noors Steinskvett
en zweeds Stenskvätta (met voorgeschoven s aan
het tweede woorddeel), die alle voor de Tapuit
gelden. Ook hier staat het tweede element voor
‘kwiek, levendig, beweeglijk’; vgl. zweeds skvätta
‘spatten, opspringen’ [Tyrberg 1996, Wessén
1998; Wilms 991002]. Deze namen zullen dan

KWIKMEDIT – KWYTS

geïnterpreteerd moeten worden als ‘de levendige
vogel die op stenen zit’.
1

Met ingweoonse overgang k > ts, als in Kwitse
‘Lijsterbes’ [Weijnen 1996].

Kwikmedit Volksnaam voor de Kwartel, o.a.
in Geldrop en Dongen (NB), met als varianten
Kwikmedik in Oss, Kwakmedak in Geertruidenberg, Kiekemedie en Kiekemeda in Tilburg,
Knutverdut in Alem, Huttekedut ⇑ in Huisseling [WBD] en Kietkediet [B&TS]. In Oxfordshire
is E Quick-me-Dick een volksnaam. De driedelige roep van de Kwartel wordt in veel gebieden
weergegeven met “Kwik-me-dit” [Schaars 1989
p.355], “Kwikwedit-kwikwedat” [Teirlinck 1908/
1922; WVD p.156] of nog andere varianten hierop
[WBD p.181].
Kwikstaart Algemene N benaming voor de
soorten van het geslacht Motacilla, waarvan de
bekendste, de Witte en de Gele Kwikstaart, in de
Lage Landen broeden. De Grote Gele Kwikstaart
broedt aan de oevers van beken in het oosten van
N en België en in Luxemburg. De Citroenkwikstaart is een zeldzame dwaalgast h.t.l.
T.t.v. Linnaeus 1758 en Houttuyn 1763 was
Motacilla een naam voor een veel grotere groep
van Zangvogels, waaronder bijv. Nachtegaal,
Heggenmus, Rietzanger, Grasmus, Spotvogel,
Tapuit etc. Houttuyn maakt echter wel duidelijk
dat het prototype de Witte Kwikstaart Motacilla
alba is: (p.573) “Dit Vogeltje is het, ’t welk den
naam aan dit Geslagt geeft, wordende van de
Schryvers, in ’t algemeen, uit hoofde der beweeging, die het geduurig met zyn op- en neergaande
Staart maakt, Motacilla en by ons, om die reden,
Kwikstaart geheten.” Kwik =‘kwiek, levendig’.
Een ander woord, maar hetzelfde beeld uitdrukkend, zit in de volksnaam Wipstaart ⇑ en nóg
weer een ander woord in E Wagtail <Wag tayle
(1510) <Wagstert (c.1440) [Lockwood] en D
Wegestertz [HG 1669] <ohd *wagistarz [Mackensen], waarvan D Bachstelze ‘Kwikstaart’

mogelijk een (reeds zeer oude) verbastering kan
zijn. {Over de mogelijke relatie van dit woord
met N Wiekel zie mb.01B,39.}
De vogelnaam Motacilla kwam al voor bij de
Romeinen Varro (116-27 v.Chr) en Plinius (2379 na Chr.). Het is mogelijk de rechtstreekse vertaling van Gr Seisopugis (=‘staartwippertje’; Gr
seiein ‘schudden’ en Gr pugê ‘het achterste’).
Hierbij zou Lat culus ‘het achterste’ zijn geassimileerd tot -cilla [Coomans de Ruiter et al. 1947].
Daarna heeft -cilla in de ornithologische literatuur steeds de betekenis van ‘staart’ gekregen
[Jobling].
ETYMOLOGIE N Kwikstaart <N Kwikstaert <N
QUICK-STEERT … (vibrans. sax. quickstert.) [VK
c.1618] <quicstert (Gemmula vocabulorum
1518) [VT 2000; Sijs 2001]; mnd quikstert, quekstert1 >zweeds (dial.) Kvickstjärt [Suolahti 1909
p.89; vDE 1993; NEW 1992; Boer-Den Hoed
1956].
ETYMOLOGIE Kwik ‘kwiek, levendig’: <N
QUICK (=vivus) [VK c.1618] <mnl quic <oudnederfr quic; D keck ‘kwiek, vief, vermetel’ en
queck- in D Quecksilber ‘kwik(zilver)’, E quick
‘vlug’ zijn alle etymologisch verwant, evenals N
Kweek ‘Kweekgras Elytrígia répens (L) Desv.’,
een zeer levenskrachtige plant. Buiten het germ:
Lat vivus ‘levend(ig)’.
ETYMOLOGIE staart: zie sub Staartmees. In
sommige N volksnamen voor de Witte Kwikstaart komt de oorspr. korte e nog voor, wordt
deze verlengd onder invloed van de r, valt de -ruit en/of wordt een zogenaamde affectieve s toegevoegd: Kwikstetjen (Achterhoek), Kwiksteertje (Texel), Kwikstat (Achterhoek), Langstats
(Limburg), Akkerstetske (Limburg). Lokale friese
naam: Wipsturt (<Wipstirt).
1

Nederduits quek betekent (ook) ‘vee’ (ws. hetzelfde woord als N kweek en kweken) en dus
kan nd Quekstert vertaald worden met Viehstelze, dat inderdaad naast Kuhstelze en Bockstelze een bestaand synoniem is [Suolahti].

Kwyts Zie Kwid.
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LAAI – LACHDUIF

Laai Laif Laiw Elementen uit groningse volksnamen voor de Scholekster, te weten Akkelaai,
Bonde Laiw (letterlijk ‘bonte Leeuw’) en Makke
Laif (‘makke Leeuw’). Deze woorden corresponderen met fries Liuw, Lieuw ⇑. Akke en Lieuwe
zijn persoonsnamen (vgl. ook Bonte Piet ⇑ als
volksnaam voor de Scholekster); Akke ⇑ is ook
een (mogelijk zeer oude) volksnaam voor Ekster
(⇑ en zie sub Aakster), welke het zwart-witte
kleed met de Scholekster gemeen heeft. Makke
Laif rijmt op Akkelaai en is vermoedelijk van
later datum. Scholeksters kunnen zich, speciaal
bij het nest, nogal eens mak of tam gedragen.

Labeurmannetje Volksnaam voor de Witte
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Kwikstaart in Viane (OVl) [WVD 1996]. Het
benoemingsmotief is hetzelfde als bij Ploegkwikstaart, Ploegloper en Ploegstaart ⇑, andere namen in Vlaanderen voor de Witte Kwik, vanwege
het volgen van de ploeg.
ETYMOLOGIE labeur: vlaams labeuren (ploegen;
de akker bewerken) <oudf laborer of <F labourer
(13e eeuw) (>E labour (vgl. Labour Party (Arbeiderspartij)); <Lat labor ‘vermoeiende arbeid,
inspanning’. Verwant is N laboratorium.
{Precies het tegengestelde van labeuren is N
slampampen ‘leeglopen’; toch zijn deze woorden
etymologisch verwant!}

L

Lachduif Lachduifje Streptopelia ‘risoria’ (L.),
d.w.z. de gedomesticeerde vorm van de Izabeltortel Streptopelia roseogrisea (Sundevall: Columba) 1857 (1). Calkoen 1903 noemt de eerste
naam van het lemma. Ook vD 1904 noemt deze
naam. In NV deel 5 (1829) heet de soort
(“Columba risoria”) Gekraagde Tortel-Duif.
(2) Naam in Zeeuws-Vlaanderen en Boutersem (BB) voor de Turkse Tortel ⇑ [WBD 2001].
WVD 1996 plaatst de naam van het lemma, en
ook Lacheduif, Lacheduifje, bij de Tortelduif S.
turtur, maar dit berust wel vrijwel zeker op een
slordigheid; het moet de Turkse Tortel S. decaocto zijn], deze maakt net als S. roseogrisea een
hees-lachend geluid [eigen wn.].
ETYMOLOGIE N lach <lachen <mnl lachen
(c.1220-1240 [VT]); oudsaksisch hlahhian;
D lachen <mhd lachen <ohd (h)lahhen; fries
laitsje, laaitsje <oudfries hlackia; E laugh <oudengels hl1̄ehhan; noors le, zweeds le ‘fijntjes
lachen’ <oudnoords hlœja; gotisch hlahjan. De h
in het germ correspondeert met de k-klank in
Lat clango ‘geluid geven, schreeuwen’; vgl. sub
Bastaardarend) <Gr 68α((Z klangè ‘klank,
geschreeuw, gezang’.

LACHMEEUW – LAKVOGEL

Lachmeeuw Larus atricilla Linnaeus 1758.
(1) De amerikaanse ‘tegenhanger’ van onze Kokmeeuw (2), die met een oude N benaming óók
wel Lachmeeuw genoemd werd (bijv. bij Van
Balen 1915). Het beeld van de lachende vogel
(naar het geluid dat hij maakt) zit ook in de
(sedert 1766 daterende) wetenschappelijke naam
voor de Kokmeeuw (L. ridibundus) opgesloten. E
Laughing Gull ‘Lachmeeuw’ (1); D Lachmöwe
=‘Kokmeeuw’; zweeds Skrattmås ‘Kokmeeuw’
(skratta ‘lachen’; Mås ‘Meeuw’); F Mouette
rieuse ‘Kokmeeuw’.
Een Lachmeeuw werd op 22 augustus 1997 in
de stad Groningen door M Olthoff ontdekt en
hiermee voor het eerst in N officieel vastgesteld.
Het betrof een volwassen vogel.
Omdat Linnaeus 1758 de soort noemde, komt
hij ook in Houttuyn 1763 ter sprake (p.149). De
tekst luidt: “(5) Meeuw die wit is, met den Kop en
de tippen der Wieken zwart, den Bek rood. V.
Atricilla. Spotter.
Van CATESBY wordt deeze de groote Meeuw
genoemd, hoewel hy weezentlyk onder de kleinen behoort, als niet grooter zynde dan een Duif.
KLEIN noemt hem ook de kleine, met een zwarten Kop en rooden Bek, waar door hy van de
andere Meeuwen genoegzaam is onderscheiden.
Hy wordt van BRISSON Mouette rieuse, dat is
lachend Meeuwtje of Spotter, geheten, om dat hy
een soort van Lachend Geluid maakt. Ook was
hem de naam van Laughing Gull door de Engelschen reeds gegeven. De Woonplaats is in Amerika en op de Westindische Eilanden.”
In zijn Bladwyzer gebruikt Houttuyn de naam
Spot-Meeuw. Het is wat bizar, dat de in Europa
talrijke voorkomende Kokmeeuw noch in het
werk van Linnaeus 1758, noch in dat van Houttuyn 1763 voorkomt.
Schlegel 1844 vermeldt, naast de Kokmeeuw,
ook de Larus atricilla (onder de namen D
Bleigrauköpfige Möve en F Mouette à capuchon
plombé; geen N naam); volgens zijn opgaaf zou
de soort “zufällig in Grossbritannien” gezien zijn
(p.CXXVII). Er is in die tijd nog wel steeds verwarring, o.a. met de dan nog nauwelijks bekende
Zwartkopmeeuw [Schlegel 1844 p.114-115].

Lahol Lapse naam voor de Morinelplevier,
aangehaald door de zweedse natuurfilmer(!) en
natuurboekenschrijver Bengt Berg (1885-1967)
in zijn boek Mijn vriend uit Lapland (D vertaling
in 1925 Mein Freund der Regenpfeifer). In 1961
en enkele jaren daarna, toen de Morinelplevier
volkomen onverwacht voor het eerst in ons land
ging broeden (althans daartoe pogingen deed),
gebruikten N auteurs deze naam als een soort
hommage aan de vogel (Marra & Taapken 1963,
het Vogeljaar 11: 110; Ouweneel 1965, het
Vogeljaar 13: 536). Houttuyn 1763 kende de
naam ook al: “Men vindtze [=de ‘Mornellen’]
ook in Sweeden, en zy vertrekken gemeenlyk in
’t Voorjaar, over Upsal noordwaards, naar de
Laplandsche Bergen, wordende van de Laplanders Lahul geheten.” Wilms [in litt. 970404,5]
wijst op de spelling Lahul bij Wiklund 1890 en
houdt het voor mogelijk dat laps lahu ‘zacht
weer’ en lahupiega ‘zuidwestenwind’, die dus
o.h.a. zacht weer aanvoert in Lapland) met de
vogelnaam te maken kunnen hebben.
De etymologie is mij niet bekend.

Lachstern Gelochelidon nilotica (J F Gmelin:
Sterna) 1789. De naam is gemotiveerd door de
‘schaterende’ roep “kajak, kajak”, herinnerend
aan het lachen van mensen. Zie ook Kaugek. De
oudere N naam is Lachzeezwaluw [Schlegel
1852; Albarda 1897]. D Lachseeschwalbe. Ook
in de wetenschappelijke naam zit het beeld van
de lachende vogel (Gr gelos ‘het lachen, gelach’,

Lakvogel Volksnaam in Groningen voor de
Pestvogel [Gavere & Bemmelen 1856; Albarda
1897; deze auteur, een Fries, noemt deze naam
niet voor Friesland]. De naam komt wel in het
fries voor: Lakfûgel [De Vries 1911]. De naam is
gemotiveerd door de kleine lakrode puntjes aan
de toppen van de armpennen, waaraan men de
leeftijd en het geslacht van de vogel bepalen kan

maar aangezien de naam door Brehm (17871864) is gegeven, zal deze op de D naam geïnspireerd zijn. De speciesnaam nilotica ‘aan de Nijl
voorkomend’ is verrassend, aangezien van de
soort geen broedplaatsen aan de Nijl bekend zijn,
tenzij diep in de afrikaanse binnenlanden aan de
benedenloop van deze rivier [Williams & Arlott
1980]. Zoals aan de wetenschappelijke naam ten
tijde van Albarda 1897 (Sterna nilotica Hasselquist1 1762) te zien is, komt het adjectief nilotica
van Hasselquist, die immers een reis naar Egypte
maakte. Kennelijk voldoet zijn beschrijving van
de soort niet aan later gestelde voorwaarden en
zijn de naam Gmelin en het jaartal 1789 alsnog
verbonden met nilotica. Ondertussen is de wetenschappelijke naam een tijdlang Sterna anglica,
Montagu geweest (o.a. bij Schlegel 1852)
[mb.99D,18].
Fries Swartsnaffelstirns ⇑.
1

Voor Hasselquist zie ook sub Aasgier.
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LAMMERGIER
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[Knijff 1982, DB 4: 73-79].
Nu kunnen Pestvogels erg vertrouwelijk zijn,
waardoor men soms met het blote oog deze
‘lak’puntjes kan zien; maar in Engeland bijv.
werden ze pas in 1758 door Edwards beschreven,
nota bene aan de hand van een afbeelding in
Catesby’s Natural History of Carolina (17311743) (dit zal dus de verwante Cedar Waxwing
Bombycilla cedrorum Vieillot 1808 betroffen
hebben) [Lockwood 1993].
D Blutströpfflin (letterlijk ‘bloeddruppeltje’)
wordt tussen 1639 en 1668 vermeld bij een
gekleurde plaat van een Pestvogel ⇑ door Johann
Jakob Walther in zijn Ornithographia; de naam
kan niet anders slaan dan op de door Walther
duidelijk geschilderde lakpuntjes.
ETYMOLOGIE N lak <F laque <m.e.Lat/It lacca
<arabisch lakk <perzisch lak <hindi lakh
<sanskriet laksha ‘lak, het rode uitscheidingsproduct van de Lakschildluis Coccus lacca’. De
Schildluizen zitten met z’n honderdduizenden
op de bomen (Quercus coccifera), waarnaar hindi
lakh ook staat voor ‘100.000’ (NEW 1992 relativeert echter), ofwel <oudindisch raksa, *rak-sa
‘het rode’ [VT 2000].
Al eerder werden de lakpuntjes beschreven
door Zedler 1743, Lexicon Band 35 p.1431, en
Von Lersner 1734, maar véél eerder werden ze
correct en opvallend door bijna alle schilders van
Pestvogels afgebeeld; zo op de vroegste zwart-wit
afbeelding ‘Madonna von Zbraslav’ c.1360 en op
de vroegste in kleur ‘Johannes auf Patmos’ van
Hans Burgkmaier sr. 1518 [Kinzelbach 1995].

Lammergier Gypaetus barbatus (Linnaeus:
Vultur) 1758. Grote en zeldzame Gier ⇑, die, als
alle Gieren, van aas leeft (vgl. Aasgier). Dit aas
kunnen dode Lammeren zijn. Het is de enige
soort, die bij het merg van de botten weet te geraken door deze van grote hoogte kapot te laten vallen op stenen hellingen in het hooggebergte
(vandaar de Sp en portugese namen Quebrantahuesos en Quebra-osso, die letterlijk ‘breker van
botten’ betekenen). Omdat de soort volledig uit
de europese hooggebergten dreigt te verdwijnen,
zijn er op enkele plaatsen, o.a. in de Haute Savoie
in Frankrijk, reïntroduceringsprogramma’s gestart, waarbij in gevangenschap gefokte dieren
weer worden uitgezet. Ws. mede hierdoor konden op 25 mei 1997 R Goldbach en P Marcus
onafhankelijk het eerste vrijvliegende exemplaar
voor de Lage Landen waarnemen, te weten
in Zuidelijk Flevoland. In 1998 werd weer
zo’n vogel waargenomen, nu in Noord- en ZuidHolland, en in juni 2002 één op Texel (NH).

Met ‘Lam’ zijn er de volgende namen: E Lammergeier; deens/noors Lammegrib(b); ijslands
Lambagammur; It Avvoltoio degli agnelli (It
Agnello ‘Lam’). Schwyzerdütsch o.a. Schafgyr
(letterlijk ‘Schapen-gier’).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1762
geeft de N naam Baardgier ⇑. Schlegel 1828
noemt dan de N naam Lammergier: “… de lammergier (Laemmergeyer der Alpen-bewoners) …” Schlegel 1858: “alom bekend”, maar
tot dan toe “niet in ons land waargenomen”
(p.57). D Lämmergeier (letterlijk ‘Lammerengier’) heeft dus een rol gespeeld, hoewel Schlegel
in 1844 zelf de D naam Gemeiner Bartgeier
gebruikt. In die tijd kwam de soort nog in de
Zwitserse Alpen voor (p.XIII).
Houttuyn 1762 geeft een grote gekleurde, goed
gelijkende afbeelding van de soort. Ook de zwartwit afbeelding in Jonston 1660 (naar Gesner
1555) is herkenbaar. Er staat bij: “Vultur Alpinus
uel aureus Goldgeijer”. Houttuyn 1762 kent
deze naam ook en vertaalt: “De Alpische of
Goud-gier”. “Goldgeyer is zyn gewoone naam in
Switzerland”, weet Houttuyn. De naam Goudgier (zo gespeld) neemt hij ook in zijn Bladwyzer
op. Hierbij moet worden opgemerkt dat Houttuyn op grond van verschillende informatie van
zijn generatiegenoten en voorgangers, niet zeker
weet dat het steeds om dezelfde soort gaat. Dat is
ongetwijfeld de reden, waarom hij, voorzichtigheidshalve, meerdere namen opgeeft.

Lammergier

ETYMOLOGIE N Lam (mv. Lammeren) <mnl
lam (4e kw. 13e eeuw), lamp [Bern. c.1240; VT];
fries laam; oudsaksisch lamb; D Lamm (mv.
Lämmer) <mhd lamp <ohd lamb; E lamb
<oudengels lamb [Weekley 1967; WNCD 1980;
AEW 2000; NEW en VT geven echter lomb];
noors/deens lam, zweeds lamm, ijslands lamb

LANDS – LANGSTATS

<oudnoords lamb; gotisch lamb; germ *lambaz
>fins/estisch/wotisch lammas, wepsisch/livisch
lambas. Lets lōps ‘vee’ (<*lampas) [NEW]. Mogelijk is Gr élaphos ‘Hert, Hinde’ verwant.

Lands Lansknecht Lanz Helgolandfriese
naam voor de Kramsvogel [de resp. spellingen in
De Vries 1911 en 1928, Frommann 1853/1878
en Reichenow 1922]. Lands en Lanz zijn ws. de
verkortingen van de ss *Landsknecht, welke naam
ws. een metonymia is: net als lan(d)sknechten
(soms) bezoeken ook Kramsvogels de streek invasiegewijs, hordegewijs.
Landwulp Oude N naam voor de Griel ⇑. De
naam valt in Houttuyn 1763 (p.261 en in zijn
Bladwyzer, p.622). Het is verre van zeker dat dit
een authentieke N volksnaam is; eerder lijkt het
een ad-hoc vertaling: “… doch hedendaags is
aldaar [in het Frans] zyn naam Courly de Terre of
Land-Wulp, gelyk hy, by de Engelschen, Berg- of
Steen-Wulp, Stone-Curlew, getyteld wordt. De
Italiaanen noemen hem Coruz …” (vgl. Jonston
1660 Tab.48 boven).
B&O 1822 noemen als derde naam voor de
soort ook “Landwulp”, maar Schlegel 1852 (en
1858) noemt deze naam al niet meer.
ETYMOLOGIE N land: <mnl lant (c.1200) <onl
land (801; plaatsnaam) [VT]; fries lân <oudfries
land (met apocope van de d; vgl. sân sub Sânhin);
oudsaksisch land; D Land <mhd/ohd lant; E
land <oudengels land; oudnoords land (>fins
lannas ‘strand’, 2e nv. lantaan); gotisch land;
buiten het germ: welsh llan ‘omsloten ruimte,
(binnen)plaats, kerkhof, kerk’ [Lewis 1992; Weekley 1967]; bretons lann ‘heide’; gallisch *landa
>oudf/F lande ‘heide’ (begin 12e eeuw) >middelengels launde >E lawn ‘grasperk’ [Robert 1993;
WNCD]; oudiers land ‘open ruimte’.
Mogelijk was de oorspr. betekenis ‘omsloten
land, omheind terrein’ [NEW; AEW]; een ander
uitgangspunt in Mackensen, waar de idg wortel
*lendh ‘veld, heide’ genoemd wordt.
Langbek (1) Volgens

Langsmoel Volksnaam voor de Watersnip,
vanwege diens lange ‘smoel’ (=snavel). Volgens
1961 zou het een gewestelijke naam zijn. Het
zal echter eerder een naam uit een bepaalde sociale klasse zijn; ws. is het een jagersterm.

vD

Langstaart Oude N naam voor de Staart -

mees ⇑, die beter dan de huidige officiële aangeeft wat er met de staart van deze ‘Mees’ aan de
hand is: hij is lang [Houttuyn 1763; B&O 1822].
Vroeg 1764 (p.16) en Wegman 1765 (p.27) Langstaart Meesje, bij de laatste als tweede naam Pylstaartje. In Le Clercq 1776 II p.12: langstaartige
Mees. Fries Langsturtmies ⇑.

Langstaart Aakster Benaming voor de Ekster ⇑ bij Vroeg 1764 en Wegman 1765. Het eerste deel van de naam is wel juist, omdat een
Ekster altijd een lange staart heeft.
Langstats Limburgse naam voor Kwikstaart ⇑
en, in deze vorm, ws. ook voor de Staartmees
[Hens 1926; B&TS; WLD]. Deze soorten zijn in het
bezit van een lange staart. Het tweede deel van de
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1904/1970 “vogelfamilie van Strandlopers die vooral kenbaar zijn
aan hun lange, smalle, zeer tere bek.” Op een
plaat in François Valentyns Oud en Nieuw OostIndiën (1724-1726) treft men de “Ambonsche
Langbek” aan, een goed gelijkend portret van de
Regenwulp Numenius phaeopus. Wellicht werden daar met ‘Langbekken’ Wulpen bedoeld.
(2) Benaming voor de Middelste Zaagbek ⇑ in
vD

Houttuyn 1763 (p.74). Inderdaad is de snavel
(=bek) van de Middelste Zaagbek iets langer dan
die van de Grote Zaagbek, en doordat hij ook
dunner is, lijkt hij relatief nóg langer. Houttuyn
geeft echter de naam ook (in de “Aanwyzing der
Plaaten”) bij een figuur die onmiskenbaar het %
van de Grote Zaagbek voorstelt. Het benoemingsmotief voor de naam zit al in de Lat naam
“Mergus Longirostrus”, die Jonston 1660 opgeeft
bij een kop van een Zaagbek op Tab.47.
Voor de etymologie van -bek, zie aldaar.
ETYMOLOGIE N lang <mnl lanc (c.1200) <oudnederfr lango, <oudsaksisch lang; fries lang
<oudfries long; D lang <mhd lanc <ohd lang; E
long <oudengels long; zweeds lång, noors/deens
lang <oudnoords langr; gotisch laggs. Buiten het
germ: Lat longus; gallisch longo- <*dlongho;
Gr dolichós; R dólgij <oudkerkslavisch dlugu;
litouws ìlgas; oudindisch dirgha-.
Idg *(d)longhos.
TOPONIEM Lombardije <It Lombardia, waar
de Lombardijnen = Longobarden (>F Lombard
>mnl Lombaert >N lommerd) = Langobarden
wonen, een germaanse stam (‘met lange baarden’), die ooit daar naartoe getrokken is (en ws.
het germ woord voor ‘Ekster’ ⇑ in Italië gebracht
heeft).

LANGSTURTMIES – LAPLANDER

ss. is gekenmerkt door uitval van de r, door een
zgn. affectieve s en door verkorting van de
klinker.

Langsturtmies Officiële friese naam voor de
Staartmees ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 en
1928: Langstirtemies, Langstirtsje. De volksnaam Langsturtsje wordt ook in ViF 1979 opgegeven. Zie ook Langstaart.

326

Lannervalk Falco biarmicus Temminck 1825.
In de Lage Landen nog niet in het wild waargenomen grote soort van Valk [Lippens & Wille
1986], die echter wel bekend is bij de Valkeniers
h.t.l. Daardoor gebeurt het wel (zelden) dat de
Lannervalk vrij vliegend wordt waargenomen.
Zie ook sub Blaet.
ETYMOLOGIE N Lanner(valk), D Lannerfalke, E
Lanner (Falcon), deens Lannerfalk, F Faucon
lanier (1245), It Lanario, catalaans Falcó llaner
(<catalaans laner (Aquila, Symachus & Theodosus (=‘anonymus’), 12e/13e eeuw, in Rigault
1612. Rigault was de bibliothecaris van Lodewijk
XIII) <Lat Lanarius ‘bij verschillende auteurs verschillende soorten Roofvogels!’ Vgl. sub Sakervalk. <Lat lanarius ‘wol-kammer’, duidend op de
kleur en/of het zachte gevederte) of <Lat *Laniarius <Lat lanius ‘slachter, vleeshouwer’, waarbij
geduid wordt op de verscheurende gewoonten
van Roofvogels in het algemeen (vgl. Lanius sub
Klauwier) [Schlegel & Verster van Wulverhorst
1844-1853, p.21/22, I en III.]
Bij biarmicus: Schlegel, die onder en met de
naamgever Temminck gewerkt heeft, zegt hierover (in vert., uit Schlegel & VvW p.24, voetnoot
12): ”… de naam Falco biarmicus is een weinig
gelukkige keuze, want het betekent: ‘Valk uit de
provincie Perm [=Biarmia] in Rusland’.” De
Lannervalk komt daar niet voor, maar eventueel
zou Temminck niet beter geweten kunnen hebben. De interpretatie ‘biarmicus = uit Biarmië
afkomstig’ is overgenomen door Newton &
Gadow 1896 en vervolgens door Jobling 1991
(p.267). Het is echter niet zeker dat Temminck
bovengenoemde interpretatie gaf aan zijn naam.
Er bestond nl. al dezelfde naam, door Linnaeus
in 1758 gegeven, voor de Baardmees (Parus Biarmicus >Panurus biarmicus), die al evenmin in
Biarmia (=Perm) voorkomt, en waarvoor dus
haast wel een andere interpretatie gezocht zou
moeten worden (maar ook hier zou ten onrechte
aan ‘afkomstig uit Biarmia’ gedacht kunnen zijn:
Wilms [960411,3] meldt de naam “Parus russicus” van Samuel Gmelin (1770) voor het Baard-

mannetje). Het vermoeden is gerechtvaardigd
dat hier Biarmicus <Beardmanicus (zie verder
sub Baardmannetje). Coomans de Ruiter et al.
1947 (p.26,27) verklaren biarmicus als ‘dubbel
opgetuigd, dubbel bewapend’, maar twijfelen, of
dit dan op de 2 (links één en rechts één!) baardstrepen betrekking zou kunnen hebben. C&C
1995 komen met een veel geloofwaardiger
‘snoer, halsband’, maar moeten daarvoor verwijzen naar Gr hórmos, waarvoor uitgegaan moet
worden van een initieel *bihormicus!
Temminck heeft mogelijk dezelfde naam biarmicus die met het Baardmannetje verbonden
was, maar zonder nu precies te weten waar hij
voor stond, óók gebruikt voor de Lannervalk,
omdat beide soorten een door een zwarte ‘baardstreep’ gedomineerd koppatroon vertonen.

Lanot Lanotje Volksnaam voor de Barmsijs
in West-Vlaanderen [WVD met kaartje p.108]. De
naam is een variant (ws. door het fenomeen vortoniges a, zie Verantwoording: Termen) van een
oorspronkelijk Linotte ⇑. Zie ook Roodnootje.
Laplander Benaming voor de IJsgors Calcarius
lapponicus [Albarda 1897; vD 1970]. E Lapland
Bunting, Am Lapland Longspur. De vogel broedt
in Lapland (dat wist Linnaeus in 1758), maar ook
in (sub)arctisch Amerika en in Siberië. Houttuyn
1763 (p.536) noemt de Laplandsche [Vink] en
haalt de Zweed Rudbeck1 (1660-1740) aan met
“Laplandsche Distelvink”. Deze namen komen
niet in Houttuyns Bladwyzer voor; ze zullen dus
mogelijk ad-hoc vertalingen zijn.
Het voorkomen van de IJsgors in de Lage Landen, vnl. op de herfsttrek en veel zeldzamer overwinterend, is lange tijd onbekend gebleven.
Schlegel 1852 vermeldt de soort in het geheel
niet, en Schlegel 1858 zegt, vrij onovertuigd: “De
IJsgors verhuist in den winter ten deele en komt
alsdan, ofschoon veel zeldzamer dan de voorgaande soort [de Sneeuwgors], aan de noordkusten van het vaste land van Europa, en somtijds
ook tot ons.” Albarda 1897: “Komt ons in den
winter in kleine troepen bezoeken.” Een dergelijke karakterisering past echter beter bij de
Sneeuwgors. Ws. schreef hij gewoon Schlegel na.
1

Rudbeck had in zijn Iter Lapponicum (=schetsboek n.a.v. een reis naar Lapland in 1695) een
% IJsgors geschetst en erbij geschreven: “Carduelis laponica laponia Tornensis”. Later, op
het etiket in zijn Fogelboken (c.1704-c.1735):
“Carduelis Laponica Lapsk Steglisa p.m.88”.

LAPLANDSCHE SNEP – LEEUWERIK

Charles de Geer, de eerste eigenaar van Fogelboken, tekende aan: “Fringilla Lapponica
Lapsk Stiglitza LSN 180:5”. [Anfält 1985;
Evans 1993].

Laplandsche Snep Oude N benaming voor de
Rosse Grutto ⇑, ws. naar de toenmalige wetenschappelijke naam “Scolopax lapponica”, bij
Houttuyn 1763 (p.234) en B&O 1822.
Laplandsche Strandlooper Oude N benaming voor de Bonte Strandloper, zowel bij Houttuyn 1763 (p.247-248) als bij B&O 1822 (p.429).
Laplanduil Strix nebulosa Forster 1772. Typelocatie: Noord-Amerika. De in Lapland en aangrenzend Rusland broedende ondersoort is Strix
n. lapponica Thunberg 1798. De soort werd nog
nooit in de Lage Landen waargenomen. Laplanduil is de officiële N naam o.a. in NAE 1958 en
BWP 1985. Bij Buekers (c.1910) was de naam
Laplandsche uil (p.249) en bij Voous 1960
“Baarduil of Laplandse Uil”. Zweeds Lappuggla;
fins Lapinpöllö (fins pöllö ‘Uil’).
Houttuyn 1762 geeft “Laplandsche [Uil]” voor
Linnaeus’ “Strix Scandiaca”, de Sneeuwuil dus.
De Laplanduil zelf komt bij Houttuyn niet in
beeld. – Voor achtergronden bij de wetenschappelijke naam zie Wilms 020224,2 en in prep.

door een mens pas op het allerlaatst opvliegt;
alsof het vanaf of vanonder de schoen wegvloog
(vgl. Doverik). H van der Lee (in een persoonlijke
mededeling aan A v d Berg) vertelde dat hij als
jonge vogelaar vaak ging “Bokken trappen”,
waarmee bedoeld werd dat Bokjes werden opgejaagd, bijna alsof ze met de schoen in aanraking
kwamen. Niettemin moeten bij deze overwegingen twee kanttekeningen worden geplaatst: 1.
De ‘volledige’ naam *Schoenlapper(tje) komt als
vogelnaam niet voor, althans is mij niet bekend.
2. Eind 19e eeuw werd door De Bo en Gezelle de
naam gespeld als Labber (te Destelbergen (OVl)),
wat een verbastering van Lapper kan zijn, maar
wat ook een geheel eigen betekenis (bijv. van
‘vreesachtig persoon, labbekak’) zou kunnen
hebben. Deze past eventueel op het Bokje, wiens
zich drukken men zou kunnen verklaren als
voortkomend uit vrees.

Leeuwerik Algemene naam voor enkele soorten Zangvogels, waarvan de Veldleeuwerik ⇑ de
bekendste is. Daarnaast broeden in de Lage Lan-
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Lapper Lappertje Volksnaam voor het Bokje
in Zeeland [Albarda 1897], West-Vlaanderen
[De Bo 1873/1892] en Oost-Vlaanderen [WVD
1996]. Deze letterlijke betekenis moet wel haast
‘schoenlapper’ zijn, wat immers synoniemen
zijn. Dit komt dan bovendien mooi overeen met
de volksnaam Schoenmakertje voor de Watersnip (mededeling H Blok). De reden voor deze
namen is niet zeker, maar er zijn een aantal
mogelijkheden: 1. Watersnip en Bokje plegen,
vooral bij onraad, ineengedoken te gaan zitten.
Zo zit ook de schoenmaker. Het beeld wordt versterkt door het bezig zijn met leer, dat doorgaans
bruin van kleur is, gelijk de kleur van Watersnip
en Bokje. 2. Beide vogels hebben een lange snavel, herinnerend aan bepaald gereedschap (lange
rechte els) van de schoenlapper (zie ook sub Elzenaar en vgl. D Schuhmacher en deens Skomager,
beide voor de Kluut, die een lange opgebogen snavel heeft, herinnerend aan bepaalde elzentypen
van de schoenmaker). 3. Voor het Bokje speciaal
geldt dat het zich lang drukt, en bij benadering

Bokje

LENTE KWIKSTAART – LEPELAAR

den de Kuif- en de Boomleeuwerik. De Strandleeuwerik is hier uitsluitend wintergast. Zie ook
Kalanderleeuwerik. In Leeuwerik bevat alleen de
lettergreep ‘we-’ een zgn. stomme e (sjwa).
ETYMOLOGIE N Leeuwerik (mv. Leeuweriken >
Leeuwerikken) <Leeurik (NV) <Leeuwerk (Van
Domselaer 1664 [Vlek 2000] <N Leeuwerke,
leewerick [VK c.1618] <mnl Leeuwerike, leeuwerke, liewerke, liewerik, lawerke, lewerke
(Bern. c.1240) [VT 2000]; oudsaksisch lewerka;
fries Ljurk, Liuwerik, Ljurts ⇑; gronings Laiwerik, Laiwerk, Luwerke; D Lerche <ohd lerihha,
lerahha; E Lark <E (schots) Laverock <oudengels lawerce <lawrice; zweeds Lärka, deens
Lærke, noors Lerke, ijsl Lævirki <oudnoords
lævirki; portugees (dial.) Laverca <westgotisch.
<germ *laiw(a)rikon waarin -ikon een verkleiningsuitgang is bij het grondwoord *laiwaz, *laiwiz. Fins Leivonen [Bibi 1995] zou een oude
germ ontlening kunnen zijn. Het grondwoord
zou dan te verbinden zijn met Gr laiein (lakein,
laskoo) ‘(laten) klinken, krijsen, schreeuwen’.
Albaans Laureshë zou misschien verwant kunnen zijn. Ook van een mogelijke verbinding met
(Lat) Alauda (?<keltisch) werd eens gewag
gemaakt. Alauda is verwant met F Alouette
(<oudf Aloe).
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Lente Kwikstaart Oude N naam voor de
Grote Gele Kwikstaart ⇑ (NV deel 5 1829), toen
men de soort in N nog niet of nauwelijks kende.
De naam is dan ook ws. naar D voorbeeld, waar
de soort broedvogel is en dus in de lente aan
de bergbeekjes verschijnt. Wüst 1970 noemt
Frühlingsbachstelze en Frühlingssticherling als
D volksnamen.
Lepelaar Platalea leucorodia Linnaeus 1758.
Deze Ibisachtige is in N goed bekend. Het is een
grote witte vogel met een eigenaardige snavel.
Wegens de verbreding aan het eind van die snavel
zal men aan een lepel gedacht hebben. Het brede
gedeelte bevat echter, i.t.t. een lepel, geen holte
waarmee voedsel opgeschept kan worden. Het
suffix -aar is niet geheel duidelijk; het correspondeert ws. niet met dezelfde uitgang in de betekenis van ‘Arend’ ⇑. Indien -aar de verrichter van
een ww. aangeeft, ligt niet het znw. lepel, maar
het ww. lepelen aan de naam van de vogel ten
grondslag. Tenslotte kan dit deel ook beïnvloed
zijn door de naam van een soortgelijke vogel, de
Ooievaar, waardoor eindrijm ontstond.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS
Houttuyn 1763
noemt voor de soort de ‘officiële’ N naam: Witte

Europische [Lepelaar]. Hij voegt hieraan toe:
”… de gewoone naam is Lepelaar, Lepel-Gans,
Scufler, Schofler of Schoffelaar.” B&O 1822 noemen hem: “De witte of Europische Lepelaar.”
N Lepelaar <Lepeler, Lepelgans (VK) <mnl
Lepelaer (c.1266 bij Jacob van Maerlant); fries
Leppelbek ⇑, ook Leppelgâns, Leppelgoes;
Lepler is mogelijk door Gesner 1555 niet geheel
foutloos weergegeven; mnd Lepeler; D Löffler,
ook Löffelreiher (letterlijk: ‘lepelreiger’), Löffelgans (verouderd). Ook in andere talen is de vogel
genoemd naar zijn merkwaardige snavel: E
Spoonbill, volksnamen Banjo-bill (Norfolk), Shovelard, Shoveler (Kent, Sussex) [als de officiële E
naam voor de Slobeend, die op zijn beurt met een
E volksnaam weer Spoonbill heet]; zweeds Skedstork (sked ‘lepel’; stork ‘Ooievaar’), noors Skjestork, deens Skestork, ijsl Flatnefur (ijsl flat (=E
flat) ‘plat, vlak’; ijsl nefur ‘neb, snavel’); F Spatule
blanche; It Spatola; Sp Espátula; catalaans Becplaner; pools Warzecha (warzecha ‘pollepel’);
lets Platknabja Ibiss (‘platsnavelige Ibis’).
De wetenschappelijke soortnaam is Gr en
betekent: ‘witte Reiger’.

Lepelaar

Jacob van Maerlant voegt (ws. op eigen gezag)
de volgende regels aan de verzen over de Reiger
(onder de A van Ardea) toe:
vs.310 Men vint oec, dat es ons cont,
In onsen lande in meneghen maers
Voghele die heten lepelaers,
Die hare lijfner soeken mee1
Daer et smout2 smaect van der zee,
Die langhe becke hebben ende breet,
Daer mense lepelaers om heet;
Ende dats van reyghers ene maniere,
Die sijn den visschen onghehiere.3
Haer vleesch es argher4 dan der sciere.
Smout van den reyghers es specie diere5
Alsmen seghet6, jeghent vledersijn,
Daert anders nieuwe es ende fijn.

LEPKENTWEE – LIEUW
ETYMOLOGIE N lepel <mnl lpel (Bern. c.1240
[VT]), leppel; fries leppel; D Löffel <ohd leffil
(met oberduits ö voor e zoals ook in schöpfen
<mhd schepfen); E to lap ‘met de tong oplikken’
<oudengels lapian; germ *lap-; buiten het germ
Lat lambo ‘(be)likken’. Idg *lab-.
Verwant zijn ook N lip en Lat labium. Klankwet nr.4.
1
2
3
4
5

6

Die hun voedsel ook wel zoeken
variant: sout, dus: aan de kust
Ze zijn een schrik voor de vissen.
slechter
Reigervet is een kostbaar nieuw medicijn, te
gebruiken bij jicht
schijnt het.

Lepkentwee Vlaamse volksnaam voor de
Spotvogel in Lokeren en Sinaai (OVl) [WVD
1996; Joos 1900; Wilms 970820]. Letterlijk betekent het: ‘lipke-twee’, ofwel de vogel heeft een
gevarieerde zang. Vgl. Zevenzangertje.
ETYMOLOGIE vlaams lepke ‘tong’ (met -ke als
verkleiningsuitgang) is hetzelfde woord als fries
lep, leppe ‘spade’ en fries lepkje ‘leppen, lurken,
lebberen’. De woorden zijn dan verwant met N
lip.
Leppelbek Officiële friese naam voor de Lepelaar ⇑ [De Vries 1912; Boersma 1972]. In De
Vries 1928: “Leppelbek, Leppelgoes ef Leppelgâns (û.O. by Warkum).” Fries leppel ‘lepel’. De
oudste vindplaats is bij Gesner 1555: daar
Lepler. Voor -bek zie -bek.

Lieft Noordhollands (westfries) equivalent van
fries Liuw en gronings Laai, Laiw, Laif ⇑ in de
volksnaam Bonte Lieft voor de Scholekster.
Mogelijk is de vorm ontstaan onder invloed van
het woord Kieft (<Kieviet); in het fries bestaan
diverse volksnamen voor de Scholekster met
daarin het eigenlijke woord voor Kieviet (Bûnte
Ljip, Stynske Ljip, Strandleep).
Lieuw Lieuwe Liuw Luw Elementen uit
friese volksnamen voor de Scholekster, zoals
Bûnte Liuw (letterlijk ‘bonte Leeuw’), Stynske
Liuw (letterlijk ‘oostindische Leeuw’) en Bonte
Luw. Lieuw en Lieuwe zijn texelse benamingen
voor de Scholekster; Lieuw ook bij Calkoen 1903
(niet speciaal voor Texel). Oost- en noordfries
Liiw, Lüüw. Deens Luif [De Vries 1912, 1928].
Schiøler 1925 vermeldt deze naam niet; Lofugl
(=Kluut op Samsø) bij Faber 1824 is wat er het
meest op lijkt.
Lieuwe is ook een mansnaam, en vogels krijgen deze dikwijls (maar hier ws. toch secundair).
De betekenis ‘Leeuw’ heeft ws. alles met de
mansnaam te maken en niets met de vogel. De
verwijzing naar Oost-Indië is mogelijk grappenmakerij, maar kan er ook op duiden dat men de
Scholekster iets wezensvreemds vond hebben
vergeleken met een bekendere soort (zoals de
Kieviet bijv.). Meer hierover sub Stynske Ljip.
Al deze elementen lijken te corresponderen
met noors Lo en ijslands Lóa (=Plevier), -lew in E
Curlew ‘Wulp’ en -lieu in mf Corlieu, Courlieu
(=Wulp, 13e eeuw) >F Corlys (1555) >F Courlis
‘Wulp’. Zie ook Scharluup. Mogelijk zijn dit alle
klanknabootsingen, maar het is wel vreemd dat
in het F de oudste vorm het minst fraai klanknabootsend is voor wat de roep van de Wulp betreft.
Zie ook sub Kuilder. [Lockwood 1993; Wilms
970509,4]
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Leuning Leunink Achterhoekse volksnamen
voor de Huismus [Schaars 1989], ook Löanig in
Twente [B&TS 1995] en Luning [Weijnen 1996].
Nederduits Lüning, Lünk [Van Beckum 1952;
Wahrig 1992], oostfries Lüning, Lünink, Lünenk, Löning (op Wangeroog) en Lünege (Saterland), en de verkleinvorm Lüntje [De Vries
1928]. Suolahti 1909 meldt oudsaksisch hliuning uit de 9e eeuw (“duo passeres hliuningos”).
Als samengestelde vogelnaam geeft De Vries
1928 oostfries Reitlünink (=Rietgors; vgl. fries
Reidmosk).
ETYMOLOGIE De uitgang -ing is een verkleiningsuitgang. Dit past bij een kleine vogel als de
Huismus. Het woorddeel Leu(n)- is etymologisch
verwant met N luid en luisteren, gotisch hliuma
‘gehoor’ en Lat inclutus ‘beroemd’ (<Lat cluere
‘gehoord worden, besproken worden’) [Weijnen

1996].
De VK (c.1618) noemt “lumde. i. lemde. ger.
lumbde. sax lumde” en omschrijft “Fama:
nomen, celebritas” (=beroemdheid). Het woord
zit in D verleumden ‘kwaadspreken, iemand een
slechte reputatie bezorgen’. Het benoemingsmotief is ws. het luide roepen (luidruchtig sjilpen),
dat Huismussen plegen te doen. Suolahti 1909
noemt de naam echter “völlig unklar”. Inderdaad
komt ook D Lüling ‘Mus’ voor; indien dit het originele woord reflecteert, is de etymologie heel
anders.

LIEVEKEN – LIJZETIJD

Lieveken Lieven Oostvlaamse namen voor
de Boom- en Kuifleeuwerik [WVD] Het is ws. een
verbastering van Liewerk (<Leeuwerk <Leeuwerik ⇑), mede onder invloed van de lieflijke zang
van de Leeuwerik. Zie verder sub Zoetelief en
Madelief. Een misschien te ver gezochte mogelijkheid is dat Lieven een oeroud relict is, nog afstammend van het grondwoord voor Leeuwerik ⇑,
waaraan ook de r ontbrak (vgl. fins Leivonen!).

Scholekster
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Lieven Volksnaam op Schouwen (Zeeland)
voor de Scholekster, corresponderend met Lieft,
Lieuw etc. ⇑. Lieven is tevens een jongensnaam
(uit de heiligennaam Livinus). De uitgang -en
correspondeert overigens ook met dezelfde uitgang in Scharlupen, een (hollandse) volksnaam
voor de Griel.
Lieuwietje Liewietje Volksnaam in NoordHolland voor de Bosruiter. De naam is ws. afgeleid van Lieuw etc., terwijl de tweede klankvolle
lettergreep verraadt dat het (ook) een onomatopee zal zijn. Hierbij is dan echter de naam toch
bij de verkeerde soort terecht gekomen, omdat de
Bosruiter een serie van meer dan twee klanken
als vluchtroep ten beste geeft, net als het Witgatje, de door het volk vaak niet gescheiden
‘tweelingsoort’. De naam zou bijv. veel mooier
gepast hebben op de Zwarte Ruiter (die ook
Tjewiet wordt genoemd). De verkleiningsuitgang
is aan de naam voor de Bosruiter wel terecht: de
Bosruiter is één van de kleinere Ruitersoorten.

Lijster Algemene N benaming voor een in omvang wisselende groep vogels, in enge zin Zanglijster en Grote Lijster, Kramsvogel en Koperwiek
omvattende, in ruimere zin ook Merel (=‘Zwarte
Lijster’) en Beflijster, en in ruimste zin alle ‘Lijsterachtigen’, waaronder bijv. ook de Roodborst
valt. Zie ook Kliester.
ETYMOLOGIE N Lijster <mnl Lijstere, lijstre,
listre; fries Lyster; ohd listara; men verbindt
germ *lihstro(n) met gotisch laikan ‘huppelen,
springen, daarbij ook zingen’ (hetzelfde woord zit
in huwelijk, waarbij deze bezigheden (op de bruiloft) ook uitgeoefend worden) of met Gr ligus
‘luid klinken’. Dus ‘luid zingende’ of ‘huppelende’
vogel.
Swanenberg 2000 meent dat in vlaams Lijkster (=Lijster) de velaar nog oorspronkelijk is.
Lijzetijd Volksnaam voor de Heggenmus in de
omgeving van Vlijmen (NB) [B&TS 1995; Rynja
1983]. S&S 1998, die uitgebreid op brabantse
volksnamen voor juist de Heggenmus ingaan,
hebben de naam Lijzetijd gemist (of niet gevonden); voor Vlijmen noemen zij wél de volksnaam
Hegsjierp voor de Heggenmus (en Sjierp daar als
naam voor de Huismus).
In Noord-Brabant en Limburg is Teut (zie ook
sub Taats(j)) een bekende vogelnaam; hij staat
over het algemeen voor de Grasmus, maar in
Overloon is Hegteut de naam voor de Heggenmus. Dat Teut plaatselijk (of misschien alleen in
vroegere tijd) uitgesproken kon worden als [teit]
of [tijt], bewijst de opgave Haegh-teyte in de VK
c.1618 als (brabantse) naam (Kiliaan was nogal
brabants-georiënteerd!) voor een of ander Zangvogeltje (“rubetra. passer troglodites”). In de
vlaamse naam Haagtreit is er in het tweede element een r geslopen [WVD 1996 p.37]. Vlaams
treit ‘kletstante’, net als limburgs taatsj of twents
teutbelle [Wilms 960731].
Het element -tijd in de vogelnaam van het
lemma staat dus vrijwel zeker voor ‘teut’. Hiermee wordt de zang bedoeld, waarover men met
‘teuten’ een enigszins negatief oordeel geeft
(maar misschien is het grotendeels mildspottend
bedoeld). Teuten is: ‘onbeduidende praat uitslaan, keuvelen, babbelen, brabbelen’. Dit hoeft
niet noodzakelijkerwijs ‘lijzig’ te zijn; de zang
van de Heggenmus, en van andere vogels die
Teut of T(r)eit genoemd worden, is zeker niet lijzig! Het eerste element ‘Lijze-’ staat dan ook vrijwel zeker niet voor lijzig. Men veronderstelt dat
het de vrouwennaam Lijs(je), Lijze, Lyze of
Lies(je) is, welke om een voor de hand liggende
reden gekoppeld werd aan het ‘babbelen, kletsen,
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teuten’!
Het element kan ook (heel goed) afkomstig zijn
van mnl lise ‘zachtjes’. De Heggenmus zingt niet
zo luid als bijv. de Nachtegaal. [Wilms 990117,5]

Lingenvogel Mnl benaming voor de Hop. MH
1932 geeft als omschrijving: “Drekvogel, hop”.
Bij Jacob van Maerlant (1225-1291): linghin
uoghel. Ook de spellingen linghenvoghel, linghinvogel [Verwijs & Verdam 1885/1929;
Wilms 960731,8]. Het benoemingsmotief is hetzelfde als bij Drekhaan ⇑, Slijkhaan ⇑, Stronthaan ⇑ en Schiethoepe ⇑. Mnl lingene (lingne,
lingine) betekent nl. ‘vuilnis, slijk, drek, modder’
[MH 1932]. Het blijkt ook uit het volgende mnl
citaat: “In den drec nestelt hi … gherne hout hi
hem ghemanc in steden daer es quaet stanc: dies
heetmen den linghenvoghel.” (In de drek (stront)
nestelt hij … graag verblijft hij op plaatsen waar
het kwalijk riekt: daarom noemt men hem
de ‘drekvogel’) [Jacob v. Maerlant, Nat.Bl. III,
vs.3512 c.1266].
ETYMOLOGIE lingen-: mnl lingene ‘vuilnis,
drek’ heeft het nieuwN ws. niet gehaald. N leng
‘bederf in graan; bederf in brood, waardoor de
broodkruim slijmig wordt’ is etymologisch verwant, evenals N lijm, leem (Lat limus), slijm, likken (Lat lingo), slijk (zie sub Slijkhaan). Idg
*(s)lei ‘slijmerig, glad, uitglijden’.
Er bestaan ook mnl sliminge ‘drek, vuil, slijk’
en mnl slimich ‘modderig, slikkig, kleverig’ met
voorgeschoven s- [MH 1932].

Linot Linotje Linotte Vlaamse volksnamen
voor Kneu en Barmsijs [WVD 1996]. Er zijn een
aantal verbasteringen zoals Roodnootje ⇑, Renotje, Lanootje, Lanotje ⇑ en Linutte. Hierbij
ziet men o.a. dat de letters (klanken) r en l verwisseld worden.
ETYMOLOGIE De naam is ontleend aan het F
(Linotte =Kneu, waarin lin ‘Vlas, linnen’; vgl. N
Vlasvink).

Lytse Bosksjonger Officiële friese naam voor
de Bladkoning ⇑. Fries lyts ‘klein’ verwijst naar
het kleine formaat van deze (in ons land op de
trek vrij zeldzame) soort uit het geslacht Phylloscopus.
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Lyts Reidhintsje Officiële friese naam voor
het Klein Waterhoen ⇑ [Boersma 1972]. De
naam is al minstens sinds De Vries 1912 bekend, maar in deze bron stond hij voor het Porseleinhoen.
ViF 1976 meldt een aantal wn.en voor de provincie Friesland, maar hierbij zijn bijna even zo
vele determinatiefouten gemaakt; een veel voorkomende fout was (en is nog steeds) dat de zgn.
“zomerroep” van de Waterral voor de roep van

het Klein Waterhoen werd (/wordt) gehouden.
Goede friese gevallen zijn van 15 juli 1973, 30
mei (t/m 7 juni) 1998 en 31 augustus 2002.
Het bnw. Lyts komt in veel officiële friese
vogelnamen voor, zoals Lytse Bosksjonger ⇑,
Lytse Bûnte Wilster (Kleine Plevier), Lytse
Dûkein (Nonnetje), Lytse Earûle (Dwergooruil),
Lytse Eksterspjocht (Kleine Bonte Specht), Lytse
Goars (Dwerggors), Lytse Hôfsjonger (Fitis),
Lytse Iiskob (Kleine Burgemeester), Lytse Miggesnapper (Kleine Vliegenvanger), Lytse Miuw
(Dwergmeeuw), Lytse Reiddomp (Woudaapje),
Lytse Seedûker (Roodkeelduiker), Lytse Sjouwerman (Kleine Mantelmeeuw), Lytse Skraits
(Kleine Jager), Lytse Stirns (Dwergstern), Lytse
Swan (Kleine Zwaan), Lytse Trapgoes (Kleine
Trap), Lytse Wite Reager (Kleine Zilverreiger),
Lytse Wylp ⇑, en verder nog in vele friese volksnamen zoals Lytse Blesgoes (Dwerggans) en
Lytse Ieldûker (Dodaars).
ETYMOLOGIE fries lyts <oudfries littik, l1̄tik, is
voorzien van een k-(verkleinings)suffix, dat later
gepalataliseerd werd tot [ts], waarna het samenviel met de -t van het grondwoord (een soortgelijke assimilatie vond (mogelijk) plaats in de
friese vogelnaam Skraits ⇑).
Het woord komt als lutteke, luttik en lutje voor
in een aantal noordhollandse en groningse plaatsnamen [Pannekeet 1988] en is verwant met
westvlaams letsken ‘een beetje’, zij het dat dit
een andere klinker heeft.
N luttel en E little hebben een ander suffix (het
germ verkleiningssuffix -ila, zoals ook in ohd
uwila ‘Uil(tje)’), dat vervolgens in vlaams letter
‘weinig’ gedissimileerd werd (hier te verwachten,
gezien ook andere voorbeelden als Lepereend
(<Lepeleend ‘Slobeend’) en Renotje (<Linot).
Het grondwoord zonder suffix is N (dial.) lut
‘weinig, een beetje’ [Weijnen 1996]. Zweeds/
noors lite(n) en lite(t) en deens liden en lidt zijn
verbogen vormen van een grondwoord met
andere klinker. In het deens, evenals in gronings
luddek, treedt stemhebbendheid van de eerst
stemloze t op.
Over de oerbetekenis van de grondwoorden
zijn verschillende theorieën [De Vries 1992 sub
luttel].

LYTSE WYLP – LJIP

Lytse Wylp Officiële friese naam voor de Dun-

bekwulp ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912 gaf
een “?” waar de friese naam voor de soort had zullen staan en De Vries 1928 liet de naam van het
lemma nog delen tussen Dunbekwulp en Regenwulp. Na het ene doodgevonden exemplaar van
15 (of 16) januari 1925 is de Dunbekwulp niet
meer in Friesland gezien (zelfs in heel N nadien alléén een doodvondst op 23 januari 1947 in NH),
zodat de huidige officiële friese naam een boekennaam moet worden genoemd. De keus van de
naam is matig geslaagd (fries lyts =‘klein’), want
de Dunbekwulp is maar marginaal kleiner dan de
Regenwulp; de dunnere snavel is (/was) een beter
kenmerk. Zie ook sub Gevlekte Wulp.

Kieviet
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Ljip Officiële friese naam voor de Kieviet ⇑
[Boersma 1972]. Ook Leep, Liip, Lip, Lyp (of
Kivyt). Zie kaartje in ViF p.445. Albarda 1897
spelde “Ljiep” (p.74). Leep wordt gevonden bij
Burmania 1614 [ViF p.75] en Baardt 1640 [ViF
p.972], Ljeap bij Gysbert Japicx 1640-1650 en
Dykstra 1903 [ViF p.444]. De naam komt ws.
overeen met het element Lap- in E Lapwing.
ETYMOLOGIE Århammar (in litt. aan Wilms
990412,2) denkt aan een betekenis ‘kuif’, maar
geeft vervolgens geen bekend woord waaraan die
betekenis te hechten valt. Lockwood 1993 nam
de uitgangsbetekenis ‘kuif’ van Århammar over
en construeerde daar germ *laipiz bij. Mogelijk is
dit woord ontstaan met een schuin oog op Gr
lóphos ‘haarbos, kuif’. Echter, er is germ *lapa
waarbij N lap en oudnoords leppr ‘haarlok, lap
van een kleed’ behoren [NEW; VT; AEW; FWH]. Als
ingweonisch verschijnsel kunnen uit germ ā en a
door palatalisering in het oudengels æ en in het
fries ē ontstaan [Hutterer 1999 p.199, met als
voorbeeld gotisch stafs ‘staf’, oudnoords stafr en
ohd stab naast oudfries stēf en oudengels stæf].

Dit zelfde verschijnsel kan verantwoordelijk zijn
voor zowel oudengels Læpiwince (8e eeuw) als
oudfries Leep uit germ *lapa. De friese naam
voor de Kieviet (Leep >Liip en Ljip) is dan te verklaren als pars-pro-toto: de vogel is genoemd
naar een deel van zijn wezen, te weten de kuif. In
de E naam wordt aan het woord voor ‘kuif’ iets
toegevoegd, te weten wince, waarmee aangegeven zal worden dat er iets met die kuif gebeurt.
Dat “iets” kan ‘wenken’ zijn, maar ook ‘wapperen in de wind’ (E wince =o.a. ‘rillen’). Het laatste is meer in overeenstemming met de
biologische werkelijkheid.
Helgolandfries Leap ‘Hop’ is eveneens een
naam voor een vogelsoort1 met een kuif. Het is
goed denkbaar dat deze naam zijn eigen zelfstandige geschiedenis heeft. (Op Helgoland noemen ze de Kieviet: Kiwit [De Vries 1912] of
Kiwiit [De Vries 1928]). Het is echter ook denkbaar dat helgolandfries Leap lange tijd voor de
Kieviet gestaan heeft en later op de Hop is overgegaan; de Hop is nl. niet een soort die overvloedig
op Helgoland aanwezig is (geweest). {In sommige etymologische verklaringen wordt verband
gelegd met oude ww.en voor ‘lopen’, zoals oudfries hlapa ‘rennen’, oudfries hlapia ‘springen’,
ohd hlouffan, gotisch hlaupan ‘rennen’, oudengels hleapan >E leap ‘springen’ (vgl. fries ljeppe
‘(polsstok)springen’). In dit geval zou dan het
benoemingsmotief het (vlugge) lopen, dat Kievieten eigen is, geweest moeten zijn. Maar het vocalisme klopt hier niet mee. Bovendien wordt de
uitleg van de E naam dan problematisch: ‘loperwenker’.}
In E Lapwing is van enige volksetymologie
sprake. Dit heeft dan vooral betrekking op het
tweede deel -wing [Lockwood 1993].
Wilms (in litt. 990412 en 030202) had aanvankelijk liever dan ‘kuif’ de betekenis ‘vleugel(s)’ ingevuld: oudengels Læpiwince zou dan de
‘mooie’ combinatie: ‘wenker met de vleugels’
opgeleverd hebben (slaat op de zwenkende baltsvlucht van het % in het voorjaar en het afwisselend wit en zwarte beeld dat de bewegende
vleugels geven). Maar de friese naam zou dan
problematisch geweest zijn, omdat namelijk het
stukje ‘wenken’ daaraan ontbreekt. En als betekenis voor germ *lapa of daarvan afgeleide woorden is ‘vleugel’ niet te vinden; men moet dan de
vrijheid nemen de vleugels van de Kieviet als
‘lappen’ te zien.
{Boersma (in ViF 1976) werpt de vraag op in
hoeverre het woord Ljip een geluidsnabootsing
kan zijn, en noemt het friese ww. liepe (=‘roepen
als een Kieviet’). Eerdergenoemde verklaring
doet vermoeden dat geluidsnabootsing hooguit

LJOCHTE HOANSKROBBER – LOM

de klank van het woord Ljip wat beïnvloed zal
hebben. Liepe is ws. wel secundair aan Ljeap, dus
een zgn. denominatief. Een andere zaak is het
natuurlijk met de naam Kieviet en vele dergelijke benamingen (bijv. E Pewit, Peewit, Peeweep, D Piwek, Piwitz, Sifitz, Ziefitz of R
Tsjíbis); dit zijn wél onomatopeeën.}
De elementen Ljip en Leep komen in het fries
ook voor in volksnamen voor de Scholekster (zie
onder Lieft).
[Wilms 970519,4/6; 990412,2]
TOPONIEMEN Lipencomp (1431), oppe Lieppen
(1543), tenzij hier de landmaat ljippen (‘zoveel
land als met een lopen (‘inhoudsmaat voor
graan’) kon worden ingezaaid’) bedoeld is [ViF
p.74].
1

Århammar noemt helgolandfries leap ‘jaspand, slip van een rok’ verwant. Ongetwijfeld
gaat dit woord terug op germ *lapa. Leap is de
overgang van [lp] naar [l§p].

Ljochte Hoanskrobber Officiële friese naam
voor de Steppekiekendief ⇑ [Boersma 1972]. De
Vries 1911 had nog een “?” waar de friese naam
had zullen staan.
Fries ljocht ‘licht, helder, niet donker’; ljocht
hier ‘lichtblond haar’. Dit deel van de naam verwijst naar het lichte kleed van het volwassen % in
vergelijking met de andere Kiekendieven. Voor
Hoanskrobber ⇑.
De eerste (en enige) wn. van deze soort boven
Fries territorium is die van een volwassen % van
25 april tot 9 mei 1985 op Schiermonnikoog.
Ljochte Kwikkert Officiële friese naam voor
de Blonde Tapuit ⇑ [Boersma 1972]. Voor Kwikkert zie sub Kwid. Het benoemingsmotief is de
kleur van de bovenzijde van het volwassen %:
‘blond’, d.w.z. licht-goudgeel tot licht-oranje.
Ljochte Ruter Officiële friese naam voor de
Blonde Ruiter ⇑ [Boersma 1972]. De soort werd
12 juni 1993 voor het eerst in Friesland waargenomen; een geval op 5 augustus 1968 op Vlieland is
bij de revisie van 1996 gesneuveld. De friese naam
is ws. een vertaling van de N; hierbij komt in
de friese ornithologische nomenclatuur voor het
eerst het woord Ruter tegen (vgl. N Ruiter, ⇑).

recket de lirts wol”, ‘De blinde raakt de Leeuwerik wel eens (met schieten)’, ~Je weet nooit hoe
iets uit kan pakken.)
Palatalisatie van de k in Ljurk geeft: Ljurts (net
zoals Snits <Sneek). In de Zuidwesthoek van de
provincie wordt dan soms de r in het woord niet
uitgesproken: Luts, Lots.

Loem Loeme Volksnamen voor de Fuut, o.a.
in de omgeving van Naarden (NH). De volksnaam Lumme komt ook voor [Albarda 1897],
maar uit de bron wordt niet duidelijk waar deze
naam geldt. Rynja 1983 interpreteert deze naam
niet als fries.
De E volksnamen Greater Loon, Ash-coloured
Loon en oudnoords lómr ‘Zeeduiker’ zijn hier
mogelijk de verwante woorden, ofwel Loem is
hiervan geleend. IJslands lómur betekent: ‘geschreeuw, geklaag, gejammer, gekerm’ [AEW]. Zo
kunnen de vogelnamen op vele ‘schreeuwende’
vogelsoorten van toepassing zijn, maar de soort
die er (oorspronkelijk) in het ijslands mee
werd/wordt aangeduid, is mogelijk de Roodkeelduiker Gavia stellata, één van de vier Zeeduikersoorten, althans ijsl Lómur staat thans voor deze
soort [Løppenthin et al. 1976].
Voor nog een geheel andere etymologische
visie zie sub Lom.

Loering Volksnaam voor de Veldleeuwerik op
Urk [Weijnen 1996]. Het suffix -ing is zeer productief geweest bij een aantal visnamen (Paling,
Houting, Bokking, Wijting, Spiering, Haring) en
Urkers zijn kenners van vis. Het grondwoord
loer- stemt nog het meest overeen met fries Ljurk
(=Leeuwerik). [mb.99B,33]
Lom Lomme Lombe Oude N namen die
Martens 1675 (een uit het D vertaald werk)
gebruikt voor Dikbekzeekoet ⇑ en/of Zeekoet ⇑
(de determinatie blijkt uit een citaat in WNT
p.2653) (1). Lombe en mv. Lomben hebben
epenthetische b. De naam is eerder al in 1611/
1612 aangetroffen [VT]. Hierbij horen de volgende buitenlandse namen voor de Zeekoet Uria
aalge: D Trottellumme, D volksnaam Dumme
Lumme (weer een zeevogel die er met ‘dom’ van
langs krijgt; vgl. Zeezot e.a.), E Loom (Shetland)
en voor de Dikbekzeekoet Uria lomvia: D Dickschnabellumme en de E volksnaam Loom. Eveneens de onder Loem ⇑ genoemde namen.
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Ljurk Ljurts Liuwerik Friese woorden voor
Leeuwerik ⇑. Kaartje van Friesland met de lokale

woorden voor ‘Leeuwerik’ daarop aangetekend in
ViF III p.1001. In Burmania 1614: lirts (“De blijne
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vervolg LOM

Ook Houttuyn 1763 noemt (terloops) de betekenis ‘Zee-Hen’ (=Zeekoet) van de naam
Lomme (p.134). Doch Houttuyn past de naam
vooral toe op Linnaeus’ “Colymbus arcticus”,
welke nu de Parelduiker is, maar met welke
naam Linnaeus’ ws. mede de Roodkeelduiker op
het oog gehad heeft (beide soorten zijn Zeeduikers) (2). De Vries 1928 geeft de friese volksnaam Lom, in Hindeloopen Lûmp, voor de
Roodkeelduiker (De Vries 1912 nog niet). (3)
Albarda 1897 geeft Lumme als volksnaam voor
de Fuut, maar geeft geen locatie waarvoor de
naam geldt. Zie voor deze referent ook Loem.
Vanaf Houttuyn is het volstrekt onduidelijk
geworden (ook in het WNT) voor welke soort N
Lom nu eigenlijk staat. vD 1904 geeft bij LOM de
omschrijving “duikerhoen”, maar wat is een “duikerhoen”? vD noemt dit woord als lemma zelf
niet! (Voor de volksnaam Dukeloentje ⇑). Ook
Sijs 2001 geeft als omschrijving van Lom nog
steeds “duikerhoen” en vDE 1993 het nauwelijks
begrijpelijker “duikereend”. De conclusie is, dat
Lom als N vogelnaam ws. wel niet meer bestaat.
Voor de Zeeduikers bestaan de volgende buitenlandse namen: de E volksnamen Loon (Orkneys) (E loon ook: ‘vent, lummel, kinkel’; ws.
onder invloed van deze betekenis: Loom >Loon),
Mag Loon (Norfolk) (loon ‘lomp persoon’, gecombineerd met vrouwsnaam Mag (=Margaret; ook
in E Magpie ‘Ekster’), Leaan (Yorkshire), Little
Lyon (Northumberland), Speckled Loon, Sprat
Loon >Spratoon (E sprat =Sprot(je) Sprattus
sprattus, vis die de vogel tot voedsel dient); Am
Loon (voor alle Zeeduikers Gavia); zweeds/
deens/noors Lom (id.); færoes Lómur, ijsl Lómur.
ETYMOLOGIE Gezien het samenvallen in één
ijslands woord (lómur) van de betekenissen
‘(Roodkeel)duiker’ en ‘geweeklaag, gejammer,
geschreeuw’ lijkt de etymologie duidelijk. Immers, (Roodkeel)duikers hebben zo’n ‘jammerende’ baltsroep, die de IJslanders goed moeten
kennen, want de soort broedt o.a. op IJsland.
Oudnoords lómr past hier dus bij, evenals zweeds/
deens/noors Lom (mv. Lommarna, Lommerna).
In o.a. noors Lomvi ‘Zeekoet’ zit ook het element lom-, maar volgens AEW horen noors Lomvi1, deens Lomvie2, færoes Lomvigi en ijsl
Langvía (alle =‘Zeekoet’) bij oudnoords langvé,
waarin het eerste element ‘lang’ zou betekenen.
Voor het tweede element in deze naam verwijst
AEW naar een grondvorm germ *wiwo, waarbij
NEW (sub Wouw) drie verschillende etymologieën aanbiedt. Eén hiervan, nl. dat dit element
klanknabootsend ontstaan is, wordt overgenomen door Lockwood 1993, die ijsl langvii (“attested”) (sub Longie, de shetlandse naam voor

‘Zeekoet’) verklaart als: “lang (aangehouden)
viii”, als onomatopee dus. De meest voor de
hand liggende verklaring voor de namen Lomvi
c.s. is, dat het contaminatievormen zijn, nl. van
de twee oorspr. oudnoordse vogelnamen langvé
‘Zeekoet’ en lómr ‘Zeeduiker’.
Dat de noordgermaanse naam voor Zeekoet/
Zeeduiker eventueel via het fries of via het D
door lening in het N is overgegaan (op ‘Zeekoet’,
‘Zeeduiker’ en tenslotte de ‘Fuut’), zou niet zo
gek zijn, gezien de vele punten van overeenkomst
tussen deze vogelsoorten en gezien het feit dat de
eerste kennismaking met Zeekoet en Zeeduiker
ws. wel plaatsvond in ver van N verwijderde streken waar deze soorten onder hun noordse naam
bekend waren. Zelfs in het hongaars is de naam
Lumme (voor de Zeekoet) terechtgekomen,
uiteraard via lening. Toch mag de mogelijkheid
van een oorspronkelijk N Loem niet uitgesloten
worden, aangezien het onbeholpen lopen van de
Fuut, als ware hij lam of loom, een bijzonder
opvallend fenomeen is. Het eerste element in
Lomvi(a) wordt nl. ook wel verklaard als ‘met
plompe stappen lopen’, gedekt door het zweedse
ww. loma ‘langzaam lopen’, waarmee verwant
zijn N loom, lam en lummel (vgl. Lumme),
mogelijk ook fries lompe ‘met zijn been trekken,
hompelen’, wat goed van toepassing is op Fuut,
(Roodkeel)duiker en ook op Zeekoet en Dikbekzeekoet; deze soorten bewegen zich op het land
zeer onbeholpen voort. Lom is ook de naam voor
een c.1 meter lange Kabeljauwachtige vis Brosme
brosme die o.a. in de diepere gedeelten van de
Noordzee leeft. De Vries 1992 veronderstelt dat
de naam gegeven is naar de lome bewegingen van
de vis (maar hoe zal men die opgemerkt hebben?). Er is dan een zekere parallel te trekken met
de naamgeving aan de vogel. De naamgevers zouden dezelfde geweest kunnen zijn: friese vissers
op de Noordzee, die daar ook Zeeduikers ontmoetten.
1

2

Van noors Lomvi ‘Zeekoet’ is de gelatiniseerde
vorm lomvia (in Uria lomvia =Dikbekzeekoet)
afgeleid.
Aan het woord Vi(e) werd in een oudere deense
vogelnaam nog een -t toegevoegd; het is overigens niet zeker, of we het hierbij nog over hetzelfde woord hebben. Syv c.1700 vermeldt (op
twee plaatsen!) “Lange Vitter. N. Beskr: 124”
en “Viter ere Adskillige. Vihta, As. [=Angelsaxisk]. Brune ere store, som Skader, med
lange been og neb. De skrige om vaaren Kriture. Lange Viter. N. Beskriv. 124. - Godwit, A.
[=Anglisk] Attagen. - Musvite, Titmouse, A. a
sono. Parus. - Hvide Viter, Albicella.”

LOOFLIJSTER

Aan deze teksten zijn voetnoten verbonden
(van Dahl 1908/09), die als volgt luiden: Voetnoot bij “Lange Vitter”: “Langvier el. Langver
el. Lomvier (Uria troile [Zeekoet]).” Voetnoot
bij “Lange Viter”: “= Lomvier.” – “N. Beskr.
124” verwijst naar het werk van Peder
Claussøn-Friis 1632. Via een voetnoot van
Dahl hieruit het volgende citaat: “Item Langvier, der undergrafver Jorden oc giør hendis
rede der udi …” Hiermee lijken Papegaaiduikers (verwant met de Zeekoet) te zijn bedoeld
(vanwege dat graven in de grond en hun ondergronds nest).
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Looflijster Looflijkster Luuflijster Benamingen in een deel van Vlaanderen en ZuidwestBB voor de Koperwiek ⇑. De naam komt ook in
de verkleinvorm voor, wat overeenstemt met het
gegeven dat de Koperwiek de kleinste der europese Lijsters is [WVD 1996]. Swanenberg 2000
geeft de naam één keer, in Lot (BB), voor de Zanglijster. Deze auteur geeft ook Rooflijster in
Droeshout en Opwijk (BB) voor de Koperwiek,
welke naam als een verbastering van Looflijster
zal moeten worden beschouwd (voor deze r-lwisseling zie bijv. ook vlaams letter sub Lyts
Reidhintsje).
De naam wordt vermeld door Joos 1900 (Looflijster) en Teirlinck 1908/1922 (Looflijstere).
Deze laatste omschrijft: “soort van lijster die
’s winters loof eet.” Dit nu kan niet kloppen,
want Lijsters eten geen loof. “’s winters” duidt
erop dat deze soort in de Lage Landen een wintergast is, wat goed klopt met de fenologie van de
Koperwiek (en ook wel een beetje met die van de
Zanglijster). B&TS 1995 verklaren de naam als
volgt: “De naam Looflijster (Vla) duidt op z’n
nestelplaatsen in de loofbossen van zijn noordelijk gelegen broedgebieden.” Welnu, de naamgever in Vlaanderen kan niet op de hoogte zijn van
de situatie in de noordelijk gelegen broedgebieden (te denken valt hier aan bijv. Lapland); deze
verklaring kan dan ook niet juist zijn.
Swanenberg 2000 merkt op (p.90) dat het
benoemingsmotief niet volledig duidelijk is; dit
in contrast met zijn (terechte) vermoeden (p.72)
dat het element ‘loof’ verwijst naar het ’s winters
achtergebleven loof van het landbouwgewas
Raap Brassica (vgl. vD 1970 sub I loof 3) (misschien ook van Biet Beta en Aardappel); op dergelijke akkers zoeken Koperwieken ’s winters wel
hun (dierlijk!) voedsel. Dat men dit opgemerkt
had blijkt overduidelijk uit de synonieme vlaamse
naam Rapierlijster ⇑.
ETYMOLOGIE
N loof (ook: lof) <mnl loof

?<oudsaksisch lōf; fries leaf ‘loof van een loofboom’, lof ‘loof van aardappelen’ en krûd ‘loof
van wortels, bieten en rapen’; D Laub <mhd
loup <ohd loub; E leaf <oudengels lēaf; noors
lauv, zweeds löv, deens løv, ijslands lauf (bijv. in
ijsl Laufsöngvari (=Fitis Phylloscopus trochilus)
<oudnoords lauf; gotisch lauf, laufs. Klankwet
nr.21.
De betekenis van de germaanse woorden staat
steeds dicht bij (boom)blad en blad aan voedergewassen. Volgens Trier 1952 (geciteerd in AEW
2000 sub ló) gaan de germ woorden terug op idg
*leub, leubh, leup en deze zijn uitbreidingen van
de wortel idg *leu- ‘afsnijden, afbreken, afschillen, afplukken’. ‘Blad’ moet dan worden gezien
als waardevol, afsnijdbaar plantenproduct voor
de dierlijke en menselijke consumptie. Vandaar
dat buiten het germaans als verwant beschouwd
worden: Gr lépein ‘schillen’ (en Gr 8,B\H lepís
‘schaal, schub, plaatje’, Lat liber ‘boombast; ook
geschrift, boek’, omdat oudtijds op bast geschreven werd), R :J$(Ë8) lub(ók) ‘bast, boomschors’
<oudkerkslavisch lubu; litouws lùpti, R :JBÅH\
lupít’ ‘schillen, pellen’ <oudslavisch lupiti ‘afsplijten’. Bij de bezigheden, door deze ww.en uitgedrukt, werden tal van nuttige producten gewonnen, bijv. lets luba ‘dakspaan’ en litouws luba
‘plank’. Ook E/scandinavisch loft (<oudnoords
lopt) ‘dakkamer, zolder’ is verwant, evenals tal
van andere woorden zoals N luifel en logé (‘degeen die gehuisvest werd in een (bij)kamertje’).
Naar de plek waar de genoemde blad- en houtproducten gewonnen werden verwijzen de verwante woorden venrays loeë ‘streek met bos waar
nog vrij veel licht door valt’, mnl lo(o) ‘bos’ (in
geografische namen als bijv. Twello (Gld), Heiloo (NH) en Eeklo (OVl)), ohd loh ‘bos(schage)’
(Gütersloh en Iserlohn), oudnoords ló ‘open plek
in het bos; weide’ (Oslo) en E leigh en -ley ‘weide’
(Eastleigh, Berkeley en Wembley), Lat lucus
‘(heilig) bos’, litouws laūkas ‘open veld’, lets
lauka ‘veld’ (vgl. Laukirbe ‘Patrijs’ sub Raephoen). Klankwetten 21 en 9.
[Weijnen 1996; Berger 1993; De Vries 1962;
NEW; VT; AEW; BSP; Pannekeet 1988; OTT
10/11/’02]
Volgens Trier zijn nog tal van (ook abstracte)
woorden te verbinden met genoemde bezigheden, zoals het vlechten van twijgen tot een
omheining waarmee vee werd ingesloten en de
‘manring’ in de germaanse cultuur werd omsloten (vgl. het ww. luiken ‘sluiten’; vgl. ook blok
‘akker’ en beloken pasen sub Blokduif).

LOOFZANGER – LÜNING

Loofzanger Verouderde N benaming voor de
familie der Zangers Sylviidae [vD 1970] of meer
speciaal het geslacht Phylloscopus hierbinnen.
Dit laatste wordt ook Boszangers genoemd. De
term is ws. een vertaling van D Laubsänger; het
element Phyllo- betekent ook ‘loof’.
Voor de etymologie van loof zie sub Looflijster.
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Luchtrekel Luchterekel Volksnaam voor de
Veldleeuwerik in Hazers- en Zoeterwoude (ZH)
[med. Erik Oostwouder]. Het element ‘Lucht-’
komt ook voor in de vlaamse naam Luchtlewerk. Het diertje is, al zingend, te vinden hoog
in de lucht, synoniem met ‘Hemel-’ in andere
namen voor deze soort.
Sub rekel geeft vDE 1993 o.a. op: “rekel vonden
lande (1486) (=landbouwer)”. Misschien is er
reden om de Veldleeuwerik met een landbouwer
te vergelijken, zoals er ook de volksnaam Akkermannetje is voor de Witte Kwikstaart. Een verband met rekel ‘mannetje van Hond, Vos of
Wolf’ lijkt moeilijker aan te nemen. In -(e)rekel

zitten ongeveer dezelfde letters als in -lewerk
(waaronder de r, die vaak bij methathesis betrokken is), zodat hier misschien ook van een verbastering sprake kan zijn.
Een verleidelijke aanname is *Luchtevrekel te
zien in duo met Vriekel ‘Torenvalk’, wat een zeer
mooie parallel zou openen naar het duo Oebellawerk / (F) Hobereau: in beide gevallen wordt de
Veldleeuwerik Alauda arvensis vergeleken met
de Torenvalk Falco tinnunculus; beide hebben de
gewoonte te ‘bidden’ (klapwiekend stilhangen in
de lucht), in het eerste duo uitgedrukt via Vrekel
(waarvoor zie sub Vriekel), in het tweede duo via
mnl hob(b)elen, met welk ww. dit bidden ws.
werd aangeduid.

Lüning Lünink Lünenk Löning Lünege
Oostfriese volksnaam voor de Huismus, Löning
op Wangeroog, Lünege in Saterland (D); er is ook
de verkleinvorm Lüntje [De Vries 1928]. Meer
sub Leuning.

MAAILAMKE – MAANVINK

Maailamke Friese volksnaam voor de Watersnip ⇑ [Zantema 1992; Visser 1993]. Eigenlijk
betekent dit woord: ‘in het voorjaar (eventueel
mei) geboren Lammetje’. Het is overdrachtelijk
gebruikt voor de vogel, die in het voorjaar een blatend baltsgeluid maakt (door in vlucht de buitenste staartpennen door de langsstromende lucht
te laten vibreren), dat op het geblaat van een
Lammetje lijkt. Zie ook sub Waarlamke.
De onderhavige naam wordt niet vermeld in
De Vries 1911-12 en 1928, ViF 1977 of B&TS
1995.
Maaisnip Friese volksnaam voor de Kemphaan ⇑. In ViF: Maeijesnip, en: “In hoantserid
[=Een kampplaats] is it plak dêr’t yn ’e maitiid
[=voorjaar, letterlijk ‘mei-tijd’] de hoantsen byinoar komme.” De naam zou volgens De Vries
1912, 1928 (p.92) vooral gebezigd zijn onder de
vogelhandelaren te Leeuwarden: “By de Ljouwter
fûgelkeapljue: Meisnip.”
Meisnip ⇑ is een volksnaam in Schaesberg (L)
voor dezelfde soort [WLD].
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Maanvink Volksnaam voor de Vink ⇑, genoemd in Schlegel 1858, Albarda 1897 en Snouckaert 1908. Men zou kunnen vermoeden dat de
witte banen over de gesloten vleugel, die enigszins halvemaanvormig zijn, tot de naam hebben
geleid. Misschien is de E volksnaam Moonie voor
het Goudhaantje op identieke wijze te verklaren.
Maar B&TS 1995 geven ook de naam Maankop op
en veronderstellen dat de de grijze kleur aan de
kop, die de vorm van een maansikkel heeft, hier
het benoemingsmotief zal zijn geweest.
ETYMOLOGIE N maan <maene (VK) <mnl
mane, maen <oudnederfr/oudsaksisch mano;
D Mond <ohd mano; fries moanne <oudfries
mona; E moon <oudengels mona; zweeds/noors
måne <oudnoords mane, mani; gotisch mena
betekent ‘maan’ en ook ‘maand’, net als alle volgende woorden: oud(kerk)slavisch meseci, lets
menesis, oudperzisch (=avestisch) mah-, oudindisch mas; Gr µ0<0 mènè =maan, µ0< mèn
=‘maand, nieuwe maan’ (ook <@L-µ0<\α noumenia > Numenius (=Wulp, met een snavel als
de sikkel van de nieuwe maan); nou- = neos
‘nieuw’).
De oorspr. betekenis zou ‘tijdmeter’ zijn
geweest (gemeten in maanden), van de idg wortel
*me- =‘meten’. (Lat luna ‘maan’ <Gr 8bP<@H
luchnos ‘lamp, fakkel, licht, luchter’).

MAANVOGELTJE – MAETHOEN

Maanvogeltje Gelderse volksnaam voor de
Blauwborst ⇑ [Albarda 1897]. Deze soort is een
fameuze nachtelijke zanger, vandaar ook de
volksnaam Waternachtegaal. Mogelijk heeft
men nacht met maan geassocieerd. B&TS 1995
menen dat ‘maan’ slaat op de witte ‘ster’ op de
borst.

Smient

Maaseend Volksnaam voor de Smient ⇑ in
Limburg [Albarda 1897]. Hens 1926 heeft de
naam ook. WLD 2001 echter noemt de naam
alléén voor Zonhoven (BL), en dan voor de
“Taling” ⇑ (de Smient wordt nu niet meer tot de
Talingen gerekend).
De Maas1 is (was tot de creatie door de mens
van de grote grindgaten) het enige grote water in
Limburg; vandaar dat Smienten en andere Eenden in Limburg op de Maas en zijn aangrenzende
weiden aangewezen zijn.
WBD 2001 vermeldt de naam van het lemma
níét (wél Maaskraai in Oijen (NB) voor de Roek
en Maaszwaluw in Cuijk (NB) voor de Oeverzwaluw).
ETYMOLOGIE N/D Maas <ohd Masa; oudengels Masu; <Lat Mosa (1e eeuw vóór Chr.) (volgens de Germaanse Klankverschuiving idg o >
germ a). F Meuse <gallisch Mosa (betekenis hiervan:?). [Berger 1993] N Moesel, D Mosel, F
Moselle betekenen: ‘kleine Maas’.

338

1

Van samengestelde vogelnamen waarvan het
eerste deel de naam van een rivier is, zijn niet
zo veel voorbeelden. Behalve nog enkele volksnamen met Maas- zijn er de officiële vogelnaPetsjorapieper ⇑
en
men
Nijlgans ⇑,
Terekruiter ⇑.
In het D zijn er een flink aantal (oude) vogelvolksnamen met Rhein-. Noors Donau-dykker
is een niet officiële naam voor de Geoorde
Fuut.

Maatslagertje Brabantse volksnaam voor de
Tjiftjaf ⇑ naar de maatvaste zang “tjif-tjaf-tjiftjaf”. Slagertje hier op te vatten als ‘hij die (de
maat) slaat’ en niet: ‘hij die slacht’.
Madelief Madeliefje Volksnaam voor de
Boomleeuwerik ⇑ die gegeven zou zijn naar de
melodieuze lok- en vluchtroep [Thijsse 1944].
Snouckaert 1908 vermeldt de naam (voor de
Boomleeuwerik) “bij de Amsterdamsche vogelkoopers”.
B&TS 1995 geven de naam twee keer op: Madelief voor de Boomleeuwerik, en Madeliefje voor
de Veldleeuwerik. Dit is des opmerkelijk, daar de
Veldleeuwerik groter is dan de Boomleeuwerik.
Bij de Boomleeuwerik geven zij Amsterdam op
als plaats waar de naam gebruikt wordt. Aangezien bij Amsterdam geen Boomleeuwerikken in
de vrije natuur voorkomen, moet dit gegeven ws.
in verband gezien worden met de opmerking bij
Snouckaert 1908.
ETYMOLOGIE De naam zou dus een onomatopee zijn, met misschien invloed van de plantennaam Madeliefje =Bellis perennis L. en
misschien ook van de naam Zoetelief ⇑ welke
ook voornamelijk onomatopoëtisch lijkt te zijn
bepaald. Hierop gelijkende onomatopoëtische
namen heeft de Kuifleeuwerik, te weten F Cochevis en N volksnaam Kokkelevi ⇑. Maar bij de
plantennaam Madeliefje staat het element
made- voor ‘weide’ [vDE 1993]. Indien we er vanuitgaan dat de naam Madelief(je) oorspronkelijk
zou hebben kunnen staan voor de Veldleeuwerik
of misschien de Graspieper (bij B&O 1822 wordt
de naam genoemd voor “Alauda mosellana L.,
De Tietleeuwrik, Veldleeuwrik, Koppier, het
Madeliefje”), is ook hier het element made- terstond verklaard: ‘weide-’; Veldleeuwerikken en
Graspiepers komen nl. in weiden voor. (Voor de
etymologie van made zie sub Mathoen). Het element -lief(je) zou een enigszins veranderd woord
voor ‘Leeuwerik’ kunnen zijn: er is immers ook
vlaams Lieveken (=Boomleeuwerik) en de volksnaam Lieferink (=Veldleeuwerik). Zo bezien is
de vogelnaam Madelief het equivalent van E
Meadow-lark, zowel naar vorm als naar betekenis.
Maethoen In Jacht-Bedryff van Van Heenvliet
(c.1636) genoemde vogelnaam, waarmee Brouwer 1953 (p.14) niet goed raad weet. Nu noemt
het Jacht-Bedryff slechts 124 verschillende in de
Lage Landen in het wild voorkomende vogelsoorten, dus moet het Maethoen wel één der beken-

MALEFIJT – MALLEMOK

dere soorten zijn. Zie verder sub Mathoen en
Moathenne.

Malefijt Malefijtje Onder zeevarenden verbreide volksnaam (bijv. in Katwijk, Scheveningen en Vlaardingen) voor bepaalde zeevogels.
Het zijn Malefijten, die regen en wind schijten
=‘Als je Malefijten naast je schip ziet, kun je
rekenen op regen en wind’. Ook: Malefietje,
Malefeiter, malefiten (1615) (Jan Huyghen van
Linschoten1 (1563 Haarlem - 1611 Enkhuizen))
en Malefijter bij Coenen 1578 [Egmond 1997
p.34].
ETYMOLOGIE Malefijt <portugees malfeito
‘verkeerd, slecht gedaan’ <Lat malefactus, verleden deelwoord van malefacere ‘kwaad doen’; het
kwaad is in het geval van het Malefijtje het
slechte weer; of <portugees malfeitor ‘boosdoener’ <Lat malefactor ‘boosdoener, tovenaar’;
schreef men de vogel de magische kracht toe om
storm te verwekken? [vDE 1993; NEW 1992].
Volgens vD 1970 is Malefijt de benaming voor
de “stormvogel (Procellaria)” waarmee ws. de
Noordse Stormvogel ⇑ bedoeld is. Malefijtje is de
benaming (in Katwijk en Vlaardingen) voor het
Vaal Stormvogeltje ⇑ of Stormvogeltje ⇑ (med. G
vd Bent, B van As) en ook Coenen 1578 [Egmond
1997 p.34] heeft het over “kleine vogeltjes”, wat
beter bij het Stormvogeltje past dan bij de veel
grotere Noordse Stormvogel.
1

Jan Huyghen beschreef in zijn Reys-Gheschrift
Van de Navigatien der Portugaloysers in Orienten (1595) hoe hij aan de oostelijke uitgang
van de Straat van Nassau een baken plaatste
met een ton erop: “De ton opgherecht wesende
deden onsen Cours de Custe langs oost aen.”
Het is mogelijk dat ‘Jan Huigen in de ton, met
een hoepeltje er om’, het bekende kinderliedje,
aan die ton ontleend is. [Berns & Strouken
1993]

339

Mallemok Officiële friese naam voor de
Noordse Stormvogel ⇑ [Boersma 1972], maar
ook elders is de naam bekend (Katwijk, Vlaardingen, ZH); ook fries Mok, Stoarmmok en Seemok (<Sémok) voor deze soort [De Vries
1912/1928]. Mok ⇑ is soms ook een algemene
naam voor de ‘Zeemeeuw’ en komt in combinatie met adjectieven voor als friese naam voor de
Grote en Grauwe Pijlstormvogel; bovendien is er
het (See)Mokje =‘Stormvogeltje’ (zie sub Seemokje). Fries mok betekent ook ‘domoor’ [Zantema 1992]. Fries mâl ‘mal, dwaas’. In het

westfries is Mok verouderd. Het betekende ‘zeemeeuw’ [Pannekeet 1990]. De Mokkebank voor
de kust van Gaasterland (Fr) betekent letterlijk
‘meeuwenbank’ [Strijbos 1948 p.130].
Malle- =‘merkwaardige, vreemde, dwaze, gekke’. Sommige zeevogelsoorten (dikwijls ook tropische) vond men mal of gek (vgl. Gek, Kaugek,
Klaai, Zeezot, Noddy, Dumme Lumme sub
Lom), omdat zij zich op hun broedplaatsen
gemakkelijk lieten vangen. Zeer de vraag is, of
dat voor de Noordse Stormvogel ook gold; het
zou impliceren dat friese zeevarenden regelmatig
broedende Noordse Stormvogels verschalkten,
wat weinig geloofwaardig lijkt. De kwalificatie
zou ook nog verband kunnen houden met eigenaardigheden in uitzien en gedrag van deze
vogel(s). Zo vermeldt Boersma (in ViF) dat het de
merkwaardige manier van vliegen én van lopen
is. Een andere (modernere) lezing is dat deze
vogels zo mal zijn elkaar een klein stukje visafval
te betwisten daar waar een overvloed voorhanden
is [info via Ico Hoogendoorn 960428 van bemanningslid van de ‘Tridens’]. Hoe dan ook, vergeleken met een Zilvermeeuw (die mogelijk ooit de
‘gewone’ Mok uitmaakte) is een Noordse Stormvogel natuurlijk in enkele opzichten ‘afwijkend’,
en afwijkend is al gauw synoniem met “mal”. De
betekenis ‘domoor’ voor mok is mogelijk secundair aan de vogelnaam (Malle)Mok. Zie de etymologie van Mok.
Houttuyn 1763 maakt melding van de namen
Mallemokke (in de bladwijzer en in de tekst op
p.148) en Malmokke in de marge van p.148, met
als synoniem Bonte Meeuw. De vogel met deze
namen wordt afgebeeld op plaat XLI, fig 1., en
stelt inderdaad een (eerstejaars) Meeuw voor
(met een zwarte snavel zonder neusbuisjes!).
Daar waar Houttuyn in hetzelfde boekdeel de
Noordse Stormvogel behandelt (p.93), vallen
alleen de N namen Zee-Paard ⇑ en de algemenere naam Onweers-Vogelen. Aangezien de
‘Bonte Meeuw’ slechts het jeugdkleed van een
andere, reeds bekende Meeuw voorstelt (de
Grote Mantelmeeuw of Zilvermeeuw), is Houttuyns informatie dus bij voorbaat niet volledig
‘correct’, maar mogelijk klopt het wel dat de
naam Mal(le)mokke voor een Meeuw bestemd
was; mok betekende immers van oorsprong wel
‘Meeuw’. Maar misschien klopt het gegeven door
Houttuyn op dit punt ook niet, en stond de naam
wel degelijk voor de Noordse Stormvogel (naast
de andere N naam voor deze: Zee-Paard).
Een oudere ‘voorloper’ nu van (fries) Mallemok
is hollands Mallemeuw (letterlijk ‘malle
Meeuw’), een benaming voor ws. de Noddy ⇑;
Van Westzanen 1601 (/1602/1603) geeft hier-

MALMOKALBATROS – MANTELMEEUW

voor de reden: “De Scheepvaarders hebbense (op
St. Helena) om datse haar met de handen lieten
grijpen, Mallemeuwen genaamt.” [Swaen 1941
p.74].
De N/friese naam Mal(le)mokke zou overgegaan zijn naar het E en geldt dan vnl. voor de
Noordse Stormvogel: Mallemuck <Mallemucke
(in: F Martens, Voyage to Spitzbergen 1671,
1694 uit D in E vertaald en in 1710 in het N; daar
werd vertaald: Malle-muggen (!) [Wilms
000106,3/4; 000206,3]), Mallemock, Mallimoke, Malmock, Mollemawk, Mollemoke,
Molly, Maalie en zelfs Malduck (Jackson, 1968),
maar ook voor de Grote Burgemeester (Mollemawk, Mollemoke) en Kleine Jager (Mollyhawk). Lockwood 1993 stelt dat E Mallemuck
overeenkomt met N Mallemok en gebruikt voor
de verklaring de N woorden “malle” (=“foolish”)
en “mok” (=“gull”). Het blijkt dus dat dit goed
overeenkomt met de oorspr. naam ‘vreemde
Meeuw’, al is de Noddy dan een soort van Stern.
De oorsprong van de naam is dus afkomstig uit
een hoek waar men de soorten (Noddy en
Noordse Stormvogel) verder niet zo goed kende
(alleen van verre zeereizen dus).
Het hele arsenaal aan varianten op de naam
dat inmiddels in het E taalgebied (vooral Schotland) voorkomt vloeit voort uit het feit dat men
de soort daar beter leerde kennen (ook als broedvogel). Misschien is er bij deze variaties ook een
verband van het eerste lid met E Mall; in Lockwood 1993 zie je dat dit woord ontstaan is uit een
(schrijf)hypercorrectie van E Maw, welk woord al
in c.1450 (!) overgeleverd is.
Deens Mallemuk ‘Noordse Stormvogel’ en D
Mallemucke (zie boven; Martens was een Duitser, ws. een Oostfries) zijn ws. equivalenten/bewerkingen van de friese naam Mallemok.
In het N komt ook de naam Mallemuk voor; deze
gelijkt op de deense en D namen, is daar mogelijk
weer van teruggeleend. Zie ook Malmokalbatros.
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Malmokalbatros Oudere N naam voor de
Wenkbrauwalbatros ⇑ [HFP 1973]. Het is een
Albatros ⇑ uit de zuidelijke oceanen, die zelden
Engeland bezoekt, en mogelijk ook eens vanaf de
N kust is waargenomen. Hoewel deze soort veel
groter is, is er in bouw en vliegwijze wel enige
overeenkomst met de Noordse Stormvogel
(=Mallemok). D Mollymauk >D Schwarzbrauenalbatros.
Mandarijneend Aix galericulata (Linnaeus:
Anas) 1758. Zeer sierlijke Eend uit Zuidoost-

Siberië en Noordoost-China, elders in de wereld
veel gehouden als siervogel. Op sommige plaatsen in West-Europa leven verwilderde populaties
(ook in Nederland). In bijna alle europese talen is
de soort genoemd naar de (europese) naam voor
de chinese hoogwaardigheidsbekleder, de mandarijn. De motivatie hiervoor komt ws. precies
overeen met wat als benoemingsmotieven wordt
opgegeven voor het mandarijntje (1855), de
vrucht van de Mandarijnboom Citrus reticulata:
de oranje kleur van het staatskleed van de mandarijn, de vrucht, en de opvallende oranje veerpartijen bij de woerd in het prachtkleed, alsmede
het elitaire karakter van de hoge ambtenaar, de
vrucht (zeer goede smaak, gemakkelijk te schillen) en de Eend (fraai van kleur, exotisch aandoend). De Mandarijnboom wordt overal in de
tropen en subtropen gekweekt, maar is van oorsprong afkomstig uit Achter-Indië. Zowel de
vrucht als de Eend werden daarom, vooral vroeger, en deels terecht, met China geassocieerd
(evenals de Sinaasappel). In het grootste deel van
China is de voertaal het mandarijns-chinees.
[Wahrig 1992; C&C 1995; Høst 1978; Weekley
1967; NEW 1992; vDE 1993; Mackensen 1985;
Robert 1993]
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Omdat Linnaeus
de soort al kende, noemt ook Houttuyn 1763
hem. De naam bij Houttuyn is een vertaling van
de wetenschappelijke naam: Gekapte Taling
(Lat galerus ‘bonten muts; pruik’). Houttuyn
(p.67): “Deeze, die in China woont, en kleiner
dan onze tamme Eenden is, voert den naam van
Chineesche Taling ⇑, onder welken hy, zeer
naauwkeurig, door EDWARDS is afgebeeld … Hy
is met eene Kuif van groene en rosse Vederen
voorzien; doch deeze Kuif hangt om den Kop neer
en maakt als een soort van Kapzel of Kalot; weshalve LINNAEUS hem met reden noemt gekapte
Eend.” [vgl. ook Wilms 000910,1].
ETYMOLOGIE mandarijn ‘chinese hoogwaardigheidsbekleder’ (1596) <portugees mandarim
(hierbij werd volksetymologisch geassocieerd
met mandar ‘bevelen’) <maleis mantari ‘raadgeven’, tamil mandiri <hindisch mantri <oudindisch mantrin <mantra ‘raad(geving)’ <idg
wortel *man-, *men- ‘denken’ (vgl. etymologie
van N man sub Akkermannetje).

Mantelmeeuw Vroeger (vanaf Houttuyn
1763) officiële, thans verouderde N naam; ook
nog volksnaam voor de Grote Mantelmeeuw ⇑.
Deze en de Kleine Mantelmeeuw worden in het
volwassen kleed gekenmerkt door een zwarte
‘mantel’ bij een verder geheel wit verenkleed.

MARABOE – MAREL

Onder ‘mantel’ bij een vogel wordt hier verstaan:
de bovenvleugeldekveren (liefst met inbegrip van
de bovenzijde van de slagpennen) samen met de
aan de rugzijde ingesloten partij veren. Alleen
deze laatstgenoemde verenpartij heet tegenwoordig ook mantel (in engere zin dus). Als friese
volksnamen ook Manteldrager en Mantelman
(Schiermonnikoog). D Mantelmöwe; oude F
naam Goéland à manteau noir.
ETYMOLOGIE N/mnl mantel <m.e.Lat/Lat
mantellum; (?) <keltisch.

Maraboe Leptoptilos crumeniferus (Lesson:
Ciconia) 1831 [Senegal]. Grote, tot de familie der
Ooievaars behorende afrikaanse (transsaharaanse) soort, die echter toch minstens driemaal
in de WP waargenomen is [BWP 1,336]. Hij draagt
een afhangende keelzak (kale huid) en dat is de
naamgevers ook opgevallen: het woorddeel -ferus
betekent ‘dragend’ (vgl. lucifer, letterlijk ‘lichtdrager’). Maar wat nu is Lat crumena? MullerRenkema 1963: “geldbuidel (gewoonlijk aan de
hals hangend)”; Brown 1956: “leather moneybag”.
vD 1970 geeft als synoniem Kropooievaar. In
vD 1970 staat ook: Adjudant. Deze naam noemt
ook Kooy 1955 (vgl. E Greater Adjutant en Lesser
Adjutant voor Leptoptilos dubius resp. L. javanicus, die in Zuidoost-Azië voorkomen; ook Adjutant-bird [Swaen 1933]) (het benoemingsmotief:
de stijve militaire manier van lopen [Weekley
1967]).
Al deze soorten zijn sterk in aantal teruggegaan, mede omdat men de dieren doodde voor de
zachte dekveren van de onderstaart (=maraboe(t)); de geslachtsnaam (Leptoptilos =‘zachte
veer’) verwijst daarnaar.
ETYMOLOGIE N Maraboe(t) (Kramers 1847
[Sijs 2001]) <F Marabout (1628; als naam voor
de vogel pas sedert 1820) <F Morabuth (1575)
<portugees marabuto <arabisch murabit ‘kluizenaar; islamitisch asceet (in Noord-Afrika)’. De
verklaring die vDE 1993 geeft (“de ooievaar werd
door zijn solitair gedrag naar de kluizenaar
genoemd”) klopt ws. niet: zó solitair is de Maraboe niet. Eerder zal het zijn wat Robert 1993
zegt: “de l’attitude du saint en prière”, de vogel
staat als een heilige die in gebed verzonken is.

Marel Volksnaam voor de Grutto op Texel, in
de provincie Zuid-Holland en op Schouwen
(Zld), maar daar als Weimarel. Vroeg 1764 voert
de naam “Grutto of Maarl” en Wegman 1765
“Meerl”. Mogelijk heeft de vogelnaam Merel
(voor Turdus merula) uitspraak en schrijfwijze
van de naam voor de Grutto beïnvloed; maar het
vocalisme kan ook fries zijn (vgl. sub Mearn en
Meen). [Dijksen 1992; Rynja 1983, Ben van As,
Schiedam; Beekman et al. 1986]
ETYMOLOGIE volgens vDE 1993 als volgt: N
Marel <F morelle (‘Grutto’; maar Wilms
970209,1 heeft voor deze F naam de betekenis
‘Meerkoet’) <F more, maure ‘Moor, bewoner
van het oude Mauretanië (=Marokko)’ <Lat
Maurus <Gr Mauros <Gr ww. mauroun ‘donker
maken’ (i.v.m. de donkerbruine huidskleur van
deze mensen). In F moreau, morelle ‘moor,
zwart paard’ en F Morillon ‘Kuifeend’ is met de
naam de kleur zwart bedoeld. De toepassing op
de Grutto is wat de kleur betreft niet erg geslaagd,
want de Grutto is eerder bruinrood dan zwartbruin (vgl. Morinelplevier ⇑, die dezelfde bruinrode kleur op de buik heeft).
{In de N naam Moorse Nachtzwaluw (Caprimulgus ruficollis Temminck 1820) (komt niet in
N voor) wordt met ‘Moorse’ naar het thuisland
Marokko verwezen (de soort komt ook in Spanje
voor).}
De Vries (1911; 1928) vermeldt echter de helgolandfriese namen Grot Marling (Groot Maerlyng) (=Grutto) en Road Marling (Roâ’
Maerlyng) (=Rosse Grutto). Het is moeilijk voorstelbaar dat deze namen geen verband zouden
houden met de ingekorte vorm fries Mearn ⇑
(=Rosse Grutto), Mering (=Grutto) op het voormalig eiland Wieringen en inderdaad, de onderhavige naam voor de Grutto op o.a. Texel. Invloed
van het F wordt dan gelijk een stuk minder aannemelijk, hoewel die misschien voor zuidhollands
Marel nog steeds zou kunnen gelden.
Wanneer we de etymologie van deze namen
geheel binnen het friese taalgebied willen houden, moeten we uitgaan van *Mars(k)ling en/of
*Mers(k)ling, waarbij fries marsk, mersk ‘mars-
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Marbolle Marrebolle Friese volksnaam voor
de Roerdomp ⇑. Fries mar ‘meer, zoetwaterplas’
en fries bolle ‘Stier, Bul’. Een andere friese naam
voor deze soort is Reidbolle (letterlijk ‘rietStier’). De biotoop is Rietland aan zoet water, het

geluid van de vogel is als van een Stier.
Genoemde namen worden nog niet vermeld in
De Vries 1928 (hoofdtekst en index), maar wél
maakt De Vries melding van de naam Thaggebolle ⇑ in Wiedingharde in Sleeswijk, en verklaart in een voetnoot: “=Reidbolle (nei syn lûd);
de fûgel wirdt dêrom yn Dútsklân ek wol “Moorochse” en yn Ingelân (Roxburghshire) “Bull of
the bog” (=Moerasbolle) neamd.”

MARIALIESTER – MARKOLF

land, laag en drassig land’ en -ling =‘zoon van’,
‘product van’. Dit is formeel en naar betekenis
overtuigender dan uitgaan van oudnoords myrr
‘moeras’.

Marialiester Mariavogeltje
Limburgse
volksnamen voor Roodborst resp. Gekraagde
Roodstaart [B&TS; WLD]. De reden voor de namen
is het feit dat deze soorten (soms) in Mariakapelletjes broeden. Meer sub Kapellevogeltje.

De friese naam Markol is misschien overgenomen in het F. Uit c.1300 stamt mf Macrolle,
thans nog in F Foulque macroule ‘Meerkoet’.
Hiervan zijn misschien afgeleid Macareux (in
Macareux moine ‘Papegaaiduiker’) en Macreuse
(in Macreuse noire ‘Zwarte Zee-eend’), aldus
Robert 1993. De etymologie van Macareux is
vermoedelijk echter anders (zie sub Papegaaiduiker), maar tussen fries Markol en mf Macrolle
vormen zeeuws Macrolle en Marolle beide
‘Meerkoet’ een ruimtelijke verbinding.

Markolf Marrekol Marrikol(f) Merkolf
Merkol Meerkol(f) Meerkoot Merkoot
Morkolf Volksnamen in het oosten van N voor
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Meerkoet

Markol Officiële friese naam voor de Meerkoet ⇑ [Boersma 1972]. In de Zuidwesthoek van
Friesland komt ook de naam Merkol voor [De
Vries 1912]. Fries mar ‘(zoetwater)meer’, naar
één van de biotopen van de vogel.
Voor fries kol is de interpretatie ‘kol, kleine
bles’ (meer sub Kolgans) enerzijds te rechtvaardigen, want de Meerkoet is een zwarte vogel met
een witte (voorhoofds)kol. Maar de combinatie
van mar- met -kol (dit slechts een deel van de
vogel zijnde) is erg bevreemdend. Daarom zou
voor -kol een andere interpretatie, die meer op de
gehéle vogel slaat, mooier zijn. Zo’n interpretatie
is ‘kortronde, propperige (vogel)’, die overeenkomt met -kulla in zweeds Morkulla ‘Houtsnip’,
een vogel met precies zo’n afgeronde lichaamsbouw als de Meerkoet [Wilms 971022; 980114].
Mogelijk is dezelfde interpretatie ook geschikt
voor N/fries toverkol, nl. een oude (en daardoor
gebogen) vrouw, die toveren kan. De overeenkomst in vorm van Markol en toverkol wordt nog
versterkt door de kleur: zwart. Zie in dit verband
ook de etymologie van Koet. Zie ook sub Markolf
en sub Kuilder.

de Vlaamse Gaai. De naam is ontleend aan de
grappen en praatjes makende figuur van Markolf
in de middeleeuwse literatuur, zoals in het verhaal van Salomon ende Marcolphus; Marcolphus
is hierin de gelatiniseerde vorm van de (germaanse) naam Markolf. Bij Albertus Magnus is
een bewijsplaats dat de vogel zo genoemd werd.
Meertens 1949 (p.99) geeft als jaartal op: 1479,
maar mogelijk valt de naam al in de oudste uitgave van De animalibus, en dat is dan 12621280.
De Vlaamse Gaai, maar ook de Ekster en wellicht ook de Kauw, kregen deze mansnaam,
omdat zij, als tam huisdier gehouden, konden
‘praten’ (vgl. Klapekster), en dit dan ook, net als
Markolf, veelvuldig deden. De naam (met al zijn
varianten) heeft een groot verspreidingsgebied,
groter zelfs dan tot heden in de literatuur bekend
was. Friese volksnamen als Marklover en Markloper in Zuidoost-Friesland, Motkolf (Groesbeek, Gld), Martkolf (in Mill en Beers NB),
Martkurf (in Boekel NB) [2x Joe van Riet
990707], Merkoef, Merkof (Limburg). Philips
Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598), Brusselaar van geboorte en vriend van Willem de
Zwijger, gebruikt de naam mercolven in een regel
“… springen als mercoluen van deene tack op
dander …” D Markolf was tot in het Rijnland verspreid [NEW 1992]. Dit gegeven werd tot op
heden echter nooit in verband gebracht met F
Margot la Pie (<*Marcol la Pie, met metanalyse
van de l) (=Ekster), ws. de verfranste vorm van D
Markolf, waarbij de vrouwennaam Margot a.h.w.
te voorschijn kwam. Het verband tussen deze
naam en E Magpie ‘Ekster’ werd al wel onderkend (zie sub E volksnaam Magot Pie in Lockwood 1993). Sp Marica en Margot ‘Ekster’
hebben grote vormovereenkomst met F Margot la
Pie, zodat het aannemelijk lijkt dat ook deze
namen verwant zijn. Overeenkomst tussen som-

MARKORF – MASTVOGELTJE

mige zuidN en Sp woorden gaat ws. nog terug op
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Weijnen 1996 voert de namen op onder het
lemma “Maarkolf”. Deze variant komt inderdaad voor, maar is zeldzaam, zelfs in het gebied
dat Meertens 1949 op zijn kaartje voor “Maarkolle” intekent. Schaars 1989 geeft nl. duidelijk
aan dat Markolle (met korte [a] dus) in de
Achterhoek de hoofdvorm is met slechts Maarkolf en Maarkolle in twéé resp. één dorpjes. Ook
moet men bedenkingen hebben bij de opmerking
van Meertens (p.100), overgenomen door Weijnen (sub Maarkolle), dat Maarkolle (=Vlaamse
Gaai) een contaminatievorm zou zijn van Markolf ‘Vlaamse Gaai’ en Meerkol ‘Meerkoet’: de
naam Meerkol voor de Meerkoet komt nl. in de
Achterhoek in het geheel niet voor [Schaars 1989
p.357]. Het woord is eerder door afslijting van de
slot-f ontstaan. Ook het optreden van de [ee]klank in het eerste deel kwam in de namen voor
de Vlaamse Gaai ws. geheel onafhankelijk van de
Meerkoetennaam tot stand, gezien ook het voorkomen van de liemerse vorm Meerkolf (in de Lijmers) en maastrichts Merretkörref ⇑. Tenslotte
moet de opmerking van Meertens 1949 (p.98),
overgenomen door B&TS 1995 (p.237), dat Meerkol de meest algemene volksnaam voor de
Vlaamse Gaai is, gelogenstraft worden door het
onderzoek van Meertens zelf: uit zijn kaartje
blijkt duidelijk dat de vormen met een -a(a) in de
eerste lettergreep overheersen.
De oerbetekenis van de mansnaam Markolf
(Marculphus) is niet relevant ter verklaring van
het eerste deel mark van de vogelnaam: mark
‘grensland’ kan niet goed slaan op de biotoop van
de vogel, want omdat dit vlees noch vis is (‘overgangsgebied tussen cultuurland en onontgonnen
gebied’ [S&S 1998]), is het zeer onwaarschijnlijk
dat de naamgever juist dit tot uiting heeft willen
brengen in een naam voor een vogel die zoveel
anders heeft wat veel markanter is (luidruchtige
stem, eventueel mooie kleuren). Post 1991 probeert mark- te verklaren als ‘opvallend visueel
kenmerk’, maar dit overtuigt niet, omdat het te
abstract is: de naamgever zou eerder het betreffende opvallende visuele kenmerk zélf in de naam
hebben opgenomen (bijv. *Blauwvleugel-gaai,
inplaats van een abstractie als *Kenmerk-gaai).

Markorf Märkörf Meelkörf Martkurf
Matkeuref Merretkörref Volksnamen voor

Maskergors Emberiza spodocephala Pallas
1776. Gors waarvan het volwassen % een zwarte
teugel heeft, die als een masker om het oog grijpt.
De soort broedt in Centraal- en Oost-Azië, en is
tweemaal in N vastgesteld.
ETYMOLOGIE N masker <N masche, mascke.
=Lat larua [Kiliaan 1588; VK] <F masque (1511)
<It maschera <vulgLat masca ‘heks’ [VT]. (Lat
larva =1. spook, boze geest; 2. masker (van
toneelspelers), mombakkes. N larve, larf is dit
geleende Lat woord).
Mastmees Volksnaam voor de Zwarte Mees,
ws. in het zuidelijk deel van N, aangezien daar
aan het woord mast ook de betekenis van Den,
Dennenboom (Pinus sp) wordt gehecht [B&TS
1995]. WBD 2001 geeft wel een aantal vogelnamen met mast-, maar (mogelijk ten onrechte)
niet Mastmees; wel Mastelaarke voor de Kuifmees in Vorselaar, waarin het eerste deel ook
weer naar de ‘Den’ zal verwijzen en het tweede
deel mogelijk naar analogie gevormd is van
(lokaal) brabants Mezelaar ‘Kneu’.
ETYMOLOGIE N mast ‘paal’ <oudnederfr *mast
>oudf mast (1080) [Robert 1993]. Lat mālus
‘mast’ <*mado-s <*mazdo-s [Muller-Renkema
1963]. Anders dan men verwachten zou lijkt de
betekenis ‘paal’ het oudst en de betekenis ‘Den’
jonger.

Mastpiepertje Volksnaam voor het Goudhaantje, volgens Albarda 1897 bij de noordbrabantse plaats Oirschot. Deze soort komt, evenals
de Zwarte Mees (vgl. sub Mastmees) vnl. in
naaldbomen (waaronder de Den) voor (vgl. Spellepieperke). Synoniem zijn Masttieterke en
Mastentitje. Een overzichtskaartje geeft WBD
2001 (p.71); de naam wordt daar ook genoemd
voor de Pimpelmees (p.102).
Mastvogeltje Volksnaam voor de Roodborsttapuit in de omgeving van Oirschot (NB)
[Albarda 1897] en in het daar 25 km vanaf gelegen Vorstenbosch [WBD]. Deze soort komt in het
geheel niet in naaldbos of Dennen voor (zie sub
Mastmees). Mast moet hier als ‘kale uitstekende
tak’ geïnterpreteerd worden, waarop de soort
graag zit.
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de Vlaamse Gaai in oost-Noord-Brabant en Limburg. B&TS 1995 geven op dat de r in het tweede
element van deze namen (die afgeleid zijn van
Markolf ⇑) ontstaan is door de gedachte aan een

korf ‘mand’, die de Vlaamse Gaai als hamsteraar
van eikels figuurlijk met zich droeg.
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MATHOEN – MEARN

Mathoen Oude N naam voor een bepaalde weidevogel, naar de omschrijving op de oudste vindplaats te oordelen: de Tureluur. {vD 1904/1970:
“(gewestelijk) pluvier, mv. mathoenders”. vDE
1993 verwijst naar Kiliaan (c.1600) en geeft ook
de betekenis “pluvier”. Houttuyn 1763 geeft als
N naam voor Linnaeus’ 10e ‘Plevier’, Charadrius
himantopus, “Mathoen”. Uit Linnaeus’ omschrijving blijkt duidelijk dat de Steltkluut
bedoeld is. Deze soort komt (kwam?) in de Lage
Landen echter nogal zeldzaam voor (wel bij voorkeur op zeer natte weilanden), zodat we kunnen
veronderstellen dat Houttuyn een oude, in
onbruik geraakte N naam voor ‘een bepaalde weidevogel (met rode poten)’ hier mooi kon ‘invullen’. Als naam voor de Steltkluut is Mathoen ook
verder nergens meer terug te vinden!}
Junius 1581 omschrijft Mathoen met “Haematopus Mathoen quasi haemathoen, a sanguineis
cruribus”. Junius heeft ws. de Tureluur (E Redshank, D Rotschenkel) op het oog gehad. {De
naam Haematopus wekt nu associatie met de
Scholekster. Maar deze soort maakt minder kans
de vogel van Junius te zijn, want de pootkleur van
deze soort is matroze (niet zo opvallend rood),
terwijl de Scholekster t.t.v. Junius ws. in de Lage
Landen zeldzamer, in elk geval veel onbekender,
was dan nu.} Zie ook Maethoen en Madelief.
{In het Vriezenveen (Ov) bestaat nog de naam
Moathenne ⇑ voor de Grutto, eveneens een
karaktervogel van wei-/hooiland [B&TS p.111].
Nóg weer een andere karaktervogel van hooiland
is de Kwartelkoning, wiens namen soms ook
hiermee in verband gebracht worden, zoals in
fries Miedkreaker, E Meadow Crake en (mogelijk) D Mähdervogel (>? Alte Mäd).
Wanneer de weilanden erg nat worden (plasdras-situatie), kunnen daar ook andere Ralachtigen terecht, waarvan dan mogelijk ook weer de
namen getuigen: D Miethhuhn (1899) (=Waterral), D Mott-Heunlin (1763) (=Waterral), D
Motthühnchen (1899) (=Klein Waterhoen) (>?
Mondhühnchen), D Matkern en Matknelzel
(1899) (=Porseleinhoen) [Houttuyn 1763; Hennicke 1899]. Het is vrij aannemelijk dat meermaals soorten met elkaar werden verwisseld.}
ETYMOLOGIE N mat-, made <mnl mâde (1282),
mêde, maet, meet ‘weiland, hooiland’, is een
afleiding van maaien, evenals mad (een maaiersterm) [VT; NEW; vDE]; E meadow <middelengels
medwe <oudengels mædwe <germ mēþwō,
mēþō. Voor fries miede, miedlân zie sub Miedkreaker; dwingeloos mao(laand) (toponiem
Lheedermao), drents maot [Smit 1996; Weijnen
1996]; D Matte <mhd matte, mate (ohd matoscrech ‘Sprinkhaan’, letterlijk ‘weide-springer’).

Idg *met- <idg *mē ‘maaien’.
TOPONIEMEN Made (NB), Hoogmade (ZH) en
Alkemade (ZH), en vgl. de vogelnaam Madelief ⇑
en de plantennaam Madeliefje (Bella perennis).

Matkop Parus montanus Conrad 1827. In N in
moerassige streken vrij algemeen voorkomende
Mezensoort, die zich onderscheidt van de er
sterk op gelijkende Glanskop ⇑ door een matzwarte bovenkop. De soorten werden nog maar
betrekkelijk kort geleden niet als van elkaar verschillend herkend. De oorsprong van de naam
werd door een ornitholoog bedacht.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Matkop <Matkopmees [Kist 1954] <Matkop-Zwartkopmees
[Thijsse 1944] <D (verouderd) Mattköpfige
Sumpfmeise (wellicht door Conrad of Brehm
gegeven).
Maurik Mauwerik Volksnaam voor de Kneu
in de Lijmers, resp. Groesbeek (Gld) [Schaars
1989, p.390]. De naam wordt ook gespeld Mourik ⇑. Ook: Heimourik en Meertje (Limburg) en
vgl. Mièver ⇑.
Mearn Friese volksnaam voor de Rosse Grutto
(officieel Heawylp in het fries). Boersma in ViF
verklaart op p.692 de naam niet, maar op p.79
wordt gesteld dat Mearn één van de vogelnamen
is, die afgeleid is van de biotoop van de vogel.
Welke biotoop dat dan is, wordt niet aangegeven.
Het zou naar de vorm fries mar of mear (beide
‘(zoetwater)meer’) kunnen zijn, maar naar de
betekenis is dit onlogisch: de Rosse Grutto is
geen zwemvogel. Zijn voorkeursbiotoop is het
buitendijkse wad; binnendijks grasland (waarvan: Heawylp) komt pas op de tweede plaats.
Het valt aan te nemen dat enkele namen voor
de Grutto, een soort die in de Lage Landen bij
de mensen zeer bekend was, zoals ‘hollandse’/
‘texels’ Marel ⇑, verwant zijn met de onderhavige
naam voor de Rosse Grutto, welke soort pas later
door de mensen als van de Grutto verschillend
werd herkend. In dat geval bieden fries mersk,
marsk ‘marsland, laag en drassig land’ en D
Marsch ‘id.’ een oplossing voor de biotoop! In de
helgolandfriese namen Grot Marling (Groot
Maerlyng) (=Grutto) en Road Marling (Roâ’
Maerlyng) (=Rosse Grutto) [De Vries 1911;
1928] komen inderdaad de namen voor beide
soorten op een gemeenschappelijk Marling/
Maerlyng uit! Er zijn in deze namen een aantal
klanken vertegenwoordigd, die ook in de andere

MEAU – MEERKOL

namen zitten. Vermoedelijk mag men uitgaan
van *Mars(k)ling of *Mers(k)ling. Mearn kan
beschouwd worden als een inkorting van Maerlyng, waarbij de n van de tweede lettergreep is
behouden. De naam Meen ⇑ sluit goed aan bij
Mearn (uitval van de letter r).
{In fries Mients ⇑ ‘Kanoetstrandloper’ is er
vervolgens weer -ts toegevoegd, wat verklaarbaar
is vanuit de betekenis “kleine ‘Rosse Grutto’” (-ts
is een verkleiningsuitgang, door assibilatie (palatalisatie) uit -k(e) ontstaan; vgl. sub Lytse Bosksjonger), een heel goede karakterisering voor de
Kanoetstrandloper, speciaal in het (rode) zomerkleed.}

Meau Fries voor Meeuw ⇑; ook Mieu, Miuw ⇑.
Meen Friese naam voor de Rosse Grutto in de
Zuidwesthoek van Friesland [Snouckaert van
Schauburg 1915; Rynja 1983; B&TS]. Gezien het
(eertijds) veel voorkomen van de Grutto in dit gebied, en het veel minder voorkomen van de Rosse
Grutto aldaar, kan Meen oorspr. ook de naam
voor de Grutto geweest zijn. Zie ook sub Marel.
ETYMOLOGIE De naam gaat ws. terug op een
ouder *M~rn (*Meern), waarin de r, net zo als in
fries Stern(s) [steen] en Stirns ⇑, níét uitgesproken werd.
De hypothetische namen resulteerden óók in
de huidige naam Mearn ⇑; de ontwikkeling van
de klinker is gelijk aan die van oudfries āst > fries
east ‘oost’ en oudfries hāch > fries heech ‘hoog’
(zie Klankwet nr.21).
Hindelopens Meen zal zich tot klaaifrysk
Mients ⇑ verhouden als hindelopens Skrees
‘Grutto’ tot klaaifrysk Skries en Fiskedeefjen
‘Visdiefje’ tot fries dief.

Meerkoet

Houttuyn 1763 vertaalde E Moorhen ‘Waterhoen’ met “Water-, Meir-, of Moeras-Hen”
(p.273). Er is ook de E volksnaam Moor Coot voor
het Waterhoen [Jackson 1968].
D Belche en Horbel ‘Meerkoet’ komen van
ohd belihha ‘wit + “vogelsuffix” -ihha’ (vgl. sub
Havik). Er is etymologisch verband met Lat
Fulix, Fulica (It Folaga, F Foulque) en Gr
phal(er)ós ‘wit’ [Coomans et al.; Muller-Renkema]. Vgl. ook sub Beloega, Bermarkoof en
(m.b.t. Horbel) Haarsnip.

Meerkol Groningse naam voor de Meerkoet ⇑
(1). Zie ook Markol. (2) Volksnaam voor de
Vlaamse Gaai in enkele dorpen in de Achterhoek. Meer sub Markolf.
Wederzijdse beïnvloeding van de namen Meerkol en Markolf voor de Vlaamse Gaai wordt verondersteld door FWH, Meertens 1949 en NEW
1992. Dit lijkt echter weinig waarschijnlijk
gezien het ruimtelijk gescheiden voorkomen van
de namen: Markol en Meerkol in Friesland en
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Meerkoet Fulica atra Linnaeus 1758. Thans
veelvuldig voorkomende Ralachtige in de Lage
Landen. De Meerkoet heeft een afgeronde
lichaamsvorm, is overwegend zwart (donkergrijs) en heeft een witte bles. Een (zoetwater)meer als biotoopaanduiding werd vroeger
soms (in gronings Meerkol en fries Markol (fries
mar ‘meer’)), maar niet vaak, in diernamen
gebruikt: zo is in de visnaam Meerval (1765)
(Silurus glanis L.) mogelijk van hyperbolisch
overdrachtelijk gebruik sprake (meer ‘zee’; val
‘Walvis’).
Het tweede element, Koet ⇑, wordt vaak uitgelegd als klanknabootsend, maar dit kan niet
kloppen. Veeleer moet, net als voor het verwante

woord -kol in fries Markol ⇑, aan ‘afgerond voorwerp’, in dit geval ‘gedrongen vogel’ gedacht worden.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De vogel is, hoewel
hij vroeger zeldzamer scheen te zijn geweest
en/of meer teruggetrokken leefde, toch al wel
lang een bij het volk bekende soort. In HG 1669
wordt melding gemaakt van een vogel “welchen
die Holländer ein Meerkot nennen” (mogelijk
noemt Gesner 1555 deze naam ook al). Bij
Junius 1567 staat: Mercoet [VT] en Dodonaeus
schreef (1565) “Meercaut” [Engel 1943].
Linnaeus benoemde de soort in 1758 in één
keer correct; door Houttuyn 1763 werd hij aangeduid met Koet ⇑. Vroeg 1764: “MEER KOET
(Fulica atra). Valt byna door geheel Europa in de
binnen wateren.” In 1770 (in NV) spelde Nozeman Meyr-koet.

MEERLONG – MEEUW

Groningen en Markolf ten zuiden daarvan, met
de variant Markloper rakend aan ZuidoostFriesland.

Meerlong Meerlonk Volksnamen voor de
Merel in het westen van de provincie Vlaams
Brabant resp. St.-Maria-Oudenhove (OVl.) [S&S
1998 p.62; WVD 1996] Het achtervoegsel -ong (-onk) en daarmee de hele vogelnaam zou misschien aan waalse of F dialecten ontleend kunnen zijn, ofwel de woorden zijn verbasterd uit
Merelhaan [S&S], uit Merelaan (Stevens 1986,
cit. in Weijnen 1996 p.21, sub Bloan), ofwel uit
Merelhoorn (vgl. Merlo, Merelhoorn).
Meerspieper Meerssjirpken Meerstjikker
Meersvogelken Westvlaamse namen voor de
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Graspieper [De Bo 1873/1892; Joos 1900; WVD
1996]. Het eerste deel geeft de biotoop aan:
weide, grasland. Het tweede deel omschrijft de
bedoelde vogelsoort naar z’n geluid, waarbij -sjirpken en -tjikker niet zulke gelukkige keuzen zijn.
ETYMOLOGIE zuidN meers <mnl meersch,
mersch, marsch, maersch [MH] <onl -marische
(772) en mersc (966) (toponiemen); nederduits
marsk (hiervan afgeleid fries Mearn ⇑) <oudsaksisch mersk; D Marsch <mnd mersch; E marsh
‘moeras’ <oudengels mersc. <germ *mariska
‘alluviaal land aan zee of aan een rivier’ <*mari‘meer’ [VT; De Vries 1962].
TOPONIEMEN Meerssen (L), Maarssen (U), De
Mars (Dr), Ter Maarsch (Gr).

Mees Algemene N benaming voor leden van
het geslacht Parus (o.a. Kool- en Pimpelmees) en
enkele andere soorten zoals Baard-, Buidel- en
Staartmees. Als volksnaam ook Spechtmees ⇑.
ETYMOLOGIE N Mees <mnl mese (c.1285 [VT]);
fries Mies(ke); achterhoeks Meze; mnd mêse; D
Meise <mhd meise <ohd meisa; E Titmouse
(mv. Titmice) (volksetymologische aanpassing
aan Mouse ‘Muis’) <middelengels titmose
(c.1400) <titemose (c.1325) <mōse (c.1250)
<oudengels mâse; zweeds Mes, noors Meis, deens
Mejse, ijsl Meisa <oudnoords meisingr [-ingr =
verkleiningsuitgang]; F Mésange <mf masenge
(eind 12e eeuw) <oudnederfr *meisinga, *mesinga. Suolahti 1909 reconstrueert germ *mais-ôn;
Mackensen 1985 noemt germ *maisa- ‘klein’
verwant.
Volgens andere bronnen zijn mogelijk verder
nog verwant: oudcornish moelh; welsh mwyalch
<*meisalko ‘Merel’ [AEW]; bretons moualch

‘Merel’ [Suolahti], mouialc’h [vDE]; Lat merula
‘Merel’ <Lat (*?) misula [vDE 1993]; middelLat
misinga (10e eeuw) [NEW 1992].
De (oer)betekenis kan ‘kleine vogel’ zijn [AEW
1962; Mackensen 1985; Lockwood 1993], maar
dit is niet zeker; het argument ervoor, nl. dat er
verband zou kunnen zijn met noors meis ‘zwakkelijk’ en vlaams mijzen ‘verbrijzelen’ en mijzel
‘brokje’, wordt door NEW onzeker genoemd. Zijn
de vlaamse woorden ook geen verbasteringen van
vermorzelen en mnl morsel ‘klein stuk van een
verbrijzeld voorwerp’?

Meeuw Algemene N benaming voor het geslacht Larus en nauwverwanten, soms (maar dan
in de verkleinvorm Meeuwtje) in overdrachtelijke zin ook voor niet-verwante Vogels zoals het
Nonnetje ⇑ of een bepaald Duivenras.
Fries Miuw, gronings/vlaams Maiwe, gronings
Maif, vlaams Maive.
ETYMOLOGIE N Meeuw <mnl mewe (JvM),
meewe, meuwe, meeuwe, meeu; fries miuw,
mieu, meau; D Möwe <mnd mewe <oudsaksisch1 meu; E Mew (bijv. in Mew Gull ‘Stormmeeuw’ <middelengels mew <oudengels mew,
mæw; E volksnamen Maw (>Mall), Maa <oudnoords már [Lockwood 1993]; ijslands Máfur
<oudnoords maiwaR; andere spellingen in
zweeds Mås (<oudnoords Mási), noors Måke (>?
N Mok, ‘Lat’ Meauca [JvM c.1266], meãce
(Albertus Magnus 1262-1280) [Suolahti]), deens
Måge <oudnoords Máki (~oudnoords Már, Mór
(<maiwR)).
Ontleningen aan het germ zijn wellicht pools
Mewa, litouws mévas [NEW 1992] en F Mouette
<mf moëtte (14e eeuw), verkleinvorm van oudf
maoue, mauve <oudengels mæw [Robert] en/of
<galloromaans mewitta, verkleinwoord van
oudnederfr *mēwi [NEW 1992].
Als germ grondvorm neemt men wel *maiwaaan en als oerbetekenis de nabootsing van het
“mauwende” (miauwende) geluid van sommige
grotere Meeuwensoorten [Suolahti 1909 p.399].
Vorm en betekenis zijn echter niet te combineren: mauwen zou, als het niet geleend is of op
een later tijdstip ontstaan, van germ *māwa
moeten komen.
Een andere betekenis die wel verondersteld
wordt (Pipping 1917) is ‘smal, slank’ (oudnoords
mær <oernoords *maiwaR), wat zou kunnen
passen bij het slanke vliegbeeld van de Meeuw
(het staat wel haaks op de betekenis ‘bolrond’ van
Kobbe (en eventueel Mok), maar daar zal aan de
staande Meeuw gedacht zijn).
{De oudste etymologie (van Uhlenbeck 1895)
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legt een relatie naar oudindisch mecaka ‘donkerblauw’ maar deze is gebaseerd op de (ws.) foute
aanname van een h in het germaanse grondwoord; bovendien zijn Meeuwen overwegend wit
en grijs. [mb.00D,7]}
1

Suolahti 1909 noemt het oudnederduits.

Meikuutje Wieringer volksnaam voor de
Regenwulp, die nl. kleiner is dan de “Kuut” ⇑
(=Wulp) en doortrekt in de maand mei [A L J van
IJzendoorn 1948]. Zie ook Gevlekte Wulp ⇑ en
Meiwulp ⇑.
Meisnip Volksnaam in Schaesberg (L) voor de
Kemphaan [WLD]. De naam komt overeen met
fries Maaisnip ⇑.
Meivogeltje Volksnaam voor de Spotvogel in
Zuid-Holland [B&TS]. Voor een persoon die in
de maand mei geboren is bestaat het woord meivogel [vD], terwijl Meivogel (in uiteenlopende
spellingen) ook een familienaam van personen
is. Aan een naam als de onderhavige kan men
wel aflezen, dat de vogelsoort op een of andere
manier speciaal in de maand mei opviel, maar
niet welke soort het nu betrof. Het Bont Meyvogeltje ⇑ is weer een heel andere soort dan de
onderhavige. Zie ook Meizanger ⇑.
Meiwulp Volksnaam voor de Regenwulp in
Turnhout (A), Meetjesland en Dudzele (WVl)
[WBD; WVD]. Zie ook Meikuutje ⇑. Joos 1900
geeft de Meiwuulp voor de Dunbekwulp [WVD
p.198], maar dat moet een vergissing zijn, want
mei is een maand (naast juni en juli) waarin
nooit een Dunbekwulp in België of N verzameld
werd [ZVN p.160]. Dat Meiwulp ook een vlaamse
volksnaam voor de Grutto zou zijn [B&TS p.111]
wordt door WVD niet bevestigd; WBD noemt de
naam voor alleen Zwijndrecht (A) en WLD noemt
de naam van het lemma in het geheel niet.

Melkstaartje Oude volksnaam voor de Huiszwaluw, vermeld (zonder opgave van locatie)
door Schlegel 1858. Hij werd minstens in Friesland gebezigd: De Vries 1928: Mâlkstirt(er) (in
De Vries 1911 nog niet) en ViF 1979: Molksturt(er). De naam wordt ook vermeld voor St.Kruis (Zld), en daarnaast Melkzwaalm in Wingene, Dikkebus (WVl) en Zuidzande (Zld) [WVD
1996, p.77]. Het element ‘melk’ verwijst naar de
witte kleur van de stuit (=“staart”) en de gehele
onderzijde van de soort.
ETYMOLOGIE N melk <mnl melc (Bern. c.1240
[VT]); oudsaksisch miluk; fries molke <oudfries
melok; D/mhd Milch <ohd miluh; E milk <oudengels meoloc, milc; deens/noors melk, noors
mjølk, mjolk, zweeds mjölk, ijsl mjólk <oudnoords mjolk (<germ *meluk); gotisch miluks.
In N “melluk” is de klinker tussen de l en de k
een zgn. svarabhaktivocaal, die het uitspreken
van “melk” vergemakkelijkt.
Het znw. melk en het ww. melken (oerbetekenis ‘strijken, strelen’) hebben buiten het germaans verwanten als R molokó, Lat mulgeo (vgl.
Caprimulgus sub Geitenmelker) en Gr amélgō.
Meloon Volksnaam voor de Merel in BelgischLimburg, waaruit door lichtgewijzigde uitspraak
van de beginmedeklinker de namen Beloon,
Bloon ⇑ en Bloen voortkomen [Weijnen 1996].
Wisseling van m naar b (vóór de letter l) wordt
soms ook verondersteld bij Gr melas >N blauw
(vgl. sub Blauwborst). De beklemtoning van de
tweede lettergreep in Beloon zal ook aan de
medeklinkerverandering bijgedragen hebben.
Merel Turdus merula Linnaeus 1758. In de
Lage Landen zeer bekende standvogel, waarvan
het % glanzend zwart is (vandaar fries Swarte
Lyster). Het & is donkerbruin van kleur. Hoewel
de Merel qua model nogal verschilt van de Zanglijster ⇑, halen de mensen toch vaak de namen
Merel en Lijster door elkaar.
De N naam staat niet alleen. Vgl. F Merle noir;
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Meizanger Meizangertje Volksnaam voor
Fitis, Grasmus en/of Tjiftjaf [B&TS]. Van Heenvliet c.1636 had ook al de Meijsanger, maar
Brouwer 1954 kon deze vogel niet determineren.
De door B&TS genoemde ‘determinaties’ zijn niet
alle even toepasselijk: de Tjiftjaf zingt zeer
monotoon (dus is het haast geen ‘zingen’) en dat
al volop in maart, terwijl de Fitis wel ‘zingt’,

maar al vanaf begin april. De Grasmus komt iets
later dan de Fitis. Aan de naam van het lemma
kan men al weer wat meer aflezen dan aan de
naam Meivogeltje ⇑, waarmee men in principe
een broedvogel of een doortrekker kon aanduiden;
de Meizanger is wel met vrij grote waarschijnlijkheid een broedvogel (vanwege het zingen), al zijn
er ook wel doortrekkers in de maand mei die wel
zingen h.t.l. maar niet broeden.
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provençaals Merle; catalaans Merla; It Merlo;
portugees Melro-preto; Sp Mirlo Común; roemeens Mierla; <Lat Merula (=Merel). D Amsel,
maar lokaal Merle. E Blackbird, maar lokaal
Merle. Zelfs D Amsel en E Ouzel zijn ws. etymologisch verwant met Lat Merula. Zie voorts ook
Meerlong en B(e)loon.
ETYMOLOGIE N Merel, lokaal Meerle, Meerlaan, Meerlaar(d), Merelaar etc. (zuidN);
VK (c.1618): “MERLAEN. fland. J. MERLE”; mnl
Meerle, merle (Bern. c.1240 [VT]), maerle,
marle; mnd merle, merlink, westfaals merdel.
De naam is vooral verbreid links van de Rijn,
waar hij reeds vroeg aan Lat merula ontleend
werd [NEW 1992]. Tot zover is de etymologie niet
omstreden. Een verband zoeken met amarel
‘zure kers’, die de Merel eventueel tot voedsel zou
kunnen dienen, is niet terecht: dit woord komt
uit het It amarello, <Lat amarus ‘bitter’, en heeft
dus een heel andere etymologie. N morel ‘grote
zure, donkerrode kers’ heeft een dergelijke etymologie óf is verwant met de naam Marel ⇑. Interessanter is echter, hoe het met de etymologie zit
van Lat Merula. Dit woord staat nl. niet alleen
voor Merel, maar ook voor een bepaalde zeevis
[Van der Heyde 1961]. Deze vis zou de Wijting
Merlangius (/Gadus) merlangus (F Merlan)
geweest kunnen zijn. De Wijting maakt echter
een overwegend witte indruk [en heet daarom
ook zo (N Wijting <mnl wittinc!)], wat het moeilijk lijkt te maken om Merel en Wijting onder
één noemer te vangen. Een poging daartoe is de
volgende: Lat merus ‘onvermengd, zuiver, helder’ en Gr marmaros ‘marmer’ hebben een
gemeenschappelijke ‘wortel’ mer- ‘glinsteren,
glanzen etc.’. Misschien is de betekenis ‘kleurloos zijn’ ook van toepassing waarna de divergentie naar wit (=kleurloos) en zwart (=kleurloos)
kon ontstaan (AEW sub merðr gééft ook een idg
wortel *mer ‘donkere kleur’, waarbij wellicht
noors mørk en E murky ‘duister’ passen). Hetzelfde is gebeurd met de voorloper van zowel E
black ‘zwart’ als germaans *blanka ‘blank, bleek,
wit’ (zie voor eenzelfde wit/zwart verhouding ook
grauw sub Grauwe Fitis). Ook Vincelot 1867
(p.170) voert Lat merus op, waarmee hij twee van
vier (!) door hem opgestelde theorieën probeert te
onderbouwen. De meest overtuigende hiervan
vind ik de veronderstelling dat ‘zuiver, onvermengd’ staat voor het zuiver-zwarte verenkleed
van het %. Zijn theorieën (die deels ook te maken
hebben met zuivere resp. met water verdunde
wijn) passen echter geen van alle op Merula in de
betekenis van ‘zeevis’.
vDE 1993 (sub Mees, p.478) en Lockwood 1993
(sub Ouzel, p.112) gaan uit van Lat merula <Lat

misula (=Merel), resp. <Lat *mesula. De overgang van s/z naar r is in het Lat een veel voorkomend fenomeen (vgl. Lat arbos = arbor =boom
en Lat turdus <*trzdos =Lijster; meer hierover
sub Drossel). Indien Lat misula inderdaad, zoals
vDE kennelijk veronderstelt, iets met Mees te
maken heeft, kan de link gelegen zijn in de betekenis ‘klein’ (vgl. sub Mees). Voor de zeevis klopt
het dan allemaal niet zo mooi meer, want de Wijting kan tot 70 cm lang worden, wat voor mensen aan de Middellandse Zee (waarin de Wijting
overigens niet voorkomt) een ruimbemeten vis
moet zijn.
Naar betekenis geeft Gr melas ‘zwart’ een
mooi aanknopingspunt: de Merel is vooral typisch door zijn zwartheid. In Lat *mesula zouden
dan, als dit woord met Gr melas te maken heeft,
de s en de l van plaats moeten zijn gewisseld.

Merelhoorn Volksnaam ter aanduiding van
het % van de Merel in delen van Noord-Brabant
en Antwerpen [WBD p.81; S&S 1998 p.62].
Het tweede element in de naam vindt men ook
bij Duifhoorn ⇑, waar de mogelijke etymologie
besproken wordt.
Voor andere ontstaansmogelijkheden zie sub
Meerlong.
Andere al of niet verwante variaties zijn de
namen Meloon, Beloon, Bloon en Bloen; vgl. sub
Bloon.
Merkel Merkol Friese volksnamen voor de
Meerkoet ⇑. Officieel fries Markol ⇑. In Zeeland
Mértekot, Merrekote etc., en Macrolle, Marolle en Mérol.
Merklouw Merkoef Merkof Merkol
Merkolf Volksnamen in het oosten van ons
land voor de Vlaamse Gaai. Zie verder sub Markolf. Misschien moet in de gevallen van Merkoef
en Merkof voor wat de uitgang -oef en -of betreft,
ook nog gedacht worden aan beïnvloeding van
het gelijke woord voor ‘Uil’ (vgl. sub Katof). Zie
ook Bermarkoof en Blauwmarkoof.

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius (Linnaeus: Picus) 1758. Qua grootte de middelste van de drie soorten bonte Spechten (Bonte
Spechten, ⇑) die de Lage Landen rijk zijn. In N is
de Middelste Bonte Specht zeldzaam.
Schlegel 1852 vermeldt de naam cursief (en met
kleine letters); over het voorkomen in N dan: “In

MIDDELSTE JAGER

bij de vorming van N vogelnamen. B&TS noemen
ook nog: Middelst Porseleinhoentje, Middelste
Hertog, Middelste Klapekster, Middelste Meeuwjager en Middelste Strandloper.
ETYMOLOGIE middelste: N/mnl middelst(e) is
een (oneigenlijke) overtreffende trap van het
bnw. middel; dit komt vrijwel uitsluitend in
samenstellingen voor (bijv. middelnederlands,
middelgroot); fries middelst, middenst; D mittel
(bnw.) <mhd mittel <ohd mittil; E middle
<oudengels midd(e) (hier ook superlatieve vormen middlest [Weekley 1967]); zweeds mellerst
(ws. ook weer overtreffende trap van medel)
Lat medius (bnw.); Gr µXF@H mésos; <idg
*medhios.

Middelste Bonte Specht
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Noord-Brabant waargenomen (VERSTER)”. In
Schlegel 1858 staat dezelfde naam en over het
voorkomen: “In ons land werd hij eenige malen
in Noord-Brabant en in Gelderland, nabij de
grenzen van Duitschland waargenomen.” Houttuyn 1762 noemt Linnaeus’ 11e Specht, “Picus
medius”, de Middelbaare [bonte Specht]. Uit
zijn tekst blijkt niet dat hij hem zelf kent. Bovendien citeert hij Rajus, die een bepaalde gedraging
van de soort beschrijft. Rajus was een Engelsman, en in Engeland kwam en komt de Middelste Bonte Specht niet voor. De soort wordt ook
gegeven in NV deel IV p.347 (1799 en/of 1826).
Jonston 1660 geeft op Tab.41 de europese Spechten verrassend ‘compleet’. De namen van de drie
‘bonte’ Spechten luiden: “Picus Varius Minor”,
“Picus Maior Bundter Specht” en “Picus Varius
Elster Specht Gras Specht”. Deze laatste zou dus
de Middelste Bonte Specht kunnen zijn, en zelfs
de afbeelding is voor die tijd niet onaardig. De
Rotskruiper en de Wielewaal worden op deze
Tabula ook onder de Spechten gerekend en
benoemd!
De oudste vindplaats van een vogelnaam met
middel/mittel is Gesner 1555, die de D naam
Mittel-Ent (=‘Krakeend’) krijgt doorgespeeld van
zijn correspondent Georgius Fabricius (15161571) uit Meißen [HG]. Het woord middel, maar
vooral middelst, is enige tijd tamelijk productief

Middelste Jager
Stercorarius pomarinus
(Temminck: Lestris) 1815. Middelgrote Jager,
die in de Lage Landen vrij zelden op de trek is
waar te nemen, meestal over zee.
In Schlegel 1852 werden op de N avifaunistische lijst drie soorten Jagers opgevoerd: “de
groote, de kleine” en, logischerwijs daar tussen in
staande, “de middelste strontjager”. Misschien
had Temminck zelf de N naam al verzonnen,
maar Temminck publiceerde veel in het Frans,
en van hem is F Stercoraire pomarin bekend
(daar dus niets met de betekenis ‘middel(st)’).
Schlegel 1844 maakt al wel melding van D Mittlere Raubmöve (en F Stercoraire pomarin). In
Schlegel 1858: de Middelste jager.
Temminck was (terecht overigens) ws. niet in
de veronderstelling dat de Middelste Jager Stercorarius pomarinus uit Pommeren zou komen.
Vgl. Wilms 960501,1 en 960812,4 (/970915,1)
voor de zienswijze: po-marinus <*potissimum
marinus (=bij voorkeur op zee), ‘de meeste
mariene der Jagers’. Dit is de beste van een aantal
verschillende etymologische verklaringen voor
de wetenschappelijke naam. Hetzelfde woord
komt ook voor in Aquila pomarina, de wetenschappelijke naam voor de Schreeuwarend ⇑;
hier betekent hij: ‘van Pommeren afkomstig, in
Pommeren voorkomend’.
Als de naam voor de Middelste Jager werkelijk
door Temminck nieuw verzonnen is (Temminck
kan hem ook uit een oudere bron overgenomen
hebben, bijv. een naam op een label aan een ooit
eens in Pommeren geschoten Jager), dient men
zich wel te realiseren dat Temminck naast ‘Lat’
pomarinus ook F pomarin gebruikte (hij noemde
de soort immers F Stercoraire pomarin). De etymologische onderbouwing van de naam moet
dan zowel voor het F woord als voor het Lat
woord gelden. Dit gaat inderdaad op als voor
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pomarinus/pomarin de betekenis ‘uit Pommeren’ zou gelden. Het gaat ook op voor het woorddeel -marinus/-marin bij de betekenis ‘van de
zee’; alleen het voorvoegsel po- is geen F.
Pomarinus/pomarin <pomatorhinus (=Gr
pomató ‘klep’ + Gr rhinus <Gr rhis ‘neus’)
[Coomans de Ruiter et al. 1947; Lockwood 1993]
is een verzinsel om de naam verklaarbaar te
maken, maar het is erg onwaarschijnlijk dat Temminck deze bedoeling voor ogen heeft gehad om
vervolgens met het woord pomarinus/pomarin
op de proppen te komen: hij zou dan toch ‘pomato-rhinus’ geschreven hebben, waarvoor overigens geen F equivalent is!
Buekers 1902 vermeldt een andere, eveneens
verwerpelijke, etymologie: poma- zou staan voor
‘appel’, verwijzend naar de gedraaide middelste
staartpennen, die op afstand aan een bolletje
(appeltje) zouden doen denken.
Coomans de Ruiter et al. (1947) verwerpen ook
de lezing als zouden pomarinus en pomarin iets
met R A@<ËD>48 Pomórnik (=‘Jager’, maar letterlijk ‘kustbewoner’) te maken hebben. Inderdaad mag men aannemen dat Temminck dit R
woord niet kende. [mb.980429]

Middelste Zaagbek Mergus serrator Linnaeus 1758. In de Lage Landen komen als wintergast drie soorten Zaagbekken voor, waarvan
het Nonnetje ⇑ de kleinste en de Grote Zaag bek ⇑ de grootste is. De Middelste Zaagbek is dus
in grootte de middelste.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Bij Houttuyn 1763
waren de Zaagbekken niet zo goed bekend.
Zowel bij een afbeelding van een % Grote Zaagbek als bij de behandeling van Linnaeus’ Mergus
Serrator geeft hij de N naam Langbek (zie Langbek 2) op. Inderdaad is de snavel (=bek) van de
Middelste Zaagbek iets langer dan die van de
Grote Zaagbek, en doordat hij ook dunner is,
lijkt hij relatief nóg langer. Bij B&O 1822 staat:
“Mergus Serrator L. – De kleine Duiker-Gans,
langbekkige Duiker. “
Schlegel 1852 geeft op: “de middelste zaagbek”. Schlegel 1844 geeft als D naam op Langschnäbliger Säger. Thans is het D Mittelsäger.
Ook in andere talen komt in de naam tot uiting
dat de Middelste Zaagbek wat grootte betreft een
middenpositie inneemt, zoals in Sp Serreta
mediana en catalaans Bec de serra mitja. In het
zweeds en It wordt het Nonnetje buiten beschouwing gelaten en komt de Middelste Zaagbek als
de “kleinere zaagbek” uit de bus: zweeds
Småskrake (zweeds små ‘klein’) en It Smergo
minore. In Thijsse 1944 wordt de naam Middel-

ste Zaagbek aangehouden (p.75), maar onder de
kleurplaat t.o. p.77 staat Middelste Zager, de
naam die o.a. ook Brouwer 1953 gebruikt. Ook
anno 2004 wordt deze naam nog wel gehoord.

Visdief

Middelstoar Texelse benaming voor de Visdief en/of de Noordse Stern, welke doorgaans
niet uit elkaar gehouden zullen worden [Dijksen
1992]. Ook wel Middelster [Dijksen] en Middelstar [B&TS 1995 p.132]. Het eerste element duidt
erop dat de Texelaars ook de Kleinstoar (=Dwergstern) en de Gróótstoar (=Grote Stern) kenden/
kennen. Visdief en Noordse Stern nemen qua
grootte tussen deze een middenpositie in. Het
tweede element is een variant van het woord
Stern. Hierin zijn de onmiddellijke opvolgende r
en n kennelijk moeilijk uit te spreken, want
allerlei ‘vergemakkelijkingen’ treden op, zoals
Steren (Groningen), Sten of Stan (Terschelling;
Zwart 1985), Steen of Stên (Ameland en Schiermonnikoog; De Vries 1912) (vgl. Meen sub
Mearn), of Ker, zoals op Helgoland.
Miedkreaker Friese volksnaam voor de Kwartelkoning ⇑. Het tweede element vormt ook op
zich een friese naam voor deze soort (Kreaker)
[Zantema 1992; Visser 1993]. Dit is een halfonomatopee, letterlijk ‘kraker’.
ETYMOLOGIE mied: fries miede ‘made, laaggelegen grasland, hooiland’ <oudfries mēde <germ
*mēþ(w)ō; het komt overeen met E meadow
‘weide’ en Miedkreaker komt overeen met E
Meadow Crake ‘Kwartelkoning’. N made (zie
onder Mathoen) en D Matte zijn ook verwante
woorden.

MIENTS – MIRTEZANGER

Mients Friese naam voor de Kanoetstrandloper ⇑ [Boersma 1972]. Albarda 1897 sub
Kanoet-strandlooper (p.81): “In Friesland: Knot,
ook Mients.” De Vries 1912/1928 idem.
ETYMOLOGIE Deze was volgens Boersma in ViF
(p.719) niet bekend. M.i. moet deze naam opgevat worden als het verkleinwoord dat behoort
bij Mearn, een friese volksnaam voor de Rosse
Grutto. Dit valt goed te verdedigen, zowel formeel (Mients <*Mearnts <*Mearntsje met uitval van de r als bij Sterns ⇑; vgl. hindelopens
Meen ⇑ {Mients heeft een umgelaute [ee] [dr. D
Boutkan in litt. 991015]}; en vgl. de uitgang bij
fries Hoants ‘Kemphaan’, letterlijk ‘haantje’), als
naar de betekenis: de Kanoetstrandloper is in
vele opzichten goed te vergelijken met de Rosse
Grutto (baksteenrode kleur in het zomerkleed,
Waddenkust als biotoop, sterk gelijkluidende
vluchtroep en het voorkomen in doorgaans grote
groepen, waarbij Rosse Grutto’s en Kanoeten
dikwijls door elkaar lopen), maar is een flinke
slag kleiner.
Mièver Naam voor de Kneu in Brussel en
omgeving [Meertens 1971 p.119]. Miëver in
1995. Deze naam is vermoedelijk een verbastering van andere namen voor de Kneu in het
midden-België zoals Mertje en varianten; de
betekenis van F mièvre zal hierbij maar een
ondergeschikte rol hebben gespeeld: ‘guitig, dartel, gemaakt lief’ zijn eigenschappen die nauwelijks op een vogel kunnen slaan (‘snel’ is de
betekenis van oudnoords snæfr welk woord
mogelijk aan de basis van mièvre ligt (via het
normandisch), maar deze zal geen rol meer hebben gespeeld t.t.v. de naamgeving in Brussel).
Vgl. ook Mourik. [Wilms 980315,4; Weijnen
1996]
B&TS

Miggesnapper Algemene officiële friese naam
voor vier soorten Vliegenvangers ⇑, te weten de
Feale Miggesnapper ⇑, de Bûnte en de Lytse Miggesnapper en de Halsbânmiggesnapper [Boersma
1972]. Fries mich ‘Vlieg’, soms ook ‘Mug’; de
naam betekent dus letterlijk ‘Vliegensnapper’ en
komt overeen met achterhoeks Muggensnap per ⇑ en Muggensnipper [Schaars 1989], twents
Mugnsnepperken [B&TS], vergelijkbare namen
in Tilburg (NB) en Weert (L) en de D volksnamen
Mückenschnapper en Muggensnapper (Häpke
z.j.) voor de Grauwe Vliegenvanger [Wüst 1970;
Suolahti 1909].

Milaan Alternatieve N naam voor de Rode
Wouw ⇑ bij Schlegel 1852 (p.63): “Milvus regalis, Brisson. De WOUW. Ook milaan en koningswouw. In Gelderland en Noord-Brabant in het
najaar waargenomen.” Zie ook sub Wouw.
ETYMOLOGIE N Milaan (<D Milan) <F/provençaals Milan (1500) <volksLat *mil(u)anus <Lat
Miluus (=Wouw; ook ‘zeewouw’, een roofvis).
Catalaans Milà, Sp Milano. Misschien is ook
catalaans Miloca (=Ruigpootuil, ⇑) verwant.
[Brugge 991201]
Mirtezanger Dendroica (coronata) coronata
(Linnaeus: Motacilla) 1766. N naam, naar vertaling van Am/E Myrtle Warbler [bijv. in Sharrock
& Sharrock 1976] voor één der amerikaanse zgn.
Wood Warblers. De vogel wordt zo genoemd naar
zijn voorliefde (in Amerika) voor de bessen van
de Eastern Wax Myrtle Myrica cerifera en Northern Bayberry (voor wat de vegetarische kant
van zijn dieet betreft; de vogel eet het liefst insecten en spinnen).
De Myrtle Warbler Dendroica coronata werd
tot 1973 als een aparte soort beschouwd, maar
werd toen gelumpt met de Audubon’s Warbler D.
auduboni. De naam Yellow-rumped Warbler
werd vanaf toen gebruikt, en deze naam werd in
het N vertaald met Geelstuitzanger ⇑. In Europa
komen echter uitsluitend de oostamerikaanse
representanten van deze gelumpte soort voor,
welke dus (in Europa) met recht de ‘oude’ naam
Mirtezanger (resp. Myrtle Warbler) kunnen blijven dragen. Het exemplaar op Vlieland dat op 13
oktober 1996 door Guido Bulteel en Tom van der
Have als eerste voor de Lage Landen ontdekt
werd, werd positief op ondersoort gedetermineerd als D. c. coronata, de (‘oude’) Mirtezanger
dus. Gooders 1979 noemt de volgende namen: F
Fauvette couronnée; It Parula coronata; Sp Picafollas coronado; D Kronwaldsänger [Jonsson
1992 idem]. Løppenthin et al. 1976 geeft deens
Myrtesanger.
ETYMOLOGIE N Mirt(e) Myrtus communis L.,
een aan Venus gewijde, zeer geurende struik uit
het Middellandse Zee-gebied; vgl. mirtekrans
=bruidskrans) <F myrte (1512) (=Mirt) <oudfr
mirte (13e eeuw) <Lat murtus, myrtus <Gr
µbDJ@H múrtos <perzisch mūrd [Weekley 1967]
en/of <oudsemitisch murr ‘bitter’ [NEW 1992].
E/Am myrtle <F myrtille (1565) (=(Blauwe)
Bosbes Vaccinium myrtillus L.) <oudfr mirtile
(13e eeuw) <Lat myrtillus <Lat myrtus (=Mirt).
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MISTELLIJSTER – MODDERSNIP

Mistellijster Benaming voor de Grote Lijster
[vD 1970]. Deze soort, evenals andere trouwens,
eet graag bessen, o.a. van de Mistel =Maretak
=Vogellijm Viscum album L. Mogelijk slechts
een vertaling van de wetenschappelijke naam
Turdus viscivorus, omdat de naam (evenals E
Mistle Thrush (<E Mistle-toe Thrush bij Merrett
1667), D Misteldrossel en de oude F naam Grive
de Guy) niet zo oud schijnt te zijn (vgl. Lockwood
1993) (wel ouder trouwens dan 1758; ook Linnaeus heeft uit reeds bestaande Lat namen
geput). Voor F Grive draine zie sub Drossel.

dedigen: ‘mest’ moet in overdrachtelijke zin worden opgevat als ‘kleverige substantie’ (de uit de
bessen van de Vogellijm bereide vogellijm), die
men op takken smeerde om vogeltjes te vangen
(zo ontstond de zgn. lijmstok).
In de motivatie voor synoniem Maretak (<N
maertacken, marrentacken) spelen de takken
een overheersende rol: het opgehangen bosje takken van de Maretak (=Vogellijm) dient ter verdrijving van boze geesten, zgn. maren; vgl.
nachtmerrie. De Maretak (E Mistletoe) heeft
heden ten dage nog een symbolische functie (met
Kerstmis).

Mieu Miuw Meau Fries voor Meeuw ⇑. In
ViF is Séfûgel(s) de algemene friese naam voor
‘Meeuw(en)’ (nu spelt men Seefûgel).
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Grote Lijster

ETYMOLOGIE mistel: VK c.1618: “MISTEL ger.
sax. J. LIJM. Viscum. ang. miselden, miselto”. D
Mistel <ohd mistil, *mistilzein; E mistletoe,
mistle <middelengels mistilto <oudengels misteltan (onder weglating van de -n als vermeende
meervoudsbuiging; tan ‘twijg’, verwant met N
(Wilgen)teen); noors misteltein <oudnoords mistilteinn; zweeds mistel, mistelgren (gren =‘tak’).
Het eerste deel van al deze woorden is verwant
met N mest, dial. mist. D Mist <ohd mist; fries
mjoks, mjuks; dial. E mixen ‘mesthoop’ <oudengels meox ‘mest’; gotisch maihstus; idg
*meigh-, *migh- ‘urineren’, nog terug te vinden
in vele dialectische ww.en voor ‘urineren’, zoals
fries mige en N/drents miegen (meeg, gemegen)
(vandaar miegelen ‘motregenen’, of ‘krioelen’
(Het miegelt er van de vogels)); mnd migen, oudnoords miga, oudengels migan en buiten het
germ o.a. in armeens mizem ‘urineren’. De
Griek Theophrastes (300 v.C.) meende (terecht)
dat de plant Vogellijm uit vogelmest ontstond.
Dat motiveert het eerste element. Het element
dat staat voor ‘tak, twijg’ is daar wat moeilijk
mee te verenigen: uit het zaadje in de vogelmest
schiet niet meteen een tak of twijg op! Daarom is
een alternatieve motivatie door vDE 1993 te ver-

Moathenne Volksnaam voor de Grutto in
Vriezenveen (Gld) [B&TS]. Het element -henne
betekent ‘Hen, vrouwelijk Hoen’, wat misschien
duidt op de voorname betekenis van juist de
vrouwelijke vogel voor de productie van eieren,
die de mensen wellicht raapten. Moat staat voor
‘made, hooiland, laag gelegen, dus vochtig grasland’; zie sub Madelief. De naam is ongetwijfeld
dezelfde als Maethoen en Mathoen ⇑, maar met
deze naam werden verschillende soorten vogels
van dat laag gelegen hooiland bedoeld.
Moddersnip Officiële friese naam voor de
Drieteenstrandloper ⇑ [Boersma 1972]. Het zou
hetzelfde woord als Modler-snep ⇑ uit Jacht
Bedryff kunnen zijn. Alleen de referent is zéker
veranderd: Drieteenstrandlopers zitten niet in/
op de modder; schieten deed men ze vroeger
helaas wél! Ook bij De Vries 1928 was Moddersnip de enige naam voor de Drieteenstrandloper,
maar de Vries 1912 gaf nog een “?” waar de friese
naam had zullen staan.
Deens Mudderklire (<deens MuddersneppeKlire [Kjærbølling 1856] <deens Muddersneppe
[Teilmann 1823] <Mudderklire [Pontoppidan
1763]) is de Oeverloper; deze komt soms inderdaad op modderige terreinen voor. De friese
naam is dus nu een misnomer geworden.
ETYMOLOGIE modder: N modder (vlaams
more) <ouder-nnl modder, moder, moyer, more,
moer. Limus [VK c.1618] <mnl modder(e), mudder(e), muedre, meudre, moder, moeder; ook:
modde [MH 1932] en modere (4e kw. 13e eeuw)
[VT]; fries modder ‘modder, aarde, slijk’; mnd
modder, moder >laatmhd/D Moder; kortere vor-

MODDERSWEL – MOERASSNEEUWHOEN

men: mnd mudde, E mud; <germ *muð(a)ra;
oudindisch mûtra- ‘urine’, avestisch mûthra‘vuiligheid’ [VT]; <idg *(s)meu ‘nat’ [Mackensen].
TOPONIEM Moddergat (Fr) <Modde gat (1719)
[BSP].
{N/mnl moer ‘slijk, slik, veenaarde, moeras’
wordt tot een van modder etymologisch verschillende groep gerekend, nl. die van meer. [NEW]}

Modderswel Lokale friese volksnaam voor de
Oeverzwaluw [Zantema 1992], eerder Moddersweal en Modderswaaltsje [De Vries 1928, níét
in De Vries 1911].
De naam is qua benoemingsmotief te vergelijken met Aardzwaluw ⇑ en fries Ierdswel ⇑, want
fries modder kan nl. óók ‘aarde’ betekenen. Ware
dat niet zo, dan zou bij modder alleen aan
‘(natte!) modder’ gedacht kunnen worden en zou
het niet op de nestelplaats van de Oeverzwaluw
geslagen kunnen hebben, maar bijv. op de (in
oude tijden veronderstelde) overwinteringsplaats: in de modder! Tenslotte is ook denkbaar
dat de naam oorspronkelijk de Huiszwaluw gold:
Huiszwaluwen maken een nest van modder
‘natte klei’.

Modler-snep Naam voor zekere Snipachtige
vogel in Jacht Bedryff (Heenvliet c.1636) [Hermans 1951; Wilms 971119]. Volgens Hermans
is de Poelsnip bedoeld, maar dit hoeft niet. Bij
Houttuyn 1763 bijv. werd de naam Poelsnep
twéémaal gebruikt: 1. voor Linnaeus’ Scolopax
Totanus (p.220) (de Tureluur dus) én 2. voor Linnaeus’ Scolopax Limosa (p.231), de Grutto dus.
De soort (of misschien was het de naam voor
meerdere soorten) hield zich op op modderige
terreinen (eerste deel van de naam!) en was ws.
vrij gemakkelijk bejaagbaar (wegens het
genoemd worden in Jacht Bedryff).
ETYMOLOGIE modler: MH 1932 noemt mnl
modelen =moddelen =muedelen =meudelen
‘modderig of troebel maken’. In de vogelnaam zal
vermoedelijk bedoeld zijn: in de modder of in het
slijk wroeten, daarin priemen met de lange snavel. {De N naam komt qua betekenis overeen
met F/(mf?) Vasière (welke soort? vgl. Wilms
980920,1). Hierin schuilt mnl wase ‘slijk, modder; land dat bij laag water droog ligt’ <oudnederfr
waso (>mf gason (1213) >F gazon >N gazon).
TOPONIEMEN Land van Waas, Waasmunster.}

Moerassneeuwhoen Lagopus lagopus (Linnaeus: Tetrao) 1758. Sterk op het Alpensneeuwhoen ⇑ gelijkend soort van Ruigpoothoen ⇑, dat
van nature voorkomt in Ierland, Engeland en
Noord-Europa. In België heeft sinds 1886 een
populatie bestaan, die echter (voor de jacht) daar
geïntroduceerd was [BWP II (1980) p.393].
De naam wordt genoemd in Buekers c.1910
(p.249 en 261), waar het ws. de vertaling was van
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Moef Mof Naam voor de Groenling in en rond
Antwerpen (A) [WVD p.104; WBD met kaartje

p.130]. Van Spaendonk (in litt. 990507) geeft als
verklaring: “Naar de kleur van het uniform van
de duitse soldaten onder de oorlog 1940-45.
Deze werden ook zo genoemd.” De vogelnaam is
echter al opgetekend bij Joos 1900 (Waasch Idioticon) en bij Cornelissen & Vervliet 1899-1903
(hier voor de Geelgors Emberiza citrinella; deze
en de Groenling zijn enige tijd door elkaar
gehaald geweest), zodat het voorgestelde benoemingsmotief niet juist kan zijn.
Moef is antwerps/westvlaams voor ‘onvriendelijk iemand, pruiler’ [Weijnen 1996]. Hier zou
misschien een parallel getrokken kunnen worden naar de (met de Groenling verwante) Kneu ⇑,
wiens naam (mogelijk) verband houdt met ‘brommen, kniezen, knorren’, een betekenis van het
ww. kneuteren. Het motief is dan echter toch
moeilijk te interpreteren: waarom zouden
Kneuen en Groenlingen ‘knorren’ of ‘pruilen’? –
Daarom ligt een ander benoemingsmotief meer
voor de hand: mnl moffe, muffe was een scheldwoord voor vreemdelingen [MH 1932] (een veel
later gebruik van dit scheldwoord, speciaal voor
D soldaten, is iedere bewoner der Lage Landen
bekend). Mogelijk was de Groenling geen heel
bekende soort ten tijde van de naamgeving, en
dacht men, als men hem ving en daarna mogelijk
in een kooitje hield, dat de soort uit vreemde landen kwam. Een reden om op vogels te schelden is
er nooit echt geweest, maar in de volksverbeelding wél, en daarom zijn scheldnamen als vogelvolksnamen heel gewoon (zie bijv. Kets, Taats,
Kutke-Gaap, Schijtlijster, Bremspoerts, Zeezot,
Gek etc.).
Afhankelijk van de etymologie van Moef en
Mof (zijn deze etymologisch identiek?), die door
VT 2000 (sub mof 2) en Weijnen 1996 (sub
moef)/NEW (sub mof 1) geheel verschillend worden opgegeven, zou er nóg een benoemingsmotief te verzinnen zijn: indien Moef iets van de
betekenis zou hebben gehad van laat-mhd Muff
‘hangmuil’, F mufle ‘snoet’ en/of oudf mouflart
‘bolwangig’ (vgl. VT p.255), dan zou dit op de
Groenling met z’n bolle wangen en dikke snavel
geslagen kunnen hebben.

MOERASSTERN – MOLENAARTJE

D Morastschneehuhn [Brehm 1893; Meves
1886] (thans D Moorschneehuhn).
Lat lagopus betekent ‘Hazenpoot’, naar de
ruigbevederde, haast behaarde, poten. Zie ook
sub Hazelhoen en Hasenvoet.
ETYMOLOGIE moeras: N moeras ‘drassig, zompig land’ <N morasch {In Kiliaan 1599 als
omschrijving “Lutum” [=slijk], in de VK c.1618
wordt hieraan toegevoegd de betekenis “locus
palustris” [moerassige plek]} <mnl moras,
maras(ch), mares ‘poel, moeras, laag land,
beemd’ [MH 1932] (>ouder D Moras (2e helft 16e
eeuw) >D Morast [Mackensen 1985]). Via oudf
maras(c), mares(c) (11e eeuw) (>F marais
(1459)) uit oudnederfr *marisk(a) [NEW 1992;
Mackensen 1985]. De woorden meer ‘plas’ en
meers (=mars) zijn verwant; N moer ‘veengrond’
(<germ *mōra) echter niet (vgl. Klankwet nr.12).

Moerasstern Benaming voor de drie europese
soorten Sterns van het geslacht Chlidonias die
vanwege hun donkere kleur afwijken van de
andere soorten. Ook hun broedbiotoop is verschillend doordat Moerassterns moerassige
plaatsen in het binnenland verkiezen. Het betreft
Zwarte Stern, Witvleugelstern en Witwangstern.
De term Moeras-Zeezwaluwen, die eraan voorafging, werd gebruikt door Schlegel 1858 en
Albarda 1897. Schlegel gebruikte nog de geslachtsnaam Sterna, als voor de overige sterns,
maar Albarda voerde de geslachtsnaam Hydrochelidon Boie 1822. In 1844 scheidde Schlegel de
groep af onder de aparte namen D BasterdSeeschwalben en F Hirondelles de mer bâtardes.
Mok Incidentele (kusthollandse) benaming voor
de Zilvermeeuw. “Zeemeeuw” geven NEW 1992,
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vD 1970 en vDE 1993 (sub Mallemok), Pannekeet

1990 en B&TS 1995 op (1).
(2) Het is ook een volksnaam voor de Noordse
Stormvogel [B&TS 1995; ViF 1976 p.116]. In deze
laatste betekenis mag men echter rustig uitgaan
van verkorting van Mallemok ⇑.
ETYMOLOGIE De vogelnaam Mok lijkt geïntroduceerd door hollandse en friese zeevaarders met
de samengestelde naam Mal(le)mokke ⇑ voor één
of meer soorten zeevogels, de Noordse Stormvogel (die op een Meeuw lijkt) en/of sommige Zeemeeuwen. Voor de etymologie van -mok moet
dan ook ws. aansluiting gezocht worden bij deens
Måge en noors Måke, beide ‘Meeuw’ ⇑. Mogelijk
circuleerde al langere tijd een Meeuwennaam die
op -k eindigde (vergelijkbaar met oudnoords
Máki) in streken buiten Scandinavië, want

bij Jacob van Maerlant (c.1266) al lezen we:
“Meauca dats der mewen name”.
{Wilms (960516,2/4; 000106,4; 000206,3)
wijst op de tijdelijke interpretatie van “Mallemukken” als ‘malle muggen’, waarbij de om de
boot zwermende Noordse Stormvogels met muggen(zwermen) werden vergeleken (volksetymologie of foute vertaling).}
NEW 1992 sluit verband met mhd mocke
‘klomp, kluit; ook: zeug’ waarin een grondbetekenis van ‘dik, gedrongen, (af)gerond’, niet uit.
Verwante woorden zijn mok (voor diverse voorwerpen; >F moque) en mokkel ‘dik mollig kind
of jonge vrouw’. Ook mnl mocke is in dit verband
interessant, omdat het naast de betekenis ‘zeug’
ook die heeft van ‘slet, lichtekooi’. Het is niet uitgesloten dat deze betekenis (uiteraard geheel
zonder reden voor wat het aandeel van de vogel
betreft) ook meespeelde in de vogelnamen Mok,
maar vooral de Mallemok. Het zou dan op ruw
taalgebruik onder de zeevarenden kunnen wijzen, zoals we ook vinden bij de Kutke-Gaap ⇑.
N.B.: Een ander woord, maar met ongeveer
dezelfde betekenis, is Kob ⇑. Hier is de ‘oerbetekenis’ (ook) een dier (of ding) met een korte ronde
vorm, en is een (vrij) recente betekenis: ‘Zeemeeuw’. Dat beide woorden dezelfde klinker vertonen, is onvoldoende aanleiding om aan een
onomatopee te denken, al valt deze mogelijkheid
nooit geheel uit te sluiten.
TOPONIEMEN Mokbaai op Texel; Mokkebank,
Zuidwest-Friesland.

Molenaartje Volksnaam voor de Braamsluiper. Noors Møller (‘Braamsluiper; molenaar’).
De naam is gemotiveerd door de ratelende zang,
die vergeleken wordt met het geratel van het
raderwerk in de molen. De opvallende ratel is
ook het motief voor fries Klappermantsje, D
Klappergrasmücke en D volksnaam Müllerchen.
Vgl. ook Spoertske en Treit(e).
De bekende ratel wordt soms voorafgegaan
door een zeer zacht prevelend gezang, dat alleen
opgemerkt wordt als men er op verdacht is.
Thijsse 1938 wil dit als verklaring aanvoeren
voor de volksnaam Babbelaartje ⇑, die ten onrechte bij de Braamsluiper is ondergebracht.
ETYMOLOGIE N molenaar <mnl molenare,
meulenare; oudsaksisch mulineri, ohd mulinari
> D Müller; oudnoords mylnari >noors møller;
<Lat molinarius ‘molenaar’. N molen <mnl
molen (1122), muelen (1285) <Lat molina <Lat
mola ‘molensteen’ <Lat molo ‘malen’.

MOLTOUTER – MONNIK-ZWAAN

Moltouter Naam voor de Zanglijster (ergens)
in Zeeland [Wilms 971105,4]. Deze naam staat
vermoedelijk in een relatie met Vermolmthouter, ook voor de Zanglijster, op Goeree [B&TS
1995]. De verklaringen, die B&TS 1995 voor de
laatste geven, zijn niet overtuigend. Een verklaring voor de naam van het lemma is er helemaal
niet, tenzij als een verkorting van de laatste.

Mongoolse Pieper Anthus godlewskii1 (Taczanowski2: Agrodroma) 1876. Uit (o.a.) Mongolië afkomstige Pieper, die in West-Europa een
zeer zeldzame dwaalgast is. In 1882 werd in Engeland een exemplaar voor het British Museum verzameld (dat was dus 6 jaar na de publicatie van
Taczanowski), welk echter pas in 1963 correct
gedetermineerd werd. Dit laatste hield ongetwijfeld verband met de grote gelijkenis die deze
soort heeft met zowel Grote Pieper ⇑ als een juveniele Duinpieper ⇑. Op 13 november 1983 werd
het eerste exemplaar voor N gevangen, op 16
november 1986 het eerste exemplaar voor België,
op 25 oktober 1996 vond de eerste veldwn. voor N
plaats (op de Maasvlakte, ZH) en op 10 november
1996 de eerste veldwn. voor België (Brecht).
De onderhavige naam werd geïntroduceerd in
BWP 5 (1988); de soort werd in het tijdschrift
Dutch Birding in 1984 (p.35) nog Blyths Pieper ⇑
genoemd naar de E naam (Blyth’s Pipit3). D Steppenpieper; fins Mongoliankirvinen. Uit Finland
stammen de meeste europese waarnemingen
[Alström et al. 1991].
ETYMOLOGIE Mongolië <Mongool; mongools
mong =‘dapper’ [vDE 1993].
1

2

3

Monniksgier Aegypius monachus (Linnaeus:
Vultur) 1766. Grote donkerbruine Gier, waarvan
de oudere vogels een kale, wittige schedel hebben. Zij lijken daardoor (wat de kleurverdeling
betreft) op een in donkerbruine pij gestoken
monnik. Fries Muontsegier ⇑.
In N is deze soort, inheems in Spanje en op de
Balkan, tweemaal waargenomen (1948 en 2000)
en er is de vondst van een snavelfragment uit de
Romeinse tijd [Verhagen 1991, Ardea 79: 439442]. De N naam is de vertaling van de wetenschappelijke naam: Lat monachus <Gr µ@<αP`H
monachós ‘monnik, kluizenaar’. Ook in sommige buitenlandse namen zit het begrip monnik:
D Mönchsgeier, deens Munkegrib, noors Munkegribb (<noors Kuttegribb), fins Munkki-korppikotka, nieuwGr α×R Ò µ@α<P`H, F Vautour
moine. (F Moineau ‘Mus’ betekent letterlijk:
‘monnikje’).
Oudere buitenlandse namen benadrukken de
overwegend zwarte kleur van de veren, zoals de
oudst bekende namen bij Belon [HG; Wilms
010726,2: vautour noir, (grand) vautour cendré].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Bij Calkoen 1903:
Grauwe of Monniksgier. In de vertaalde Brehm
c.1900 staat N “Monniksgier of Grauwe Gier”.
Schlegel 1858 en Hennicke 1899 melden de N
naam Kapgier, welke nu (2003) voor Necrosyrtes
monachus (Temminck) 1823 geldt. Dit zou ooit
de N vertaling geweest kunnen zijn van D Kuttengeier [Hennicke 1899] (Schlegel 1844 hanteerde D Grauer Geier) welke de naam voor de
Monniksgier was (D Kutte ‘monnikskap, monnikspij’); vgl. de noorse namen. Ook zou voor
wat de naam betreft uit een nog verder verleden
inspiratie geput kunnen zijn: Gesner liet het
woord Münchskappen vallen in de tekst bij een
der Gieren. In deze ss. zit zowel ‘Monnik-’
(Münch) als ‘Kap-’ (Kappen).
ETYMOLOGIE N monnik <N “Munck, monick,
monck vetus” [VK 1618] <mnl monic, mon(e)c,
mun(i)c, monech (Bern. c.1240) <m.e.Lat *monicus <Lat monachus <Gr µ@<αP`H monachós
<Gr µ`<@H mónos ‘alleen, eenzaam’ (>N monoin bijv. monoloog).
TOPONIEMEN Monnickendam (1288 idem).
Claes 1994 vermeldt Monic- als onderdeel van
het friese toponiem Monicesloe uit c.890 [VT;
Sijs]. München (D) (<1158 apud Munichen).
Monnik-Zwaan Naam voor de Dodo ⇑ bij
Houttuyn 1763, waar ook de synoniemen Ge-
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Wiktor Witold Godlewski (1831-1900) was
een poolse boer en veldornitholoog, die in
1864 naar Siberië verbannen werd. In Daurië
heeft hij reizen gemaakt met zijn landgenoot
Benedict Dybowski. Jan Dybowski (18561928) verbleef daar later op vrijwillige basis en
reisde ook in Afrika.
Wladyslaw Taczanowski (1819-1890) was een
poolse ornitholoog. Hij beschreef o.a. het Kaukasisch Korhoen Tetrao mlokosiewiczi voor
het eerst (in 1875). Hij was de auteur van
Faune ornithologique de la Sibérie Orientale
(1891-1893) en Ornithologie du Pérou (18841886).
Edward Blyth (1810-1873) was engels zoöloog
en curator van het Museum of the Asiatic
Society of Bengal in Calcutta, India. Naar hem
is o.a. ook de Blyths Rietzanger (zie sub Struikrietzanger) genoemd. Hij was bevriend met
Allen Hume en Thomas Jerdon, en correspon-

deerde met Darwin. [Jobling 1991; M&M 1988]

MOORPIEL – MOSE-KOE

kapte Zwaan en Gekaperde Zwaan ⇑ vermeld
staan (p.320).
De namen zullen verband houden met (p.321)
“zeker Vlies, dat naar een Kaper zweemt”. Een
kaper is een vrouwen- of kindermuts; ws. droegen ook monniken zulke kapers.
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Moorpiel Oostvlaamse (waaslandse) naam bij
Joos 1900, geldend als synoniem voor Krok gans ⇑ [Wilms 9802091]. Het betekent zoveel als
‘(kleine) mooreend’; Mooreend(je)/Mooraande
is een vlaamse volksnaam voor de Meerkoet
[Gezelle 1881/1895 in Loquela; Gezelle 1890 in
Bakker 2000 p.99; WVD p.216]. Gezelle 1890
[Bakker 2000 p.99] en Joos 1900 [WVD 1996
p.185] geven de naam sub Kuifeend (“fuligula
cristata”), wat hoogstwaarschijnlijk fout is.
Aangezien Joos te kennen geeft, via een overigens
onmogelijke wetenschappelijke naam, dat de
Moorpiel “nigra c.q. noir” is [mb.98B,7], zal ongetwijfeld ook de naam Moorpiel bedoeld zijn
voor de Meerkoet (net als Krokgans!).
Morinelplevier Charadrius morinellus Linnaeus 1758. Een middelgrote Plevier die meestal
zeer vertrouwelijk (‘mak’) is wanneer hij, alleen
of in kleine groepjes ergens in de Lage Landen op
doortrek verblijft. De soort wordt h.t.l. de laatste
tijd zeldzamer. Houttuyn 1763 noemt hem Mornel. D Mornellregenpfeifer, Morinell. Voor de
motivatie van het eerste element worden in de
boeken twee verklaringen gegeven: 1. Morinelhoudt verband met de Lat naam voor een volksstam, de Morini (=Morinen) aan de Scheldemonding aan het begin van onze jaartelling
[WGR]. Deze vogel zou veel voorkomen in het
woongebied der Morinen. 2. Het houdt tevens
verband met Gr môros ‘dom, dwaas’; deze vogel,
die inderdaad erg vertrouwelijk kan zijn, zou zo
dom zijn zich gemakkelijk te laten vangen. Deze
lezing heeft hem (mogelijk!; vgl. Lockwood 1993
voor een andere uitleg) ook zijn E naam Dotterel
bezorgd. Coomans de Ruiter et al. 1947 achten
beide verklaringen echter onbevredigend. Zij verwijzen naar de engelse medicus Cajus (1510)
(bedoeld is: J Caius (Kay) 1570 De Rariorum Animalium … Historia), die het woord ‘morinellus’
het eerst gebruikt zou hebben, en naar A Koenig
en E Lönnberg (1927-1929), die deze dubbele
motivatie verwoordden. Jobling 1991 verwijst
naar Ray 1678: “… quoting Dr. Key [=dr. Kay,
alias J Caius] to Gesner, ‘I call it Morinellus for
two reasons, first, because it is frequent among
the Morini (*Flemings) and, next, because it is a

foolish bird, even to a proverb, we calling a foolish dull person a Dotterel’.” Dit citaat wijst er
sterk op dat dr. Key ofwel voor een bestaand
woord naar de oorsprong ervan gezocht heeft en
hierbij op een dubbele motivatie uitkwam, wellicht omdat elke op zich niet overtuigde, ofwel
zélf de naam morinellus in elkaar gezet heeft (“I
call it …”). Men nam nadien deze etymologische
verklaringen voor geldig over. Linnaeus’ soortnaam was met een hoofdletter (Morinen =eigennaam!). [Wilms 980724; 980729,2]
vDE 1993 verwijst naar F morinelle (=kennelijk bestaande F naam voor Morinelplevier; thans
Pluvier guignard). De uitgang -elle in morinelle
wijst inderdaad op franse herkomst, wat een verband met Gr µTD@H môros minder aannemelijk
zou maken, maar morinelle kan ook een verfransing van ‘Lat’ (het ‘Latijn’ van Cajus) morinellus
zijn. vDE verwijst ook naar een ouder D Morinell(e). Aangezien ook vDE’s verwijzing sub
marel naar F morelle dubieus is, lijkt dit spoor
minder kansrijk.
vDE 1993 wil Morinelplevier vergelijken met
de paddestoelnaam “morille” (=Morielje), maar
legt niet uit waarom. Indien de bedoeling is
Morinel(plevier) in verband te brengen met
volksLat Maurus ‘Moor’ en *maurellus ‘bruin als
een Moor’ [Robert 1993 sub moreau] dan kan dit
ws. beter niet via de paddestoelnaam verlopen,
omdat F morille ws. een leenwoord uit ohd is (D
Morchel <ohd morhila, morhala ‘Morielje’
<ohd morha ‘D Möhre, N Raap’) en bij deze
naam niet de kleur, maar de vorm (als van een
Raap) het motief was. De vraag is, of de exacte
tint van bruin (zoals bij maurellus hoort) op de
Morinelplevier past. Bij de namen D Pomeranzenvogel en deens Pomerants-Fugle speelt de
kleur oranje een rol (zie sub Oraanje Liester).

Mos Mosch Heterofonen voor Mus ⇑. Streken waar de o in de naam voorkomt zijn o.a.
Texel (Mos; “een oudere naam is Slet”) [Dijksen
1992], Kop van Noord-Holland (Mos, Mosk)
[Pannekeet 1990] (ook Mosch bij de uit Hoorn
afkomstige Houttuyn 1763), Schouwen-Duiveland (Mosse) [Beekman et al. 1986].
Zie ook fries Mosk. B&TS melden ook Moets,
maar geven geen locatie hiervoor op.
Mose-koe (Saksische) benaming voor de Roerdomp, genoemd in de VK (c.1618). Mose- staat
voor ‘moerassige plaats’. Kiliaan noemt nl. het
bnw. mosigh en vertaalt met Lat lutosus ‘slikkig’
en paludosus ‘moerassig’. {De ‘Moost’ is nog de

MOSK – MUGGENSNAPPER

naam van een deel van de Grote Peel in NoordBrabant en Limburg; moos heeft zich in sommige
dialecten ontwikkeld tot de betekenis ‘bijkeuken’
(plaats waar het afwaswater langs gaat).} Koe verwijst naar het diepe geloei van de Roerdomp,
gelijkend op dat van een Koe. Kiliaan noemt
tevens “Ardea…gaudens”, “ger. moßku.”, “sax.
moskoh” en “J. Butoor” als behorend bij het trefwoord. [J. =juxta, idem]. Naar betekenis gelijk
zijn de namen fries Mar(re)bolle ⇑ en achterhoeks Vaenebolle ⇑ in Winterswijk [Schaars
1989]. Zie ook Butoor.

Mosk Officiële friese naam voor de Huismus ⇑
[Boersma 1972]. De Vries 1911 geeft: “Mosk,
Hûsmosk.” In de Kop van Noord-Holland
komen de westfriese namen Mosk en Mos voor
[Pannekeet 1984].
De naam is ws. typisch fries. Ook bij Houttuyn
1763 (de auteur was afkomstig uit Hoorn in de
Kop van Noord-Holland) is alléén sprake van
Mosch ⇑; “Musch” wordt daar niet genoemd. De
oost- en noordfriese naam voor de soort luidt
heel anders: Lüning (zie sub Leuning).
Meer dan Mus in het N, komt Mosk in het
fries in gevleugelde uitdrukkingen voor: Sa sêd as
in mosk, letterlijk ‘Zo zat als een Mus’; Jin fermeitsje as de moskjes yn it sân ‘zich bijzonder
vermaken’, letterlijk ‘zich vermaken als de Musjes in het zand’; Do bist ek in mosk út it protterbosk, hear! ‘Jij bent me ook een mooie!’, letterlijk
‘jij bent ook een Mus uit het Spreeuwenbos,
hoor!’; Kwyt wie Hantsje de mosk ‘de vogel was
gevlogen’, letterlijk ‘zoek als Hansje de Mus’ (vgl.
sub Hanne).
In mosk is syn fearren like nedich as in swan
‘iedere stand vraagt zijn eigen staat’ [Zantema
1992] ~’n Mosk het z’n vere nôdig, maar ’n
swaan ok; Je loike de mosk van Enkhuzen wel
(gezegd van iemand die erg brutaal of inhalig is);
westfries De kloinste mosk ken ’n aai lègge ‘dat
kan zelfs de geringste of domste presteren’ [Pannekeet 1984]. Voor de etymologie van Mosk zie
sub Mus.

Muggensnapper Volksnaam voor de Grauwe
Vliegenvanger in de Achterhoek, Tilburg (NB)
en Weert (L) [Schaars 1989; WBD; WLD]. Zie voor
varianten sub Miggesnapper.
ETYMOLOGIE N Mug: <N Mugghe Culex [VK
c.1618] <mnl mugge (c.1350) [VT], dial. mucke
[MH]; achterhoeks mugge <oudsaksisch muggia;
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Mourik Maurik Volksnaam voor de Kneu in
Zevenaar (1938; Schaars 1989), Groesbeek, de
Peel en Limburg. Ook Mauwerik, Heimourik
(Land van Cuyk [Albarda 1897]), Haejmawwerik, Haajmaawerek (Tilburg [Wilms 960812])
en Meertje (in Limburg en BL) [Albarda 1897;
B&TS 1995; Weijnen 1996; Meertens 1971].
ETYMOLOGIE N Meauwerken komt voor bij
Plantijn 1573 en Mauricken en Mauwerken bij

Kiliaan [Meertens 1971 p.112]; ?<N meauwen
[VK c.1618] <mnl mauwen, maeuwen ‘miauwen, mauwen, janken, zijn mond roeren, kwaadspreken’. Dit ww. zal ongetwijfeld bij het gebruik
van de vogelnaam bij de mensen zijn opgekomen. Het is echter niet zeker, of dit ook de primaire betekenis is. De zang van de Kneu wordt
soms als lieflijk, soms als vervelend ervaren (zie
daarvoor sub Kneu).
Meertens 1971 oppert (p.117) dat verwarring
met Marik (=Vlaamse Gaai) is opgetreden. Dit is
echter minder ws. De naam Marik heeft nl. maar
een klein verspreidingsgebied, terwijl dat van de
onderhavige namen erg groot is, tot in Duitsland
toe. Formeel staat de w in Meauwerken in de
weg. De Vlaamse Gaai is veel groter dan de Kneu,
en bij de mensen erg bekend. Dus ligt verwarring
met de Kneu niet zo voor de hand. Bovendien is
bij de verschillende spellingen nu juist de spellingsvariant ‘Marik’ niet aanwezig voor de Kneunaam.
Meertens scheidt de naam Meertje van de
namen ‘Maurik’. Wilms (960823,6) doet dat
ook, en oppert dat deze naam aansluit bij de D
namen Artsche, Ertsche, Artje en Ertseke (voor
de Kneu). Deze gaan volgens Suolahti 1909
(p.120) terug op mnd Yrsz(ke) en dit weer op
v
v
v v
tsjechisch Jirik ‘Kneu’. Ji rice ‘Kneu’ en Jiricka
‘Huiszwaluw’ zijn beide vogelsoorten die kwetteren (knisteren), dus zullen de tsjechische namen
wel onomatopeeën zijn. Formeel is hier de m- als
beginletter een probleem.
Onwaarschijnlijk is <mnl *murik. Dit woord
geeft thans nog de naam van een veel voorkomend kruid aan, welk als vogelvoer een grote
faam had/heeft: Muur, Stellaria media Vill., ook
Muurt en Vogelmuur genaamd (Kleijn 1979), en
in sommige dialecten Moer (>F mouron). De
vogelnaam heeft er ws. niet mee te maken, al is
het wel zo dat de Kneu van dit gewas eet. In Rijnland heet de plant plaatselijk Mehre, Meer of
Mer. Hiermee zou de limburgse naam Meertje
kunnen corresponderen. Ook D Meierich is een
lokale naam voor de plant.
TOPONIEMEN De plaatsnaam Maurik (<Maldericke (997)) heeft niets met de vogelnaam te
maken.

MUISVALK – MUS

fries mich ‘Vlieg’; D Mücke <mhd mücke,
mucke <ohd mucka; E midge <middelengels
migge <oudengels mycg, mycge [WNCD]; ijslands
my, zweeds mygg, mygga, noors mygg, deens myg
<oudnoords mý. Oudslavisch mucha, Lat musca.
Idg *mu- is onomatopoëtisch, naar het zoemen
van Muggen en Vliegen.

Muisvalk Oude N naam voor de Wespendief bij
Houttuyn 1762 en B&O 1822. Houttuyn lijkt de
naam uit het D (Maus-Falcke) te hebben overgenomen. Houttuyn was ermee bekend dat de soort
ook andere zaken dan Muizen at. Volgens Suolahti 1909 was pruisisch Mause-Falck bij Klein
1750 de Buizerd. Buizerd en Wespendief lijken
erg op elkaar; mogelijk kwam de naam daarom
nu eens bij deze en dan weer bij gene.
Zie ook fries Mûzefalk.
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Muizenvalk Muizenvanger Volksnamen
voor Buizerd en/of Torenvalk in diverse delen
van N (Zuid-Holland, Limburg) [WLD]. Muizenklamper en Muizenpakker verspreid in Brabant resp. Vlaanderen [WBD resp. WVD]. Zie ook
de overeenkomende friese namen (Mûzefalk).
Zie ook Muizerd en zie Muisvalk.
ETYMOLOGIE Muis (w.o. de Huismuis Mus
musculus): N Muis <N Muys, Muysken [VK]
<mnl muys, mues, muus (Bern. c.1240 [VT]);
fries Mûs; achterhoeks Moes, Muus [Schaars
1989 m. kaartje] <oudsaksisch mûs; D Maus
<mhd/ohd mûs; E mouse (mv. mice) <oudengels mūs; færøers, ijslands, noors, deens, zweeds
mus <oudnoords mús. – Lat mūs, Gr µØH mûs, R
<ZT\ mysj’ <oudslavisch myši, albaans mī,
armeens mukn ‘muis, spier’, perzisch mūsh,
oudindisch mūs [Weekley; NEW].
Idg *mus- <*meu- ‘bewegen’ (vgl. Lat movere); de Muis is dan naar zijn beweeglijkheid
genoemd [Mackensen].
Muizerd Muizert Benaming voor de Buizerd ⇑. Muizaard in Reninge (WVl) (naast Buizaard in Herzele (OVl)). Mogelijk zijn dit slechts
rijmende varianten om aan te geven dat de Buizerd voornamelijk van Muizen leeft. Maar Suolahti 1909 noemt ook ohd musari en musaro
(letterlijk ‘muizen-arend’, hoewel in oude documenten uit de 10e en 11e eeuw omschreven met
“Larus” en “meã”, met ‘Meeuw’ dus1), welke de
oude voorlopers van Muizerd geweest kunnen
zijn.

Buizerd

1

Larus was de Lat naam voor “a rapacious seabird, probably a gull” [Jobling 1991]. Van
Maerlant zegt van Larus:
“… Van hem es gheset,
Dat hi proiet in sine vlucht
Bede int water ende in die lucht …”
Dit betekent dat we bij ohd musaro aan een
Roofvogel moeten denken die in waterrijke
gebieden (zoals moerassen) actief was; een
goede kandidaat is dan de Bruine Kiekendief
(eerder dan de Buizerd!). Dit geldt ook voor
brobuxen bij Albertus Magnus, een naam die
Suolahti 1909 aansluitend aan musari
bespreekt, en waarin bro- ws. staat voor
‘moerasbroek’. Zie ook Broecaren.

Muontsegier Officiële friese naam voor de
Monniksgier ⇑ [Zantema 1992; Visser 1993].
Boersma 1972 (1994) spelt Muontse-gier. De
friese naam was er dus kennelijk al vóór de eerste
wn. van deze soort in Friesland (13 juli 2000 bij
Ferwerd).
Mus Algemene N benaming voor voornamelijk

twee verwante soorten, de Huis- en de Ringmus ⇑.
Houttuyn 1763 geeft voor Linnaeus’ 27e “Vink”,
“Fringilla domestica”, de N naam Gemeene
Mosch (Houttuyn was afkomstig uit Hoorn,
Mosch is daarom als westfries te beschouwen).

MUSENCONINC – MUSSENUIL

Zie ook Mos en Mosk.
ETYMOLOGIE N/vlaams Mus, Musch <mnl
musch, muysch, mussce (1270), mussche,
musge (Bern c.1240) [VT];
N Mos, Mosch ⇑, Mosse, fries Mosk ⇑ <mnl
mossce, mossche, mosch; mnd/mhd (nederrijns) musche1, westfaals müsche [FWH], muss in
de ss. D Riettmuss ‘Rietgors’ bij Eber & Peucer
1549; luxemburgs Mösch; oudnederfr musca,
musche [Suolahti]; muscha (11e eeuw, cod. Parisin. 9344 [Suolahti]); oudf mussun, musson,
mousson, normandisch moison ‘Huismus’;
<vulgairLat muscio (betekenis hiervan:?; ‘vliegenvanger’? – maar de Mus is geen vliegenvanger
bij uitstek! Misschien kan óók, of beter: <Lat
musca ‘nieuwsgierige of indringerige (vogel)’
(met als motief de lastigheid van Mussenzwermen voor de oogst van het graan) [mb.00B,26;
00D,45]); dan <Lat musca ‘vlieg’; ~Gr µLÃα
myîa (<*musia) ‘Vlieg’, albanees mize, litouws
mus, R <JNa moecha (<oudslavisch mucha).
N Mosch is mogelijk door a-Umlaut uit (een
oudere, aan) oudnederfr musca (voorafgaande
vorm) ontstaan. Het zal dit Mosch zijn dat de
Friezen als Mosk ⇑ hebben overgenomen.
Mus(se) wordt door Van Loey 1971 en Van Bree
1972 gezien als een spontane palatalisatie (d.w.z.
umlaut zonder umlautsfactor) van de oude
klinker. Deze spontane palatalisatie wordt ook
wel ingweoonse palatalisatie genoemd, omdat ze
alleen plaatsgevonden heeft in de kustdialecten
hollands, zeeuws en vlaams (ook dialectisch veugel ‘vogel’ zou een voorbeeld zijn van ingweoonse
palatalisering). Mus(se) komt echter ook buiten
de genoemde dialecten voor, bijv. in de Achterhoek, terwijl ook D dial. Müsche i-umlaut vertoont [Suolahti p.128]. Bovendien is er D dial.
Mösch. De vraag is nu, van welke grondvorm
men uit mag gaan; opmerkelijk is dat FWH nog
uitging van een germ *muskiô(n)-.
Niet ondenkbaar is dat er wat de betekenis
betreft een relatie is met mnl mosse ‘dienstmeid,
meid (verachtelijk)’, westnoordbrabants mos ‘liederlijke vrouw’ en D Musche ‘straatmeid’, ‘jonge
Koe’. Sommige N volksnamen voor de Huismus
hebben dezelfde strekking (zie bijv. Kets, Slet).
Weijnen 1996 en Kluge 1967 leggen geen van
beiden een eventueel verband met de vogelnaam
Mus [De Tollenaere 030203].
1

D Grasmücke ‘Grasmus’ biedt geen houvast
voor de etymologie van Mus (contra FWH en
VT); voor de etymologie zie sub Grasmus.

Musket Mosket Naam voor het % van de
Sperwer.
ETYMOLOGIE N Musket <N Muscket [(=“Haliæetus”) VK (c.1618)] <mnl musscet ?<F.

Mussenuil Musuil Volksnaam voor de
Steenuil in Gemert (NB), Heist-aan-Zee (WVl)
en Ertvelde (OVl) [WBD; WVD]. Voor deze soort
werd de eerste naam al gebruikt door Schlegel
1828. Van Dobben 1957 geeft Mussenuil als officiële naam voor de Dwerguil ⇑.
De betekenis van het eerste deel komt overeen
met die van het eerste deel in D Sperlingseule
[Suolahti 1909] en Sperlingskauz, de officiële D
naam voor de Dwerguil (beide D namen worden
ook wel als volksnaam voor de Steenuil gebruikt
[Wüst 1970]) en met de speciesnaam passerinum van de Dwerguil. De relatie met de Huismus of met Mussen in het algemeen die de
naamgever wilde uitdrukken is de volgende, verwoord door Houttuyn 1762: “… om dat men ’er
gebruik van maakt tot het vangen van klein
Gevogelte, gelyk Mosschen en dergelyken; waar
op ook de toenaam van Passerina sluit.” 1
Niet uit te sluiten valt dat bij later gebruik van
de naam gedacht werd aan een aanzienlijk deel
van het menu van (vooral) de Steenuil of aan het
lastig gevallen worden van de Steenuil door
kleine vogels (zoals Mussen). Zou men bedoeld
hebben dat men de Uilen in kwestie nauwelijks
groter dan een Huismus vond, dan zou dat vóór
1995 de spelling *Musseüil vereist hebben.
1

Gesner 1555 spreekt van Uilen die vanuit het
noorden van Duitsland (“Niederland” in HG
p.332)) naar Zwitserland werden geëxporteerd
en die men Niderlendisch kutzen noemde
[Suolahti 1909 p.319]. Deze soort kan alleen
de Steenuil geweest zijn, níét de Dwerguil. De
Vogelaarsuil ⇑ was dus ook de eerste soort, ws.
níét (of dan toch in veel mindere mate) de laatste. Dit betekent dat de soortnaam passerinum, vrij vertaald ‘om Mussen mee te vangen’,
uiteindelijk óók niet bij de juiste soort is
terechtgekomen. Eerder was dat wél het geval:
bij B&O 1822 werd aan “Strix Passerina” (deze
naam ook bij Schlegel 1828) de N naam “Het
Katuiltje” gegeven; gezien de broedvogelstatus
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Musenconinc Muysconinxken Mnl naam

voor de Winterkoning [MH 1932; Wüst 1970].
Het tweede element komt, in de verkleinvorm,
ook zelfstandig voor: Conincskijn ⇑.
Er is ook D Mauskönig, een volksnaam voor de
Winterkoning [Wüst 1970].

MUURKRUIPER – MÛZEFALK

die deze soort volgens de auteurs in N had,
moet dit de Steenuil oftewel de Vogelaarsuil
geweest zijn.

‘Grauwe Kiekendief’ en Blauwe Mûzebiter
‘Blauwe Kiekendief’ [De Vries 1928; Zantema
1992].

Muurkruiper Verouderde N naam voor de
Rotskruiper ⇑ [Van Dobben 1957]. Kist 1954
geeft als zuidN naam Rode Murenloper. Het element ‘muur’ zit ook in de wetenschappelijke
naam van de soort, Tichodroma muraria. In
het europese verspreidingsgebied van de soort
komen o.h.a. meer rotswanden dan (gemetselde)
muren voor, maar ’s winters komt de soort naar
lagere hoogten en dan ook tussen de huizen. Het
exemplaar dat twee winters achtereen in N verbleef, had als foerageer- en slaapplek de muren
van het VU-gebouw in Amsterdam.

Mûzefalk Officiële friese naam voor de Buizerd [Boersma 1972]. Ook fries Mûzefanger. De
Vries 1928 noemt beide namen (p.55), maar De
Vries 1911 noemt geen van beide, kent dan geen
specifieke friese naam voor de Buizerd.
Het eerste deel van de ss. verwijst naar een
onderdeel van het voedselpakket van deze Roofvogel (Muizen), het tweede deel sluit aan bij de D
volksnaam Mäuse-falk, waarin men dus ook in
de Buizerd een “valk” ziet, ja zelfs bij Linnaeus,
die immers alle Roofvogels behalve de Gieren
van de geslachtsnaam Falco voorzag.
Bij Houttuyn 1762 en B&O 1822 was Muisvalk
de naam voor de Wespendief; niet apert verkeerd,
want een Wespendief eet ook wel eens een Muis,
maar Wespendief en de friese volksnaam Wapsebiter zijn rakere namen (i.t.t. fries Huningfalk ⇑).

Mûzebiter Friese volksnaam voor de Bruine
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Kiekendief [De Vries 1911]. Fries mûs ‘muis’.
Daarnaast fries Lytse (blauwe) Mûzebiter

NAAKSTER – NACHTEGAAL

Naakster Nakster Nekster Vlaamse volksnamen voor de Ekster te Heist-aan-Zee en Lichtervelde (WVl) resp. Diksmuide (WVl) [WVD
1996]. De namen zijn ontstaan door metanalytische toevoeging van een N- aan Aakster, Akster
en Ekster. Vgl. Nannewuiten.
Naaktpootuil N naam voor de Ruigpootuil ⇑
bij Calkoen 1903. De wetenschappelijke naam
die Calkoen hierbij noemt, luidt Nyctale Tengmalmi.
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N

Nachtegaal Luscinia megarhynchos C L
Brehm 1831. Een onaanzienlijke, kleine Lijsterachtige vogel, die echter een enorme stem heeft
die hij overdag maar ook ’s nachts laat horen (in
N vanaf half april tot nauwelijks nog ná de langste dag). Een uiterlijk maar weinig verschillende
soort, de Noordse Nachtegaal ⇑ trekt in ons land
in zeer gering aantal door, broedt o.a. in Noordoost-Polen en Zuid-Zweden, en zingt ook zeer
krachtig (en ’s nachts).
Daar waar men alleen de Noordse Nachtegaal
als broedvogel binnen zijn grenzen heeft, geeft
men uiteraard deze de korte, eenvoudige naam
zonder toevoeging. Zo luidt de naam van de soort
in Zweden Näktergal, terwijl onze Nachtegaal,
die in Zweden bijzonder is, daar Sydnäktergal
heet (precies omgekeerd dus als bij ons waar de
Noordse Nachtegaal de bijzondere is).
In het noors en deens volgt men het ‘zweedse
model’ (met Nattergal en Sørnattergal resp. Nattergal en Sydlig Nattergal). Litouws Lakštingala,
lets Lakstīgala en fins Satakieli staan voor
‘Noordse Nachtegaal’, in die landen broedvogel.
ETYMOLOGIE N Nachtegaal <N Nachtegael
[VK] <mnl Nachtegael, Nachtegale (JvM 4e kw.
13e eeuw), Nagtegale (Bern. c.1240) [VT]; D
Nachtigall <mhd nahtegal(e) <ohd nahtagala; E
Nightingale <middelengels nyghtegale (Ranulph
Higden (c.1330-1360) [Gurney]), nyghtgale
(1483) <oudengels nihtingale (midden 13e
eeuw), nihtegale. Ongeveer gelijkaardige namen
in scandinavische en baltische talen zijn mogelijk ontleend aan ohd nahtagala, nahtigala.
Gezien de betekenisverschillen van mnl galen
‘lawaai maken, misbaar maken’, ohd galan
‘zingen, bezweren, betoveren’, oudengels galan
‘zingen, roepen’ en oudnoords gala ‘zingen,
schreeuwen, toverformules opzeggen’ (<idg
*ghel ‘roepen, schreeuwen’), is het niet heel vanzelfsprekend dat westgermaans *naPtagalôn
‘nachtzangster (vrouwelijk!)’ betekent. Mogelijk
was er integendeel een ongunstige gevoelswaarde

NACHTEGAALRIETZANGER – NACHTRAVEN

(vgl. ~N gillen) van dit woord. Maar of men de
Nachtegaal ten tijde van de naamgeving nu mooi
vond zingen of niet, een feit is dat de Nachtegaal
zeer luid zingt en daardoor in het vogelkoor
opvalt (wat ’s nachts, als de meeste andere Zangvogels stil worden, nog meer het geval is). Het
element -gaal vinden we ook in de vogelnaam
Steengal ⇑ en in westfries en fries piepegaal, resp.
pipegael ‘kruiwagen’, ws. vanwege het dikwijls
snerpend piepen van het wiel van deze. Ook de N
woorden galm (met m-suffix als in walm, helm
en molm) en gillen en het E yell zijn verwant.
De a in N/D nacht is volgens de regels voor de
Germaanse Klankverschuiving (Klankwet nr.10)
ontstaan uit een korte [o], zoals die staat in Lat
nox. De Nachtegaal die zijn naam ontleent aan
het (ook) ’s nachts zingen, geeft a.h.w. nocturnes.
Bij de officiële friese naam Geal is het element
nacht kennelijk niet meer belangrijk gevonden;
dit is min of meer terecht: ook overdag ‘galmt’ de
soort er lustig op los. De Vries 1911 gaf nog wel
Nachtegeal. De Vries 1928 vermeldt noordfries
Nachdigal op Wiedingharde.
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Nachtegaalrietzanger Oudere N naam voor
Snor ⇑ ws. wegens het gelijkaardig als Nachtegaal gekleurde verenkleed. De naam houdt
tevens verband met de wetenschappelijk naam
voor de Snor (luscinioides) en sluit aan bij het
verlangen om alle vogels die verwant zijn gelijke
N ‘achternamen’ te geven. Bij de andere Locustella-soorten echter geeft de voornaam (Sprinkhaan-, Krekel-) een verwijzing naar het geluid dat
deze vogels maken. Ondertussen is Snor ook een
‘achternaam’ geworden: bijv. in Siberische Snor ⇑
en Grote Snor Locustella fasciolata (Gray).
Nachtraaf Nachtreiger Volksnamen voor de
Kwak ⇑ naar diens deels nachtelijke leefwijze,
waarbij aan het begin van de nacht bij het uitvliegen van de broedkolonie naar de visgronden frequent een Raafachtige roep ten gehore wordt
gebracht. Officiële friese naam Nachtreager.
Zantema 1992, Visser 1993 en B&TS 1995 noemen fries Nachtraven (óók mnl, vgl. sub Nachtraven), waarin het woord voor ‘Raaf’ nog in zijn
ware gedaante staat (Raaf ⇑ is een vals enkelvoud!). Het friese ww. nachtravenje (/nachtraavje) betekent: ‘nachtbraken, ’s avonds laat en
’s nachts onderweg zijn’. Bij het gebruik van dit
ww. zal door de Friezen wellicht niet aan de
Nachtraaf (=Kwak) gedacht worden: de soort is
in Friesland zeldzaam en de eerste melding in
Friesland was pas zo laat als 1917.

Houttuyn 1763 (p.200) gebruikt de officiële N
naam Kwak, maar kent de naam Nagtraaf wél:
“Andere hebben hem Nycticorax geheten, dat is
Nagtraaf, gelyk men hem in Duitschland schynt
te noemen, en de Engelschen geeven ’er ook den
naam van Night-Raven aan; doch wy noemen
hem Kwak, volgens CHARLETON, en de Franschen Bihoreau of Roupeau. Deeze benaamingen
zyn daar van afkomstig, dat hy by Nagt roept of
schreeuwt met een zeer onbevallig Geluid, even
als van iemand die braaken moet. Van sommige
Duitschers wordt hy ook Bundter Reger en Schildreger getyteld.”
Deens Natravn en noors Nattravn (letterlijk
‘nachtraaf’) is daar de naam voor de Nachtzwaluw ⇑. D Nachtrab(e) is een volksnaam voor
zowel de Kwak als de Nachtzwaluw [Wüst 1970].
E Night Raven is een volksnaam voor zowel Roerdomp als Kwak; E Night(-)Crow is een volksnaam voor zowel de Kwak als de Nachtzwaluw
[Jackson 1968].
MH 1932 geeft als vertaling voor mnl Dwaesvogel (zie sub Dwaaske) “Nachtraaf”; gezien de
huidige betekenis van Dwaaske (=Nachtzwaluw’ nl.) zal ook hier met Nachtraaf níét de (zeldzame) Kwak, maar de Nachtzwaluw bedoeld zijn.

Nachtratel Volksnaam voor de Nachtzwaluw ⇑, genoemd door Schlegel 1854. Deze auteur
noemt ook de naam Ratelaar; voor geen van
beide namen staat een locatie opgegeven. WLD
noemt Nachtratel (alleen) voor Nederweert (L),
WBD noemt Ratelaar in het westen van NoordBrabant en WVD 1996 noemt Rateleir als naam
voor de Nachtzwaluw in het Waasland (OVl). De
naam kan goed verklaard worden uit het nachtelijk geratel (=gesnor) van de vogel.
Nachtraven Nachtrave Nachtravel Mnl
woorden voor “1) Nachtuil, 2) nachtbraker” [MH
1932]. In de betekenis 1. vinden we bij Jacob van
Maerlant c.1266 de nachtraven (vs.2809v):
Nocticorax mach in Latijn
In Dietsche een nachtraven sijn,
Ende es maniere van ulen,
Die men hoert bi nachte dulen [huilen],
Ende dinct mi an mijn verstaen,
Dat mach sijn een uweraen [⇑].
Een buschule ist al uut ende uut,
Ghevedert na [zoals] den scuvut [⇑]
Nachtrave(n) is de rechtstreekse vertaling van
Lat nocticorax (of Nycticorax, waarvoor zie sub
Nachtraaf). Wat voor soort het nu precies is,

NACHTREAGER – NAUMANNS LIJSTER

blijft bij Van Maerlant onduidelijk. Vs. 2815 lijkt
uitsluitsel te geven (d.w.z. het lijkt op z’n minst
een soort van Uil), maar in een ander handschrift
staat i.p.v. buschule: “boschvoghel”. Van Maerlant heeft als nachtvogels alléén de “Bubo”
(=Schuvut) en de (onduidelijke) “Incendula”.
Nachtravel kan misschien opgevat worden als
een ‘kruisingsproduct’ tussen Nachtrave en
Nachtratel ⇑.

Kwak

Nachtreager Officiële friese naam voor de
Kwak [Boersma 1972]. Het is de rechtstreekse
friese vertaling voor Nachtreiger ⇑. In De Vries
1912 staat: “Nachtreager, Kwak” (Kwak moet
hier een friese naam voorstellen) en in De Vries
1928: “Nachtraven; ek wol: Nachtreager ef
Nachtreagel.”

naeus 1758. Vooral ’s nachts actieve vogel, die
men kennelijk op een Zwaluw vond lijken. Fries
(lokaal) Nachtswel, Jûnsswel (fries jûn ‘avond’),
vlaams Nachtzwalm [De Bo 1873/1892] en
Nachtzwaalm [Joos 1900]. D Nachtschwalbe. E
(Devon) Night-swallow.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam komt
voor in Schlegel 1852, in hoofdletters (voor de
betekenis hiervan zie Inleiding, sub Bronnen),
maar wordt niet genoemd door Houttuyn 1763
of B&O 1822. Schlegel 1854 schrijft: “De Nachtzwaluwen, ook Dagslapers en gewoonlijk Geitenmelkers genoemd, zijn Zwaluw-vogels [onderstreping door mij], die eene nachtelijke
levenswijze en zachte vederen hebben.” Het is
frappant dat uitgerekend Schlegel met deze naam
komt aanzetten, want hij wist al: “Vele nieuwere
natuuronderzoekers scheiden de Nachtzwaluwen met de Gierzwaluwen van de Zwaluwen af,
en brengen deze onder de Zangvogels, beide
eerstgenoemden onder de Spechtvogels.” De
kans is groot dat Schlegel zich, behalve door de
systematiek van die tijd (deels nog die van Linnaeus 1758!), ook heeft laten leiden door de D
naam Nachtschwalbe. Houttuyn 1763, NV 1770
en B&O 1822 gebruikten de naam Geitenmel ker ⇑, welke een vertaling is van Lat Caprimulgus. Houttuyn 1763 (p.615) noemt Dagslaap,
meer als vertaling van D “Tag-Sclaeffer” [moest
ws. zijn: Tag-Schlaefer]. Bij B&O 1822 is dit de
naam van hun eerste keus geworden: “De Europische Dagslaap”. – Zie ook de volksnamen
Dwaaske, Nachtratel, Vliegende Krodde, Vliegende Pad.

Nannewuiten Metanalytische vorm van de
vlaamse vogelnaam Hannewuiten (=Annewuiten) ⇑ (=Vlaamse Gaai) De N- komt van het
voorafgaande lidwoord een of den. Vgl. Naakster.
Naumanns Lijster Turdus n. naumanni Temminck 1820. In veel talen genoemd naar Johann
Andreas Naumann (1744-1826), vader van
Johann Friedrich Naumann (1780-1857) (naar
wie Falco naumanni, de Kleine Torenvalk, is
genoemd). Beiden waren actief op het gebied van
de ornithologie. J.A. en J.F. schreven het 12delige Naturgeschichte der Vögel Deutschlands
(1820-1844), met een aanvullend deel in 1860
en een heruitgave door C R Hennicke l897-l905
onder de gewijzigde naam Naturgeschichte der
Vögel Mitteleuropas.
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NACHT-WL Lemma in de VK c.1618, met als
omschrijving: “Noctua … volans. & metaphor …
sax. nachtwle”. De w staat hier steeds voor uu.
Evenmin als met mnl Nachtule, nachtuul [MH
1932] het geval is, kunnen we er achter komen
welke soort Uil bedoeld is. Houttuyn 1762
(p.196) noemt Linnaeus’ 6e Uil, Strix Aluco,
Groote Nagt-Uil.
Rynja 1983 vermeldt de spelling “Nagtuyl” en
geeft op dat er de Bosuil mee bedoeld werd. De
bron wordt echter niet vermeld (Gronovius 1760?).

Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus Lin-

NEDDELKEUNKE – NIJLGANS

De Naumanns Lijster is in N vóór 1866 éénmaal verzameld, maar dit geval is niet langer
voor de officiële N lijst aanvaardbaar, omdat de
datum niet tot op de maand nauwkeurig gegeven
kon worden [DB 18(4): 187,202; 1996] In Buekers 1902 draagt de soort de N naam: De lijster
van Naumann (p.67), resp. Naumanns lijster (op
het schutblad van plaat 6).
De zwarter getekende T. n. eunomus, die de N
(misplaatste!) naam draagt van Bruine Lijster ⇑.,
komt wél op de N lijst voor.

Neddelkeunke Groningse naam voor de Winterkoning [VPG 1983]. De stemhebbende [d] is
typisch gronings. De naam komt overeen met
Nettelkeunink ⇑. De Vries 1928 geeft noordfries Nodelkùnnyng voor Amrum en Föhr en
Nâdl-kùnnyng voor Sleeswyk. Vermoedelijk verwant (en ingekort) is deens Nellekonge [Pontoppidan 1763].
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Negendoder Volksnaam voor zowel Klapekster ⇑ als Grauwe Klauwier ⇑ (Neegndoder in
Groningen). D Neuntöter. E volksnaam Ninekiller. Volgens het volksgeloof zou de Negendoder ophouden met vogels vangen na het doden
van negen jonge vogels, of, in een ongunstiger
uitleg: de Negendoder doodt negen dieren op een
dag, veel meer dan hij nodig heeft (waardoor het
surplus als voorraadkamer op doorns geprikt
moet worden) [Maréchal 1993, het Vogeljaar
41(1): 19].
ETYMOLOGIE N negen <mnl neghen; fries
njoggen <oudfries nigun; D neun <ohd niun; E
nine <oudengels nigon; zweeds nio, deens/noors
ni, ijslands níu <oudnoords níu (færös niggju);
gotisch niun; germaans *newun (later w > g). R
déwjat’ (met n > d onder invloed van désjat’
‘tien’?). Lat novem (o <idg e), Gr ¦<<,(ú)V
enne(f)a. <idg neun. Oerbetekenis: ‘nieuwe
reeks, na twee voorafgaande reeksen van vier’;
negen (D neun, Lat novem) is ws. verwant met
nieuw (D neu, Lat novus).
Nettelkeunink Volksnaam voor de Winterkoning, waarmee het tweede element overeenstemt. Het eerste element geeft aan dat de soort
zich thuisvoelt in Brandnetelbosjes. B&TS 1995
geven als locatie Twente en Utrecht op. De spelling Nettel(en)könnink past bij de Achterhoek en
Twente [Wanink 1948 in Schaars 1989]. Zie ook
gronings Neddelkeunke.

Nettelkrûper Officiële friese naam voor de
Zwartkop [Boersma 1972]. De Vries 1911 kende
de naam nog niet; in 1928 vermeldt hij hem wél
(p.32). Jackson 1968 noemt E Nettle-creeper als
volksnamen voor Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus en Braamsluiper. Juist voor de Zwartkop,
die over het algemeen wat hoger in de boomkruinen verblijft, is de naam niet zo geslaagd (fries
(Bran)nettel =‘Brandnetel Urtica’).
Neuel-kraeye Naam in de VK c.1618, naar
men mag aannemen, voor de Bonte Kraai. Er
staat bij: “… cornix nebulosa. sax. neuelkreye.”
De officiële D voor deze soort is Nebelkrähe. De
lichtgrijze delen van het verenkleed deden de
naamgever aan nevel, mist denken, ofwel de
soort kwam als wintergast in een seizoen waarin
de herfstnevels overheersten [Suolahti p.182].
Mhd nebelkrâ wordt gevonden bij de tiroler
Walther von der Vogelweide (c.1170-1230).
Nieper Niper Helgolandfriese naam voor de
Rietgors bij Reichenow 1920 resp. De Vries 1911.
Volgens de laatste bron zou de naam een onomatopee zijn; dan vermoedelijk naar de lokroep van
de Rietgors (enigszins gerekt “tsiep”).
De Vries vermeldt ook Roadstreket Niper als
helgolandfriese naam voor de Bosgors ⇑. Inderdaad zijn de roodbruine flankstrepen en de roodbruine borstband een goed kenmerk van de Bosgors gesteld tegenover de Rietgors. Niper is echter geen geschikte onomatopee voor de Bosgors.
Nijlgans Alopochen aegyptiacus (Linnaeus:
Anas) 1766. Gansachtige, in onze streken ingevoerde vogel, uit o.a. Egypte en het verdere
stroomgebied van de Nijl [Rutgers 1964-1968
6.2.7.3.1]. Zie ook Egyptische Vosgans en Vosgans. Ook in andere talen is er de verwijzing naar
Nijl of Egypte, bijv. fries Nylgoes, D Nilgans,
zweeds/deens/noors Nilgås, ijslands Nilarönd
(letterlijk ‘nijl-eend’), tsjechisch Husice nilská,
hongaars Nilusi lúd, R Nil’skij gus’, sloveens
Nilska Gos, fins Niilinhansu, resp. E Egyptian
Goose, deens Egyptisk Gås, F Ouette d’Egypte
(<F Oie-renard d’Égypte), Sp Oca Egipcia, pools
GeÑ egipska, tsjechisch Husa egyptská en serv.kr. Guska egipatska.
ETYMOLOGIE N Nijl: <Lat Nilus <Gr Neilos
<egyptisch nwy (=‘water, rivier’).

NIMMERZAT – NOARDSKE STIRNS

Nimmerzat Mycteria ibis (Linnaeus: Tantalus) 1766 (synoniem Ibis ibis) (=Afrikaanse
Nimmerzat) en M. leucocephala (=Indische
Nimmerzat). Niet-inheemse Ooievaarachtigen,
die op de mensen nogal schrokkerig overkwamen, ofwel de indruk gaven altijd honger te hebben, m.a.w. nimmer zat ‘nooit verzadigd’ te zijn.
{Een door prof Voous aan mij meegedeelde anekdote hield in dat de samenstellers van het grote
Zuidafrikaanse Woordenboek bij hem informeerden: “Is het werkelijk waar, dat deze vogel
nooit zit?”}
B&O 1822 gebruiken de naam van het lemma
voor de Zwarte Ibis ⇑.
ETYMOLOGIE D Nimmersatt is hetzelfde woord.
F Tantale (ook gebruikt ter aanduiding van de
Amerikaanse Wood Stork M. americana), Sp
Tantalo en Lat Tantalus (de naam die Linnaeus
gebruikte) is een ander woord, maar het is hetzelfde idee: Tántalos was (in de griekse mythologie) koning van Phrygië, zoon van Zeus, vader
van Pelops en Niobe, die in de onderwereld met
eeuwige honger en dorst werd gestraft, omdat hij
geheimen der goden had verraden en hun zijn
zoontje Pelops als maal had voorgezet.
Het is mij niet bekend, in welke taal het beeld
van de ‘eeuwig uitgehongerde’ vogel het eerst is
verwoord. In elk geval niet in het E, want daar
heten deze vogels heel anders (Yellow-billed
Stork). Ws. ook niet in het N, getuige het volgende citaat uit Houttuyn 1763 (p.175): “Den
zonderlingen Naam van Tantalus, dien wy, om
by de zinspeeling te blyven, NIMMERZAT vertaald
behouden, voert een Geslagt van Vogelen, daar
de Amerikaansche Pelikaan van CATESBY toe
behoort, die van de Brasiliaanen Curicaca wordt
geheten. De Portugeezen noemen hem Masarino, de Engelschen Wood-Pelican. BRISSON
brengt hem onder de Wulpen, noemende hem le
Grand Courly d’Amerique.” Houttuyn heeft hier
bovengenoemde Wood Stork op het oog. Mogelijk
vanwege de naam “Pelikaan”, die hier voor deze
soort van Ooievaar (!) wordt gebruikt (de gelijkenis zit hem vooral in de kleuren zwart en wit),
denkt Houttuyn dat deze soort een keelzak heeft:
“De Nimmerzat, die mooglyk van wegen zynen
Zak of Beurs aan den Hals dien naam van KLEIN
gekreegen heeft, onthoudt zig, naar ’t schynt, zo
wel in Asia als in Amerika. Hy maakt zyn Nest
in de Boomen, en leeft van Vischjes en WaterDieren, gelyk de Oijevaars. ’t Is een zeer domme
Vogel, die zo wyd gaapt of hy een Lam wilde
inslokken, en als of hy niet te verzadigen ware.”

Slechtvalk

Noardske Falk Officiële friese naam voor de
Slechtvalk ⇑ [Boersma 1972]. In ViF 1976 is het
de enige friese naam die genoemd wordt (hier
Noardske falk gespeld). De oudste vermelding tot
dusver is in Albarda 1897, maar in hollandse vertaling: “in Friesland: Noordsche Valk.”
Merkwaardig is dat De Vries 1912 de naam
van het lemma niet opgeeft; er staat daar:
“Sljuchtfalk, ek wol Blauwe Falk (dizze namme
wirdt ek oan de Blauwe Hoanskrobber jown).”
De Vries 1928 dan: “Falk, Noardske Falk,
Blauwe Falk (sj. nr.130 [=Circus cyaneus]), en
sims ek: Sljuchtfalk.”
Het benoemingsmotief is duidelijk: alle
Slechtvalken die in Friesland werden opgemerkt
(en helaas ook geschoten en gevangen; dit laatste
voor de Valkerij) kwamen uit het noorden (fries
noardsk ‘noords’; zie sub Noordse Boszanger).
Noardske Stirns Officiële friese naam voor de
Noordse Stern ⇑ [De Vries 1928; Boersma
1972]. Helgolandfries Roadnabet Ker [De Vries
1912], Roadnabbet Kerr [Reichenow 1920],
Roâ’nabbet Ker [De Vries 1928]. Het bnw. wil
zeggen: ‘roodgesnaveld, met rode snavel’; dit
kenmerk deelt de Noordse Stern met de Visdief,
maar de Noordse Stern mist de zwarte snavelpunt van de Visdief.
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Niper Zie Nieper.

Noardske Bosksjonger Officiële friese naam
voor de Noordse Boszanger ⇑ [Boersma 1972].
De eerste wn. van deze soort op friese bodem was
op 13 september 1976 [Limosa 50: 119].

NOARMANTSJE – NONNETJE

Noarmantsje Friese volksnaam voor de Koperwiek. Motief voor de naam: deze soort komt, net
als de Noarmannen (=Noormannen), uit het
noorden. Het kan zijn dat niet direct bij de naamgeving aan de Noormannen is gedacht. Er zijn in
het fries nl. wel meer soorten met -mantsje
‘mannetje’, zoals it Boumantsje ‘Witte Kwikstaart’, Burdmantsje ‘Baardmannetje, Dûkelmantsje ‘Strandplevier’, letterlijk ‘buitelmannetje’, zodat het beeld geweest kan zijn: ‘het uit
het noorden afkomstige ‘mannetje’’. De Vries
1911 zegt dat de naam van de “Gaesterlanske
lysterfangers” stamt. Het benoemingsmotief
“omdet se meast mei Noardewyn fongen wirde”
is ws. minder juist: bij oostenwind zullen de
meeste Koperwieken verschenen zijn; bovendien
ontbreekt in de naam het element wyn ‘wind’.
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Noddy Algemene benaming voor drie tropische, donkere Sternachtige vogels Anous minutus, A. stolidus (Linnaeus: Sterna) 1758 en A.
tenuirostris, die tot op heden nog nooit in de Lage
Landen zijn waargenomen. Evenals de wetenschappelijke namen Gr Anous ‘dwaas’ en Lat stolidus ‘dwaas’ betekent ook E Noddy weinig
vleiends: zoiets als ‘onnozele hals’. De motivatie
hiervoor is het weinig mensenschuwe gedrag; de
vogels lieten zich soms (door zeevarenden) zo
maar pakken, waarna ze werden opgegeten. Ook
de E naam Booby (<Sp bobo ‘dom, naïef’) is zo te
verklaren, en de N namen Dodo en Gek, mogelijk ook Kaugek en zuidN Zeezot ⇑.
Van West-Zanen 1601/1603 voert de N naam
Mallemeuw (‘malle Meeuw’) voor (ws.) de Noddy op St. Helena: “De Scheepvaarders hebbense,
om datse haar met de handen lieten grijpen, Mallemeuwen genaamt.” [Swaen 1941 p.74] {De
friese ‘vertaling’ hiervan is Mallemok ⇑, die later
voor de Noordse Stormvogel is komen te staan.
Een dergelijke verschuiving van betekenis zien
we ook bij de vogelnaam Burgemeester ⇑.}
Aangezien Linnaeus 1758 de soort noemt,
wordt hij ook behandeld in Houttuyn 1763
(p.154). Deze geeft hem de N naam “Amerikaansche [Zee-Zwaluw]” en zegt verder: “Van veele
Schryvers wordt deeze de malle Mosch geheten,
om dat zy zig met de Handen laat grypen … De
Engelschen noemen hem Noddy en de Franschen
Diable of Diablotin.” Schlegel 1844 noemt D
Gemeiner Noddi en F Noddi commun. Van
Balen 1915 gebruikt de naam Noddy als N naam
voor de soort; ook wordt door hem een zekere dr.
Schnee geciteerd, wie Domme Zeezwaluw in de
mond gelegd wordt.
ETYMOLOGIE E Noddy: WNCD 1980: ws. afkor-

ting van verouderd noddy-poll = hoddypoll ‘onhandige knoeier’; Weekley 1967 daarentegen:
ws. troetelnaam voor de eigennaam Nicodemus
<F Nicodème (1662) (=naam van een farizeeër,
die onnozele vragen stelde aan Jezus; Joh. 3:1,10);
ook F nigaut (1500) ‘domkop’ <Nigodème
(=Nicodème). De ‘vlaamse tegenhanger’ is wellicht Klaai ⇑.

Nonnetje Mergellus albellus (Linnaeus: Mergus) 1758 [ZVN] (lange tijd Mergus albellus) (1).
Bij Schlegel 1852 de officiële naam (vetgedrukt)
van deze bij ons overwinterende Eendensoort,
meer bepaald de kleinste der drie Zaagbeksoorten. Houttuyn 1763 noemt hem Witte Non in de
marge (op p.77), maar “Het Nonnetje” in de verklarende tekst bij plaat XXXVII fig 2. De E volksnaam White Nun [Ray 1678] is overgenomen uit
L Baldner’s Vogelbuch 1666, “ein grosse weisse
Nunn” [Lockwood 1993]. De naam is gebaseerd
op het zwart-witte verenkleed van het volwassen
%, dat aan het habijt van een non (=religieuze)
doet denken, ofwel het bruine verenkleed (en dan
met name de bruine kopkap) van het & of de juveniele vogel, dat aan het bruine habijt van (andere)
nonnen doet denken, ofwel beide. In andere talen
is de non om dezelfde reden ook in andere vogelnaam vernoemd, zoals F Mésange nonnette
‘Glanskop’ (bruin verenkleed, zwarte kopkap),
D Nonnensteinschmätzer ‘Bonte Tapuit’, It
Monachella ‘Blonde Tapuit’, letterlijk ‘nonnetje’, het verkleinwoord van It mònaca ‘non’,
vrouwelijke vorm van mònaco ‘monnik’; meer
sub Monniksgier) en de volksnamen D Nonnengans en N Nongans ‘Brandgans’ i.v.m. het
zwart-witte koppatroon dat aan een non doet
denken. Om dezelfde reden is ook de paap (zie
sub Paapje) in veel vogelnamen vernoemd, waarbij de kleuren bruin en rood een rol gespeeld zullen hebben. Pogingen om deze vogelnamen in het
N uit de verkleinvorm te halen, ontmoeten een
zekere afkeer, omdat men niet graag van de traditionele woordklank af wil wijken. Kennelijk was
(Witte) Non ten tijde van Houttuyn geen probleem. Jonston 1660 schrijft bij een afbeelding
van een % Nonnetje “Albulus aquaticus” (Tab.47
rechtsonder). Het eerste element correspondeert
met de naam ‘Wittertje’, die Houttuyn twéémaal
noemt: onder Mergus Albellus (p.78), maar óók
onder Anas Albeola, waarvan hij weet dat hij
(alleen) in Amerika voorkomt, maar waarover hij
niettemin schrijft: “Wy noemen hem het ‘Wittertje’.
(2) Volksnaam voor de Huiszwaluw ⇑ in Limburg, maar vooral in Brabant [WLD; WBD met
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kaartje p.111]. Veelal Nonneke(n). Ook Zusterke in Leende (NB) en Maseurke in Aarschot
(BB), synoniemen met hetzelfde benoemingsmotief: het zwart-witte uitzien.
ETYMOLOGIE N non <N “NONNE. Virgo …”
[VK c.1618] (hierin dus niet de betekenis van dit
woord als naam voor een vogel) <laat-Lat nonna
‘aanspreektitel van een kloosterlinge’ <vermoedelijk oorspr. een ‘lalwoord’ uit de kindertaal, in
klank, betekenis en oorsprong vergelijkbaar met
mam(m)a.

Noordelijke Fitis Phylloscopus trochilus eversmanni. Thijsse 1944 vermeldt: “Dit fitisje is
meer bruinachtig-groen en de wenkbrauwstreep
is bijna wit.” Williamson 1976 zegt dat dit een
“brown-and-white morph” van de Fitis is, het
“type … ‘eversmanni’ of some authors”. Qua N
naamgeving is de naam van het lemma (een
beetje) te beschouwen als de voorloper van de
Noordse Fitis P. t. acredula [Berg & Bosman
1994].

Snippen niet op: de Noordelijke heeft nl. een
langere snavel (E Long-billed Dowitcher) dan de
Zuidelijke (E Short-billed Dowitcher). Zie ook
onder Grote Grijze Snip.}

Noordelijke Troepiaal Inmiddels alweer verlaten N naam voor Baltimoretroepiaal Icterus
galbula ⇑ en Bullocks Troepiaal Icterus bullockii
samen, namelijk toen deze als twee ondersoorten
van één soort werden beschouwd (werden
gelumpt). Northern Oriole Icterus galbula was
toen de Am naam en de N was daar de vertaling
van. Hierbij verenigde het predikaat Northern de
oostelijke en de westelijke ondersoort tot één ‘algemeen in het ‘noorden’ voorkomende’ soort. Er
komen nog weer andere Icterus-soorten in zuidelijker streken van Amerika voor. – E Northern
Oriole, F Oriole du Nord.

Noordelijke Fluiter Oude N naam in Van
Dobben 1957 (p.32) voor de Noordse Boszanger.
Evenals in Groene Fluiter en Bergfluiter was hier
kennelijk gekozen voor de ‘familienaam’ of ‘achternaam’ ‘-fluiter’ (vgl. E warbler) i.p.v. ‘Boszanger’ (dit komt dichter bij D Laubsänger). De
naam is ook daarom nog zo gek nog niet, omdat
de Noordse Boszanger een triller als zang heeft,
die wel op die van de Fluiter ⇑ lijkt.
Noordse Boszanger

Noordelijke Grijze Snip Grote Grijze Snip
Noordelijke Zanger Oude N naam voor de
Noordse Boszanger ⇑ bij Eykman et al. 1937, 2
jaar na de eerste vaststelling van de soort in N
[Wilms 971022].
Noordse Boszanger Phylloscopus borealis
(Blasius: Phyllopneuste) 1858. In deze naam en
de volgende namen betekent het eerste element:
“uit het Noorden afkomstig” (dus níét uit Noorwegen afkomstig!). Voor Boszanger ⇑.
Deze naam kan niet uit het volk afkomstig
zijn, want de vogel is nog maar enkele malen in
N door zeer ter zake ingewijden vastgesteld. (Het
eerste N geval betrof een vuurtorenslachtoffer in
de nacht van 1 op 2 november 1935 bij Haamstede; het tweede een ringvangst op 13 september 1976 op Schiermonnikoog).
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Limnodromus scolopaceus (Say: Limosa) 1823.
Heeft zijn broedgebied in Amerika noordelijker
gelokaliseerd dan de verwante Zuidelijke Grijze
Snip = Kleine Grijze Snip L. griseus. Deze laatste
is nog niet in N met zekerheid vastgesteld. Merk
op dat noordelijk hier in tegenstelling staat tot
zuidelijk en niet wil zeggen: uit het Noorden
afkomstig. Hiervoor gebruikt men nl. in N vogelnamen het woord Noordse ⇑.
{Dit is de plaats er op te wijzen dat hier de zgn.
Regel van Bergmann mooi opgaat. Van twee verwante soorten met in breedte verschillend verspreidingsgebied is de soort die het dichtst bij de
Pool voorkomt het grootst. Dit is namelijk voordeliger voor het organisme in de warmtehuishouding. Eveneens is het in koudere omgeving
voordeliger om korte uitstekende lichaamsdelen
te hebben. Dit verkondigt de zgn. Regel van
Allen. Deze regel echter gaat voor beide Grijze
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Eykman et al. 1937 noemen N Noordelijke
Zanger [Wilms 971022]. In Van Dobben 1957
was de N naam Noordelijke Fluiter ⇑. Kist 1954
(ook 1962) noemt de soort op p.260 zoals in het
lemma, maar op p.258 (sub Grauwe Fitis): Noordelijke Boszanger. De huidige naam is ws. een
vertaling van D Nordischer Laubsänger, welke
naam inmiddels vervangen is door Wanderlaubsänger (‘Loofzanger die verre trektochten
maakt’; geen gekke naam, maar wat arbitrair:
ook de Fitis bijv. trekt over grote afstanden).
Het hoognoordelijke voorkomen van de soort
komt ook tot uiting in zweeds Nordsångare,
deens Nordsanger en ijslands Norðsöngvari, en
met andere woorden in noors Lappsanger (voordien Sibirisk Løvsanger (Collett 1892) en Nordisk
Løvsanger (1900) [Wilms 971022,4]), E Arctic
Warbler en F Pouillot boréal. Lat/Gr boreas ‘noordenwind’. In de oudere E en Am literatuur:
Evermann’s Warbler, naar de Duitser Eduard
Friedrich Eversmann (1794-1860), een ornitholoog die veel in Rusland reisde en het driedelig
boek Addenda ad celeberrimi Pallasii Zoographiam RossoAsiaticam schreef. Naar hem is ook
genoemd Columba eversmanni Bonaparte 1856,
de Oosterse Holenduif ⇑.
De Noordse Boszanger is de enige van de zgn.
‘Old World warblers’, die in Amerika broedt. Dit
is in de noordwestelijke helft van Alaska; het
betreft de ondersoort Phylloscopus borealis kennicotti (Baird). Deze vertoont ‘back-track migration’, want overwintert in Zuidoost-Azië (niet
ergens zuidelijk in de Nieuwe Wereld). Terres
geeft de volgende namen op: Arctic willow
warbler, Evermann’s warbler en Kennicott’s willow warbler.
De Amerikaan Robert Kennicott (1835-1866)
was een leerling van Jared Potter Kirtland (17931877), naar wie hij de door hem in 1856 ontdekte
Kirtland’s Water Snake Natrix kirtlandi noemde.
Kirtland werd ook (door Baird) benoemd in de
‘New World warbler’ Kirtland’s Warbler Dendroica kirtlandii (Baird) 1852 [Evans 1993]. Een
tiental Dendroica-soorten is wel eens of vaker
naar Europa verdwaald geraakt, maar de Kirtland’s Warbler nog nooit. Dat komt ook daardoor
dat de soort zelfs in Amerika zeldzaam is. Hij
heeft de eer dat hij de eerste Zangvogel ter wereld
was waarvoor een monument werd opgericht,
1963, in Mio, Michigan. Het werd gemaakt door
Leo Nelson uit Klakaska, Mich. Het stenen
monument is 4 voet hoog [Terres 1980 p.618].

Noordse Fitis Phylloscopus trochilus acredula
(Linnaeus). Moeilijk herkenbare noordelijke

ondersoort van de Fitis. Synoniem: Scandinavische Fitis. Zie ook sub Noordelijke Fitis. [Berg
& Bosman 1994; B&TS 1995]

Noordse Kwikstaart Noordse Gele
Kwikstaart Motacilla thunbergi1 Billberg 1828.
Soort (voorheen ondersoort) van Kwikstaart met
een donkergrijze bovenkop en een gele onderzijde bij het %. Deze komt in de Lage Landen
alleen op de doortrek voor, van en naar het Noorden. In deze naam en de volgende namen betekent het eerste element: “uit het Noorden
afkomstig”; dus niet: uit Noorwegen afkomstig!
In enkele gevallen is het deel Noordse niet
terecht. De Noordse Waterlijster ⇑ zou in de N
situatie beter ‘Noordelijke Waterlijster’ genoemd
kunnen worden.
Het woord Oosterse ⇑ als equivalent van Noordse
komt wel in vogelnamen voor, maar de woorden
westerse en zuiderse niet.
1

Carl Peter Thunberg (1743-1828) was een
zweedse arts, botanist en reiziger (voor de
Oost-Indische Compagnie), leerling van Linnaeus en latere directeur van de botanische
tuin te Uppsala. Auteur van Flora Japonica
(1784) en Prodromus plantarum Capensium
(1794). Naar hem is ook de in Afrika inheemse
sierplant Suzanne-met-de-mooie-ogen Thunbergia alata Bojer ex Sims genoemd [Jobling
1991; M&M p.465].

Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia (Linnaeus: Motacilla) 1758. Sterk op de Nachtegaal ⇑
gelijkende Zangvogel, die zijn hoofdverspreidingsgebied ten noorden, maar vooral ten oosten
van ons land heeft. De eerste wn. voor N dateert
pas van 1968. De naam is dus vooral een boekennaam.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam komt voor
bij Kist 1954, NAE 1958 en bij Van Dobben 1957;
in de laatste onder toevoeging van “(Sprosser)”
(p.34). Schlegel 1858 noemt de soort wel (maar
niet voor N, en zonder N naam) en zegt: “de
Sprosser der Duitschers.” Buekers 1903 noemt
ook alleen D Sprosser, Calkoen 1903 Sprosser of
Poolsche Nachtegaal ⇑.
Noordse Pijlstormvogel Puffinus puffinus
(Brünnich: Procellaria) 1764. Bij bepaalde weersen windomstandigheden in kleine aantallen voor
onze kust verschijnende soort van Pijlstormvogel ⇑. Broeden doen ze in de Lage Landen niet; de
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hoofdmacht broedt ten westen (niet zozeer ten
noorden) van ons. Tot de ‘introductie’ van de
naam Vale Pijlstormvogel ⇑ werden de zuidelijke
(overwegend mediterrane) populaties mede inbegrepen onder de naam Noordse Pijlstormvogel.
Fries Swartsnaffelmok ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1852 noemt
noordsche pijl-stormvogel (cursief), en als toenmalige wetenschappelijke naam Puffinus arcticus, Faber1 1822. Mogelijk is het element
‘noordsche’ de ‘vertaling’ van arcticus. Ten tijde
van B&O 1822 luidde de wetenschappelijke naam
Procellaria Anglorum, TEMM., en de N naam: De
Engelsche Onweersvogel. Inderdaad broed(d)en
er veel op de Britse Eilanden.

(Linnaeus: Procellarius) 1761. Bij bepaalde
weers- en windomstandigheden in kleine, maar
soms grote, aantallen voor onze kust verschijnende soort van Stormvogel ⇑. Broeden doen ze
in de Lage Landen niet; het is een soort van noordelijke kusten, in Eurazië zowel als Amerika. De
soort was al vroeg aan zeevarenden op noordelijke wateren bekend, waarvan een aantal oude N
namen getuigen, maar bij het landvolk is de soort
ook nu nog zo goed als onbekend.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam van het
lemma komt voor bij Schlegel 1852: De noordsche stormvogel (cursief). Bij B&O 1822 was het
nog: De grijze Onweersvogel. Bij Houttuyn
1763: Zee-Paard ⇑.

1

1

Fredrich Faber was een jong gestorven deens
ornitholoog (1796-1828), die door Stresemann
1996 veel lof kreeg toegezwaaid wegens zijn
scherp waarnemen (van o.a. vogels op IJsland)
en nuchter denkvermogen.

Noordse Stern Sterna paradisaea1 Pontoppi-

dan 1763. Stern ⇑ die broedt in het noorden van
Eurazië en Amerika, over het algemeen noordelijker dan de veel op hem gelijkende Visdief. Ook
in N komt de soort tot broeden, o.a. op Texel.
Maar lange tijd is de soort in N niet herkend, en
ook tegenwoordig is het dikwijls moeilijk
om langstrekkende Noordse Sterns van Visdieven te onderscheiden: het heeft geleid tot de
(scherts)naam (Noordse) Dief.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Albarda 1897 maakt
melding van het namenpaar “Noordsche of Zilvergrijze zeezwaluw” (p.93,133). De eerste
naam is mogelijk overgenomen van toenmalig D
Nordische Seeschwalbe [Meves 1886] en deze is
weer min of meer een vertaling van de wetenschappelijke naam Sterna paradisaea. Schlegel
1858 noemt nog geen N naam voor de soort,
omdat er dan ook nog geen officieel erkende wn.
in N gedaan is (“Komt waarschijnlijk ook, ten
minste toevallig, aan onze kust voor.”).
1

De oude Grieken geloofden in een “Huperboreioi”, een paradijs van gelukzaligheid in het
Hoge Noorden, misschien vanwege het eeuwige zonlicht (middernachtszon!) (Gr huper
‘voorbij’, Gr boreas ‘het noorden’). Lat hyperboreus ging later gewoon ‘(hoog)noordelijk’
betekenen; vgl. sub Grote Burgemeester.
[Wilms 970404,4]

Fulmarus1

glacialis

Noordse Waterlijster Seiurus noveboracensis (Gmelin: Motacilla) 1789. De naam van het
lemma staat in Kist 1962. E/Am Northern Waterthrush. Voor Noordse zie sub Noordse Kwikstaart.
Het betreft een soort uit de familie der Amerikaanse Zangers Parulidae, die in de Lage Landen
nog nooit waargenomen is, maar wel enige malen
in Engeland en in 2003 ook in Noorwegen.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Kist 1954 vermeldt
de soort niet.
vD 1904/1961 meldt “waterlijster” als benaming voor “watermeerle” resp. “waterspreeuw”,
een andere soort (zie Waterspreeuw).
Noordsijs Noorsijske Noorsijs Volksnaam
voor de Barmsijs in de oostelijke helft van
Noord-Brabant en een smalle strook van aansluitend Belgisch Limburg en Limburg [kaartjes in
WBD p.134 en WLD p.133]. De namen geven aan
dat de soort een noordelijk gelegen broedgebied
heeft, hoewel dit in feite ook voor de Sijs Carduelis spinus geldt. WLD geeft Noordsijs (in Sittard)
en Noordkneuter (in Hasselt) op voor de Frater,
maar mogelijk is hier van verwarring met de
Barmsijs sprake, al klopt het dat ook de Frater een
noordelijk van ons gelegen broedgebied heeft.
Noorman Volksnaam voor de Koperwiek in
Limburg [B&TS 1995, maar niet in WLD]. WVD
1996 geeft Noormannetje één keer op, nl. in
Kruishoutem (OVl), maar daarnaast ook nog
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Noordse Stormvogel

Latinisering van oudnoords Fãlm~r (9e eeuw
op Saint Kilda, ten westen van de Hebriden
[Lockwood 1993]). Oudnoords fúll ‘stinkend’
(vgl. E foul), oudnoords már ‘Meeuw’.

NOTENKRAKER – NUTEKREAKER

twee keer Noorse Lijster (in Houtem (WVl) en
Berchem (OVl)). De naam komt overeen met
fries Noarmantsje ⇑. Zie ook sub Oast-lyster.

Notenkraker Nucifraga caryocatactes (Lin-
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naeus: Corvus) 1758. De Notenkraker voedt zich
vooral met hazelnoten. Het inhakken op de verhoute dop is van afstand te horen (Bulteel 1992;
Oriolus). In N is hij een onregelmatige gast, soms
invasief; in de Ardennen broedt hij. Een historisch gedocumenteerde invasie was in het jaar
1753 [Vroeg 1764].
Fries Nutekreaker ⇑, gronings Neutnkroaker
[VPG].
E Nutcracker en D Nußknacker (Popowitsch
1780) en Nußbrecher (Gesner 1555) lijken op de N
naam. Officieel D Tannenhäher (letterlijk ‘Dennen- of Sparrengaai’) lijkt op N Dennenekster ⇑.
Note(n)kraker is in Kruishoutem, Bevere en
Geraardsbergen (alle OVl), Turnhout (A) en
Tongeren (BL) een naam voor de Appelvink
[WVD; WBD; WLD].
Houttuyn 1762 (p.317) noemt Linnaeus’ 34e
‘Raaf’, “Corvus Caryocatactes”, Nootekraaker,
hoewel hij in de Bladwyzer (1763) Nootenkraaker spelt, net als B&O in 1822.
Opmerking m.b.t. de spelling: In samenstellingen schreef men (vóór 1996) als tussenklank
-en- (i.p.v. -e-) indien het eerste lid noodzakelijk
de gedachte aan een meervoud opwekte. Dat was
bij Notenkraker het geval. De vogel moest om in
leven te blijven wel meerdere noten kraken, een
noodzaak die voor het huishoudelijk instrument
notekraker niet direct gold. Niettemin werd in
het ‘Groene Boekje’ de spelling Notekraker voorgeschreven (en ‘onder protest’ in Van Dale overgenomen)! In de nieuwe spelling van na 1995
worden de vogelnaam Notenkraker en ook het
huishoudelijk instrument notenkraker gespeld
met tussen-n, omdat het grondwoord noot alléén
het meervoud noten kent.
ETYMOLOGIE N noot <N NOT [VK c.1618]
<mnl not(t)(e) (zie ook mnl note sub Nôtfink);
fries nút; D Nuß <mhd nuz <ohd (h)nuz; E nut
<middelengels nute, note <oudengels hnutu;
zweeds nöt, noors nøtt, deens nød <oudnoords
hnot. Oudiers cnū, gaelisch (schots) cnù, cnò;
Lat nux, nucis (vgl. wetenschappelijke naam)
{van laatLat nucarius ‘Notenboom’ >mnl
nokernoete [JvM c.1266, boek VIII vs.595] >mnl
okernote, ockernote (metanalyse) >N Okkernoot Juglans regia (=Walnoot)}

Kraker: nomen agentis bij het ww. kraken
<mnl craken <ohd krahhon, alle geluidsnabootsende woorden. Idg *ger- ‘kraken, kraaien, krijsen etc.’ (zie Kraai en Kraanvogel). Sinds 1970
heeft het N woord kraker er een heel nieuwe betekenis bijgekregen: “iemand die een leegstaand
huis binnendringt voor bewoning” [Sijs 2001].

Nôtfink Nôtmosk Friese namen voor de
Ortolaan ⇑, waarvan de eerste de officiële is
[Boersma 1972; ViF 1979]. Fries Mosk betekent
‘Mus’ en fries Fink betekent ‘Vink’, maar ook de
Gorzen worden in het fries wel -mosk en/of -fink
genoemd: vgl. Koarnmosk en Reidmosk, Gielfink en Sniefink. De naam slaat op de broedbiotoop: fries nôt ‘graan, koren’ (terwijl fries koarn
=‘Gerst’). Maar de Ortolaan is in Friesland een
zo goed als onbekende broedvogel. De friese
naam, die aan De Vries 1911 nog niet bekend
was, is daarom misschien overgenomen uit het
D (Kornfink [Wüst 1970]), net zoals fries Koarnmosk (=Grauwe Gors) met D Gersthammer,
Gerstvogel, Gerstling correspondeert.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Nôtfink, Nôtmosk
<Noatfink, Noatmosk [De Vries 1928]. De Vries
1911 gaf op geen friese naam voor de soort te
kennen (p.83).
ETYMOLOGIE nôt: fries nôt ‘graan, koren’ <fries
noat <oudfries note ‘opbrengst van landbouw en
veeteelt’ [NEW 1992 sub genoot]) / mnl note ‘opbrengst van het land; jaarlijks akkergewas’ [MH
1932]). Deze woorden zijn etymologisch verwant
met het ww. genieten, en niet met noot ‘vrucht’
waarvoor zie sub Notenkraker.
Nukkerjaan Benaming voor de Kauw te Loker
(WVl) [WVD 1996]. De naam is ws. het metanalytische product van *Ukkerjaan (zie daarvoor sub
Uikerjaan) en de slot -n van het voorafgaand
lidwoord den, een of ’nen.
De naam Uikerjaan staat voor de Steenuil;
zowel Steenuil als Kauw zijn luidruchtige soorten. [mb.98K,17]
Nutekreaker Officiële friese naam voor de
Notenkraker ⇑ [Boersma 1972; De Vries 1928].
Hoewel de Friezen al in 1893 een waarnemingsgeval van de soort binnen hun grenzen hadden,
gaf De Vries 1911 bij de fryske namme een “?”
(p.53).

OAKSTER – OEBELLAWERK

Oakster Gronings voor Ekster (Aakster). Idem
is Oalraaiger gronings voor ‘Aalreiger’ (=Blauwe
Reiger) [VPG 1983].
Oastlyster Oastmantsje Ws. inmiddels verouderde friese namen voor de Zanglijster. De
Vries 1911 (en 1928) vermeldt eerstgenoemde
naam “by de Gaesterlânske lysterfangers …
omdet se meast mei Eastewyn fongen wirde.”
De tweede naam komt in De Vries niet
voor; wél noemt hij Noarmantsjes (letterlijk:
‘noor(d)mannetjes’), ook weer bij de Gaasterlandse Lijstervangers, als naam voor de Koperwiek, “omdet se meast mei Noardewyn fongen
wirde”. De tweede naam wordt genoemd in ViF
1979 (p.1122). Alle genoemde namen staan ook
in Zantema 1992 en B&TS 1995; in Visser 1993
staat bovendien nog Noardlyster als friese naam
voor de Koperwiek. B&TS vermelden Noorman
en Oostlijster als namen voor resp. Koperwiek en
Zanglijster in de provincie Limburg. De Vries
1911 noemt noordfries Uastenwinj-fügel als
naam voor de Roodborst op Sylt. Alle soorten
komen op de (najaars)trek soms in flinke aantallen voor, inderdaad vooral bij oostenwind.

371

O

Oebellawerk Brabantse volksnaam voor de
Veldleeuwerik in het piepkleine plaatsje Pamel
(BB, op de grens met OVl) [Wilms 981007; WBD
p.162].
In Pamel en omstreken wordt de ‘o’ soms [oe]
uitgesproken [Van Den Heede 1996 p.26]; op
veel plaatsen in die regio wordt ook de ‘h’ niet
uitgesproken; WBD ‘normaliseert’ de naam van
het lemma daarom tot “Hobbelleeuwerik”.
Swanenberg 2000 (p.48; contra p.58) brengt de
naam in verband met mnl hobbelen, hobelen
‘draaien, wentelen’. Dit is vrijwel zeker juist. De
vogel is dus benoemd naar de vliegwijze (tijdens de
baltsvlucht), welke de mensen altijd gefascineerd
heeft (vooral ook door het bekende probleem dat
de duidelijk hoorbaar zingende Veldleeuwerik
door zijn grote hoogte toch maar zo moeilijk in
het vizier te krijgen was.
Mnl hob(b)elen is ook het ww. geweest dat aan
F Hobereau ‘Boomvalk’ ten grondslag lag. Hobereau is in 1370 gevonden; eerder was er oudf
Hoberel (1196) [Robert 1993] en Hobet [Weekley
sub hobby, 2e homoniem]. E Hobby ‘Boomvalk’
(c.1440 Hoby) is uit het oudf overgenomen.
Indien we er van uit zouden gaan dat oudf
Hoberel niet de naam voor de destijds slecht
bekende Boomvalk Falco subbuteo, maar die
voor de veel beter bekende Torenvalk F. tinnun-
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culus is geweest, valt de overeenkomstige wijze
van vliegen tussen Veldleeuwerik en Torenvalk
nog veel meer op: beide soorten kunnen al klapwiekend stilhangen in de lucht. Mnl hob(b)elen
zou daarvoor wel eens het toegepaste ww. kunnen zijn geweest. Voor het latere wikelje en bidden zie sub Wiekel.
N zwemen is ook aan de Torenvalk gerelateerd
(als Valkeniersterm); zie daarvoor sub Zwemmer.

Oehoe Bubo bubo (Linnaeus: Strix) 1758 (1)
Deze grote Uilensoort werd in 1973 voor het
eerst met zekerheid in N vastgesteld. De naam
zal daarom niet N van oorsprong zijn. D Uhu en
N/fries Oehoe bootsen de roep van deze Uil na.
Te verwachten valt dat de naam uit D Uhu is
overgenomen. Inderdaad geeft Schlegel 1858
daarvoor een aanwijzing, omdat hij in een korte
bespreking van de europese, maar niet-N vogelsoorten de naam Oehoe nog niet noemt, maar
wel naar de D naam verwijst (p.70): “De ‘Groote
hoornuilen’ (Bubo). Veelal aanzienlijk grooter
dan onze Ooruil, maar de ooropening klein.
Onder deze behoort de Uhu der Duitschers,
Bubo maximus, over de twee voet lang, die zelfs
in Westphalen, maar nog niet in ons land aangetroffen werd.” Houttuyn 1762 geeft voor Linnaeus’ Strix Bubo de N naam Schuifuit (⇑, ook
voor de etymologie): ”… deeze Soort, dien wy
Schuifuit noemen, voert [in ’t Fransch] den naam
van grand Duc of grooten Hertog.” F Grand-duc
d’Europe [CAF 1997], waarbij de ‘oren’ misschien in verband gebracht werden met de couronne ducale (‘hertogskroon’, met veren erop)
[Wilms 970807; C&C p.99].
(2) Oehoe: “ooruil of ransuil (Bubo ignarus)”
[vD 1961/1970]. Mogelijk een misapplicatie.
Zie voor de etymologie onder Uil en Schuifuit.
Oele Schrijfwijze voor Uil in diverse dialecten.
Fries Ule; ûle bij kleine beginletter, o.a. in de
betekenis ‘dom persoon’.
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Oeloe “Visuil (Smilonyx ceylonensis) in Indië
en Z.-Azië, leeft van vissen” [vD 1961/1970].
Bedoeld is hier de Bruine Visuil Ketupa zeylonensis (Gmelin: Strix) 1788.
Een indisch woord voor ‘Uil’ is Ullu [Weinstein 1985 p.114]; gezien de onomatopoëtische
aard van veel namen voor Uilen, hoeft het niet te
verbazen dat ‘indisch’ Ullu op oudernieuwN
*Oele lijkt. Vgl. ook Lat Ulula (<Lat ululare
‘huilen’), sub Sperweruil.

Oestervisscher Volksnaam voor de Scholekster in Groningen, opgegeven door Gavere &
Bemmelen 1856. Deze naam werd vervolgens
ook door Schlegel 1858 overgenomen (voor Groningen), maar VPG 1983 vermeldt deze naam niet
meer. Albarda 1897 noemt dan Oestervischer als
naam in Zuid-Holland. Misschien was het niet
meer dan een vertaling van D Austernfischer.
Bij de naam Oestervanger laat Houttuyn 1763
doorschemeren dat de naam niet meer dan een
vertaling van een buitenlandse naam is; in dit
geval van de F: “BRISSON geeft ’er den Geslagtnaam Ostralega of Huitrier, dat is Oestervanger
aan.” Daarnaast vermeldt Houttuyn de naam
Schol-Aakster, zowel voor het geslacht als voor
de soort. Schlegel 1828 gebruikt de naam Oestervanger ook (p.168).
Oeverloper Actitis hypoleucos (Linnaeus:
Tringa) 1758. Veelal aan oevers van waterpartijen lopende Steltloper uit de familie der Ruiters ⇑. De N naam is vermoedelijk een vertaling
van D (Fluß) Uferläufer (letterlijk: ‘(rivier)oeverloper’), mogelijk via Schlegel (1844 en 1852).
Noors Strandsnipe (letterlijk: ‘strandsnip’) is
een minder geslaagde naam, omdat deze soort
zich bijna altijd ophoudt aan oevers van zoet
water, bijna nooit aan het (zee)strand. Ook de
Zweden noemen deze soort een ‘snip’: Drillsnäppa (zweeds drilla ‘vibreren, met een triller
zingen’); deze naam komt wat benoemingsmotief betreft overeen met de oude D naam Trillernder Uferläufer [Schlegel 1844 p.91].
Houttuyn 1763: “Deeze wordt de kleine
Tringa geheten, om dat hy kleiner is dan de voorgaande [Tringa ochropus], en Hypoleucos, om
dat hy geheel wit is van onderen. De Duitschers
noemen hem Pfisterlein, de Sweeden Snaeppa,
en wy Haairsnepje. Onder de Engelschen is hy
by den naam van Sandpiper, onder de Franschen
by dien van Guignette bekend.” ZuidD Pfisterlein is letterlijk ‘bakkertje’; vermoedelijk is de
vogel naar de witte onderzijde zo genoemd; dit
correspondeert met de latijnse naam Gallina
hypoleucos bij de Zwitser Gesner (1555); de E en
F naam zijn sedert 1763 bijna ongewijzigd gebleven (Common Sandpiper, resp. Chevalier guignette). Haarsnip ⇑ is nu de friese naam voor het
Bokje; niet onmogelijk dat Houttuyn Oeverloper
en Bokje (uit eigen ervaring) onvoldoende kende
en zo ook de namen door elkaar haalde, maar
anderzijds kan Haairsnepje inderdaad een naam
voor de Oeverloper geweest zijn.
Schlegel 1852 geeft de naam ‘gewone oeverlooper’ in cursief schrift, m.a.w. die naam draagt

OEVERPIEPER – OLIEMEREL

nog een weinig officieel karakter. In Schlegel
1858 staat dan: “Oeverlooper, ook Steenvink
genoemd”.
ETYMOLOGIE N oever <mnl oever; fries oere,
ouwer (beide woorden thans in het fries ongebruikelijk, men spreekt van kant of wâl) <oudfries over; mnd over; D Ufer <mhd uover;
oudengels ofor, ofer. Buiten het germaans zijn
verwant Gr épeiros, dorisch ápeiros. {De N [oe]klank gaat terug op germ ô en deze weer op idg â
(voorbeeld: Lat frater >gotisch brothar >ohd
bruoder >N broeder =Klankwet nr.12; verder
idg p > germ f =Klankwet nr.7.}

Oeverpieper

Anthus petrosus (Montagu)
1798 ssp. littoralis1. In de Lage Landen ’s winters
verblijvende Piepersoort (op stenen zeeweringen
en op schorren). Broedt in Scandinavië aan de
zeekust. Omdat bij N ‘oever’ niet gedacht wordt
aan de landbegrenzing van de zee, is de naam nogal ongelukkig, in tegenstelling tot de naam van de
soort Oeverloper, die juist heel goed gekozen is.
Toen Oever- en Waterpieper nog tot één soort
gerekend werden, waren er toch al deze twee N
namen voor elk; ook toen was de naam Oeverpieper dus niet te verdedigen (voor de Waterpieper
ware hij passend geweest). De oude D naam
Uferpieper is daarom dan nu ook verlaten; maar
de nieuwe D naam Strandpieper is al even ongelukkig: de vogel komt maar zelden op het
(zand)strand voor. Fries Stienpiper is een toepasselijker naam, overeenkomend met de wetenschappelijke naam (Lat petra <Gr BXJDα pétra
‘rots, steen’). Lat litoralis <Lat litus ‘strand,
kust(streek)’.
1

Subspeciesnaam is van C L Brehm, 1823 [BWP
5,393].

Oeverzwaluw Riparia riparia (Linnaeus: Hi-

Oliemerel Kennelijk oude volksnaam voor de
Wielewaal, naar de kleur (geel of geelgroen) van
olie, of olie is een povere imitatie van de zang.
Daarnaast komen ook de volksnamen Goudmerel en Goudlijster ⇑ voor, naar de kleur.
Houttuyn 1762 schrijft: ”… de Heer BRISSON
plaatst hem in ’t Geslagt der Lysteren; gelyk men
hem ook, in Nederland, plagt te noemen GoudMerel en in Brabant Oly-Merel.” Nog ouder is de
vermelding van de naam in HG 1669 (ook in
Geßner 1555): “Die Brabander nennen etliche
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rundo) 1758. In steile oevers broedende Zwaluwsoort. De oevers moeten uit zodanig materiaal
bestaan, dat de vogels er met hun pootjes nestgangen in graven kunnen. Over het algemeen is
het type oever dat voor de Oeverzwaluw geschikt
is, voor de (niet-verwante) Oeverloper ongeschikt, en andersom. D Uferschwalbe. Fries
Ierdswel ⇑. letterlijk ‘aardzwaluw’. Zie ook
Modderswel, Schaarzwaluw, Schierzwaluw en
Schoorzwaalf.
Lat Riparia <Lat ripa ‘oever’, oorspronkelijk
‘steil afgebrokkelde rand’ [Muller-Renkema].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
(p.610) noemt als ‘officiële’ N naam voor de soort

Strand-Zwaluw, welke naam hij niet nader verklaart. Wel noemt hij in zijn tekst, hieronder
integraal weergegeven, tal van andere, deels toegelichte namen:
“(4) Zwaluw die Aschgraauw is, met de Keel en
den Buik wit. Van de Schryvers wordt deeze
genoemd de Oever-Zwaluw, of Drepanis, wegens
hare Zeissenswyze Staart. De Engelschen noemenze gemeenlyk Sand-Martin of Banck-Martin,
om dat zy haare Nesten in de Zandbanken aan
den Oever der Zee of in de Duinen maakt. Van de
Sweeden wordt zy Strand-Swala, dat is StrandZwaluw geheten. De Duitschers geeven ’er ook
den naam aan, van Ryn- en Wasser-Schwalbe:
men zou ze Aard-Zwaluw noemen kunnen. Het
is die, waar van de Heer COLLINSON meldt, dat
op zyn verzoek dezelven ’s Winters in haare
Holen gezogt, maar niet gevonden waren; ’t welk,
ook in dien opzigte, de Stellingen van KLEIN, die
haar een Winterverblyf in de Aarde toeschryft,
omver stoot. En, inderdaad, het is de ongerymdheid zelve, dat de Water-Zwaluwen; want dus
noemt men ook deeze, zig ’s Winters in de Aarde
begraaven, en de Lugt-Zwaluwen in ’t Water
kruipen zouden! De Strand- of Zand-Zwaluw,
daar wy thans van spreeken, is kleiner zelfs dan
de kleine of Boeren-Zwaluw [N.B.: bedoeld wordt
de Huiszwaluw Delichon urbica!], hier voor
beschreeven. De Pooten zyn van agteren, tot aan
de Vingeren toe, met Wolligheid bezet.”
NV 1770 noemt de namen Oever-zwaluw en
Aerd-zwaluw. B&O 1822: “De Aard- of Oeverzwaluw.”
Schlegel 1852 geeft “De oeverzwaluw”, maakt
melding van een verdwenen kolonie “aan de
oevers van het kanaal bij de tweede Katwijksche
sluis” en “Broeit aan de hooge oevers der riviertjes in Noord-Brabant (VERSTER)”. Zie in dit verband (“hooge oevers”) ook onder Schoorzwaalf.
De Oeverzwaluw was al bij Turner 1544, Eber
& Peucer 1552 en Gesner 1555 bekend [Suolahti
1909]. Jonston 1660, Tab.42: “Hyrundo Riparia
Waßer Schwalb Spijr”.

OME KEES – ONWEERSVOGELS

Vögel so ganz goldgelb sind/ Goldmerles/ oder
Oli-merles. D. Geßner vermeint dieses sey der
Vogel welcher von etlichen Lateinischen Scribenten Oriolus, das ist Widwal genennet wird/.”
(p.II-43) Suolahti 1909].
Meertens 1950, die een onderzoek deed naar de
benamingen voor de Wielewaal in N en VlaamsBelgië, maakt van deze naam echter op geen enkele manier melding meer, en ook WBD 2001
noemt de naam niet. Wüst 1970 noemt nog de D
volksnaam Olivenmerle voor de soort.
ETYMOLOGIE N olie <mnl olie (1270 [VT], Willeram 1100 [Sijs]), oly, olei sedert 7e eeuw ontleend <volksLat olium <Lat oleum <Gr élaion
‘olijfolie, zalfolie’ <Gr elaía ‘Olijf(boom) Olea,
olijf’; gotisch alew (4e eeuw). Het woord is door
het gebruik in de kerktaal (olie voor sacramenten
en de eeuwige lamp) wijd verspreid. Sedert de
winning van aardolie heeft het woord ook de
betekenis daarvan gekregen, via het (nu obsolete?) woord steenolie =petroleum [vD 1904].

Ome Kees Volksnaam voor de Blauwe Reiger
op Midsland, Terschelling [Zwart 1985 p.164]
{In de Wieringermeer heet een weg Oom Kees
Weg; misschien is deze genoemd naar het voorkomen van Blauwe Reigers in de sloot ernaast.}

Waddenzee naar het land gevlogen kwamen (1).
Als zij dit deden vóór het slechte weer begon, had
ditzelfde gedrag een weersvoorspellende waarde.
Ook de groningse naam Störmvogel was in gebruik voor stormaankondigende Meeuwen (volgens VPG 1983: de Stormmeeuw). Vergelijk fries
Unwaarsfûgel, dat later de officiële naam voor de
Stormmeeuw is geworden. De naam van het
lemma gold aanvankelijk vermoedelijk vooral
voor Zilvermeeuwen of voor Meeuwen in het
algemeen.
Bij Jacob van Maerlant c.1266 werd al (in de N
literatuur) verband gelegd tussen ‘de Meeuw’ en
de storm:
vs.2627 Meauca dats der mewen name,
Een voghel ist onbequame,
Al es si1 gheplumet wit haer vel,
Na hare macht so es si fel2.
Bi visschen leeft si in die zee.
Want sine beghert ghene dinghe me3
Tetene dan van verdronkenen man4,
So ontgonnet sine in doghen dan5.
Als een stoerm naken sal6,
Roepen si ende maken ghescal,
Ende dat coemt hem van joye,
Om dat si hopen der proie.
1
2
3

Ongeluksgaai Oude N naam voor de Taiga-
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gaai ⇑, bijv. in Van Dobben 1957. D Unglückshäher (Häher ‘Gaai’). De speciesnaam infaustus
is Lat voor ‘onheil brengend’. Noorse volksnaam
Ulykkesfugl (letterlijk ‘ongeluksvogel’; de naam
wordt door Haftorn 1971 niet meer genoemd) en
zweeds Olyksfogel bij Rudbeck c.1704 [Hennicke
1901; Anfält et al. 1985]. In Noorwegen en Zweden was de soort als onheilsbode bekend [Jobling
1991 p.115; Wilms 970318; mb.98J,17]. Houttuyn 1762 wist dit ook al, van Linnaeus, die hij
citeert: “In Sweeden is de naam Lappskata [letterlijk: ‘Lapse Ekster’] en Olycksvogel, wegens
zyne stoutheid; want LINNÆUS merkt aan, dat hy
hun in de Laplandsche Bosschen, onder ’t maaltyd houden, dikwils de Spyze ontroofde; waar
van mooglyk de bynaam, van infaustus, zal oorspronglyk zyn.”
Houttuyn noemt de soort overigens RotsMerel, denkt namelijk dat het dezelfde soort is
als de Rode Rotslijster.

Onweersvogels Groningse volksnaam [VPG]
voor de Stormmeeuw ⇑, die bij harde wind en
regen (niet noodzakelijk met bliksem!) vanuit de

4
5
6

Meeuw is vrouwelijk
kwaadaardig
meer
dan van drenkelingen te eten,
waarvan ze met de ogen begonnen.
[daar heb je al de “stormmeeuw”!]

(2) N naam bij Houttuyn 1763 (p.91) voor het
hele geslacht Procellaria bij Linnaeus 1758 (“De
naam van Procellaria of Onweers-Vogel wordt
aan dit Geslagt gegeven, om dat de Vogelen, daar
toe behoorende, het naderend Onweer, van Stormen of Orkaanen, de Zeeluiden schynen aan te
kondigen”). Linnaeus noemt slechts drie soorten:
Procellaria pelagica, P. aequinoctialis en P. capensis, thans hetende Stormvogeltje ⇑, Schoenmaker [Löfgren 1985] (zuidafrikaans Bassiaan) en
Kaapse Duif (Daption capense), maar door Houttuyn genoemd Gewoone Onweers-Vogel, Groote
Zwarte Onweers-Vogel resp. Kaapsche OnweersVogel. Verder noemt Houttuyn dan nog het ZeePaard ⇑, dit is de Noordse Stormvogel (Lat procella ‘storm’). Een deense naam bij Teilmann
1823 luidt: Uvejrsfugl; hiermee wordt deens
Stormsvale (=Stormvogeltje) bedoeld. Deens uvejr
‘onweer’. Er is ook D Gewittervogel (letterlijk ‘onweersvogel’), maar die staat voor de Wulp [Wüst].
ETYMOLOGIE
fries ûnwaar <fries ûnwaer
<oudfries unweder ‘slecht weer’.

ONWEERSZWALUW – OOIEVAAR

stemde(n) (goropisme) [vDE]. Iets anders is de
oorsprong van de letter o: Bodmer 1997 (p.59)
laat in een tabel de moabitische o, die er net zo
uitziet als onze (Lat) o, voorafgaan door de oudegyptische hiëroglief die ermee overeenstemt: een
gestileerde oogkas met oog (omtrek van de iris).
Het overeenstemmende symbool in het Sinaïschrift is iets ronder dan het oudegyptische en komt
daarmee in vorm dichter bij de huidige letter o.
Gierzwaluw

Onweerszwaluw Onweerstieters

Benamingen voor de Gierzwaluw in Zeeuws-Vlaanderen [B&TS 1995]. Gierzwaluwen komen vooral
op de trek door (in West Zeeuws-Vlaanderen),
maar soms opvallend massaal voor een onweersbui uit. Tieters (mv.) zal onomatopoëtisch bepaald zijn. Fries Tongerswel [De Vries 1911/1928]
is qua motivatie hetzelfde.

Onze-Lieve-Vrouwvogeltje Onze-LieveVrouwevogeltje Zouden westvlaamse volksnamen zijn voor Paapje [De Bo 1873/1892] en
Grauwe Vliegenvanger [WVD]. De laatste soort
broedt inderdaad soms in Mariakapelletjes
(waarvoor zie sub Kapellevogeltje) en draagt zijn
naam dus terecht. Met “Paapje” zal De Bo het
Blauwpaapje bedoeld hebben: dit is de Gekraagde
Roodstaart. Het Paapje Saxicola rubetra broedt
nooit in Mariakapelletjes en nestkastjes.
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-oog -eachje Onderdeel van de vogelnamen
Roodoogvireo, Witoogeend, Witoogmeeuw en
fries Goudeachje ⇑.
Houttuyn 1763 had in zijn “Bladwyzer” maar
één vogelnaam met oog: Rood-Oog als N naam
voor de Roodflanktowie Pipilo erythrophthalmus
(Linnaeus: Fringilla) 1758 uit Noord-Amerika.
ETYMOLOGIE N oog <N ooghe, oghe, oeghe,
aughe [VK] <mnl oge (c.1270), oghe (4e kw. 13e
eeuw); oudnederfr, oudsaksisch ōga; D Auge
<mhd ouge <ohd ouga; fries each (mv. eagen)
<oudfries āge; E eye <oudengels ēage; færøers
eyga, ijslands, nynorsk auga, noors øye
(riksmål), zweeds öga, deens øje <oudnoords
auga; gotisch augô. Zie Klankwet nr.21. Verwant
zijn Lat oculus, bulgaars okó <oudslavisch oko en
N optiek (<Gr); klankwettig was daarom germ
*agô te verwachten, maar dit werd (tot) *augô,
wellicht onder invloed van *ausan ‘oor’ [VT].
Oog werd door Willem Bilderdijk (1756-1831)
etymologisch verklaard uit de rondheid van het
menselijk oog, waarmee de letter(s) o overeen-

Ooievaar Ciconia ciconia (Linnaeus: Ardea)
1758. Deze karakteristieke vogel (groot en wit)
was/is goed bekend bij het volk, al was hij bijna
uit het nederlandse landschap verdwenen.
Als brenger vanuit de hemel van nieuwe groeikracht na een lange winter was hij bij de oude
Germanen de heilige vogel van de god Donar.
Ook bij de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen stond de vogel in hoog aanzien [G&G].
De soort werd gezien als de brenger van voorspoed en geluk; zo werd hij ook het symbool van
nieuw mensenleven, d.w.z. aan kinderen werd
verteld dat de Ooievaar de baby’s bracht. I.t.t. in
het E (in Engeland ontbreekt hij als broedvogel,
en is hij op de trek zeldzaam), zijn er in het N en
het D vele volksnamen, die echter (op de naam
Stork en verwante namen na) mogelijk (zie slotalinea) op één noemer terug te brengen zijn.
Daarbij zijn te onderscheiden:
1. een ‘nederlands-saksische’ groep, waarin het
tweede element van de naam begint met een v
(Ooie-vaar), en
2. een ‘(neder)duits-friese’ groep, waarin het
tweede element begint met een b (Ade-bar).
1. Tot de eerste groep behoren N Ooievaar
<Oyevaer [VK] <mnl Odevare [JvM c.1266],
Odevader, Oudevare; saksisch Uiver ⇑, Euver ⇑,
Heiluiver ⇑, Heilöver, Eileuver ⇑, Eillever, Ellever en fries (lokaal) Oaijefaer.
2. Tot de tweede groep behoren fries Earrebarre ⇑, en lokaal fries Hearrebarre, Eabarre,
Arrebarre, Adebar en Eiber, Eibert ⇑, oostfries
Adebar, Abar, Hâd(e)bar, noordfries Ârebâri,
helgolandfries Wyt-Ârebar en andere variaties
[Suolahti 1909; De Vries 1928], gronings Aaiber,
Aibert ⇑, oostfries/nederduits Adebar <mnd
Adebar, Edebar, Edebere; ohd Odobero, Odoboro
[Suolahti]. Mnl (ook) Adeber en Aber.
1. Uitgaand van mnl Odevare zijn andere vormen klankwettig te verklaren:
Vlaams Ovaar, Ovare kunnen zijn ontstaan door
syncope van de d en verdwijning van de volgende
lettergreep (net als kou uit koude en scha uit
schade), Oievaert (1514) en Oyevaer (Kiliaan
1599) zijn ontstaan door d > - > j overgang (vgl.
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vervolg OOIEVAAR

rooie uit rode en broeyen uit broeden) en Ouwevair (1483) door d > - > w overgang (vgl. ouwe
uit oude). In mnl Odevader is in het tweede deel
een hypercorrecte d opgetreden. Een hypercorrecte h hebben mnl Houdevare en oostfries
Hadebar, mogelijk ook Heileuver ⇑.
2. In sommige friese namen is kennelijk door
assimilatie de oorspr. d (Adebar) in r(r) (Earrebarre) veranderd.
ETYMOLOGIE Een verklaring van de namen uit
de tweede groep, waarvoor ohd odobero (14e
eeuw) model staat, luidt ‘drager (bero) van heil,
geluk, zaligheid en rijkdom’ (vgl. N vruchtbaar,
letterlijk ‘vrucht-dragend’). Ohd ôt, oudsaksisch
ôd, oudengels êad, oudnoords auðr, gotisch aud,
auda-; zie Klankwet nr.21. Het is ws. aanwezig in
N kleinood ‘klein kostbaar voorwerp’. Volgens
Suolahti is het echter niet zeker dat de eerste o in
odobero lang is (dat zou, wil het van germ *aud
komen, wél moeten); in D (dial.) Otber (holsteins Ottebar) en mhd otbär [Suolahti] is die o
nl. kort. Van deze namen is het element otter in
D (dial.) Heinotter en Hannotter ‘Ooievaar’ afgeleid (zie ook sub Heileuver).
Krogmann 1936 [NEW] meent dat de v, die in
de namen uit de eerste groep voorkomt, niet uit
het ww. beran ‘dragen’, dat aan de namen uit de
tweede groep ten grondslag ligt, kan worden verklaard. Om dan tóch een verklaring voor de
namen uit de eerste groep aan te dragen, gaat
Krogmann uit van -faran (‘gaan, lopen’; ook ‘varen’ en ‘rijden’) als tweede element en het eerste
element van de namen wordt geïnterpreteerd als
(/gereconstrueerd tot) germ *ud- ‘moerassige
plaats’. De betekenis van het geheel (*uda-faran)
is dan ‘moerasganger’, naar de gewoonte van
Ooievaars om zich in waterrijke streken op te
houden. De namen met de interpretatie van
‘heilbrenger’ voor de tweede groep zouden dan
pas secundair (maar al wel in een vroeg stadium),
door volksetymologische invloed, zijn ontstaan.
Mogelijk heeft Krogmann *ud- aangenomen om
in de vogelnaam de letter d te verklaren. Deze
correspondeert echter met germ t, zodat de d uit
volksetymologie moet zijn voortgekomen; het
volk begreep immers het woord od- ‘heil’. {Om
die reden had Krogmann misschien ook wel kunnen uitgaan van germ *agwjo (>N ooi ‘uiterwaard, plaats aan het water’, zoals in menig
aardrijkskundige naam (Ooijpolder, Wadenoijen, Acquoy etc.)).} Maar ‘moerasganger’ is, hoewel goed gemotiveerd, toch tegelijk minder
overtuigend omdat alle andere vogels van het formaat Ooievaar ook vochtige plaatsen bezoeken
om te foerageren. Daarbij zien en horen (dus ‘beleven’) de mensen de Ooievaar integendeel het

vaakst wanneer hij nestelt en dat is juist níét
direct in het “moeras”, maar in de onmiddellijke
nabijheid van de huizen en boerderijen (ook op
kerken).
FWH lost ‘het probleem van de v in de tweede
lettergreep’ op, door odo- ‘geluk, goed, bezit, rijkdom, zegen’ te combineren met *faran ‘varen,
gaan’ en het geheel te omschrijven als ‘hij die
met geluk komt’.
Voor de meest oorspr. naam van de vogel is het
ook nog mogelijk om uit te gaan van een constructie waarin lb̄ voorkomt: deze lettercombinatie zou nl. beter verklaren (dan W de Vries
1919 [NEW]) waarom in de eerste groep Ooievaarsnamen de v voorkomt en in de tweede de b:
in het N immers volgt op l en r altijd de v waar
het in het D een b is (N Alver = D Albe, N Aalscholver ⇑ = D Scharbe, N plaatsnaam Elft (NH)
(<Alvitlo) tegenover D riviernaam Elbe etc.).
Tevens voorziet deze combinatie in een uitstekend benoemingsmotief (uitgaand van idg *albh>germ *alb̄- ‘wit’, vgl. Lat albus ‘wit’; vgl. zuidafrikaans Witooievaar) en verklaart beter waarom
in een aanzienlijk aantal variaties op de naam de
letter l voorkomt. Een naam met een vorm die de
oorspr. mogelijk het dichtst benadert is D (/silezisch) Elbiger [Suolahti 1909 p.370]. Daarnaast
hebben een (anders onverklaarde) l: brabants
Ollievaor, Olievaar en Olievader [WBD] (Olievaar ook in Brugge (WVl) [WVD]), oberhessisch
Ulwer en alle vormen ‘rond’ Eileuver ⇑ en Heileuver ⇑, die weliswaar tot nu toe werden verklaard vanuit een voorgevoegd heil-, maar
waarbij enige volksetymologie al of niet ingecalculeerd werd. De l had vervolgens de neiging te
verdwijnen, wat aangetoond kan worden met
Uiver (<Eileuver) en nederduits Ebeher (Turner
1544), Ebeer, Ebiger (<Elbiger) [Suolahti], werd
mogelijk ook gevocaliseerd (op de manier van N
oud uit ald, old) tot Ovaar of Ouwevaar.
De vormen ohd odobero, odoboro etc. worden
(na Krogmann 1936) verklaard als volksetymologische aanpassingen (“schatdrager”); uitgaan van
een hypothetische vorm met *albh- behoeft daar
in principe niets aan te veranderen.
Overigens is het ook nog lang geen uitgemaakte zaak dat alle varianten van slechts één
grondvorm stammen. Als de volksetymologie
zo’n grote rol speelt, en vooral als dat zo lang
geleden was, is het ook bijna niet meer na te gaan
van welke oorspr. vorm de volksetymologie zich
meester maakte. Zie ook Geluksvogel, Klepelaar, Readskonk en Stoffel.

OORUIL – OOSTERSE VORKSTAARTPLEVIER

Ooruil Volksnaam voor de Ransuil, naar diens
opgerichte ‘oorpluimen’. VK 1618: “OOR-VVL. J.
RANDS-VVL … vlula aurita. sax. ohrkutz”. Een
andere oude vermelding van de naam vinden we
bij Van Heenvliet c.1636 (Oor-uijlen). Bij Houttuyn 1762 is “Oor-Uilen” de naam voor “’t
Geslagt der Asiones”, “die … Vederbosjes op den
Kop hebben.” “… de anderen [zyn] Kat-Uilen …”
Ook in andere talen zijn er namen waarin de
‘oortjes’ (maar het woord is fout; de pluimpjes
staan zelfs niet met de gehoorsfunctie in verband!) tot uitdrukking komen: D Waldohreule, E
Long-eared Owl, ijslands Eyrugla en R Oesjastaja
sobá. In de friese, scandinavische en sommige E
namen voor de Ransuil worden de ‘oorpluimpjes’
vergeleken met horentjes, zoals bij een Geit (zie
Hoornuil). Mb.99B,22.
ETYMOLOGIE N oor <mnl ore <oudnederfr/
oudsaksisch ora; D Ohr <mhd ore <ohd ore, ora;
fries ear <oudfries are; E ear <oudengels eare;
noors øre, zweeds öra <oudnoords eyra; gotisch
auso; met zgn. grammatische s/r-wisseling Lat
auris <*ausis; Gr ous (<*ousas); litouws ausìs;
lets assù; oudiers au; oudkerkslavisch jucho (>R
óécho; vgl. boven); avestisch ush; armeens unkn.
Oostelijke Bergfluiter Oudere N naam voor
de Balkanbergfluiter ⇑, toen deze nog als een
ondersoort van de Bergfluiter (Phylloscopus
bonelli orientalis) werd beschouwd; de naam
werd gebruikt in DB 8(2): 48 (1986).

Oostelijke Kraagtrap Chlamydotis macqueenii (J E Gray: Otis) 1832. Zeer zeldzaam in
Europa verschijnende soort van Trap, voorzien
van een halskraag van wuivende veren (zie Kraagtrap). Een sterk op deze soort gelijkende kraagtrap komt voor in West-Afrika, en daarom wordt
de onderhavige als Oostelijke onderscheiden.
Nadat de soort éénmaal in N was opgemerkt (en
geschoten), in 1850, kwam hij bij auteurs als
Schlegel 1858, Albarda 1897, Buekers 1902 en
Thijsse 1944 voor onder de toenmalige N naam
Aziatische Kraagtrap.
Oosterse Holenduif Columba eversmanni
Bonaparte 1856. Centraalaziatische ‘tegenhanger’ van de Holenduif. Deze soort is 3x in Europees Rusland waargenomen. Hij zou voor ons
dus ‘uit het oosten’ komen (vgl. Noordse Boszanger voor een vogelsoort die ‘uit het noorden’
komt). E Eastern Stock Dove (ook: Yellow-eyed
Stock Dove).
De Duitser Eduard Friedrich Eversmann
(1794-1860) was een ornitholoog die veel in Rusland reisde en een driedelig boek schreef Addenda ad celeberrimi Pallasii Zoographiam
RossoAsiaticam. Naar hem zijn ook genoemd de
Eversmanns Roodstaart Phoenicurus erythronotus (Eversmann: Sylvia) 1841 (E Eversmann’s
Redstart) [M&M 1988] en een ouder E/Am Eversmann’s Warbler voor de Noordse Boszanger ⇑.
Oosterse Tortelduif Streptopelia orientalis
(Latham: Columba) 1790. Uit centraal-Azië
afkomstige ‘tegenhanger’ van de Tortelduif, die
dwaalgast is in West-Europa. [NAE 1958; BWP IV
363]

Oostelijke Blonde Tapuit

Oostelijke Blonde Tapuit Oenanthe melanoleuca (Güldenstädt: Muscicapa) 1775. Voormalige ondersoort van de Blonde Tapuit ⇑, die
broedt in o.a. de Balkan. Zie ook Westelijke
Blonde Tapuit.
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Oosterse Vorkstaartplevier Glareola maldivarum Forster 1795. Soort van vorkstaartplevier,
die uit het Oosten komt, misschien van zo ver als
oostelijk China, omdat individuen uit deze regio
de langste trektochten afleggen.
De wetenschappelijke soortnaam is vermoedelijk naar (de eerste vindplaats) de Malediven Eilanden iets ten westen van de zuidpunt van India.
Voor de auteur Forster zie sub Forsters Stern.
Schlegel 1844 wist van het bestaan, maar
gebruikte de naam Glareola orientalis Leach
1822. Hij meende (op p.91): “… die auf Java
gefunden wird, und, ausser den etwas kürzeren
Schwanz, so vollkommen mit Glar. pratincola
übereinstimmt, daß sie kaum als eigene Art
betrachtet zu werden verdient.” De naam hier

OOSTERSEN – ORPHEUSSPOTVOGEL

door William Leach gegeven, stemt overeen met
E Oriental Pratincole en ook min of meer met de
N naam (*Orientaalse Vorkstaartplevier zou een
nog letterlijker vertaling geweest zijn).
Op 1 augustus 1997 werd in Doniaburen (Fr)
een Vorkstaartplevier waargenomen en gefotografeerd waarvan de meeste waarnemers toen
meenden dat het een Oosterse Vorkstaartplevier
was; dit zou dan de eerste wn. in de Lage Landen
geweest zijn. De determinatie bleek echter niet
correct te zijn. De soort is eerder wel al driemaal
in Engeland vastgesteld (1981, 1988 en 1993) en
in 1993 ook op Cyprus.

Oostersen Groningse volksnaam voor laat in
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het najaar aankomende Goudplevieren (naderend winterweer aankondigend). Zij werden ook
Trekwilsters genoemd. In tegenstelling tot deze
kwamen de zgn. Kwelder-wilsters al vroeg in de
herfst aan [VPG 1983]. Zie ook Wilster.

Oraanje Liester Groningse volksnaam voor
de Koperwiek [VPG 1983], naar diens oranje
(eigenlijk beter dan koperkleurige) flanken en (bij
onderaanzicht in vlucht) ondervleugels. Deze
kleur neigt naar (licht)rood, waardoor D Rotdrossel en E Redwing eveneens juist getroffen zijn.
Gavere & Bemmelen 1856 geven “Oranjelijster”;
de groningse naam in ‘vertaling’.
ETYMOLOGIE oranje (=kleur) <mnl oranghe
(1371), oraynge (1364) ‘oranje’ ?<F orange
(1515) <mf pomme d’orenge (c.1300) [NEW
1992; VT 2000; Robert 1993]; mnl araenge,
appel van araengen [MH], appel van oraengnen
(1512) [VT], arance, aranie ‘oranje(appel)’ en, als
bnw., de kleur van deze [MH 1932]. De vrucht
is genoemd naar de F plaats Orange waar veel
sinaasappels werden verhandeld; maar er is tevens ook volksetymologie in het spel, want het
woord voor de vrucht stamt van arabisch naranj,
narandj /perzisch nārenj näräng, nāräng (vgl. Sp
naranja) [VT 2000; vDE 1993]. NEW 1992: “F
orange ontstond onder invloed van F or ‘goud’.”;
NEW kent kennelijk geen invloed toe aan de
plaatsnaam Orange.
{N pomerans/D Pomeranze ‘vrucht van de
Oranjeboom Citrus aurantium L.’ <m.e.Lat pomarancia <(oud)It pomo ‘appel’ + arancia (arancio) ‘sinaasappel’; D Pomeranzenvogel en deens
Pomerants-Fugle staan voor de ‘Morinelplevier’,
vermoedelijk naar de oranjeachtige kleur van de
juveniele vogel of naar de donkerbruin-oranje
borst van de volwassen vogel [Wüst 1970, resp.
Blicher 1795 (in Schiøler 1925)].}

Oranje-uil Volksnaam voor de Kerkuil, naar
diens naar oranje of goudkleur neigende verenpak. Gronings Oraanje-oel. Vergelijk ook fries
Goudûle.
Oranjevink Volksnaam voor de Keep ⇑ i.v.m.
de oranje veerpartijen op keel, borst en vleugel.
De vogel lijkt verder wel op de verwante Vink.
Zie ook Spaanse Bokvink.
Orpheusgrasmus Sylvia hortensis (J F Gmelin: Motacilla) 1789. Op 29 oktober 2003 voor
het eerst in N (ontdekker Pim Wolf) en mogelijk
1x in België waargenomen Grasmussoort uit
Zuid-Europa. Zingt fraai, mogelijk iets voller dan
de meeste andere Zangertjes. D Orpheusgrasmücke; E Orphean Warbler; noors Orfeussanger;
F Fauvette orphée.
Orpheus was in de Gr mythologie zanger (vandaar de toepassing in de vogelnamen) en dichter.
Hij was de zoon van de god Apollo, de beschermer der kunsten, en de muze Calliope, godin van
de poëzie (waarnaar de Roodkeelnachtegaal ⇑ in
zijn wetenschappelijke naam is genoemd). Het
was C J Temminck, die in 1820 de vergelijking
met Orpheus maakte; hij noemde de soort Sylvia
orphea [Lockwood 1993] {De vraag is naar welke
ondersoort gerefereerd wordt; de zang van de Westelijke Orpheusgrasmus S. h. hortensis klinkt
minder mooi dan die van de Oostelijke Orpheusgrasmus S. h. crassirostris, maar de vraag is of
Temminck de Oostelijke wel zelf gehoord kan
hebben.}
Schlegel 1844 (p.XXV) hanteerde de namen D
Orpheus-Grasmücke en F Fauvette-Orphée. Bij
deze auteur (en bij anderen uit die tijd) sloeg de
wetenschappelijke naam “Sylvia hortensis” echter op de Tuinfluiter! Lat hortensis ‘betrekking
hebbend op de tuin, tot de tuin behorend’ klopt
vrij goed met de biotoop van de Orpheusgrasmus, i.t.t. die van de Tuinfluiter ⇑, waarbij ook
de N naam niet past.
Orpheusspotvogel
Hippolais polyglotta
(Vieillot: Sylvia) 1817. Dit is de zuidwesteuropese tegenhanger van onze Spotvogel ⇑,
waar hij veel op lijkt, maar waarvan hij zich
onderscheidt door o.a. een relatief kortere vleugel. Vandaar de oudere N naam Kortvleugelspotvogel ⇑. Ook deze soort heeft een aangename
zang, waardoor de verwijzing naar de Gr god
Orpheus in de nieuwere N naam wel terecht is,
maar deze verwijzing zou in feite op heel veel

ORTFOCLA – OSSEKEUNINKIEN

Zangvogels van toepassing kunnen zijn en
bovendien heeft de Orpheusgrasmus ⇑ de ‘oudste
rechten’ op Orpheus.
D Orpheusspötter (D uitspraak, net als de
zuidN: orféus).
Gr B`8b-(8TJJ`H polú-glōttos (‘veeltalig’, letterlijk ‘veeltongig’) duidt op de verscheidenheid
in de zang bij deze soort. In volksnamen voor de
verwante Spotvogel komt dit op overeenkomstige wijze tot uitdrukking in Zevenzanger ⇑
(Vlaanderen), Allerleisängerke (L) en Taalmannetje ⇑.

Ortfocla Onl vogelnaam uit de 8e eeuw (ws.
verwijzend naar de Lex Salica), daarmee de oudste N vogelnaam. De naam wordt in Schoonheim 2002 gepresenteerd met een asterisk,
hetgeen betekent dat de naam (in ieder geval
deels) gereconstrueerd is. Schoonheim geeft niet
aan welke vogelsoort bedoeld wordt.
Het eerste deel zou overeen kunnen komen
met mnl ort, oort, dat een aantal verschillende
betekenissen kan hebben. Als zinvolle betekenis
in de ss. ortfocla kan ort misschien ‘het vierde
deel’ betekenen (maar ook al in de 8e eeuw?) (vgl.
oortje ‘kwart stuiver’). Te denken valt dan aan de
Wintertaling, die als vlaamse volksnaam Vierling, Vierderling ⇑ heeft, waarmee de naamgever
het geringe gewicht (slechts een vierde deel) van
de Wintertaling ten opzichte van de Wilde Eend
uitdrukt. (Wilde) Eenden (waaronder Wintertalingen) waren vroeger commercieel (als voedsel)
zeer belangrijk en dus maakte het gewicht van
een buitgemaakte Eend veel uit (zie Inleiding).
Het gebruik van het woord ‘vogel’ als tweede deel
van de ss. kan op het gebruik van de naam door
jagers etc. wijzen (Eendvogel betekent ‘Eendenbout’ of soms ook ‘Woerd’; de Woerd is zwaarder
dan het Eendenvrouwtje!)

Ossekeuninkien Volksnaam voor de Winter-

koning ⇑ in de Stellingwerven (Zuidoost-Friesland) [De Vries 1911]. Het tweede element is
naar analogie van Winterkoning. De naam is, volgens B&TS 1995, een variant op D Ochsenäugle
(‘Ossen-oog(je)’), welk oog qua kleur, grootte en
bolvorm met het vogeltje is vergeleken. Zie ook
sub Ossekneu.
ETYMOLOGIE N Os: <N Os, osse [VK] <mnl os,
osse (Bern. c.1240 [VT]) <onl *ochsino (Lex
Salica, 8e eeuw [Schoonheim]); fries okse <oudfries oxa; nederduits Oß [Hutterer 1999 p.297]
<oudsaksisch ohso; D Ochse <mhd ohse <ohd
ohso; E ox <oudengels oxa; zweeds oxe, noors/
deens okse, ijsl uxi <oudnoords oxi, uxi; gotisch
auhsan. Oudindisch uksan ‘Stier’ van dezelfde
basis als uksati ‘hij besprenkelt’.
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Ortolaan Emberiza hortulana Linnaeus 1758
In N vroeger broedende soort van Gors. Ortolanen worden o.a. in Frankrijk nog steeds gedood
voor de consumptie, waardoor ze steeds zeldzamer worden. De eerste notatie in het N was in
1692 [VT 2000].
F Bruant ortolan; E Ortolan Bunting; D Ortolan, vroeger ook in rechtstreekser vertaling Gartenammer; helgolandfries Ortelloan; zweeds
Ortolansparv; Sp Escribano Hortelano (Escribano = N Schrijver, ⇑); It Ortolano. De naam is
niet overgenomen in het fries (Nôtfink), al dekt
de vlag ook hier de lading (fries noat, nôt ‘graan,
koren’, waarmee verwezen wordt naar de biotoop

of naar het voer waarmee de soort wordt/werd
vetgemest (weliswaar is dit geen friese praktijk)).
ETYMOLOGIE De naam is in veel talen overgenomen vanuit het F (Ortolan (1668); Hortolan
(1552)), ws. via provençaals Ourtoulan <laatLat
hortulanus (=‘tuinman’) of <It Ortolano {Lat
hortulus ‘kleine tuin’ <Lat hortus ‘tuin’ <Gr
P`DJ@H chortos ‘hof, weide’; ook: ‘voer, gras,
hooi, gewas’; verwante woorden zijn N gaarde, D
Garten, E garden, Lat cohors ‘omheinde plaats’.}
De Ortolaan is (/was) in N een typische cultuurvolger, die hier tot voor kort bijv. langs korenvelden broedde. Bij een iets ruimere interpretatie
van tuin (bijv. moestuin, boomgroepje naast een
korenveld) hebben we de biotoop van de Ortolaan wel enigszins te pakken. Toch is het goed
denkbaar dat laatLat hortulanus uit *hordeolanus is verbasterd, of anders misschien It Ortolano uit It *Orzolano; Lat hordeum en It orzo
betekenen ‘Gerst’ en daarmee werd de gevangen
Ortolaan vetgemest! Lockwood 1993 veronderstelde al dat het woord Ortolaan ontstaan zou
kunnen zijn uit een volksetymologische verbastering van een verloren gegane oorspr. naam,
omdat het frequent bezoeken van tuinen iets is
wat veel vogels doen, en dus nauwelijks aanleiding om een vogelnaam op te baseren.
De Ortolaan werd als bijverdienste voor de
arme boeren in Zuid-Frankrijk veel gevangen
(misschien ook wel in ’s mans eigen tuin), vetgemest en internationaal verhandeld. Dat heeft tot
de verspreiding van de naam bijgedragen, o.a.
naar Engeland, waar de naam voor het eerst in
1656 staat genoteerd.
Als de naam Ortolaan inderdaad met ‘Gerst’ te
maken heeft, is er (mogelijk) een opmerkelijke
parallel met de etymologie van de naam Gors ⇑.

OSSEKOPJE – OVENBAKKERTJE

Ossekopje Volksnaam voor de Staartmees in
Brabant, Waasland en Belgisch-Limburg1 [WBD;
Joos 1900; WVD 1996; WLD1; Swanenberg 2000]
met vele varianten zoals Oeseboel, Oeseltje,
Ossenbolleke, Ossebolleken, Nossebolleke,
Ossenhuke (Ossenhoofdje), Osseneuke, Mossenheuke, Ossenblokje etc. Het tweede deel van
de ss.: -euke <heuke <*heufdeke <‘hoofdeke’,
waarvoor ook de synoniemen -bolleke en -kopke).
In Noord-Brabant (verspreid) wordt de naam ook
gegeven aan de Koolmees en aan de Pimpelmees
(en ook één keer aan de Zwarte Mees) [WBD p.96,
99, 100 en 103]. Volgens vD 1904/1970 werd
Ossekopje gebruikt voor de “zwartkopmees
(Parus palustris)”, welke informatie nog van
Schlegel 1858 stamt (“in Noord-Brabant Ossenkopje” (p.251)).
Het is onduidelijk hoe de relatie van veel vogelnamen met de Os ‘jong gesneden Stier of Bul’ is
ontstaan. Mogelijk is er een relatie met brabants
Paternosterbolleke (Winterkoning; vogeltje zo
groot als een paternosterkraal met eventueel nog
een eindje snoer eraan; zeer treffend beeld!)
>*Nosterbolleke; via metanalyse > Ossenbolletje (=Staartmees) en Oksterbolletje (=Staartmees; letterlijk ‘ekster-bolletje’) [S&S 1998 p.88].
Verbastering uit F Hoche-queue, via waals Ossetcheû is een andere mogelijkheid [Swanenberg
2000 p.179], waar echter de zeldzaamheid van
Ossenkneu ⇑ tegen pleit.
Dat bestaande namen tot ‘Os(se)-’ verbasterd
werden, is niet uit te sluiten (in sommige gevallen), maar de grote verbreidheid van Osse- en ook
Koeie- in vogel- en plantennamen, ook in andere
talen, waar het woord heel anders, maar de betekenis dezelfde is, kan ook op originaliteit duiden
[Wilms 970606,4]. Vgl. ook D Ochsenäugle (zie
Ossekeuninkien) welke naam goed te verklaren
is (de vogel is zo groot als een Ossenoog). Zie ook
Ossenkneu.
1 WLD

geeft Ossekopke één keer op, te weten
voor Weert (L), maar daar zou het de naam zijn
voor de Matkop. Ossenbolleke en de ontronde
vorm Ossenbelleke worden vier keer vermeld
voor de Staartmees in BL. Daarnaast nog één
keer Ossenblokje (ws. met metathesis van de l).
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Ossenkneu Volksnaam voor de Staartmees
bij Albarda 1897; er wordt geen locatie opgegeven, ook niet bij auteurs die de naam later (uit
Albarda kennelijk) overnemen [Rijnja 1983;
B&TS 1995]. De naam werd niet gevonden in de
‘zuidelijke Nederlanden’ door WVD, WBD en WLD.

Hierdoor wordt het ook minder ws. dat deze
naam, die het meest (van alle namen rond Ossekopje) op waals Osse-tcheû en F Hochequeue
(volksnamen voor de (Witte) Kwikstaart) lijkt,
hier een verbastering van is (vgl. Swanenberg
2000 p.179). Ossenkneu zal een verbastering
zijn van Osseneuke in Heeswijk en Schijndel
[WBD]. Zie ook Ossekopje.

-otter -ottertje Element in een aantal groningse en vlaamse vogelvolksnamen voor vnl.
een aantal Zangertjes. Zie Kaarsottertje. – Ook
Kûlotter voor de Wulp in Noord-Brabant [Wilms
970807,1]. Het heeft ws. een pejoratieve lading,
net als het ww. otteren. Vermoedelijk was de primaire betekenis die van het visetend zoogdier
Otter.
Ouls-holtje Vogelnaam bij de friese dichter
Gysbert Japicx (1603-1666) in diens Friesche
Rymlerye. De passage luidt:
“Dat toetjen het by ’t Ljuerck nin lijck;
By ’t Ouls-holtje, by Cys aef Swealtje;
In jiette min by ’t Nachtegealtje.”
[Dat getoeter (namelijk de muziek in de
stad) haalt het niet bij de Leeuwerik;
Bij het “Ouls-holtje”, bij de Sijs of bij de
Zwaluw;
En al helemaal niet bij ’t Nachtegaaltje]
In ViF p.76 en elders wordt geanalyseerd welke
vogelsoort het “Ouls-holtje” kan zijn geweest.
Meer daarover sub Uilekop.

Ovenbakkertje
Een volksnaam voor de
Fitis ⇑, naar diens nestbouw [Albarda 1897]. Het
nest is namelijk een gesloten kom met opzij een
opening, waardoor het geheel een beetje aan een
ouderwetse oven doet denken. Ook Ovenbouwertje en Ovenmakerke in Vlaanderen. Een dergelijk nest maken ook de Tjiftjaf, die daarom de
namen draagt van Ovendekker(tje) (verbasterd
uit Ovenbekkertje?) en Ovenmenneke in Limburg en Ovenmakerke en Ovenmetserke in
Vlaanderen, en de Winterkoning, die daarom
in de Kempen (Noord-Brabant) Ovenbekkerke
wordt genoemd [B&TS 1995] en de Staartmees,
die Ovenmetseltje in Geldrop (NB) wordt
genoemd [Swanenberg 2000 p.176].
De namen geven weer dat de mensen (jongelui)
kennis hadden van de bouw van de nesten van
deze vogels.

PAAPJE

Paapje Saxicola rubetra (Linnaeus: Motacilla)
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1758. Vrij kleine, met de Roodborsttapuit verwante, in de Lage Landen broedende Zangvogel.
De laatste jaren is de broedbiotoop van deze soort
op de meeste plaatsen verdwenen en zijn Paapjes
hier alleen op doortrek te zien.
Houttuyn 1763 (p.579) bij Linnaeus’ 18e
‘Kwikstaart’, Motacilla rubetra (onderstreping in
citaat door mij): “Dit is een andere Soort van
Oenanthe, dien sommige Autheuren Muscicapa
of Vliegenvanger noemen, doch de Franschen
geeven ’er den naam aan van le Grand Traquet of
Tarier, de Duitschers noemen hem Flugenstaecherle, dat is Vliegensteeker en TodtenVogel, de Engelschen noemen hem Whin-Chat,
de Italiaanen Mountanello. Het schynt ons
Paapje te zyn, onthoudende zig in Europa en wat
kleiner zynde dan ’t voorgaande.” [De voorgaande was de Witstaart, thans Tapuit geheten].
Uit Houttuyns formulering blijkt al dat de auteur
niet zeker van zijn zaak is. En inderdaad zijn het
PAAPJE en het ZINGEND VAAL GEEL PAAPJE bij
Vroeg 1764 héél andere soorten: “Linaria” (Kneu
of Barmsijs) resp. “Salicaria” (Rietzanger), terwijl
bij Vroeg 1764 het huidige Paapje Hei Vinkje
(p.18) of Heyknapper (p.19) heette en bij Wegman 1765 (p.26) Zeemborsje (ws. naar het
honinggele borstje). Het betreft hier volgens
opgave steeds Linnaeus’ 18e Motacilla, “Rubetra”. Vroeg stelt, dat zijn Hei Vinkje beslist géén
Paapje is! Het ziet er dus naar uit dat Houttuyn
erg gegokt heeft met het ‘opplakken’ van de N
naam Paapje op Saxicola rubetra en de kans is
groot dat hij zich vergist heeft! Vroeg 1764
schrijft dat ook (p.21): “… een PAAPJE, … by
Linnæus onder zyn 98e Geslacht der VINKEN
behoorende, hoewel de Vertaalder [=Houttuyn]
van dezen Natuurkundigen Heer dit Diertje
(zekerlyk door misvatting) onder zyn 18de soort
der KWIKSTAARTEN gebragt heeft.” De vergissing
van Houttuyn berustte ws. op het gemeenschappelijke rubetra in de namen Motacilla rubetra
‘Paapje’ (bij Linnaeus) en Fringilla rubetra (ws.
‘Kneu’; meer sub Braamsijske ⇑ en Paapsijske ⇑)
bij Vroeg. Niettemin volgden B&O 1822 en Schlegel 1852 Houttuyn: ook bij hen luidt de naam
voor S. rubetra: “Het Paapje.” – Fries Paapke
<Paepke ⇑.
Het zal hier dus moeilijk worden om tot een
bevredigende verklaring voor het gebruik van de
naam Paapje te komen: oorspronkelijk was het
een andere soort, en wel Kneu of Barmsijs! Vermoedelijk stamt uit dit gegeven ook het gebruik
van de naam Paapje bij volièrehouders voor het
zuidamerikaanse geslacht Sporophila, bijv. het
Witvoorhoofd-Paapje Sporophila lineola (Lin-
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PAAPKE – PAARDELIJSTER

naeus: Loxia) 1758 [Rutgers 1964-68].
{Een kleine inventarisatie van vogels die in een
of andere taal deze of een soortgelijke naam dragen: N volksnamen zijn: Nachtpaapje voor de
Roodborsttapuit Saxicola torquata, Blauwpaapje
voor de Gekraagde Roodstaart en de hele reeks
Paapje, Blank Paapje, Bruin Paapje en Steenpaapje voor de Barmsijs. Jackson l968 noemt de
Engelse volksnaam Pope (letterlijk ‘paap’) voor
de volgende soorten: Goudvink, Papegaaiduiker
en de Grauwe Klauwier Lanius collurio. In de
V.S. kent men de Mexicaanse Nonpareil Passerina ciris (E Painted Bunting, D Papstfink, F Pape
de la Louisiane of Nonpareil) onder de naam
Pope. De Duitsers kennen het woord Dompfaff
(ook Pfäffchen en Pfäfflin (Gesner 1555)) voor de
Goudvink, waarbij -pfaff staat voor ‘priester,
paap (verbonden aan een domkerk)’. Ook D
volksnamen Pfäffchen (naast Rötling) voor het
Paapje en Pfaff voor Meerkoet, Kokmeeuw en
Nachtzwaluw [Suolahti 1909; Van Beckum
1952; De Vries 1928; Wüst 1970; HG 1669].
Bij het overzien van al deze namen is er weinig
twijfel dat in de meeste gevallen de kleur van de
ambtsgewaden de aanleiding voor het geven van
de vogelnaam is geweest. De rode kruin van de
Barmsijs stemt overeen met de (paars)rode kalot,
die in een bepaalde liturgie door bepaalde geestelijken wordt gedragen. Naast de paap werden om
soortgelijke redenen ook de non (bijv. Mergus
albellus), de senator, de kardinaal, de bisschop
(episcopus) en de monnik (F Moineau ‘Huismus’) <F moine ‘monnik’) vernoemd. De frater
‘doet hieraan niet mee: voor N Frater ⇑ Vgl. ook
nog de wetenschappelijke naam Fratercula
(=Papegaaiduiker). Bij de vergelijking met een
paap speelt de tonsuur (kaal geschoren hoofdkruin) van deze soms een rol. Dit is ws. wel het
geval bij de plantennamen Papenkruid <mnl
Papencruut (=Paardenbloem Taraxacum vulgare) waar men de kale wittige bloembodem na
het wegblazen van de vruchtjes (aan de parachuutjes) met de priestertonsuur vergeleek [Kleijn
1979], en mogelijk was dat ook het geval bij N
Blauwpaapje (de Gekraagde Roodstaart-% heeft
een opvallend wit plekje op de kop) en D Pfaff (de
Meerkoet is zwart en heeft een witte bles op de
kop)}.
In het geval van het Paapje kan men ook de
suggestie van B&TS 1995 volgen dat de vogelnaam rechtstreeks gemotiveerd is door het
bruine habijt van de paap ‘geestelijke’, dit i.v.m.
de bruinzwarte bovenzijde (‘mantel’) van de
vogel. De motivatie is dan dezelfde die Robert
1993 geeft voor F Moineau. Men kan daarbij
tegenwerpen dat zovéél vogels een bruine boven-

zijde hebben en verder dat dus nog steeds niet
zeker is over welke oorspr. soort we het hebben.
Hoewel er soms van een overdreven neiging
sprake is om alle N vogelnamen in de verkleiningsvorm te zetten, is de verkleiningsvorm bij
het Paapje authentiek.
ETYMOLOGIE N paap <N PAEPE, pape. Presbyter [VK] <mnl pape, paep; oudfries papa; mnd
p~pe (vgl. ook sub Poep); D/mhd Pfaffe <ohd
pfaffo; gotisch papa <byzantijns-Gr pap(p)as
‘lagere geestelijke’; R B@B pop ‘pope, russische
priester’. [NEW 1992; vDE l993]

Paapke Officiële friese naam voor het Paapje ⇑
[Boersma 1994]. Een oudere spelling is Paepke
[De Vries 1911, 1928; ViF 1979].

Paapsijske Lokale volksnaam voor de Barmsijs ⇑ bij Breda. Ook Paapjen, Paapke en Paapje
in de provincie Antwerpen [WBD met kaartje
p.134] en Land van Waas [WVD]. Mogelijk zijn de
korte namen verkortingen van de naam van het
lemma, misschien ook zijn zij primaire namen
voor Barmsijs, maar meer ws. in dat geval voor de
Kneu (omdat de Kneu de algemenere soort is).
De Barmsijs is in dat geval de “sijs die op een
kneu (=“paapje”) lijkt” en daarom Paapsijs(ke)
genoemd wordt. In ieder geval is de officiële N
naam Paapje ⇑ bij de verkeerde soort terechtgekomen.
Zie ook Braamsijske ⇑.
Paardelijster Peerdelijster Volksnaam voor
de Grote Lijster ⇑ in Vlaanderen [kaartje in WVD
1996 p.60]. Het element ‘paarde(n)’ betekent
hier mogelijk ‘grote’, net als dit ook (elders) wel
met ‘koeie’ het geval is (koeienletters). De Pauw
1997 vermoedt gebruik van dit element met
als betekenis ‘grote’ in sommige met ‘paarde(n)-’
samengestelde plantennamen [Swanenberg 2000
p.102]. B&TS 1995 geven als hun mening dat
vlaams Peerdelijster iets te maken heeft met een
geluid dat een paard maakt: inderdaad lijkt de
vluchtroep van de Grote Lijster wel iets op het
briesen van een paard.
ETYMOLOGIE N Paard (Equus caballus) <mnl
pa(e)rt, peert, pert <oudsaksisch perid; D Pferd
<ohd pfärit, pfärfrit, pfarifrit; <m.e.Lat paraveredus ‘postpaard voor de dienst op zijverbindingen’ (Gr para ‘naast, bij’ en laatLatijn veredus
(<gallisch) ‘postpaard’). N palfrenier (=‘koetsbediende’) stamt van hetzelfde paraveredus (na
dissimilatie van de eerste r tot palefredus).

PAARDENWACHTER(TJE) – PALLAS’ BOSZANGER

Paardenwachter(tje) Volksnaam op ZuidBeveland voor de Witte Kwikstaart. Als reden
voor de naam geeft vD 1970 op: “zo genoemd
omdat hij de gewoonte heeft om achter de paarden in de vers omgeploegde voren zijn voedsel te
zoeken.” Deze verklaring past mooi in een streek
met akkerbouw, zoals Zuid-Beveland! In een
streek met veeteelt kan een volksnaam als
Koevinkje (voor de Gele Kwikstaart!) ontstaan.
Andere volksnamen voor de Witte Kwikstaart als
Ploegdrijverke, Akkermannetje of Landmetertje geven een iets ander beeld van toch ongeveer
gelijke strekking. Op Zuid-Beveland had men
ook opgemerkt dat Witte Kwikstaarten graag op
mestvaalten naar voedsel zoeken: men treft er
ook de naam Mispitlopertje aan (pit =put).
Paarse Strandloper Calidris maritima (Brünnich: Tringa) 1764. In de Lage Landen aan stenige
kusten overwinterende soort van Strandloper.
De vogel heeft op sommige veren een zwakke
paarse gloed; afgezien hiervan is een groot deel
van het verenkleed donker blauwgrijs.
Schlegel 1852 geeft: “De paarse strandlooper”,
cursief, als teken van nog niet goed ingeburgerde
naam. Ws. is de N naam ingegeven door E Purple
Sandpiper of F Bécasseau violet [Schlegel 1844].
Terwijl in modern N paars en purper (bijna)
synoniem zijn, zijn etymologie en vroegere betekenis geheel verschillend. Paars <mnl pers,
peers, paers (paars) <m.e.Lat persus (blauw),
persum (donkerblauwe stof) <Lat persicus (als
van een perzik). Purper <Lat purpura <Gr porphura ‘Purperslak’. Het is dus niet uitgesloten
dat bij de N naamgeving ooit de donker blauwgrijze kleur een rol heeft gespeeld.
Voor het tweede element zie Strandloper. Het
zal voortgekomen zijn uit de wens om alle soorten uit het geslacht Calidris de zelfde ‘achternaam’ te geven. Ondertussen is het niet de
gelukkigste naam voor deze vogel die zich
meestal ophoudt op rotsachtige kusten.
Fries Wettertjirk mogelijk vanwege de
(geel)gekleurde poten, ongeveer zoals die van de
Tureluur (=Tjirk). Fries wetter =‘water’.
Paepke Friese naam voor het Paapje ⇑ [De
Vries 1911]. De spelling is thans: Paapke.

Aalscholver

Palingkraon Volksnaam in Zeeuws-Vlaanderen voor de Aalscholver ⇑. De vis waarvan de
vogel leeft, heet in Zuidwest-N (dus in ZeeuwsVlaanderen): Paling (elders: Aal). -kroan en
Kraon(vogel) zijn metaforen naar het in formatie
vliegen, wat Aalscholvers en Kraanvogels doen
[B&TS 1995].
Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus
(Pallas: Motacilla) 1811. Kleine maar markant
getekende, bij ons de laatste jaren regelmatig op
de trek verschijnende, uit Azië afkomstige Boszanger, die genoemd is naar de duitse natuuronderzoeker Peter Simon Pallas (1741-1811), die de
soort het eerst beschreef. De Pallas’ Boszanger
werd dus eerder benoemd dan de Bladkoning (in
1842). Schlegel 1844 (zó kort na 1842!) kende de
Bladkoning dan ook niet of wist althans het ver-
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Palingduiker Volksnaam in Katwijk (ZH)
voor de Dodaars [De Mol 1987, Duinstag 2(1):
11]. De naam is de tegenhanger van fries Lytse
Ieldûker (‘kleine aalduiker’), welk verschil men

verwachten kan tussen die regio’s van ons land
waar men de betreffende vis Aal (in het oosten
des lands) dan wel Paling (in het zuidwesten)
pleegt te noemen.
ETYMOLOGIE N Paling <mnl palinc, paellinc,
paeldinc, paeldrinc <onl paledhing (1123), palezinc (1080) [Vercauteren 1938, Actes des Comtes de Flandre; De Tollenaere 2002 en in litt.
020413]. Hierin heeft het polyvalente dinc (<onl
*thinc) ws. de betekenis van ‘teellid, penis’,
waardoor de Slangvormige vis gekarakteriseerd is
als een ‘paal van een penis’. Door syncope (uitstoting) van de d ontstond palinc en daarmee het
vissuffix -ing, dat later productief werd (vgl. Houting, Haring, Bokking, Spiering, Loering ⇑),
ofwel Palinc sloot zich hiermee bij bestaande visnamen op -ing aan.
TOPONIEM Palingdijk (<Paledhingedic (1123)
<Palatinga dic (1111), tussen Bourbourg en Grevelingen, in het uiterste noordwesten van Frankrijk).

PAPEGAAI – PAPEGAAIDUIKER

schil tussen deze en de1 Pallas’ Boszanger niet.
Op p.XLV voert hij op: “Regulus modestus. D Bastard Goldhähnchen. F Roitelet bâtard. Gould,
Birds of Europe, Pl.149. – Motacilla proregulus,
Pallas, Zoogr.,I, p.499, no. 133. – Regulus proregulus, Keys. u. Blas., p.LV. Dalmatien, Daou rien …” – Voor het tweede element zie Boszanger.
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Vele vroegere auteurs gebruikten voor soortnamen waarvan het eerste element een persoonsnaam in de tweede naamval uitmaakt
(eponiem), géén lidwoord van bepaaldheid, net
zomin als men grammaticaal verdedigen kan:
“de Jans voetbalbroek”. Tegenwoordig is zo’n
genitief in de soortnaam geen belemmering
meer om te zeggen: “een Pallas’ Boszanger,
twee Pallas’ Boszangers, de Pallas’ Boszanger
van gisteren is nu weg (één speciaal individu),
de Pallas’ Boszanger in het algemeen (de soort
als zodanig)”.

Alexander de Grote (356-323 v.Chr.), tijdens
wiens tocht naar het Midden-Oosten deze soorten gezien zouden zijn, gevangen en mee naar
huis genomen (Macedonië). {De vraag rijst of er,
wat de namen betreft, verband is met Gr sittê
(=Boomklever, een ‘Specht’ of misschien nog
wat anders?) [vgl. Jobling 1991 sub Sitta en sub
Psittacus].} – Dennenpapegaai is een volksnaam
voor de totaal niet-verwante Kruisbek Loxia curvirostra, vanwege enkele aspecten aan uiterlijk
en gedrag die aan Papegaaien doen denken. ZeePappegaay ⇑ is een naam, die Houttuyn 1763 gaf
aan de Papegaaiduiker. Ook deze vogelsoort
behoort niet tot de Papegaai(achtig)en.
1

Papegaai Algemene N naam voor veel soorten

Dat in het N vaak aan papa ‘vader’ gedacht zal
zijn en het woord fout gespeld (als papagaai),
zoals Van der Sijs doet voorkomen [OTT
4/10/’02], lijkt niet zeer aannemelijk, ook al
niet vanwege de klemtoon op -gaai. De incidentele spelling *papagaai zal misschien eerder aan het D woord te wijten zijn. Overigens
zou de spelling met a’s etymologisch gezien
correcter zijn.

uit een hele vogelfamilie (Psittacidae) (>D Sittich ‘Parkiet’).
Fries Pappegaai. D Papagei (<Papegey (15e
eeuw) <F Papegai (eind 12e eeuw; naast het
gebruikelijker Perroquet) <Sp Papagayo; It Pappagallo, nieuwGr Papagas; E Parrot (c.1500),
maar éérder een woord dat nu een andere betekenis heeft gekregen, te weten Popinjay. Dit E
woord heeft een identieke ss. als mnl Papegay1
[Van Maerlant vs.3266] en Pape(n)gaey te weten
pope ‘paap’ (zie sub Paapje) + jay ‘Gaai’ ⇑. Al
deze woorden bestonden al ruim vóór de ontdekking van Amerika (1492); het benoemingsmotief
“roodgekleurde vogel die een Gaai-achtig
geschreeuw uitstoot” zou perfect geweest kunnen zijn, maar speelt dus zeker niet voor een
zuidamerikaanse roodgekleurde soort als Ara
macao. De oorsprong van het woord ligt dan ook
vroeger en elders: arabisch (moors?) Babagha, dat
op zijn beurt als Pampakei uit een westafrikaanse taal schijnt te zijn ontleend, is de voorloper van de europese namen.
De Papegaai komt niet in Europa als inheemse
vogel voor. Dat betekent dat de introductie van
het woord in de europese talen gerelateerd moet
zijn aan het tijdstip waarop de eerste contacten
werden gelegd met (bewoners uit) gebieden waar
de Papegaaien voorkomen. Getuige Gr Q\JJα6`H
psíttakos (ook: sittas) kenden de Grieken de ‘Papegaai’ al. Dit zou nl. de Halsbandparkiet ⇑ en/of
Psittacula alexandri (Linnaeus) 1758 uit India
geweest kunnen zijn. De laatste is genoemd naar

Papegaaiduiker Fratercula arctica (Linnaeus:
Alca) 1758. De op één-na kleinste vertegenwoordiger van de Alkenfamilie (Alcidae) in de noordoostelijke Atlantische Oceaan; in de Lage
Landen verschijnt hij vrij zeldzaam aan de kust.
Hij heeft vooral in de broedtijd een dikke
(/hoge) en felgekleurde snavel en een wit gezicht.
Hoewel geen enkele Papegaai zo’n veelkleurige
snavel heeft, doet het geheel van kop en snavel
van deze Alkachtige enigszins aan bepaalde
soorten Papegaaien denken (Geelvleugelara Ara
macao bijv.). Voor het tweede element: zie
Duiker. De onderhavige naam vinden we bij
Schlegel 1852 vetgedrukt.
Fries Seepappegaai <fries Sé(-)pappegaei luidt
als de oude N naam bij Houttuyn 1763: ZeePappegaay. Houttuyn noemt ook de namen
Groenlandsche Pappegaay en Noordsche Pappegaay.
Een deels gelijke opeenvolging van namen als
in het N vindt men in het D: Papageitaucher
[Glutz 1982] <Seepapagei [De Vries 1928 p.110;
Schlegel 1858 p.490] <Larventaucher (D Larve
‘masker’ <Lat) [Thijsse 1944; Schlegel 1844].
Het benoemingsmotief heeft ook bij een aantal
volksnamen op de Britse Eilanden en in Noorwegen (waar men de soort als broedvogel kent)
gespeeld: E Sea Parrot (1694), Parrot-billed Willy
(Sussex), schots Ailsa parrot, noors Sjøpapegøye
etc. Het benoemingsmotief was er mogelijker-

PARADIJS-ZEEZWALUW – PARELDUIKER

oudnoords. Norie is ook een familienaam in
Engeland. Bij deze achternaam Norie is de jongensnaam Tammie (Tommy) gevoegd om samen
als Tammie Norie (sinds 1825) eveneens een
naam voor de Papegaaiduiker te vormen. Op de
Farne Islands kent men de naam Tom Noddy
voor de soort (voor de etymologie zie sub Noddy)
[Jackson 1968]. Tamin Noordam (geb. 8 juni
1996) is genoemd naar de zoon van een schotse
bioloog, met wie het echtpaar Noordam te Leiden onderzoek uitvoerde naar de Dwergarend in
de Coto Doñana. Tamin betekent ook ‘Papegaaiduiker’. Deze naam wordt niet genoemd in Lockwood 1993 en Jackson 1968, maar is ws.
ontstaan uit Tammie Norie.}
1

Norn is de van oorsprong oudnoordse taal die
nu nog gesproken wordt op Shetland en de
Orkneys.

Paradijs-Zeezwaluw Naam voor de Dougalls
Stern ⇑ bij Van Balen 1915. De naam is ws. de
vertaling van Sterna paradisea, met welke enige
tijd de Dougalls Stern bedoeld werd. Sterna paradisaea is nu de wetenschappelijke naam voor de
Noordse Stern ⇑.
Parelduiker Gavia arctica (Linnaeus: Colymbus) 1758. Eén der vier soorten Zeeduikers
(Gavia), na de Roodkeelduiker de talrijkste doortrekker en wintergast aan onze kust [Sula 9(2):
45-74 (1995)]. In het zomerkleed heeft deze
soort het schouderveld gevuld met rechthoekige
witte vlekken, die (met enige goede wil vanwege
het hoekige aspect) als “parels” zouden kunnen
worden aangemerkt. Hoewel dit kleed de laatste
jaren door (gespecialiseerde) zeetrektellers met
behulp van sterke verrekijkers veelvuldig wordt
gezien, moet het wel nagenoeg uitgesloten worden geacht dat de naam Parelduiker, indien zij
door het volk gegeven zou zijn, inderdaad op
Gavia arctica geslagen zou hebben. Een boekennaam voor deze soort is echter wel mogelijk,
omdat af en toe wel dode vogels in het zomerkleed in collecties zullen zijn beland. De verwijzing naar parels is dan echter weer minder goed
te begrijpen, omdat in de hand de vorm van de
witte vlekken niet aan (ronde!) parels zou doen
gedacht hebben. Zo’n verwijzing komt dan ook
in geen andere taal voor. Wel zal fries Bûnte
Seedûker (i.t.t. wat B&TS 1995 menen) naar het
bonte zomerkleed verwijzen, evenals D Prachttaucher, wat gezien de zeldzaamheid van dit
kleed (in friese en duitse contreien) verwonder-
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wijs al bij *Psitta marina t.t.v. John Caius (15111573) (meer daarover sub Zee-Aakster).
De namen met ‘Papegaai’ kunnen niet ouder
zijn dan de naam Papegaai zelf (maar deze gaat
toch al terug op het 4e kw. van de 13e eeuw [VT])
in deze contreien, maar ws. is hij zelfs aanzienlijk jonger, omdat de Papegaaiduiker in de Lage
Landen zelden zal zijn opgemerkt. Des te opmerkelijker zou het zijn als F Macareux (1760)
moine via F Macreuse ‘Zwarte Zee-eend Melanitta nigra’, normandisch macrouse en mf
macrolle uit fries Markol ‘Meerkol= Meerkoet
Fulica atra’ zou zijn voortgekomen, zoals Robert
1993 (p.1317 & 1320) veronderstelt. F moine
‘monnik’; vgl. wetenschappelijke naam Fratercula, letterlijk ‘broedertje’, maar in vrouwelijke
vorm, ws. doordat er het vrouwelijk woord Avis
aan voorafgegaan gedacht moet worden [Coomans et al. 1947] en de E volksnaam Pope
(‘Paus’). C&C 1995 verklaren F Macareux uit F
(poésie) macaronique ‘oude, burleske poëzievorm doorspekt met veel Lat woorden’. Burlesk
of clownesk is ook de Papegaaiduiker. It Pulcinella di mare (‘clown. van de zee’) ondersteunt de
opvatting van C&C.
Een in de F literatuur nog niet gevonden verklaring stel ik voor als volgt: F Macareux (1760)
<F/mf *Mascareux, te vergelijken met F mascaron ‘groteske kop, aan gevel etc.’. Dit benoemingsmotief wordt gesteund door andere namen
voor deze soort, waarin het woord masker of de
betekenis ‘masker’ opgesloten zitten, zoals pools
Maskonur (Nur ‘(Zee)duiker’, vgl. R =ZD@8
Nyrok ‘Duikeend, Witoogeend A. nyroca’), de
oude D naam Larventaucher (D Larve ‘masker’)
en de oude wetenschappelijke naam Mormon
(Gr mormon ‘masker, schrikbeeld, spook’)
[Schlegel 1844 p.108].
{Ook de in Jonston 1660 vermelde naam
“Capricalca” (indien gelezen als Capric-alca,
‘grillige alk’?) zou betrekking kunnen hebben op
de kop (wit gezicht, zwart omlijnd) en de bonte
dikke snavel. Maar Wilms 960516 maakt aannemelijk dat deze afbreking naar de oorspr. namen
niet correct is: hij vermeldt keltisch Calcach ‘Papegaaiduiker’ en ook Capricolca bij Sibbald 1684
en keltisch Colc en Colcach (daarnaast ook Alc)
als namen voor de Eidereend, waarbij keltisch/gaelic colc ‘dons’. De afbeelding in Jonston
(Tab.48) is overigens niet zeer natuurgetrouw. –
Keltisch Nath (in Noord Cornwall) en norn1
Norie (>Norrie) (op Shetland en de Orkneys) zijn
namen voor de Papegaaiduiker en duiden op de
snavelvorm, als van een (brede) ‘spaander’ (=letterlijke betekenis van deze woorden [Lockwood
1993]). Nóri is de naam van een dwerg in het

PARELHOEN – PATREEL
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lijk is.
D Sterntaucher slaat op de kleine witte ‘sterretjes’ tegen een donkergrijze ondergrond van de
bovendelen van het winterkleed van de Roodkeelduiker Gavia stellata (Lat stella =ster!) In
het N bestonden de namen Enkelde en Dubbele
Starduiker [Vroeg 1764; Wegman 1765] voor
(ws.) Roodkeelduiker resp. een grotere Gaviasoort. Hoewel deze sterretjes ook niet de ronde
vorm van een parel hebben, is het toch goed
denkbaar dat men de bovenzijde van de Roodkeelduiker in juveniel en winterkleed in relatie
brengt met ‘bepareld’, te vergelijken met een
grasveld met dauwdruppels. Als daar de N naam
Parelduiker vandaan zou komen, is de naam te
eniger tijd bij de verkeerde soort beland. Dit geldt
dan bovendien voor de wetenschappelijke naam,
omdat de Parelduiker juist de minst ‘arctische’
van de Duikers is [Coomans et al. 1947].
ETYMOLOGIE N parel, paarl <N PERLE (Bacca …
præclarus) [VK] <mnl pe(e)rle, pa(e)rle, perel
[JvM]; fries pearel; oudsaksisch perula; D Perle
<ohd per(a)la, ber(a)la; zweeds pärla, noors perl;
E pearl <middelengels perle <F/mf perle (1140)
<It pèrla <Lat perna ‘ham, lendestuk, bepaald
schelpdier’; dit laatste nog in siciliaans perna en
napolitaans perne) <Gr BJ,D<α pterna ‘ham,
hiel’ (verwant is N verzenen).
In het Lat is perna veranderd in perla onder
invloed van Lat sphaerula ‘bolletje, kogeltje’ verwijzend naar de vorm van de parel. Het schelpdier (perna) was ws. de producent van de parel of
anders heeft het parelmoerkleurige spiervlies van
de ham een bepalende rol gespeeld.

Parelhoen Numida meleagris (Linnaeus: Phasianus) 1758. Vrij grote vertegenwoordiger uit de
orde der Hoendervogels, donkergrijs van kleur,
en met witte ronde vlekken op de meeste veerpartijen, als ware hij met parels overdekt. Het
Parelhoen komt in wilde staat in Centraal- en
Zuid-Afrika voor, en vrijwel niet in de WP. Als
gedomesticeerd Hoen is de soort al bekend bij de
Grieken en Romeinen. – Fries Poelepetaat ⇑,
ook elders in den lande in gebruik, is een verbastering van de naam die Houttuyn voerde.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Een oude N naam
is Dootshoofdeken ⇑, bij Junius 1581 [Suolahti
p.247].
Houttuyn 1763 noemt de soort Poule peintade (p.378) en Peintade (p.381). Bij deze auteur
nog niet de naam van het lemma; wel geeft Houttuyn D Pert-Huhn op, wat een corruptie is van D
Perlhuhn bij Klein 1750 [Suolahti]. Vroeg 1764
geeft Paarl hoen (synoniem Poulepeintade).

Parkiet Algemene N naam voor de kleinere,

in elk geval slankere Papegaaiensoorten ⇑ met
lange getrapte staarten (definitie overgenomen
uit Terres 1980 nl. die voor Parakeet). In N
komen populaties voor van de Halsbandpar kiet ⇑; deze zijn geïntroduceerd.
ETYMOLOGIE N Parkiet (bij Houttuyn 1762
“Perruches”) <N parkiet (1676), perkyt (1659),
perkiet (1695) (er is ook een vindplaats uit 1623
[Sijs]), mogelijk via het fenomeen vortoniges a
tot: paroquit [VT]; (?)<Sp Periquito ‘kleine papegaai’, letterlijk ‘kleine Piet’, ‘kleine Perico’
(Perico is familiair voor Pedro ‘Piet’), óf, evenals
E Parakeet (Paroquet) <F Perroquet ‘Papegaai’
(1537) <mf paroquet (1395). Dit laatste betekent ‘kleine Piet’ [Robert 1993], ófwel <It Parrocchetto <It pàrroco ‘pastoor’.

Parmark
Parmarkolf
Palmarkduif
Permarkoof Variante namen voor de Vlaamse
Gaai in Limburg waarvoor zie Bermarkoof.

Passagier Zou volgens Albarda 1897 een
volksnaam voor de Slechtvalk in Zuid-Holland
zijn. vD 1904 meldt ook voor Passagier “eene
soort van valk”. Het is echter vreemd, dat Schlegel 1858 (die in Leiden werkzaam was en speciale
belangstelling voor volksnamen en voor Valken
had) de naam niet noemt. Het benoemingsmotief staat onder Slechtvalk ⇑.
Paternosterbolletje Volksnaam voor de
Winterkoning in Grobbendonk (A) resp.
“Vlaamse Kempen” [B&TS 1995]. Het benoemingsmotief is ws. de overeenkomst in grootte,
vorm en kleur (klein, bolrond en bruin) die
rozenkranskraal en de Winterkoning hebben. De
naam is zeer treffend gekozen, maar wat aan de
lange kant. Mogelijk werd de naam al snel verkort tot *Nosterbolletje en daaruit zouden zich,
door metanalyse, de namen Ossenbolleke
en Oksterbolleke (letterlijk: Eksterbolletje of
Eksterhoofdje) ontwikkeld kunnen hebben,
namen die hier en daar voor de Winterkoning in
gebruik zijn [S&S 1998 p.88], maar óók voor de
Staartmees in gebruik zijn.
Patreel Volksnaam voor de Kneu ⇑ in Zuidoost-Vlaanderen, d.w.z. in Mollem, Waregem,
Zingem en Oudenaarde, en in Halen (BL). Meertens 1971 (p.119) vraagt zich af, of er verwantschap is met F Pétrel ‘Stormvogel(tje)’, en

PATRIJS – PATRYS VAN DAMASCUS

Weijnen 1996 acht dit mogelijk (p.146). Dit is
echter minder waarschijnlijk. Stormvogel(tje) en
Kneu zijn totaal verschillende vogels, en de naam
voor de op zee voorkomende Stormvogels/Stormvogeltjes zal in het binnenland bijna nooit
gebruikt worden. {Onwaarschijnlijk is ook invloed van Sp Pardillo ‘Kneu’; <Sp pardo
‘bruin(grijs), grauw’ dat eventueel met de Tachtigjarige Oorlog in België verzeild geraakt zou
kunnen zijn. Het vlaamse woord zou dan door
metathesis (omzetting) van de r ontstaan moeten
zijn. Invloed van het Sp vind je ook bij dialect
supieten ‘zwezerik’ (<Sp chupar ‘zuigen’),
leuvens platekon ‘rond schijfje’ <Sp patacon
‘munt’ en palaver (<Sp palabra ‘woord, spraak’)
[Weijnen 1996].}
Wilms [980615,4] veronderstelt een veel voor
de hand liggender invloed van de F vogelnaam
Traquet pâtre ‘Roodborsttapuit’, welke soort een
overeenkomend biotoop heeft. Deze biotoop is
de sleutel voor de overdracht van de naam: F
pâtre betekent namelijk herder, veehoeder; de
vogelnaam duidt dan op een biotoop als de heide,
of een extensief begraasd stuk grasland. Een F
*pa(s)trelle (=herdertje, herderinnetje, als metaforische naam voor de vogel die hem/haar gezelschap houdt) zou aan de vlaamse naam ten
grondslag gelegen moeten hebben (wat de -l- als
verkleiningsuitgang verklaart).
Teirlinck 1908-1922 noemt ook Patreelke als
volksnaam voor de Spotvogel “op Overschelde”,
en tevens Petroolke te Asper (OVl) voor “nen
trekveugel, die maar laat in de Lente hier aankomt en in ’t struikgewas en de hagen rond de
woningen overblijft. Het wordt door de landbouwers alom beschermd om den wille van zijn
onvermoeid, aanhoudend zingen.” Uit deze
omschrijving blijkt dat inderdaad de Spotvogel
bedoeld is, althans níét de Kneu of Roodborsttapuit. Uit de omschrijving komt nog nauwelijks
de oorspr. bedoeling van ‘herdertje’ naar voren.
Het aspect ‘herdertje’ is ook niet van toepassing
op de Groenling, die in de omgeving van Deinze

Patrijs Perdix perdix (Linnaeus: Tetrao) 1758.
Gedrongen, in de Lage Landen in wilde staat
levend Veldhoen (een oude synonieme naam
voor de soort). Houttuyn 1763 vermeldt als officiële naam “Gewoone Patrys” en Schlegel 1852
“DE PATRIJS”. In het fries spelt men de naam Patriis.
ETYMOLOGIE N Patrijs <N PERDRIJS, PARTRIJS
(VK c.1616) <Patrijs (1595) <Perdrys (1502)
[Brouwer 1953 p.5] <mnl Paertrise, partrise,
patrise, pertrise, perdrise <oudf perdriz (1170)
(>F Perdrix) <Lat Perdix (2e nv. perdicis) <Gr
AXD*4> perdix (=‘patrijs’ (nl. niet zeker welke
species), reeds bij Aristoteles). Coomans de Ruiter et al. 1947 (p.138) geven op dat de etymologie
van de Gr naam onbekend is, maar dat deze
mogelijk een onomatopee is. B&TS 1995 wijzen
op het Gr ww. perdesthai, dat ‘explosieve geluiden
maken’ betekent. Voor onze Patrijs is dit wel een
beetje van toepassing, en ook voor de Steenpatrijs
Alectoris graeca (Meisner: Perdix) 1804, op welke
soort de Gr naam betrekking zal hebben.
In het E zou de mansnaam Patrick (en Paitrick)
van de vogelnaam afgeleid zijn [Lockwood 1993
p.114]. Evenwel lijkt het meer ws. dat de E mansnamen, evenals F Patrice en It Patrizio, afgeleid
zijn van Lat patricius ‘adellijk’ [Van der Schaar
1994].
Evenals in andere talen, heeft ook in het E de
schrijfwijze van de vogelnaam erg gevarieerd met
betrekking tot de hoeveelheid en de plaats van de
letter(s) -r- in het midden.

Patrys van Damascus Oude (N?) naam voor
het Witbuikzandhoen ⇑ bij Houttuyn 1763
(p.412), evenals Pyreneesch Hazelhoen ⇑.
Het Witbuikzandhoen komt niet in de Lage
Landen voor; de naam moet dus een boekennaam zijn. Bij Hasselquist 1762 komt een naam
“Perdix Damascena” voor [Houttuyn 1763
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Kneu

(OVl) Groene Patreel genoemd wordt/werd
[publicatie 1988]. Wél een typisch ‘herdertje’
(namelijk voorkomend op de hei) is de Geelgors,
welke vogel in Sint-Maria-Leerne (volgens WVD
1996, p.152; bestaat er eigenlijk wel een plaats
onder deze naam?) eveneens Groene Patreel
genoemd wordt; het probleem bij deze naam is
dan weer dat de Geelgors zelf niet groen is. –
Waarschijnlijk is Patreel een algemene(re) vogelnaam geworden en herkende men de ware etymologie niet meer. Dat zou dan een verbastering
naar Petroolke verklaren. [Wilms 980615,4;
mb.98F,23]

PAUGOES – PELIKAAN

p.421, voetnoot]; daar is de naam van het lemma
vermoedelijk de vertaling van. Zie verder sub
Zandhoen.

Paugoes Officiële friese naam voor de Brandgans (⇑ en zie sub Pauwgans) [Boersma 1972].
De Vries 1912 gaf de naam van het lemma aan de
Rotgans, met als (tweede) synoniem Rotgoes; de
Brandgans had maar één friese naam en die
luidde Tongergoes (letterlijk: dondergans). De
Vries 1928 noemt de naam van het lemma niet
meer voor de Rotgans; bij de Brandgans geeft hij
op: “Paugoes, Tongergoes.”
Pauw Pavo cristatus Linnaeus 1758. Reeds lang

388

in onze contreien bekende, uit India ingevoerde
Fazantachtige. De vogel wordt beschouwd als
trots of pronkziek. Dit vooral wegens het vertoon
van de prachtige staart (zijnde de bovenstaartdekveren). De naam is mogelijk oorspr. een
onomatopee, naar de langgerekte luide roep
(“paaauw”).
ETYMOLOGIE N Pauw <Paauw [Houttuyn 1763]
<Pauwe [VK c.1618] <mnl Pawe, pauwe, paeu,
pau (JvM; Bern. c.1240) <onl pau (in de toenaam
Albero Pau (1169) [Schoonheim]; fries Pau; mnd
pâwe; D Pfau <mhd pfâ, pfâwe <ohd pfâo,
pfâwo; E Peacock <middelengels Pecoc (1086
als persoonsnaam) <oudengels *pea; [ook oudengels *pawa >E (persoonsnaam) Pocock]; F/mf
Paon (1220) <mf poun (1125) <Lat pavonem
(4e nv.); <Lat pavo ?<Gr IαfH taoos, ook: taoon
‘Pauw’ ?<indisch. Het woord is vermoedelijk wel
een onomatopee.
De dans- en muziekvorm pavane (1569) (o.a.
door Ravel) is volgens vDE 1993 afgeleid van It
Pavone ‘Pauw, ijdel iemand’; volgens Robert
1993 daarentegen van de italiaanse stad Padova
(=Padua), die in de Po-vlakte ligt.

Pauwgaans Pauwgans Volksnaam in Groningen resp. op Zuid-Beveland voor de Brandgans. Op Zuid-Beveland wordt ook de Rotgans
met deze naam aangeduid [Rynja 1983]. De
naam komt overeen met fries Paugoes ⇑, welke
naam eerder door De Vries 1911 aan de Rotgans
gegeven werd. Boersma in ViF (1976): “De
namme Paugoes komt net allinne fan de moaije
kleuren, dêr’t de goes mei pronkje kin, mar ek
fan de pau-eftige manier fan rinnen.” Het laatste
argument overtuigt evenmin als het eerste, want
mooie kleuren hebben Brand- en Rotganzen niet
en aan de manier van lopen van een Pauw is niets

bijzonders op te merken en komt zeker niet overeen met de manier van lopen van Brand- en Rotganzen. Naar het geluid van de Pauw is de naam
verder ook niet gegeven, want het is vooral qua
lengte zeer ongelijk aan dat van de Brandgans.
De verwijzing naar de Pauw stamt nog (uit de
tijd) van Albertus Magnus (c.1262-1280) (hij
doceerde in Keulen en Parijs), die van de Boomgans ⇑ zegt dat hij een kop heeft als een Pauw.
Albertus bestrijdt overigens de stelling dat deze
Ganzen aan de bomen zouden groeien. [HG 1669
p.2,90; deze vermeldt ook dat de Ganzen in
kwestie in Vlaanderen gezien worden]. Albertus
Magnus’ kennis van de vogels, die nog eeuwen na
zijn dood telkens weer in de boeken werd overgeschreven (zoals dus in HG 1669) heeft mogelijk
ook een invloed gehad bij de naamgeving van de
vogelnaam Gieteling ⇑. Albertus, die de “aan de
bomen groeiende” Ganzen ws. ook alleen maar
van de mythe kende (en niet van eigen waarneming; de soorten komen immers niet in het
binnenland) is mogelijk op het woord Pau gekomen door de uitspraak in delen van Duitsland
van het woord Baum, namelijk [paum] (het werd
ook wel als paum geschreven, bijv. bij Conrad
von Megenberg c.1350). Hij verstond naast
Baumganß ook Paumganß, maakte van dit laatste *Pfauganß en verzon er een benoemingsmotief bij.
Zie ook de naam Aonnetjesganze (indien dit
‘Haantjes-gans’ betekent).

Pelikaan (1) Lange tijd is dit de N naam ge-

weest voor de Roze Pelikaan ⇑. Houttuyn 1762
noemt de naam voor Linnaeus’ eerste (tevens
énige) Pelikaan. In Van Dobben 1957, NAE 1958
en Kist 1954 (1962) luidt de officiële N naam
voor deze soort nog steeds: Pelikaan. Voous 1960
echter gebruikt Rose Pelikaan. Deze naam staat
ook in BWP I, p.227 (1977). (2) Het is ook de algemene N benaming voor alle leden van de familie
der Pelecanidae, waartoe in Europa naast de
Roze Pelikaan ook de Kroeskoppelikaan en misschien de Kleine Pelikaan1 Pelecanus rufescens
Gmelin 1789 (uit Afrika) behoren.
ETYMOLOGIE N Pelikaan <Pellikaan [Schlegel
1858] <N Pelicaen, pelicaen-voghel [VK
c.1618] <mnl pellicaen, pēlicaen <F/oudf Pélican (1210) <Lat pelicanus <Gr B,8,6V< pelekan ‘Pelikaan’ <Gr BX8,66@< =‘steel van de bijl’
(naar de vorm van de snavel).
1

Deze heet o.a. in Grzimek 1973: Roodrugpelikaan.

PERZISCHE ROODBORST – PESTVOGEL

Perzische Roodborst Irania gutturalis (Guérin-Méneville: Cossypha) 1843. Roodborstachtige vogel, die broedt in o.a. Turkije en Iran
(=Perzië). Op 3 november 1986 werd de eerste
wn. van deze soort in de Lage Landen gedaan (een
% in Maasland (ZH) ontdekt door Martin Poot),
op 2 juni 1995 de tweede (en tot dusver tevens
laatste; een & bij Katwijk (ZH)). De soort werd in
mei 1966 voor het eerst in Europa opgemerkt, en
daarna in 1971 in Zweden [Alström & Colston
1991].
De N naam staat in HFP 1973, en berust ws. op
een vertaling van de wetenschappelijke naam en
de F naam Iranie à gorge blanche. De witte keel,
die vooral bij het % erg opvalt, is het benoemingsmotief voor de namen in andere talen: E Whitethroated Robin, D Weißkehlsänger, F Iranie à
gorge blanche, It Pettirosso golabianca [Gooders
1979], zweeds Vitstrupig näktergal, R Solovejbelosjejka [Jonsson 1980; BWP 5,671]. In BWP 5
(1988) wordt als officiële N naam opgegeven:
Perzische Nachtegaal (analoog aan de zweedse
en R naam), maar deze naam heeft geen opgang
gemaakt.
Sp Petirrojo turco is naar het voorkomen in
Turkije.
ETYMOLOGIE N Perzië <Lat Persia, Persis <Gr
Persís, Persikè ‘Rijk der Perzen’ [WGR] <landschap Persis (=Farsistan) <oudperzisch Parsa
‘Perzië’. Het woord perzik is van de geografische
naam afgeleid (via Lat en Gr).

halve sommige Duitschers hem Zinzerelle noemen’ en de Engelschen Boheemsche Gaay of
Snateraar, de Franschen Jaseur de Boheme. Sommigen geeven ’er ook den Naam van Wipstaart,
Sneeuwvogel en Zyde-Staart aan; doch de
gemeene Naam, in ’t Nederduitsch, is Beemer of
Zwarte Mantel.” Het is alleen deze laatste
(volks)naam, die eventueel verwijst naar onheil
en dood, want de vogel zelf heeft geen zwarte
mantel.
In NV III (1797) staat: “Ampelis Garrulus, Beemer, Zijdestaart, Pestvogel” [Schierbeek 1940].
De tekst hierin is eveneens van Martinus Houttuyn (geboren 1720). Hij beschrijft een invasie in
1788, in welk jaar hij de soort voor het eerst in N
leerde kennen. Hij noemt dan dus pas de N naam
Pestvogel, die hij in 1762 nog niet kende. De
pestepidemieën zijn dan in Europa al 100 jaar
achter de rug [Van Swol z.j.].
Chomel 1778 noemt de naam van het lemma
voor de betreffende soort. Vincent 1706
gebruikte voor deze de naam Boheemsche Klappert [Swaen 1941].
{De in de Nederlandse literatuur vermelde
‘pestvogelwinter’ van 1679/1680 [Reader’s
Digest 1971 p.78] slaat op Engeland, is ook uit
Engelse bron [Fisher 1954, Bird Recognition].}

Pestvogel Bombycilla

Pestvogel

Wigman 1950 citeert een kroniekschrijver die
melding maakt van een invasie van “vreemt
gevogelte (men meent uyt Noorwegen) … men
noemde se, vermits de gedaante van hare nebben
“krombekken”. Dit was in het jaar 1624, en de
kroniekschrijver verwees naar het jaar 1602 (een
Pestvogeljaar [Kinzelbach 1995]), toen er ook
veel van dit soort vogels werden gezien en er
bovendien de pest heerste. Mogelijk betreft het in
1624 Pestvogels (maar een Kruisbek-invasie kan
óók, gezien de naam die men aan de vogels gaf).
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garrulus (Linnaeus:
Lanius) 1758. Deze Zangvogelsoort broedt niet
in de Lage Landen, maar is hier wel bekend om
zijn invasief optreden in sommige winters. In de
Middeleeuwen zouden deze periodieke vogelinvasies in verband gebracht zijn met de zo
gevreesde ziekte de pest, die eveneens periodiek
heerste. De naam is behalve nu in het N ook
elders bekend: fries Pestfûgel en D Pestvogel
[Van Beckum 1952]. Maar de N benaming Pestvogel is misschien nog niet zo oud, althans niet
voor Bombycilla (in Jacht Bedrijff 1635 valt wel
het woord); Gronovius 1760 geeft de naam
Vlaamse Viesel ⇑ en in Houttuyn 1762 heet hij
Beemer ⇑. In het nu volgende citaat uit Houttuyn 1762 valt de naam Pestvogel niet: “De
Afbeelding van Gesnerus [1555] is in ’t Werk van
Johnston [1660] op Tab.XLIII., onder den tytel
van Picae glandariae genus, geplaatst. Weinigen,
egter, brengen hem tot de Aaksters, hoewel de
Naam van Garrulus zekere Klapagtigheid schynt
aan te duiden; daar men mede zien zal op ’t
woord ziziri, ’t welk hy dikwils herhaalt, en wes-

PETROOLKE – PIEPER

In het D is de naam die de vogel in verband
brengt met de pest, ouder dan in het N: op een
tussen 1635 en 1668 vervaardigde aquarel van
een Pestvogel staat “Bömehrlin oder Pestelentz
uogell, Zu Bern geschossen worden”. Markus
zum Lamm (1544-1606) noemt “pestilentz
vöglin” in een tekst die betrekking heeft op januari 1602, maar hiermee zijn ws. Barmsijzen
bedoeld [Kinzelbach 1995 p.39 resp. p.34; vgl.
ook HG 1669 p.2,342, kolom b]. {De Barmsijs
heeft behalve deze ook de naam Blutströpfle
[Wüst 1970] met de Pestvogel gemeen, die nl.
ook Bluts-tröpfflin genoemd werd (zie sub Lakvogel).} – Voor fries Sidesturt ⇑; zie ook Wijnstaart. – Pools Jemioluszka houdt verband met
pools jemiola ‘maretak, Vogellijm’, welker bessen de vogel kennelijk eet (of er is verwisseling
opgetreden met de Mistellijster ⇑). R Swiristél’
houdt verband met het belletjesachtige geratel
van de vogel (R F&4DÁ:\ swirél’ ‘herdersfluit’).
{Men kan zich afvragen, of (eventueel als in
Polen) ook elders vermenging/verwisseling van
(de invasief optredende) Pestvogel en (als wintergast verschijnende) Lijsterachtigen is opgetreden. In dat verband zijn de namen E (oud) Mavis
‘Zanglijster’, F Grive mauvis (<mf mauviz
(1200) en Sp Zorzal Malvís voor de Koperwiek ⇑
suggestief: men zou kunnen opperen: <*malavis =‘slechte vogel’. Zie ook sub Beemer.}
ETYMOLOGIE N pest <F peste <Lat pestis <Lat
*perd-tis van ww. perdere ‘te gronde richten, in
het verderf storten’ <*per- (=‘door iets heen
boren’). Het woord pest kan ook een afkorting
van het oudere pestilentie (mf pestilence 1170)
(<Lat pestilentia) zijn.

Petroolke Volksnaam voor de Spotvogel te
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Asper (OVl). Het is “nen trekveugel, die maar
laat in de Lente hier aankomt en in ’t struikgewas
en de hagen rond de woningen overblijft. Het
wordt door de landbouwers alom beschermd om
den wille van zijn onvermoeid, aanhoudend
zingen.” [Teirlinck 1908-1922; WVD 1996].
Meer over deze naam sub Patreelke.

Petsjorapieper Anthus gustavi Swinhoe
1863. Een soort van Pieper wiens broedgebied
zich uitstrekt in een lange, tamelijk smalle zone
in Noord-Siberië vanaf de rivier de Petsjora
verder naar het oosten. De soort kwam vroeger
op de N avifaunalijst voor [Voous 1980], maar is
daarvan geschrapt; een bewijs van hoezeer de
Piepersoorten op elkaar gelijken en met elkaar
verward kunnen worden (meer hierover sub Pie-

per). ) Zie ook sub Swinhoes Boszanger, de voetnoot sub Maaseend en zie Pieper.

Pictoor Zie Pitoor, Putoor en Butoor.
Piele Benaming voor ‘Eendenkuiken’ of ‘jonge
Eend’. In die betekenis fries Pyl. Maar Piel komt
ook voor als naam voor ‘Eend’ of Wilde Eend. De
VK c.1618: “Piele. vet. i. end-voghel. Anas.”
In de Achterhoek wordt het woord voor ‘Eend’
aan piel toegevoegd: Piel-ende, Piel-end of Pielaene (ook verbasterd Wiel-ende) [Schaars 1989
p.350]. Hetzelfde woord als in het lemma vinden
we in de D volksnamen Wilde Pille en Graue wille
(=wilde) Pille voor de Wilde Eend [Wüst 1970]
v
v
en ws. ook in lets Meca Pīle ‘Wilde Eend’ (meca
‘bos-’) [Priednieks 1989; Wilms 970404,3]. –
Vgl. ook Spaanse Piel (=Wintertaling) ⇑ en
vlaams Moorpiel ⇑.
ETYMOLOGIE Weijnen 1996: ws. van oorsprong
een lokroep. Ook Poel en Pul betekenen (gewestelijk) ‘jonge Eend’ [vD 1970] en ‘poele-poele’ is
weer een lokroep. Voor gelijke verhoudingen in
de naamgeving van de Huishoenders zie sub
Haan, Kip en Kiekendief.
Mogelijk is er een overgang geweest van de oeklank naar de i-klank, welke laatste bij het geluid
dat Eendenkuikens maken past. Pul zou dan van
Lat pullus ‘jonge vogel’ afkomstig kunnen zijn
(hoewel vDE 1993 sub pul dit minder ws. acht).
Pieper Algemene N benaming voor het geslacht
Anthus, waarvan de Graspieper ⇑ de meest
bekende is. Fries Piper, maar zie Graupiper voor
de uitzondering.
Alle soorten Piepers lijken erg op elkaar, en
zullen dus pas recent in de geschiedenis van
elkaar onderscheiden zijn. Ook lijken de Piepers
nogal op andere vogels zoals Leeuwerikken of
zelfs Mussen, maar als groep kenmerken zij zich
door een scherp piepend geluid, dat zij als zang
en als vlucht- of lokroep laten horen. Omdat Piepers als groep talrijk voorkomen in een grote verscheidenheid van biotopen, zullen de mensen
vroeger deze groep in z’n totaliteit redelijk goed
gekend hebben en ze, bij gebrek aan overtuigende
morfologische kenmerken, benoemd hebben
naar hun geluid. Welnu, dat klopt met het gegeven dat de Piepers in heel veel talen een vrij éénvormige naam hebben gekregen, die inderdaad
alles met hun geluid heeft te maken. D Pieper,
nederduits Pieperken (1893), schwyzerdütsch
Pîplerche, Gîpser(li), Gîxer (Staub & Tobler
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verschuiving uitgebleven.

Pieperkeuninkske

Pieterkeuninkske

Vlaamse volksnamen voor de Winterkoning met
tal van varianten [WVD 1996]. Het tweede element is te verklaren uit de officiële naam voor de
soort. De oorsprong van het eerste element is
moeilijker te achterhalen. Vermoedelijk is de
eerste naam een verbastering van de tweede,
omdat er, in Vlaanderen, veel meer varianten
zijn met Pieter- dan met Pieper-. De varianten
met Pietje-, waarin pietje ‘klein vogeltje’ zou
kunnen betekenen (en Pietjekoning dan ‘koning
aller kleine vogels’ betekent) zijn in de minderheid en bovendien staat vlaamse ‘Pietje + nog
wat’ voor de Wielewaal, welke nu niet zo bijzonder klein is. Het is echter nog moeilijker voorstelbaar dat Pieper- het primaire woord was, want
het lijkt onzinnig om de verklaring ‘koning aller
Piepers’ af te geven, ondanks dat er zoiets als een
vogelfamilie der Piepers bestaat (maar dat is het
geslacht Anthus). Dus blijft nog over de aanname
dat met Pieter- (en Pietje en Peetje) aanvankelijk
niets anders bedoeld was dan de mansnaam. Dit
zou misschien wel kunnen, omdat in andere
Winterkoningnamen de mansnaam Jan ook
primair lijkt te zijn. Vgl. ook Keuntje.

Piepleeuwerik Volksnaam voor de Graspieper (ZiK 1962), mogelijk slechts de ‘verhollandsing’ van Piipljurk ⇑.
Piet-van-Reurle Volksnaam in het noordoosten van de Achterhoek voor de Wielewaal
[Schaars 1989 met kaartje op p.380]. De naam is
wel leuk, maar toch een vrij povere imitatie van
de zang van deze soort. Reurle is de lokale uitspraak voor het dorp Ruurlo (Gld). In Gelselaar
(Gld) is de naam Piet-van-Ruurle en in Rekken
(Gld) Pietje-van-Ruurlo, terwijl in Neede (Gld)
Piep-van-Ruurle is opgetekend [Schaars]. De
naam van het lemma wordt genoemd door Zwart
1913 voor Borculo (Gld). – Zie ook Grete-vanGluurne.
In Geesteren (Gld) is Piet-van-Reurle opgetekend als volksnaam voor de Scholekster. Dit zal
wel een gevolg zijn van het feit dat de Scholekster, vergeleken met de Wielewaal een nieuwkomer in de Achterhoek, “te-piet” roept, wat hem
in een deel van de Achterhoek ook de volksnaam
Bonte(n) Piet heeft bezorgd; secundair werd de
Wielewaalnaam toen ws., vanwege het element
Piet erin, op de Scholekster toegepast.
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1881v [Suolahti]; S&vB), deens Piber, zweeds
Piplärka (Lärka ‘Leeuwerik’), noors Piplerke,
fries Piipljurk ⇑ en N Tietleeurik in NV 1770 (de
Piepers werden vroeger tot de Leeuwerikken
gerekend), E Pipit (oudste vermelding Pennant
1768), F Pipit (oudste vermelding 1764), Sp Bisbita. In het catalaans en het It is er onderscheid
in de namen voor enkele soorten Piepers, wat
mogelijk bevorderd is door het voorkomen van de
Duinpieper aldaar, die er als ‘Pieper’ uitspringt
(groter, bijna niet gestreept en een minder piepend geluid). Zo bijv. It Pispola ‘Graspieper’,
maar Calandro ‘Duinpieper’ en Spioncello ‘Waterpieper’; catalaans Titella ‘Graspieper’, maar
Trobat ‘Duinpieper’ en Grasset (de muntanya)
‘Waterpieper’. Pispola en Titella sluiten ‘naadloos’ aan bij de overige europese namen als perfecte onomatopeeën. IJsl Tittlingur en schots
Titling (<oudnoords titlingr); het eerste deel is
ongetwijfeld klanknabootsend, maar draagt
ook
v
de betekenis ‘klein’ [Weekley 1967]. Lets Cipste
lijkt klanknabootsend. R 7@>.8 Kanjók (letterlijk ‘paardje’) is een geraffineerde half-onomatopee: bij het opvliegen maakt de Graspieper een
serie hoge geluiden, die het ritme en ook een
beetje de klank hebben van een hinnikend Paard!
Ondanks de grote overeenkomst in al deze
namen blijkt het geluid van de Pieper toch nog op
tamelijk verschillende manieren uitgeschreven
te kunnen worden. De s-klank, die men in de
roep van de Graspieper duidelijk hoort, vindt
men alleen in de Sp, It en letse namen terug. De F
naam sluit qua vorm en klank mooi aan op de Sp
en It naam; verondersteld mag worden dat de E
naam, in vorm zo gelijkend op de F, uit het F is
overgenomen. Aanvankelijk was de E naam alleen
onder vogelvangers bekend, pas met Pennant
(1768) kwam de naam (Pippit) in de literatuur
[Lockwood 1993]. Dit was echter 10 jaar nadat
Linnaeus zelfs de ‘tweelingsoorten’ Gras- en
Boompieper al onderscheidenlijk had benoemd
(weliswaar als Alauda’s =Leeuwerikken).
ETYMOLOGIE De naam is het nomen agentis
bij het ww. piepen; dit ww. is het eerst bij Plantijn 1573 aangetroffen [VT]. Mnl pipen had een
aantal betekenissen, waarvan ‘een schel geluid
maken, piepen’ er één was [MH]. Klankwettig zou
dit in N pijpen (bijv. in de uitdrukking naar
iemands pijpen dansen) hebben moeten overgaan, maar het onomatopoëtisch aspect heeft dit
wellicht verhinderd. Bovendien is in sommige
dialecten de diftongering van de î uitgebleven. In
het D een soortgelijk verschil tussen piepen (en
intensivum piepsen (17e eeuw)) enerzijds en
pfeifen <mhd pfîfen anderzijds, maar daar is bij
piepen behalve de diftongering ook de p > (p)f

PIETERKEUNINKSKE – PIJLSTAART

De etymologie van Ruurlo, in 1313 Roderlo
en in 1470 Ruderloe, is niet zeker; de notatie
Ritherlo (c.1180-1190) is ws. fout (wat de i betreft)
[BSP]. Mogelijk betekent het element Roder- in de
plaatsnaam oorspronkelijk ‘gerooide plaats’.

Pieterkeuninkske Zie Pieperkeuninkske.
Piewit Vlaamse naam voor de Kieviet ⇑ [WVD
1996]. Het betreft een zuivere onomatopee, te
vergelijken met E Peewit. Varianten Pievit en
Piewip. De drie- en vierlettergrepige varianten
Piedewit en Pierewittie gaan lijken op Pirrewieter ⇑, een vlaamse naam voor de Europese Kanarie.

v

pools Swistun, F Canard siffleur, E Wigeon etc.;
zie ook Fluiteend en vlaams Schuifelaandetje.
Aangezien de naam Smient/Smjunt ‘kleine eend’
betekende, en aanvankelijk hoogstwaarschijnlijk
voor de Wintertaling gegolden zal hebben, komt
de naam Taling/Tjilling ‘vrij’; deze gold aanvankelijk dan misschien wel juist voor de Smient!1
In dat licht bezien is Piiptjilling extra interessant, omdat piip vooral goed bij de Smient past.
1

Zie sub Smient het citaat uit HG 1669; daaruit
blijkt dat de “Teeling” groter is dan de “Smeant”.

Piipljurk Pypljurk Piperljurk Friese namen
voor de Graspieper. De eerste is de officiële
[Boersma 1972]. Fries ljurk = ‘Leeuwerik’. Hij
komt overeen met de groningse volksnaam Piepleeuwrik. De Piepers ⇑ werden vroeger niet van
de Leeuwerikken onderscheiden. Het onomatopoëtische deel zit dus bij de officiële friese naam
in het eerste stukje, en daarmee is de Graspieper
ook de enige Pieper die in het fries niet … piper
heet (terwijl fries Graupiper ⇑ geen echte Pieper
is). Wel was er Greidepiper (letterlijk ‘graslandpieper’ of ‘weilandpieper’) bij De Vries 1928 en
kortweg Piiper bij De Vries 1911. Vgl. ook
Piepleeuwerik en Tietleeuwerik.
Pijlstaart
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Piipswel Friese volksnaam voor de Gierzwaluw ⇑. Zie ook Gûlswel.
In De Vries 1911 en 1928 een aantal volksnamen voor de soort, waaronder “Piipsweal ef Pypsweal, Pipersweal.” Albarda 1897 noemt deze
namen niet.
Piiptjilling Officiële friese naam voor de Wintertaling ⇑ [ViF 1976 p.196]. Albarda 1897 geeft
de naam ook op, maar dan in hollandse vertaling:
“in Friesland: Piepteling.”
De naam betekent ‘Taling die een piepend
geluid maakt’. Het motief zou het tweedelig fluitend geluid van het % kunnen zijn, dat redelijk
vèrdragend is, dus door de mensen vrij gemakkelijk gehoord kan worden. Dit geluid is erg kort en
het dringt zich dan ook niet op. Dit in tegenstelling tot het lange fluitende geluid van de Smient,
welke daarom in meerdere talen naar dat geluid
genoemd is, bijv. D Pfeifente, deens Pibeand,

Pijlstaart Anas acuta Linnaeus 1758. Het %
van deze soort heeft in het volwassen zomerkleed
sterk verlengde middelste staartveren, die, als
ware het een pijl, achter het lichaam uitsteken.
De lange pijlvormige staart is in veel talen aanleiding geweest voor de naamgeving, maar het
begrip ‘pijl’ is verder alleen in fries Pylksturt ⇑,
de D volksnaam Pfeilschwanz (Frischbier 1883),
zuidafrikaans Pylsterteend en in het F (Canard
pilet (1752)) aanwezig. Vgl. bijv. D Spiegente en
E Pintail.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Pijlsteert komt voor
bij Junius 1581 [Suolahti 1909]. Houttuyn 1763
noemt de naam Pylstaart (p.56) en in de index
Pylstaart-Eend. Deze laatste naam is in dit werk
nodig, omdat op p.79 de ‘officiële’ N naam Pylstaart ook gegeven wordt aan Linnaeus’ 5e Zaagbek, “Mergus minutus” (waarmee het & Nonnetje
lijkt te zijn bedoeld!)1. Houttuyn noemt als synonieme naam Zee-Vogel ⇑, welke ook in Jonston
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1660 (Tab.49) vermeld staat (bij een slechte
afbeelding van een %). In deel 2 van NV (1789)
wordt een en ander gecombineerd tot Pylstaart
Zee-Eend. In Gesner 1555 staat de D naam
Spitzschwantz, welke teruggaat op de meißner
rector Georg Fabricius (1516-1571) [Suolahti].
Het motief van de spitse staart zat ook in de toenmalige Lat naam Anas caudacuta en (nog gedeeltelijk) in de huidige wetenschappelijke naam (Lat
acutus ‘puntig’). Nog oudere documentatie
noemt Suolahti 1909 (p.431), namelijk in de
Straßburger Stadtordnungen, van “rackehelse”
1425, “rackhelse” 1449 en 1459, “ein raghalse”
15e eeuw, en “rackhals” eind 15e, begin 16e
eeuw. Daarop verscheen Rackhals in het
Straßburger Vogelbuch (1554) en in Baldners
Vogel-, Fisch- und Thierbuch uit 1666. De vraag
is, hoe het eerste element te interpreteren valt: is
dit rag- van D ragen ‘lang uitsteken’ (vgl. dan N
(/mnl?) Langhals) of is het rack- van D rackeln
‘een krassend geluid maken’? In het laatste geval
moet ook gedacht worden aan benoemingsmotieven bij de Krakeend (te denken is in de eerste
plaats aan Anas strepera!), een soort die men in
de Elsaß eerder verwacht dan de Pijlstaart (die
meer de zeekant aanhoudt)!
ETYMOLOGIE N pijl <mnl pile, pijl; D Pfeil
<mhd/ohd pfîl; <Lat pilum ‘werpspies’, verwant
met Lat pila ‘pilaar, pijler’. Hoe de k in fries pylk
terechtgekomen is, is mij onbekend. {E pile
‘hoop, stapel’ <F pile <Lat pila.}
1

In HG 1669 staat (p.I-107): “die Holländer nennen ihn Pylstert.” Dit lijkt dan op één van de
Zaagbek-soorten te slaan. De naam Pylstert is
dus, als hij ook in Gesner 1555 voorkomt,
minstens zó oud; voor welke soort hij precies
stond, is wat onduidelijk.

Pikmeeuw Volksnaam in Gennep, Middelaar
en Afferden (L) voor de Kokmeeuw ⇑, maar in
Gennep ook voor de Zwarte Stern ⇑ [WLD].
Het eerste deel is pik, pek, het zwarte restproduct na teerdestillatie. Als benoemingsmotief
geldt ws. in de eerste plaats het pikzwarte kleed
van de Zwarte Stern in het voorjaar, maar het
motief zal in tweede instantie de donkere kop
van de Kokmeeuw in het voorjaar geweest zijn.
Opmerkelijk is dat schots Pick Maw al in 1450
een naam voor de Kokmeeuw was; daar vond
men de Kokmeeuw kennelijk een pikzwarte kop
hebben [Lockwood 1993], hoewel de kleur in
feite donker chocolabruin is.
De uitleg van B&TS dat de Kokmeeuw zo
genoemd werd omdat hij alles (op)pikt wat van
zijn gading is, lijkt een weinig specifiek gericht
motief.
TOPONIEM Het Pikmeeuwwater op het Landgoed De Hamert ten z. van Wellerlooi (L).
ETYMOLOGIE N pik, pek: <mnl pec (c.1240),
zelden pic <Lat picem, 4e nv. van pix ‘pik, teer’.
N pik is dus geleend, waar de p- ook op wijst.
Piksterretje Volksnaam voor de Dwergstern ⇑
bij Callantsoog, die H W de Graaf (c.1892) zich
mogelijk heeft laten vertellen door de toenmalige
jachtopziener Bleijendaal [Woets 1972; Woets
030825]. Het benoemingsmotief is niet meer
met zekerheid te achterhalen. Mogelijk was de
naam slechts een variant van talloze andere Sternnamen als Ikstern ⇑, Klikstirns ⇑, Hicstaert, Stikstar, Nikke en Mikke (met ws. onomatopoëtische
eerste component) en nederduits Bicker, maar
het kan ook zijn dat het woord pik =pek (waarvoor zie sub Pikmeeuw) een rol heeft gespeeld. In
dit geval zal naar de pikzwarte schedelveren van
de soort verwezen zijn, op dezelfde manier als
Lockwood 1995 veronderstelt bij schots Pick
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Pijlstormvogel Algemene, uitsluitend in het
N voorkomende benaming voor de leden van het
geslacht Puffinus. Voor het element -stormvogel
zie onder Stormvogel. Het element pijl zit ook in
terschellings Pylmiuw (=Noordse Pijlstormvogel) [B&TS 1995]. Deze naam veronderstelt dat de
naam is gegeven door ‘het volk’, maar dan in dit
geval door vissers op zee, of eventueel andere zeevarenden. Juist deze mensen konden vanaf hun
boot goed vaststellen (i.t.t. de waarnemers vanaf
de kust, die ws. zelfs nooit Pijlstormvogels zagen)
dat de vogels, vaak zonder hun vleugels te bewegen, zich snel door het luchtruim vlak boven zee
konden verplaatsen. Deze motivatie wordt
gesteund door het friese ww. pylje ‘flitsen, pijlsnel schieten’. Inderdaad werden Pijlstormvogels

door niet ter zake kundigen “miuwen” of “mokken” (letterlijk =‘Meeuwen’) genoemd. Dat het
vliegsilhouette van deze vogels met het eerste
element van de naam te maken zou hebben, is
minder waarschijnlijk. Dit zou beter gekund
hebben als de naam was geweest *Pijl-en-boogstormvogels. Evenmin zal de meestal karakteristieke (op en neer golvende) vliegbaan aan de
naam ten grondslag liggen: een pijl verplaatst
zich immers langs een strakke lijn.
Schlegel 1852 spelt: pijl-stormvogel. B&O 1822
noemen deze naam niet; “Procellaria Anglorum,
Temminck (de Noordse Pijlstormvogel) heet bij
hen: “De Engelsche Onweersvogel”.
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Tarnie voor Visdief en/of Noordse Stern. Toch
kan ook deze verklaring niet echt bevredigen,
omdat de zwarte schedel maar een klein stukje
van de hele vogel uitmaakt en omdat in het E
equivalenten met Pitch- ontbreken.

Pîltjuter Oostnoordbrabantse volksnaam voor

de Tureluur ⇑. -tjuter, of ook -tuter verwijst naar
het geluid dat de vogel maakt. Pîl- =Peel, het
landschap waarin deze vogel voorkwam (voorkomt?; vgl. SOVON 1987).
ETYMOLOGIE Peel (NB en L): <Pedelo (1192)
[De Vries 1962] en/of <Pedele (12e eeuw) [BSP
1995]. Mnl pēdel (brabants) ‘laagland, veenland’
?<idg *ped ‘laagte’, de beste van drie voorgestelde etymologieën [NEW 1992]. Hierbij passen
eventueel ook de belgisch-brabantse plaatsnamen Neerpede (<Inferior Peda (1220)) en Pede
(<Pethe (1144)) en misschien ook Pesse (Dr)
(<Petthe (1141)).

Pilkneuter Oostnoordbrabantse volksnaam
voor de Kneu ⇑. B&TS 1995 verklaren het element Pil- in de naam als behorend bij het ww. pillen ‘vetmesten, inz. van vogels’. De naam zou
dan stammen uit een tijd dat kleine Zangvogels
als Kneutjes werden gegeten. Wilms (in litt.
960823) vermoedt echter dat ook hier, evenals in
de naam Pîltuter, Pil staat voor het landschap de
Peel, waar veel van deze vogels voorkwamen.

Een ander zeer bekend fenomeen aan deze vogel
is zijn “belletje” of “zilveren lachje”, een serie snel
opeenvolgende tingelende geluidjes, die hij laat
horen bij alarm, zoals bij een naderende Sperwer,
of als zang in het voorjaar. Thijsse 1944 geeft het
weer als “pim im im im im im im”. Naar dat
geluid is de naam in het lemma gegeven; het is een
halfonomatopee (zie etymologie).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De oudste vindplaats van de N naam is in de Nomenclator
(=‘woordenboek’, letterlijk ‘naamnoemer’) van
Junius uit 1567; de spelling is dan: Pimpelmeese
[VT; Suolahti]. Middelrijns Pimpelmeyß is ouder,
staat nl. in Longolius 1544. De Bo 1873/1892
noemt vlaams Pimpermeeze [vgl. Wilms
951014]. In Kiliaan 1599: “Pimpel-meese. Parus
minor, parus caeruleus.” Houttuyn 1763 voert in
zijn Bladwyzer alleen de naam Pimpelmees,
maar in de marge van p.596 noemt hij hem Pimpeltje. De tekst over de soort begint zo: “Deeze
wordt, gemeenlyk, de blaauwe of kleine Mees
getyteld, en de Switzers noemen hem zelfs Blawmeiss, doch de Duitschers, in ’t algemeen,
Meelmeiss of Pimpelmeiss, gelyk wy hem ook
Pimpelmees of Pimpeltje heeten.”
B&O 1822: “De blaauwe Pimpel of kleine
Mees.”

Pylksturt Officiële friese naam voor de Pijlstaart [Boersma 1972]. De Vries 1928: Pylkstirt
ef Pylstirt; in De Vries 1912 dezelfde namen,
maar in omgekeerde volgorde.
Fries pylk ‘pijl’ (zie sub Pijlstaart), fries sturt
‘staart’ (zie sub Staartmees).
Pimpelmees
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Pimpelmees Parus caeruleus Linnaeus 1758.
Deze in geheel Europa bekende Mees heeft in
heel veel talen zijn naam te danken aan zijn
hemelsblauwe kleuren aan de kop (bijv. fries
Blaumieske ⇑ en E Blue Tit). Mooie N en D
volksnamen zijn ook Hemelmees en Himmelmeise. Ogenschijnlijk geldt dat ook voor de officiële N naam indachtig het woord pimpelpaars;
maar paars is zeker niet de kleur van de kop van
de Pimpelmees. vDE 1993 en VT 2000 veronderstellen dat pimpelpaars (1622) mogelijk integendeel van de naam van de Mees is afgeleid, of
anders van het ww. pimpelen ‘alcohol drinken’
(1693) waarvan men een paarse neus krijgt.

Het feit dat er in het D meer variaties op de
naam zijn, veronderstelt dat de naam Pimpelmees uit het D afkomstig is. Danneil 1859
noemt altmärkisch pümpelmêsk [Suolahti;
NEW] (maar daar =‘parus major’, de Koolmees
dus) en Wüst 1970 noemt D Pimpelmeise,
Bümpelmeise, Pumpelmeise, Pimpelmees(e).
ETYMOLOGIE Voor het naamsdeel -mees zie
sub Mees. Het eerste element van de naam is ws.
het nederduitse ww. pimpeln, waarbij vDE 1993,
NEW 1992, VT 2000 en B&TS 1995 de betekenissen ‘zwak of teer zijn’1 en ‘klagen’ in verband
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brengen met de vogel. Deze zienswijze wordt
terecht bestreden door Wilms [951014,2]. Hij
wijst erop dat Grimm 1854/1954 bij dit ww.
opgeeft: “eigentlich wie eine Schelle fortwährend
klingen” (‘eigenlijk als een belletje voortdurend
klingelen’). Dit is mooi van toepassing op het
geluid van de Pimpelmees. E Tinnock geeft het
ook weer, met een ander woord.
D bimmeln ‘tingelen etc.’ staat qua formatie
dicht bij pimmeln, wat een synoniem is voor
pimpeln (met een affectieve tweede p); ongetwijfeld ligt dit dicht bij de bron voor D Bümpelmeise. D pimpern (synoniem klimpern) ‘tjingelen, klapperen’ dringt zich op bij vlaams Pimpermezeke. Van hetzelfde ww. is D Pimpernuß
‘pimpernoot, pistache’ afgeleid; daarnaast komt
het synoniem Pimpelnuß voor.
1

De betekenis ‘zwak of teer zijn’ (en dientengevolge veel ‘klagen over z’n gezondheid’) is wél
van toepassing op pimpelmees ‘zwak meisje,
zwak mannetje’. Deze twééde betekenis van
pimpelmees kende Kiliaan reeds: “Homuncio
debilis, imbellis, imbecillus” [Wilms 951014,2].
Daarnaast heeft pimpelmees nu een derde
betekenis: die van ‘drinkebroer’.

Pinguïn Zie noot sub Katuil en zie sub Keerkringvogel.

Pirrewitter In NAE 1958 (p.223) alternatieve
naam voor de Europese Kanarie, in Verheyen
1957 de officiële belgische (vlaamse) naam. B&TS
1995 vermelden hem ook als de vlaamse naam.
Ook Pierewieter en Pirrewieter(tje) [WVD
1996]. De naam is een wat speelse onomatopee.
WVD geeft ook Pierewittie op als naam voor de
Kieviet (p.206). Ook dit zal als onomatopee
bedoeld zijn (net als Kieviet zelf), afgeleid van
vlaams Piewit ⇑.
Pitoor Oude N naam voor de Roerdomp ⇑. Ook
Pictoor, Putoor ⇑, Puitoor (Gent (OVl), Turnhout (A)) en Butoor ⇑. Putoer (1542); Poi(c)toir
(1595) [Brouwer 1953]. Overgangen van -b- naar
-p-, zoals in het onderhavige geval (Butoor/
Pitoor), vinden we ook in Elzebuus naar Elzenpuist ⇑ en in bonge naar ponge (zie sub Pongmieske). Ook in de etymologie van de noordhollandse plaatsnaam Sint Pancras (<de capelle
van den bancruys (1411; Geus 1990) vindt dit
stemloos worden van de b plaats [Eigenhuis
1993, Windbreker 58]. Voor het fenomeen in het
D zie sub Pimpelmees en sub Pauwgans.
Pitoor en -pitoortje maken ook deel uit
van namen voor het verwante, maar kleinere
Woudaapje, zoals in Houtpitoortje ⇑; voor Kleine
Putoor zie sub Putoor.
Het in de VK (c.1618) vermelde “PUTOOR. J.
VISSE…i. hydra” verwijst niet naar de Roerdomp,
maar naar de Bunzing Putorius putorius (L) [Lat
putor ‘stank’, naar de geur van het dier]. Mnl
Visse =Bunzing (maar Gr à*Dα hydra =‘Otter’;
dr. W K Kraak in litt. 951124; Bartelink 1958
geeft als vertaling “Waterslang, Hydra”). Met
mnl visse zijn etymologisch verwant N Wezel
(<mnl wes(s)el <ohd wisula, verkleinwoord van
ohd wissa ‘Bunzing’) <idg *wis(j)o ‘stinkend
dier’, stinken) en F Vison ‘Nerts’ <Lat vissio
‘stank’ <Lat vissire ‘een wind laten’.
Plaattopper Naam voor de Grote Zee-eend in
Reeuwijk, althans volgens B&TS 1995. Rynja
1983 geeft de naam niet. Op het zoete water van
Reeuwijk en omgeving zullen niet vaak Grote
Zee-eenden gezien worden, omdat deze, zoals de
naam aangeeft (bij ons) vrijwel uitsluitend op zee
zijn aan te treffen; daarom zal de opgave van de
referent een vergissing zijn. Aangezien de naam
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Pink Pinkske Volksnaam voor het Bokje ⇑ in
Noord-Brabant, hier ook wel Halfke genoemd.
De verkleinwoorden wijzen er al op dat men de
kleinheid van deze Snippensoort (tegenover de
Watersnip, misschien zelfs tegenover de nu zeldzame Poelsnip) in de naam wilde benadrukken.
De betekenis van het woord half wijst hierop, dus
ligt het voor de hand te veronderstellen dat ook
pink een aanduiding voor iets kleins (hier een
kleine vogel) zal zijn. B&TS 1995 voelen dit aan,
maar vergelijken met pink in de betekenis van
‘jonge Koe’; het bezwaar van deze vergelijking is,
dat een pink ‘Kalf’ nog altijd een groot dier is!
Daarom ligt een vergelijking met pink ‘kleinste
vinger’ veel meer voor de hand. Misschien dat
hier tevens sprake is van een spotnaam voor de
vogel, aangezien pink ook ‘mannelijk lid’ kan
betekenen.
De vergelijking die vDE 1993 met E (dial.) Pink
(=‘Vink’ ⇑) maakt, lijkt hier semantisch totaal
buiten de orde. Inderdaad is E Pink in deze betekenis een onomatopee (evenals N pink zoals vD
opgeeft sub pinkVI), waardoor het woord in deze
betekenis niet met het Bokje geassocieerd kan

worden. Het Bokje, met een volksnaam ook
Doverik ⇑, ‘zegt’ namelijk helemaal niets (in
ieder geval geen “pink”).

PLAKKER – PLEVIER

niet geheel uit de lucht gevallen kan zijn, zal deze
vermoedelijk gelden (of gegolden hebben) voor de
Grote Zaagbek (in plaats van de Grote Zee-eend).
Deze soort komt wél op de Reeuwijkse Plassen
voor en heeft (in vlucht) een groot wit vleugelveld
(de ‘plaat’), waarnaar de naam gegeven zou kunnen zijn. Voor -topper zie sub Toppereend.

Plakker Volksnaam voor de Koolmees, bij
Haarlem [Schlegel 1858; vD 1904]. “Plakker
‘Koolmees’, eigenlijk ‘de gevlekte’” zegt vD 1970,
en dit dan mogelijk duidend op het samenstel
van witte en zwarte vlekken aan kop, borst en
buik. In dezelfde sfeer is fries Blokfink ⇑ te verklaren. B&TS melden ook het pleonastische
Gevlekte Plakker (zonder locatie). Reeds mnl
Plackaert ‘Koolmees’ [MH].
ETYMOLOGIE N plak <N placke, plecke, vlecke
[=Macula … i. niger] [VK (c.1618)] (de toegevoegde Lat synoniemen duiden erop dat bij ‘vlek’
vooral aan een zwarte vlek gedacht moet worden)
<mnl placke (Bern. c.1240), plecke, plac ‘lap,
plag, vlak, vlek, klad, klap, slag, koperen muntstuk’ (>F plaque (15e eeuw) en E (dial.) pleck
(14e eeuw)) <mnl placken ‘kladden, lijmen,
slaan’ [MH; VT]. Mnd placke ‘Fleck’ [AEW sub
plaxa], plagge ‘lomp, lap’ [AEW sub plagg]. De
oorsprong van deze woorden is nog omstreden.
Plakspecht Volksnaam voor de Boomklever.
De vogel herinnert in enkele opzichten aan een
Specht, wat ook in andere volksnamen zoals
Blauwspecht en Spechtmees tot uitdrukking
komt. Het eerste element is te verklaren uit de
gewoonte om te wijde openingen in boomholten,
waarin de vogel nestelt, met leem en klei zover
dicht te metselen, te plakken, dat alleen de eigenaar van het nest nog passeren kan.
ETYMOLOGIE N plakken ‘(vast)kleven’ <mnl
placken, plecken ‘lappen, kladden, besmeren,
klappen geven’ (>F plaquer). Vgl. ook plak onder
Plakker.
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Platsnavel-Franjepoot Naam voor de Rosse
Franjepoot bij Van Balen 1915. B&TS vermelden
ook de naam Breedbekkige Franjepoot (en Dunbekfranjepoot voor de Grauwe Franjepoot).
Pleskes Mees Hybride tussen Pimpelmees en
Azuurmees ⇑. Zo’n Pleskes Mees is zowel in N
(november 1968) als in België éénmaal (december 1878) waargenomen [ZVN 1999].

Theodoor Pleske (1858-1932) was een russisch zoöloog; hij was de auteur van Ornithographia Rossica (1889) [Jobling 1991].

Plevier Algemene naam voor een aantal soorten Steltlopers met een korte snavel, waarvan de
meest voorkomende (h.t.l.) zijn: de Goud- en Zilverplevier, de Kleine, de Bontbek- en de Strandplevier, en ook de Kieviet. Verder zijn er nog de in
de Lage landen zeldzamere Morinelplevier en de
zeer zeldzame Woestijnplevier. De naam komt
uit het F (Lat?), en zou te maken hebben met feit
dat de Plevieren (<Pluvieren) soms bij regenachtig weer (of regen op komst) extra luidruchtig
zouden zijn. Vgl. de Regenfluiter.
Plevier en Pluvier zijn in het verleden (zonder
nadere aanduiding) ook namen voor soorten
geweest. Houttuyn 1763 bijv. gaf Plevier op als N
naam voor Linnaeus’ Tringa ochropus, waarmee
Linnaeus ws. het Witgatje bedoelde. Het Witgatje wordt nu tot de Ruiters (Tringa) gerekend,
niet tot de Plevieren. Van Cuyck 1789 bedoelde
met Plevier (ws.) de Goudplevier.
ETYMOLOGIE N Plevier <N Pluvier [Snouckaert 1908; Thijsse 1944] <N Plevier [Houttuyn
1763; Schlegel 1852; Albarda 1897] <N PLUUIER
[VK c.1618, met de Lat vertaling “Pardalus”]
<mnl pluvier [JvM c.1266], plovier <oudf plovier
(1165) (>F Pluvier); E Plover (vroeg in de 14e
eeuw) <(via de Normandiërs) oudf plovier
<volksLat *ploviarius, *pluvarius <Lat pluvia
‘regen’ >It Piovanello ‘(Krombek)strandloper (let
op de mogelijk andere etymologie van It Pivière
‘Plevier’ ?<It piva ‘schalmei, herdersfluit’). Van
Maerlant c.1266 gaf al de naam Lat Pluviales,
welke ook door Thomas van Cantimpré (12331248) en Albertus Magnus gebruikt werd (door
Plinius ws. niet). De gedachte van Lockwood
1993 (sub Plover) dat aan het woord primair een
zuivere onomatopee ten grondslag ligt, wordt
door Wilms [in litt. 010316] aannemelijker
gemaakt doordat deze uitgaat van een roep die
klonk als oudf pluie (=regen); dit woord zal in
1080 ws. net zo geklonken hebben als heden.
Lockwoods idee (*plÇ als zuivere onomatopee,
vervolgens volksetymologisch tot *plovarius vervormd) ligt minder voor de hand. Oudnoords Ló
(waarvoor zie sub Lieuw) is hier ws. ten onrechte
bijgehaald, want het rijmt niet met *plo. Argument van Austin 1983 en Moss 1995, dat verbanden tussen het weer en daarop gebaseerde
vogelnamen achteraf vaak niet blijken te kloppen, verandert niets aan het vaststaand feit dat
zulke namen nu eenmaal tóch gegeven werden!
Maar in het geval van de ‘Plevier’ zal het geluid

PLOEGDRIEVERKEN – POELEPETAAT

(dat bijna steeds een hoofdrol speelt bij soorten
die (zogenaamd) regen aankondigen), dat vrij
gemakkelijk weergegeven kan worden met F
“pluie”, zeker geholpen kunnen hebben bij het
motiveren van een naam die een verband met
regen aangeeft.

Poalske Snip Officiële friese naam voor het
Witgatje ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912
noemde de naam van het lemma reeds. Albarda
1897 gaf als naam in Friesland op: Poolsche
Snip; dit was dan de hollandse vertaling.
De vogel is mogelijk naar het broedgebied
genoemd, maar Polen is niet het centrum van het
verspreidingsgebied. Daarom kan er ook sprake
zijn van een verbastering van nederduits
Pohlsneppe, Polschnep ‘Watersnip en/of Rosse
Grutto’, waarin het eerste element staat voor D
Pfuhl ‘poel’. ‘Snip’ voor een Tringa-soort is te
begrijpen omdat het Witgatje een vrij lange snavel heeft (toch nog korter dan van het Bokje) en
een wat erratische (=dwarrelende) vlucht (als
van een Snip). Voor de etymologie van Poalske
zie sub Poolsche Mees en voor die van poel zie
sub Poelruiter.
Pod-ûl Pod-ûle Podûle Friese naam voor de
Nachtzwaluw ⇑ [in vertaling, bij Albarda 1897
Paduil]. De naam heeft wat het eerste element
betreft hetzelfde benoemingsmotief als de volksnamen Vliegende Krodde en Vliegende Pad (⇑,
ook voor de etymologie van Pad), nl. het snorrende geluid dat iets lijkt op het geluid van de
Rugstreeppad Bufo calamita. Een D volksnaam
is Froschmaul. Voor fries Ûle zie sub Uil.
Poelepetaat Friese naam voor het Parel -

hoen ⇑. Ook elders in de Lage Landen kent men
de soort onder deze naam, bijv. verspreid door
geheel Noord-Brabant. Omdat de naam de
gebruikers in etymologische zin niets meer zei,
traden tal van nieuwe verbasteringen op, bijv.
Tulpetaan ⇑ in westelijk Noord-Brabant [WBD
met kaartje].
ETYMOLOGIE Poelepetaat (1859) is een verbastering van Poule peintade [Houttuyn 1763] <F
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Ploegdrieverken Ploogdrieverken Achterhoekse volksnaam voor de Witte Kwikstaart,
waarvan de eerste is vastgelegd c.1830. Er zijn tal
van varianten, zoals: Ploegmenneke(n), waarvan het tweede element ws. ‘geleend’ is van het
synoniem Bouwmenneke(n), Ploeglopertje,
Ploogsteertken (zie Ploegstaart) en de tamelijk
onzinnige naam Ploederdiefke(n) [Schaars
1989]. Albarda 1897 komt met de naam Ploegdrijvertje in het Land van Cuyk, maar Albarda
geeft alle volksnamen in het ABN ‘vertaald’. Ook
Ploegloper in Opbrakel (OVl) en Ploegstaart ⇑ in
Zillebeke (WVl) zijn namen die in het ABN zijn
omgezet [WVD 1996]. B&TS noemen Ploegertje in
oostelijk Noord-Brabant. In Wüst 1970 worden
de volgende D volksnamen vermeld, die ws. aansluiten op het N/saksische gebied: Plogste(e)rt en
Pluchstert. De motivatie voor deze na(a)m(en)
wordt verwoord in Houttuyn 1763, die zelf echter géén van deze namen vermeldt: “Hy volgt ook
den Ploeg, om de Wormpjes op te zoeken, die in
de omgestorte Aarde bloot raaken; want het een
en ander is zyn Aas.” (p.574)
ETYMOLOGIE N ploeg <N PLOEGH. Aratrum
[VK c.1618] <mnl ploech, plouch; fries ploech,
ploege <oudfries plÇg; achterhoeks ploog <mnd
plÇg; D Pflug <mhd pfluoc <ohd phluog, phluoch, plōh; E plough (<E plow en >Am plow)
<oudengels plōh; noors/zweeds/deens plog, ijsl
plógur <oudnoords plógr.
Gezien de aanvangs-p zal het woord wel via
lening in het germaans gekomen zijn (idg p ging
immers over in germ f en idg b- was zeldzaam
[Weijnen 1996 sub baak]); vDE 1993: “een
vóórgermaans woord uit een taal in de Alpen of
uit het keltisch.” NEW 1992: “Men heeft het
woord ploeg in verband gebracht met het door
Plinius’ Naturalis Historia 18, 172 vermelde
woord uit Raetia Galliae voor de radploeg plaumorati.” De etymologie van het woord is verder
nog niet met zekerheid vastgesteld. In ieder geval
werd met het woord de (vernieuwde) radploeg
aangeduid, met ijzeren (!) ploegschaar, door
Paard of Os getrokken, welke een verbetering
betekende ten opzichte van de hak, die niet veel
meer was dan een kromme tak waarmee men de
grond bewerkte.

Ploegstaart Vlaamse volksnaam voor de
(Witte) Kwikstaart in Zillebeke (WVl) en Munkzwalm (OVl) [WVD] en ook, als Ploogsteertken
en Ploogstiertken in Winterswijk (Ovl)
[Schaars]. De naam is ws. ontstaan als een inkorting van *Ploegkwikstaart ofwel het tweede element is ‘geleend’ van het synoniem Kwiksteert,
maar het zal haast zo zijn dat men bij het hanteren van de vogelnaam bewust aan een ploegstaart
(‘achterste gedeelte van de ploeg, waarmee deze
bestuurd wordt’) gedacht heeft; de naam is daarmee tevens een (geraffineerde) metonymia (zie
Verantwoording: Termen).

POELRUITER – POELSNIP

Poule pintade (1643) (F Pintarde (1637)); <portugees/Sp Pintada (1609) [VT], letterlijk ‘beschilderde (vogel)’, naar de witte parelvormige
vlekken, of wellicht ook naar de blauw en rode
kleuren aan de kop.
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Poelruiter

Poelruiter Tringa stagnatilis (Bechstein: Totanus) 1803. Vrij zeldzame Ruiter ⇑ uit OostEuropa en Midden-Azië, pas sinds 1958 als doortrekker in ons land bekend. {Eerste wn. in Denemarken 1970.} De N naam is ongetwijfeld een
boekennaam, mogelijk een vertaling van de
wetenschappelijke naam (Lat stagnum ‘waterplas langs rivier- of zeeoever; poel, meer, kreek’)
of van D Teichwasserläufer (Teich =‘vijver’).
Hetzelfde kan gelden voor fries Dobbetjirk ⇑ en
de deense, noorse en zweedse namen Damklire
resp. Damsnipe en Dammsnäppa (damm ‘ijver,
poel, plas’; ook ‘dam’). Het voorkomen in poelen
is niet zo karakteristiek; er zijn dan ook veel verschillende vogelsoorten waar in de naam het
begrip ‘poel’ voorkomt (zie ook onder Poelsnip).
Vijvers zijn doorgaans te diep voor deze waadvogel en liggen doorgaans daar waar mensen plegen
te komen (parken en plantsoenen): te drukke

plekken voor Poelruiters.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Van Balen 1915
gebruikt de N naam Vijver-waterloper, mogelijk
een vertaling uit het D.
ETYMOLOGIE N poel: <mnl poel, poil, puel; D
Pfuhl <ohd pfuol; fries poel <oudfries pol; E pool
<oudengels pol; zweeds pöl, noors pøl <oudnoords pollr ‘ronde inham van de zee’ (> N polder), ‘vijver’; westgerm *pola-; buiten het
germaans: litouws balà ‘moeras’, oudslavisch
blato ‘moeras’, albaans bal’te ‘moeras’ (door
sommigen, ws. ten onrechte, etymologisch in
verband gebracht met Baltisch ⇑), Lat palus
‘moeras, poel, meer’ (vgl. wetenschappelijke
namen paludicola en palustris) en Gr B08`H
pelós ‘klei, leem, modder’. Sommigen menen dat
poel een contractie is uit poedel (vgl. E puddle
‘modderplas’) dat bij het ww. poedelen ‘in het
water plassen, modderen’ hoort. (Hieruit is de
Hondennaam Poedel afgeleid; de Poedel (D
Pudelhund (1678)) was nl. oorspronkelijk een op
watervogels afgerichte jachthond.)

Poelsnep Bij Houttuyn 1763 voorkomende
‘officiële’ naam voor twee verschillende soorten
Steltlopers! Op p.220 geeft hij de naam voor
Linnaeus’ “Scolopax Totanus” (=Tureluur),
op p.231 voor Linnaeus’ “Scolopax Limosa”
(=Grutto). Het meest betwisten moet men de
naamgeving in het eerste geval (Houttuyn
gebruikt de al langer bestaande naam ‘Tureluur’
nergens!); het gebruik van de naam voor de
Grutto wordt later bevestigd door B&O 1822
(p.429: “Scolopax limosa L. – De Poelsnep, de
Grutto, Slijktreder.”). Zie ook Poelsnip.
Poelsnip Gallinago media (Latham: Scolopax)
1787. In de Lage Landen nu nog zelden op de trek
voorkomende soort van Snip ⇑; broedt o.a. in
Polen. De soort werd vroeger misschien vaker
opgemerkt (bij de poelier; het woord poelier heeft
overigens niets met de naam Poelsnip te
maken!), en draagt uit die tijd de volksnaam
Dubbele Snip ⇑ en friese naam Dûbele Snip ⇑
vanwege het grotere gewicht. De officiële N
naam is weinigzeggend: zo veel waadvogels
komen aan poelen en plassen voor. De naam
komt voor deze soort voor bij Schlegel 1852. Misschien is ze een ‘vertaling’ van D Pfuhlschnepffe
(Döbel 1746) (Pfuhlschnepf is thans de officiële
D naam voor de Rosse Grutto Limosa lapponica),
al komt “Poelsnippe” reeds bij Junius 1581 voor
(hier is echter niet duidelijk welke vogelsoort het
betreft). E Pool Snipe is een locale naam voor

POEP (1) – PONGMIESKE

weer een andere soort, nl. de Tureluur. In de N
vogelliteratuur heeft de naam niet altijd bij de
zelfde soort behoord: in Houttuyn 1763 werden
met de naam Poelsnep ⇑ zowel de Tureluur als
de Grutto aangeduid. Voor snip zie aldaar. Zie
ook Poelruiter.

Poep (1) Friese volksnaam voor de Meerkoet
[De Vries 1912; 1928; Zantema 1992]. Albarda
1897 noemt de naam niet. Het woord betekent
ook ‘Duitser’ of ‘Groninger’ [De Vries 1928
p.116]. Als scheldnaam hanteert ook de uitgescholdene de naam weer: zo is poep bij de Groninger een scheldnaam voor een Duitser (deze
komt uit ‘Poepmlaand’) of voor een katholiek [vD
1970], en bij de (Noord)duitser is ‘Pap’ (ook
Pup?) een katholiek. Duitse volksnamen voor de
Meerkoet zijn Pfaff (‘paap’), Papke en Pupke
[Wüst 1970]; het lijdt weinig twijfel of bij de D
naam is er een verwijzing naar het uniforme
zwarte kleed. De gevoelswaarde van de naam zal
nog eens extra benadeeld zijn door het bestaan
van het woord poep/Pup (=‘drek’).
ETYMOLOGIE N poep (=scheldnaam voor personen) (begin 17e eeuw) ?<D Bube ‘boef’. De VK
vermeldt het woord niet, evenmin als MH.

Poeperd (1) Volksnaam voor de Hop ⇑ in
Weert (L). De naam is in overeenstemming met
de bekendere (gelderse) volksnaam Schijthop ⇑.
Over de mythe van het onderpoepen van zijn
nest, zie sub Drekhaan.
(2) Poepert of Knarshoen was bij Houttuyn
1763 de naam voor de Trompetvogel Psophia
crepitans Linnaeus 1758 uit Zuid-Amerika,
reeds bij Jonston 1660 afgebeeld onder de naam
Macucagua, naar het geluid van een windje.
Pongmieske Officiële friese naam voor Bui-

delmees ⇑ [Boersma 1972]. Sinds 1976 wordt de
soort in de provincie Friesland waargenomen [ViF
p.1299].
Fries ponge ‘buidel’ verwijst naar de vorm van
het nest [ViF]. Mieske =‘Mees(je)’. Vgl. zweeds
Pungmes, noors Pungmeis, deens Pungmejse,
ijslands Pungmeisa.
ETYMOLOGIE fries ponge; zweeds pung; noors
pose; E pouch <middelengels pouche (<mf); F
poche (14e eeuw) <puche (12e eeuw) <oudnederfr *pokka (vgl. zuidN pook ‘zak’) en oudengels
pocca ‘zak’); D Beutel ‘buidel’ <ohd butil ‘zak’
vermoedelijk uit idg *bhu- ‘zwellen’, is in betekenis identiek. Bij dit woord zijn hier enkele plantennamen te noemen: D Bunge =Waterpunge
Samolus valérandi L. en D Bachbungen-Ehrenpreis = Beekpunge Veronica beccabúnga L.
(waarin beccabunga een latinisering is en geen
oorspronkelijk Lat), waarvoor in het fries ook
weer het woord ponge gebruikt wordt (Pongeplant, Wylde ponge, Blauwe ponge etc.). Bunge
<ohd bungo ‘knol’ [Wahrig 1992], waarin weliswaar dezelfde idg wortel *bhu- te herkennen is,
maar de genoemde planten hebben geen (wortel)knol. Wel zijn de vruchtdoosjes in de vorm
van een (geld)buidel (die van Bingelkruid, D
Bingelkraut in de vorm van een scrotum); ook
kunnen de bloeiwijzen in de vorm van een aar
(zie hieronder sub pongel) de naam hebben
bepaald. Het woord ponge hoort vermoedelijk
thuis in een reeks woorden die alle iets met
‘zwellen’ te maken hebben, zoals zuidN pook
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Poep (2) Oostzeeuwsvlaamse naam voor de
Steenuil ⇑, een afkorting echter van Uiltje Poep,
Eulke Poep of Uilke Poep [B&TS 1995; WVD
1996]. Ook Poepuul, Poepeul in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland en Walcheren (Zld) en
Poepuil in Noord-Holland. De verklaring en etymologie zijn niet geheel eensluidend, al wordt er
vanzelf bij het huidig gebruik van deze namen
aan poep ‘uitwerpselen’ gedacht. Tegelijk kan,
juist bij de Steenuil, de betekenis ‘klein, dik en
mollig’ meespelen [Wilms 960731,7]. Mogelijk
hebben deze namen toch een andere voorgeschiedenis, waarbij uiteindelijk alle namen op een
onomatopee zouden kunnen neerkomen; de oeklank echter (klankwettig daarvan afgeleid de
[uu] en de [ui]-klank; zie sub Uil! Zie ook sub
Koetsch), die steeds in de namen van het lemma
aanwezig is, past niet zo goed op het geluid van
de Steenuil.
Door Zeeuws-Vlaanderen loopt een scheidslijn, die een klein oostelijk gebied, aansluitend
op Antwerpen, afscheidt, waar men [ui] uitspreekt, van een groter westelijk gebied, waar de
diftongering van de [uu] tot [ui] nog niet doorgedrongen is; in dit gebied zal men dus [uul] uitspreken, in het oostelijk deel [uil. [Van der Wal
1994, kaartje op p.264].

Poeper Benaming voor een “soort van wilde
zwaan” in Lievevrouw-Coopman 1950-1955 te
Gent (OVl) [WVD 1996]. Een verklaring voor de
naam wordt niet gegeven, maar het laat zich
raden dat we hier met een onomatopee te maken
hebben, evenals in de vlaamse namen Kanoer,
Karhoen, Karnoel en Koernoel voor de Wilde
Zwaan en vgl. verder Hoelzwaan ⇑ en E Whooper
(Swan).

PONTISCHE MEEUW – -POOT

‘zak’ of gewestelijk pook, poke ‘buik’, zuidN
ponk ‘holte, bergplaats, beurs, opgespaard geld
(>een bonk geld)’, pok, peul, puit [idg wortel *bu,
*beu of *bou] en buik, bui, buil, boezem [idg
wortel *bhu, *bheu of *bhou])
{Voor andere b naar p overgangen zie sub
Elzenpuist en vgl. Butoor en Pitoor (beide =Roerdomp)}.
vDE 1993: “Pongel, pungel ‘bundel, zak, bos
aren’ van ponk + -el; mnl pong, pung ‘zak, buidel, geldzak’, mnd punge, fries ponge, oudengels
pung, oudnoords pungr; gotisch puggs ‘(geld)buidel’ <byzantijns-Gr pouggè >m.e.Lat punga.”
In het fries zijn veel zegswijzen met ponge ‘portemonnaie, geldbeurs’, waarin ponge zo langzamerhand ‘geld’ is gaan betekenen. Zweeds
pengar ‘geld’ is afgeleid van penningar ‘penningen’, heeft dus een andere etymologie als pung
‘buidel, beurs, portemonnaie’. N poen en D Pun
(1687) ‘geld’ zijn bargoense woorden, waarvan de
etymologie niet zeker is (misschien via een betekenis geldbuidel?). Zie ook sub Vliegende Pad
(pad =*bu-woord?) en sub Tafeleend (i.v.m.
poche ‘zak’). Voor mieske zie Mees.
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Pontische Meeuw

Pontische Meeuw Larus cachinnans Pallas
18111. Sinds 1997 als aparte soort opgevatte
Meeuw uit het Zwarte Zee-gebied, voormalige
nominaatvorm van de Geelpootmeeuw ⇑, voormalige ondersoort van de Zilvermeeuw. De
Zwarte Zee heette bij de Grieken: Pontos Euxeinos, letterlijk ‘gastvrije zee’, maar bedoeld als een
eufemisme, want deze zee was juist het tegendeel
[vDE 1993]. N Pontisch =met betrekking tot de
Zwarte Zee, bijv. het Pontische gebied.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Stegmann2 1934
(in: Journal für Ornithologie 82: 374-375)
beschreef dit taxon als Larus argentatus ponticus, welke hij scheidde van Larus argentatus

cachinnans Pallas 1826 (in deel II van Zoogr.
Rosso-Asiatica). Nu zijn deze twee taxa tot de in
het lemma genoemde soort verenigd; de wetenschappelijke naam is die van Pallas, de officiële
N naam [sinds Sangster et al. 1998] heeft het element Pontisch geleend van Stegmann 1934
(p.374). In 1997 kwam in Dutch Birding (p.279)
de naam Pontische Geelpootmeeuw voor (voor
Larus c. cachinnans).
1

2

In BWP 1983 p.815 staat: 1826. Dat komt overeen met deel II van de Zoographia Rosso-Asiatica; 1811 is het jaar van deel I.
Boris Karlovitsj Stegmann (1898-1975) was
een russische vogelsystematicus van duitse
afkomst. Hij was actief op het gebied van de
historische zoögeografie en voerde correspondentie met Erwin Stresemann [Nowak 2000,
Journ. f. Orn. 141: 486-487].

Pookske Noordbrabantse naam voor de
Dodaars [B&TS 1995; niet vermeld in WBD]. Letterlijk betekent de naam: ‘zakje’. Daarmee wordt
verwezen naar het gebruik van het huidje (balgje)
als zakje o.a. ter bewaring van hagel (zie sub
Hagelzakje) en tabak (zie Toebakzakje).
Voor de etymologie van zuidN pook zie sub
Pongmieske.
Poolsche Mees Benaming voor de Buidelmees
bij Houttuyn 1763 (p.590, p.623). Men wist dat
deze soort o.a. in Polen voorkwam.
ETYMOLOGIE N Pools <Poolsch, fries Poalsk
(in Poalske Snip): bnw. bij znw. Polen (mv. en
landsnaam) ‘de bewoners van de vlakten’ resp.
‘land van de vlakten’; pools Polska, R Pól’sja <R/
pools BË:, póle ‘veld’. (voor de etymologie van
veld zie Veldhoen).
Poolsche Nachtegaal Benaming voor de
Noordse Nachtegaal ⇑ bij Calkoen 1903. Zie
ook Russische Nachtegaal.
In Polen broeden zowel de Nachtegaal ⇑ (zuidwestelijke helft) als de Noordse Nachtegaal
(noordoostelijke helft).
-poot -poat(sje) Onderdeel van een aantal
vogelnamen zoals Geelpootmeeuw (voor de etymologie, zie aldaar), Geelpootruiter, Groenpootruiter, Roodpootvalk, fries Blaupoatsje, Tsjokpoat etc.

POOTUIL – POTMUSCH

Pootuil Naam voor de Steenuil, die bekend is
bij heer Kortland te Vlaardingen [Ben van As te
Vlaardingen]. Het eerste deel van de ss. is ws.
hetzelfde als in Potuil ‘Steenuil’ in Donk (NB) en
Veurne (WVl) en Pootmus ‘Ringmus’ in Hoogerheide en Oudenbosch (NB) (hierin poot met
gesloten o uit te spreken) [Swanenberg 2000
p.140, 141; WBD p.59, 189; WVD p.173]. De betekenis van dit woord wordt verschillend opgegeven: ‘vruchtboom’ [vD sub poot II] en ‘post,
boomstronk’ [Swanenberg 2000 p.141], maar
beide betekenissen zijn goed van toepassing op
zowel Steenuil als Ringmus (verblijf- en nestelplaats). Synonieme volksnamen zijn Boomuil en
Tronkuil resp. Boommus, Tronkemus en Knotmus [WVD; WBD].

Potmusch Volksnaam voor de Huismus ⇑
[Schlegel 1858; Thijsse 1944; WBD; WVD]. Volgens vD 1904/1970: “mus (musch) die in een
opgehangen bloempot nestelt”. Zo’n pot werd
speciaal opgehangen om Mussen en Spreeuwen
tot broeden te verleiden op plaatsen, waar de
jonge vogels gemakkelijk als eetbaar gevogelte
konden worden ‘geoogst’. Die potten heetten dan
Mussen- en Spreeuwenpotten. De zo broedende
Spreeuwen werden Panlijsters genoemd [Noppert et al. 1988, p.15].
ETYMOLOGIE N pot <mnl pot. Het woord komt
ook voor in het D, E, F, Sp, oudnoords (>ijslands/færøers pottur), ouditaliaans en in de kelti-
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Porseleinhoen Porzana porzana (Linnaeus:
Rallus) 1766. In de Lage Landen voorkomend
(tevens broedend) klein soort ‘waterhoen’ of Ralachtige (familie Rallidae), dat een tamelijk verborgen bestaan leidt. De soort heeft een
verenkleed van verschillende pastelkleuren met
fijne stippeling. Een rechtstreekse verklaring
voor de naam zou virtueel *Porseleinschelphoen
zijn. Deze schelp is in feite een Slakkenhuis van
ongeveer Kippenei-grootte en ongeveer ovale
vorm. De toegang tot de schelp is een smalle
sleuf met geribde wanden, die gelijkenis vertoont
met de vulva van een Zeug. De schelp heeft de
volgende namen: It porcellana, N Porseleinschelp of Kauri-schelp, E Cowrie of Cowry en
wetenschappelijk Cypraea (o.a. C. tigris en C.
moneta). De naam moneta houdt er verband
mee dat deze schelpen in bepaalde streken aan de
Indische Oceaan als ruil-, dus als betaalmiddel
werden gebruikt. Bekijkt men de buitenzijde van
deze schelpen, dan valt op dat de kleuren en de
stippelvormen in hoge mate overeenstemmen
met de kleuren en tekening van ons Porseleinhoen. Vooral de stippels zijn de naamgevers
elders opgevallen: E Spotted Crake, F Marouette
ponctuée, Sp Polluela Pintoja, D Gesprenkeltes
Sumpfhuhn, zweeds Småfläckig Sumphöna en
fries Bûnt Reidhintsje ⇑. Wanneer deze verklaring klopt, moeten we er van uitgaan dat de
naamgever een biologisch geïnteresseerde is
geweest, die de kauri-schelp kende. Dit op zichzelf is goed mogelijk, want de schelp is bij verzamelaars altijd zeer geliefd geweest. De naam van
de vogel zou dan in deze verklaring zijn ingekort
volgens hetzelfde principe als het woord theedoek, welk een zgn. ingekorte samenstelling
(<*theekopjesdoek <*theekopjesdroogdoek) is.
Een andere mogelijkheid (die de eerste niet uit-

sluit) is dat het woord Porzana heeft doen
denken aan ‘porselein’, het eerste element van de
N vogelnaam. Coomans de Ruiter et al. 1947
verwijzen naar Aldrovandi (1522-1602), die in
zijn boek gewag maakt van de naam “porzana”
voor het Porseleinhoen in het It dialect van Mantua. Jobling 1991 noemt venetiaans (s)porzana.
Als dit woord porzana iets te maken heeft met It
porca ‘zeug’ of porco ‘varken’, dan zou het ook
nog zo kunnen zijn dat het Porseleinhoen en de
Waterral in de streek van Mantua verward zijn.
Het verband tussen Waterral en het Varken: de
Waterral heeft een bekende roep die sterk doet
denken aan het gegil van een Speenvarken.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Er bestaan ook de
D namen Porzellanhuhn en Porzellanhühnchen
voor deze soort [Wüst 1970]; of deze ouder zijn
dan N Porceleinhoen is mij niet bekend. Schlegel 1852 geeft HET PORCELEINHOENTJE al meteen in hoofdletters (als teken van ingeburgerde
naam).
In NV 1809: Kleine Waterhoen. B&O 1822 geven de officiële naam kleine Water-Ral. Het zijn
de woorden die Houttuyn 1763 gebruikt om de
soort te omschrijven: “BRISSON geeft de Afbeelding van een kleinen Water-Rall, die in Vrankryk
Marouette en op sommige plaatsen Cocouan
geheten wordt; dien de Engelschen Girardin en
de Duitschers, by Straatsburg, Wynkernell noemen. Deeze is byna de helft kleiner, met witte
stippen zeer sierlyk gesprenkeld en gestreept. Men
vindt hem, gelyk den anderen Water-Rall, meest
in de Zuidelyke deelen van Europa.” (p.282).
ETYMOLOGIE porselein: Dit komt van het It
porcellana (soort schelp met parelmoer-witte
binnenvoering, herinnerend aan de binnenzijde
van de geslachtsopening van een Zeug (It porca)
of Zeugje (It porcella)). It porcus en Lat porca zijn
verwant met N Varken en ohd far(a)h (vgl. ook E
Fieldfare) (Klankwetten nr.7, 10 en 9).

POTUIL – PROVENÇAALSE GRASMUS

sche talen iers (pota), gaelisch (poit), welsh (pot)
en bretons (pod). De etymologie is onzeker, maar
aan een germaanse oorsprong (met een betekenis
‘bolrond, gezwollen’; vgl. Pad (sub Vliegende
Pad) en synoniem Puit) wordt meer geloof
gehecht dan aan een Lat/volksLat *pottus ?<Lat
potus ‘drank’.

Potuil Volksnaam voor de Steenuil in Donk
(NB) en Veurne (WVl) [WBD; WVD]. Voor de betekenis van pot- zie Pootuil. vD 1970 geeft voor
zuidN potuil op: “onbeleefd, onbeschoft, dom
mens.” Potuil op zijn beurt wordt door Gezelle
synoniem geacht met pottendèten ‘potentaat’
[Bakker 2000], maar vermoedelijk bracht het
stukje pot Gezelle op dit idee (potentaat <Lat
potens ‘machtig, invloedrijk, krachtig’).

Poule peintade Oude N naam voor het Parelhoen [Houttuyn 1763]. <F Poule pintade (1643).
Uit de naam van het lemma is Poelepetaat ⇑
ontstaan.

Pronkvogel Oude N benaming voor de Fuut ⇑,
te vinden in Vroeg 1764 en Wegman 1765 (onder
de naam “Dubbelde Pronkvogel” terwijl “Pronkvogel” daar als naam voor één der kleinere Fuutsoorten werd gebruikt), NV 1789 en B&O 1822.
WVD 1996 geeft de naam op voor de Fuut in Diksmuide (WVl). De naam zal gemotiveerd zijn door
de verlengde veren aan kop en bovenhals waarmee deze vogel in het broedseizoen pronkt. Zie
ook Pronkvogels.
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Pronkvogels Benaming bij Calkoen 1903 voor
de familie der Ampelidae (nu: Bombycillidae
=Pestvogels). De naam van het lemma is elders
in deze betekenis niet te vinden. Wat eraan
opvalt, is het benoemingsmotief: dit is nl. hetzelfde bij de namen Zijdestaart ⇑ en Vlaamse
Viesel ⇑ voor de Pestvogel ⇑, maar nauwelijks of
niet (meer) te herkennen. Misschien herkende
Calkoen dit benoemingsmotief tóch wel, maar
het is ook mogelijk dat Calkoen toevallig op hetzelfde motief uitkwam: Pestvogels ‘pronken’ dan
misschien niet met opzettelijk vertoon, zij zijn
met hun woeste kuiven en markante kleuren wel
mooi.
Protter Friese naam voor Spreeuw ⇑. Boersma
(in

ViF III

1979): “de naam is verwant aan het

friese ww. prottelje =N pruttelen <mnl protelen, preutelen ‘murmelen’ [VK], ‘half binnensmonds praten, daarbij een borrelend geluid
makend’.” Op de Spreeuw betrokken is fries
tsjotterje =kwetteren, kwinkeleren, kwelen,
snateren, kwebbelen, babbelen. Het ww. protelen is mogelijk de herhalingsvorm (iteratief) van
het ww. praten. Daarnaast komt een ww. met
een zelfde strekking ook voor met de beginletters
spr-, nl. spreken; een parallele vorming is misschien ook naast Protter aan te wijzen: achterhoeks Sprotter (vD 1970: =gewestelijke naam
voor Spreeuw) met als groningse heterofonen
Sprutter, Sprötter en Spratter ⇑, maar mogelijk
is de etymologie hiervan anders en betekenen
deze namen ‘gevlekte (vogel)’ (vgl. sproet
‘lichaamsvlek’).

Provençaalse Grasmus Sylvia undata (Boddaert: Motacilla) 1783. Kleine, donkere Grasmussoort met een lange staart, die broedt in Zuidwest-Europa, o.a. in de Provence in Frankrijk.
Als nieuwe friese naam wordt voorgesteld [List
juny 2003]: Mediterraanske Hagekrûper. In de
Lage Landen is deze vogel een zeldzame gast, met
slechts 5x een (seriële) wn. in N (de eerste op 1
april 1959 Hoophuizen Gld, ontdekt door L J
Turkensteen). Bij de publicatie over de eerste wn.
door A A Tjittes (Limosa 32: 185-187; 1959)
stelde de auteur voor de door Kist 1954 vermelde
naam Provence-grasmus te vervangen door de
huidige (naar analogie van de naam Sardijnse
Grasmus, die immers ook niet ‘Sardinië-grasmus’ luidt). Voous 1960 hield vast aan Provence
Grasmus. Ondertussen vermeldde Van Dobben
1957 de naam Dartfordgrasmus, ontleend aan E
Dartford Warbler [Pennant 1776] en Sylvia dartfordiensis Latham 1790 {naar een vroege melding (april 1773; vgl. het jaar van de geldende
wetenschappelijke naam van deze vogel) in de
omgeving van de plaats Dartford, aan de zuidkust van Engeland.}
Schlegel 1858 voert de soort op als Sylvia provincialis (Leach) (1816?), maar noemt geen N
naam (omdat de soort nog nooit in N was vastgesteld). De toenmalig geldende wetenschappelijke
naam geeft echter aan dat het zelfs de E zoöloog
William Elford Leach (1790-1836) duidelijk was
dat het zwaartepunt van de verbreiding der soort
niet in Engeland lag, maar elders: ‘provincialis’
verwijst ook weer naar de franse Provence. F
Fauvette pitchou verwijst ook, maar op een subtiele manier, naar de Provence: pitchou is het
provençaalse woord voor ‘klein’, F petit). Over
undata zie Wilms 020116,1

PUITOOR – PUTOOR

Puitoor Vlaamse volksnaam voor de Roerdomp.
Zie onder Pi(c)toor en Butoor.

Purperkoet

Purperkoet Porphyrio porphyrio (Linnaeus:
Fulica) 1758. De (europese) Purperkoet is eigenlijk meer staalblauw dan purper gekleurd. Hij is
verwant met de Meerkoet ⇑, beide behorend tot
de Ralachtigen. De soort komt nog op een paar
plaatsen aan de Middellandse Zee voor, maar
was al in de 16e eeuw (ws. als import) bekend in
de Lage Landen. Op het schilderij De vier elementen van Jan Breughel (1568-1625) en Hendrick
van Balen (1575-1632) staat hij herkenbaar in
kleur afgebeeld, ws. naar een eerdere kopergravure
van de Vlaming Adriaan Collaert (Avium iconum
editio secunda 1598) (zie sub Reus-Vogel).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De VK (c.1618)
noemt hem purper-voghel ⇑. Schlegel 1828
noemt de familie, waartoe de soort behoort, de
purperhoenders.
Voor de etymologie van -koet zie sub Koet en
etymologie van purper zie sub Paarse Strandloper.
Voor 8e-eeuws Lat porfirio en ohd isarn zie sub
Purper-voghel en sub IJsvogel.

Purper-voghel De VK (c.1618) vermeldt deze
naam met als synoniemen: “Porphýre. sax. purpurvogel.” Aangezien de Purperkoet is bedoeld,
wijst dit er dus op dat deze soort rond 1600 in de
Lage Landen bekend was. Inderdaad komt de
vogel in afbeelding voor op een kopersnede van
Adriaan Collaert (1598) en later nog eens in
kleur op een schilderij van Jan Breughel (‘Fluwelen Breughel’). De Lat naam porfirio(nem) was al
in de 8e eeuw uit de bijbel (Lev. 11:18) bekend.
Men vertaalde hem naar het ohd met isarn
‘IJsvogel’ ⇑. – Zie ook sub Purperkoet en sub
Reus-Vogel.
Putoor Volksnaam voor de Roerdomp ⇑.
Ook Pitoor, Pictoor ⇑, Puitoor, Puithoorn en
Butoor ⇑ en Boetoor [WVD].
Kleine Putoor is een opgegeven volksnaam
voor het Woudaapje in Woumen (WVl) [WVD];
het Woudaapje lijkt in een aantal opzichten op
de Roerdomp maar is duidelijk kleiner. De
namen Puteùr en Putoor voor het Woudaapje in
(delen van) Zeeuws-Vlaanderen [Rogiers 1988]
zal wel verklaard moeten worden uit een grotere
bekendheid (ooit) van de mensen ter plaatse met
het Woudaapje dan met de Roerdomp. WVD
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Purperreiger Ardea purpurea Linnaeus 1766.
Deze in ons land (vroeger ws. rijkelijk!) broedende Reigersoort kwam in de ons omringende
buurlanden als broedvogel niet of veel minder
voor. Men zou daarom mogen verwachten dat E
Purple Heron, D Purpurreiher, F Héron pourpré,
zweeds Purpurhäger en de wetenschappelijke
naam afgeleid zijn van de nederlandse. Maar de

oude N naam luidde Roode Reiger ⇑ of Rosse
Reiger, zoals C Nozeman (1761) vermeldde in
zijn bewerking van F Watson’s boek Dierlijke
Waereld [Martinet 1795], en ook Wegman 1765.
Deze naam leeft nog voort in het fries: Reade
Reager ⇑. Men had het kleurverschil, wellicht
vooral doordat men de Reigers bemachtigde voor
de consumptie, goed opgemerkt. Ondertussen
was de Purperreiger bij auteurs als Linnaeus
1758 en Houttuyn 1763 kennelijk niet van eigen
waarnemingen bekend, want Houttuyn verwijst
naar de franse auteur Brisson (1760) voor “… een
Purpere gekuifde [Reiger], dien ik, wegens zyne
fraaiheid, heb doen aftekenen, naar de Uitbeelding van BRISSON, welke uit het Kabinet van
Madame DE BANDEVILLE was ontleend”. Dit is
dan de vroegste vermelding van een N naam voor
deze Reiger waarin het woord ‘purper’ valt, en
deze zal door de F naam van Brisson zijn ingegeven. Hoe ‘onwennig’ de naam nog is moge blijken
uit het elders in Houttuyn 1763 voorkomen van
de naam “Purpere Kuif-Reiger” (na pagina *5, bij
de “Aanwyzing der Plaaten” sub Plaat XLIII) en de
naam “Purperkleurige [Reiger]” (in de marge van
p.206). In NV IV 1809: Purpere Reiger.
ETYMOLOGIE purper: zie sub Paarse Strandloper.

PUTTER – PYRENEESCH HAZELHOEN

bevestigt het gebruik van deze of soortgelijke
namen voor het Woudaapje elders in Vlaanderen
overigens níét. Jonkers et al. 1987 noemt Butoor
als (tweede) volksnaam voor het Woudaapje
ergens in Vecht- en/of Eemstreek (NH/U), maar
dit berust mogelijk op een vergissing, aangezien
dezelfde bron Pietoortje als volksnaam voor de
veel grotere Roerdomp opgeeft.
ETYMOLOGIE De [p] in Putoor is een verscherping van de eerdere [b] in Butoor ⇑ en varianten.
Hierdoor werd de vogelnaam het homoniem van
Putoor ‘Bunzing’, zoals bijv. vermeld in de VK
c.1618: “PUTOOR. J. VISSE … i. hydra”. Mogelijk
heeft F Putois (1175) ‘Bunzing’ of laatLat putorius (de wetenschappelijke genusnaam van de
Bunzing; <Lat pūtor ‘verrotting, stank’) een rol
gespeeld bij het ontstaan van Putoor ‘Roerdomp’.
{De betekenis ‘hydra’ (=Waterslang) die de
VK opgeeft berust misschien op verwarring van
Putoor met de slang Python? Jacob van Maerlant
noemt in boek 6 van Naturen Bloeme de Lat
naam Pister voor een soort van Slang.}
Mnl putier ‘hoereerder’ is etymologisch verwant met Putoor ‘Bunzing’, niet met Putoor
‘Roerdomp’.

Putter Carduelis carduelis (Linnaeus: Fringilla)

404

1758. Ook in het fries is de officiële naam: Putter.
Blok 1988: Deze als kooivogel gehouden soort
werd geleerd zijn drinkwater te putten. Dit
geschiedde met een vingerhoedje of miniatuur
emmertje en een kettinkje vanuit een grotere bak
met water, in een speciaal ingerichte zgn. Putterskooi. Zo’n geketende vogel is in 1654 door
Carel Fabritius geschilderd (‘Het Puttertje’, Mauritshuis, Den Haag). Houttuyn 1763: ”… dewyl
men hem veelal de Konst van Putten in een
Kouwtje of op een Stoeltje leert, om den Mensch
te vermaaken, zo voert hy, by ons, gemeenlyk
den naam van Putter; hoewel zulks ook aan
andere Vogeltjes geleerd kan worden.”1
Gesner 1555 noemt de hollandse vorm, te
weten Petter (naast Distelvincke) [HG 1669].
Het kunstje van de vogel was kennelijk ook in

Engeland bekend; een lokale naam daar is Drawwater [Jackson 1968; Lockwood 1993 bespreekt
de naam niet]. In de volksnamen Elzenputter en
Bloemputter wordt het element -putter ws. al
niet meer in verband gebracht met het ww. putten; zij geven aan dat de vrijlevende exemplaren
graag in Elzenbomen (Alnus glutinosa (L.) Vill.)
of op uitgebloeide bloemen vertoeven en zich
met het zaad daarvan voeden. Niet uitgesloten is
(zie voetnoot1) dat in Bloemputter het tweede
element nog een oorspr. (heel andere) betekenis
draagt. Zie ook onder Distelvink.
In de betekenis van ‘zuiper, drinkebroer’ wordt
bij putter wel gedacht aan het ww. putten: de putter drinkt alcoholische dranken, alsof het eindeloos putbaar water ware. De ‘mannetjesputter’
dan kon nóg meer borrels verdragen. Hieruit evolueerde tenslotte de betekenis: “grote, sterke
man”.
1

De mogelijkheid dat het ‘experiment’ met het
ophalen van een miniatuur-emmertje door de
(gekooide) vogel de ‘onderbouwing’ van een
volksetymologische verklaring voor een oudere
naam moest zijn, mag niet geheel uitgesloten
worden. Bij zo’n oudere, niet meer door het
volk begrepen naam kan gedacht worden aan
iets dat stond voor ‘peuter(aar)(tje)’, waarbij
dan een nomen agentis bij mnl puederen
‘wroeten’ in het spel zou kunnen zijn. Hierbij
kan dan aan het moeizaam loswrikken van de
zaden uit de bloemhoofdjes van Distels
gedacht worden. Het aardige van zo’n naam is
dat hij dan één van vele synoniemen zou zijn:
Tukker, Keuter, Knijper, Frijter (=Frater), of
als E voorbeelden: Thistle Tweaker, Thistle
Warp, oudengels Linetwige. Zie onder de desbetreffende namen.

Pyreneesch Hazelhoen Oude N naam bij
Houttuyn 1763 voor het Witbuikzandhoen ⇑.
Houttuyn noemt de soort als bekend bij Brisson,
maar vermeldt niet de naam die Brisson hanteert. – Zie ook Patrys van Damascus.

QUACKE – QUICK-STEERT

Quacke Quacreiger Mnl naam voor de
Kwak ⇑ [MH]. Quac reygher is in 1362 opgetekend [Ibelings in litt. 961208].
Quackel Oude schrijfwijze voor Kwakkel ⇑
[VK], tevens mnl naam voor de Kwartel ⇑ [MH].
Zie ook Quartel.

Quartel Oude schrijfwijze voor Kwartel, o.a.
bij Dodonaeus 1608: “In Holland Quartels
beyen om dat de quartelen oft quackelen deze
beziën niet noode en eten.” > In Holland [heten
deze bessen (bedoeld zijn de bessen van de Heggenrank Bryonia dióica)] Quartels-beyen, omdat
de Kwartels (of Kwakkels) deze bessen heel graag
eten (zie hiervoor ook sub Kwalster) [Kleijn 1979].
Quattel Quattele Mnl naam voor Kwartel
[MH].

Quatter Oude schrijfwijze voor oostfries Kwatter ⇑ (Häpke z.j., <1909) [Suolahti 1909].
Quick-steert Oude schrijfwijze voor Kwikstaart ⇑ [VK c.1618].
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RAADSHEER – RAAF

Raadsheer (1) Oude N naam voor de Ivoor-
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meeuw ⇑, gebruikt door Houttuyn 1763: “Onder
de Groenlandsche of Spitzbergsche Vogelen,
maakt MARTENS van eenen gewag, dien hy den
Raadsheer noemt, schynende ook tot de Meeuwen te behooren. Immers deeze heeft het geheele
Lyf Sneeuw-wit, den Bek dun en smal, scherp,
zwart van kleur, gelyk ook de Pooten, welke drieVingerig zyn: de Wieken lang; de Staart langagtig
en breed, als die van een Meeuw. Het is een zeer
aanzienlyke Vogel, die meer zyn verblyf op ’t
drooge houdt, dan zwemt op ’t Water; zynde
doorgaans alleen, doch op den Roof komen zy,
met groote troepen, te samen aanvallen.”
(p.147). In dit citaat zitten weliswaar enkele
dingen, die niet helemaal met de Ivoormeeuw
overeenstemmen, maar anderzijds kloppen een
aantal cruciale zaken goed. Martens kende
bovendien de “Bürgermeister”, welke dus een
andere soort moest zijn.
Schlegel 1844 vermeldt Rathsherr-Möve,
welke D naam dus van Martens 1675 zal stammen (in deze of mogelijk iets gewijzigde spelling).
Van Beckum 1952 noemt D Ratsherr als ‘naam
voor een Meeuw’. Thans luidt de D naam Elfenbeinmöwe. F Goéland sénateur zegt mogelijk
iets over het benoemingsmotief: volgens C&C
1995 verwijst het mogelijk naar “la toge blanche
des sénateurs romains”. Ratsherr en/of Raadsheer kan dan weer de vertaling van sénateur (‘senator, lid van de Senaat’) zijn, of omgekeerd. In
HN 1905 wordt Malmgren 1862 geciteerd, die uit
eigen wn. beschrijft, hoe een aantal Ivoormeeuwen rondom een wak in het ijs langdurig staat te
wachten op het verschijnen van een rob, wiens
excrementen ze eten. Het lijkt dan, volgens
Malmgren, op om een tafel gegroepeerde raadsheren, die een raadsvergadering houden!
HN 1905 vermeldt Ratsherrmöve ook voor de
Kleine Mantelmeeuw. Hier is ongetwijfeld verwarring opgetreden, misschien veroorzaakt door
Houttuyn 1763, die het bovenvermelde citaat nl.
gaf onder het kopje “IV. Larus fuscus”. Het statige zwart-witte kleed van de volwassen Kleine
Mantelmeeuw zou overigens eveneens goed kunnen passen als benoemingsmotief voor (een idem
kostuum dragende) ‘Raadsheer’. De Friezen
zagen in deze soort een minder voorname functionaris: een kolendrager: fries Sjouwerman.
(2) naam voor een bepaald type Sierduif [vD
1904].

R

Raaf Corvus corax Linnaeus 1758. Voormalig
N broedvogel, die pas sedert 1966 met succes is
gereïntroduceerd. Ondanks de zeldzaamheid

RAAN – RADDES BOSZANGER

noors Rugde ‘Houtsnip’.} Buiten het idg is er in
de fins-oegrische taalfamilie: estisch Ronk. Fins
Korppi is ws. geleend1.
In verscheidene geografische namen komt de
vogelnaam voor, al is het in de gevallen van
Raamsdonkveer (NB) en Ramsdonk (BB) ws. zo
dat de persoonsnamen Hrabno en Hramo, die
naar de vogel zijn genoemd (vgl. noors Ramn
hierboven) directer bij deze plaatsnamen betrokken zijn. In het geval van Ramskapelle (2x WVl)
en Ravensburg (D) is dit zeker zo.
1 Fins Korppi kan geleend zijn uit het germaans
in een stadium dat de klanken in het germaans
nog niet verschoven waren (hier volgens de
Klankwetten 9, 10 en 7); er zijn daar andere
voorbeelden van. Vervolgens zal het finse
woord via de Lappen in het zweeds en noors
terecht zijn gekomen, en mogelijk via het oudnoords naar het schots. E.e.a. is tegen de visie
van AEW sub korpr. De auteur (Jan de Vries)
wijst ontlening af, maar denkt daarbij aan
oudfr corb en provençaals corp. Woorden uit
zulke ver van Finland afgelegen oorden zijn
niet nodig als men van de nog onverschoven
germaanse vorm uitgaat!

Raan Volksnaam voor de Kluut “aan den Hoek
van Holland”. De Kluut broedde daar toen nog
[Schlegel 1858]. In 1852 was deze volksnaam
aan Schlegel nog niet bekend, wat niet verwonderlijk is als men bedenkt hoe klein het verspreidingsgebied van deze naam volgens de opgave
van 1858 is. Volgens B&TS 1995 komt/kwam de
naam in Friesland voor en de naam Roan in Groningen. Hiervan wordt echter geen bevestiging
gevonden in ViF 1977, resp. VPG 1983.
ETYMOLOGIE Onbekend [vDE]. Misschien heeft
D rahn ‘dun, slank’ iets met het N woord van
doen. De Kluut is tenslotte het toonbeeld van een
slanke vogel.
Rabyntsje Zie Robyntsje.
Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzi
(Radde: Sylvia) 1863. Synoniem: Herbivocula
schwarzi. H.t.l. nog zeldzamer dan de sterkgelijkende Bruine Boszanger. Wel verscheen de Raddes Boszanger enkele jaren eerder op de N avifaunistische lijst door de vangst van een exemplaar in oktober 1974. Bij die gelegenheid heeft
de soort ook meteen in het N een naamsverandering ondergaan: N Schwarz’ Boszanger [NAE
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(zeker in de hier aan voorafgaande eeuw) is de
naam altijd een voor het publiek bekende gebleven. Vele uitdrukkingen (zoals Dat is een witte
raaf ‘Dat is een grote zeldzaamheid’) en samenstellingen met raven- (ravenzwart ‘zeer zwart’)
wijzen daar op. De Raaf komt ook voor in fabels
en in Paulus de Boskabouter. Raaf is ook gedurende enige tijd de naam geweest voor de (altijd
talrijk geweest zijnde) Zwarte Kraai ⇑. Het element -raaf komt ook voor in Nachtraaf en Woudraaf, beide geen Kraaiachtigen.
De naam is een onomatopee. Dit is anders als
De Vries 1911 dacht, die meende dat fries Raven
misschien zou kunnen samenhangen met oudfries rawia ‘roven’; echter, de klinker van dit ww.
gaat terug op germaans au (zie Klankwet nr.21).
ETYMOLOGIE N Raaf (vals enkelvoud) <mnl
raue (Bern. c.1240), rāven (1270 [VT]), ravene
<onl rauon (Willeram 1100 [Schoonheim; Sijs]),
als persoonsnaam Chramni (745 [Schoonheim]); fries Raven ⇑, oostfries Rawe; gronings
Roave <mnd raven; D Kolkrabe (<*kol-krâwe),
Rabe <mhd raben <ohd hraban, raban; E Raven
<oudengels hræfn; deens/noors Ravn, noors
Ramn, ijsl Hrafn <oudnoords hrafn; gotisch (in
persoonsnamen) hrabns; germaans *Prab̄na[VT]. Suolahti 1909 gaat uit van germ *hrab̄-an;
hij ziet hierin een verbogen vorm van een primair
onomatopoëtisch woord. Lockwood 1993 poneert idg *krop, een klanknabootsing van de roep
van de Raaf (qua klank verschillend van de roep
“*kraag-” van de Roek ⇑). Bij idg *krop- zou germ
*Praf- passen. AEW geeft bij oudnoords hrafn idg
*(s)kerp. Volgens Klankwetten nr.9 en 10 ⇑ gaat
idg k > germ h en idg o > germ a, beide overgangen gedemonstreerd in idg cor > germ hart.
Bij een idg wortel *(s)k(e)r horen, rekening houdend met metathese van de r: Lat Corvus (>F
Corbeau, catalaans Corb, Sp Cuervo (met breking van de klinker), It Corvo, Corvino, roemeens Carb, schots Corbie, nynorsk (Telemark)
Korp, zweeds Korp en fins(!) Korppi) en Gr 6`Dα>
kórax. Vgl. onder Roek voor enkele ww.en die
‘krassen’ betekenen. Deze wortel (*(s)ker,
*(s)kor, *(s)kr) is geluidsnabootsend; vgl. sub
Roek, Reiger en (Aal)Scholver; hierbij de N ww.en
roepen en schreeuwen. (Een andere idg wortel bij
krijsen en kraaien; vgl. Kraai, Kraanvogel en
Notenkraker). Ook in andere taalgroepen valt
onomatopoëtische invloed niet te ontkennen
(met k- en r- klanken). In de keltische groep is er
iers Cru. In de slavische: pools Kruk, tsjechisch
Krkavec <oudslavisch kruku; in de baltische:
lets Krauklis, litouws Kranklys. {NEW (p.582)
gaat voor deze namen uit van idg *kreuk <idg
*ker, waarvan afgeleid het N ww. rochelen en
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1958; Kist 1962] > Raddes Boszanger.
E Radde’s Warbler (<Radde’s Bush-Warbler
[NAE 1958]).
Dr. Gustav Radde (1831-1903) was een duitse
ornitholoog die in opdracht van de russische
regering een onderzoeksreis naar Oost-Azië
ondernam. Hij ontdekte de onderhavige soort in
oktober 1856 oostelijk van het Baikalmeer en
noemde deze naar de astronoom Ludwig Schwarz
(1822-1894). Deze was, evenals Radde, in Danzig (=Gdansk in Polen) geboren; onder zijn leiding stond de 4 jaar durende expeditie naar het
zuiden van Oost-Siberië. Radde werkte bijna 40
jaar in de Kaukasus; hij was er de directeur van
het Tiflis Museum. Hij schreef Reisen im Süden
von Ost-Sibirien in den Jahren 1855-59 (1863),
waarin de Raddes Boszanger beschreven is, en
Ornis Caucasica (1884), waarin de Steenheggenmus Prunella ocularis (Radde: Accentor) 1884
beschreven staat; deze laatste draagt ook zijn
naam in E Radde’s Accentor en F Accenteur de
Radde [Voous 1975, Limosa 48(3/4): 171-173;
M&M 1988].
D Bartlaubsänger ws. naar de ‘baardharen’
(beter: snavelborstels of snorharen), bij deze soort
opvallender dan bij de Bruine Boszanger.

Raep-hoen Naam voor de Patrijs ⇑, vermeld
in de VK (c.1618), synoniem voor “Veldhoen” en
“Lat Perdix, ger. rebhun. sax. raphoen”. Mogelijk
werd deze naam op een gegeven moment geassocieerd met N Raap (Brassica rapa L.), tussen
welke planten Patrijzen zich wel kunnen ophouden (dus hier is sprake van volksetymologische
beïnvloeding).
ETYMOLOGIE N Raaphoen [Vercoullie 1925]
<N Raep-hoen [Kiliaan] <mnl raphoen [Verdam 1911] <mnd raphone (nederduits rap ‘snel’,
maar de vorming van raphone is volksetymologie) [Mackensen 1985; Kluge 1967]; noors
Rapphøne, zweeds Rapphöna (zweeds rapp ‘vlug,
flink, kordaat’) ?<mnd; D Rebhuhn ‘Patrijs’
<mhd rephuon <ohd reb(a)huon (hierin is reb<ohd erpf ‘donkerroodbruin’; Mackensen 1985:
op dit tijdstip al volksetymologische invloed van
ohd reba (>D Rebe ‘Wijnrank, Druif’); Patrijzen
houden zich ook op hellingen van wijnbergen
op!); <germ *reve-hon; idg *(e)rebh-; dit ligt ook
ten grondslag aan vlaams/D Erpel ⇑ ‘Woerd’, sloveens Jerebica, bulgaars Jarebitsa, lets Laukirbe
(alle =Patrijs) (lets lauka ‘veld’ (vgl. sub Looflijster) en zweeds Järpe, noors Jerpe, deens Hjerpe,
ijslands Jarpi ‘Hazelhoen’ (<oudnoords jarpr
v
v
v
‘donkerbruin’), lets Mezirbe (lets mez-, meza
‘bos-’), litouws Jerub, sloveens Gozdni jereb

v

(gozdni ‘bos-’), tsjechisch Jerábek lesní (lesní
‘bos-’), pools Jarzabek en R Cb$R48 Rjáptsjik (alle
‘Hazelhoen’) (R Db$Ë6 rjabój <oudslavisch rebu
‘bont’). [Wilms 970312,6; Weijnen 1996 sub
erpel]

Raidomp Groningse naam voor de Roerdomp ⇑,
met metanalytisch verlies van een d; vgl. fries
Reiddomp ⇑.
Ral Algemene N naam voor de soorten uit de
geslachten Rallus en Porzana, waarvan de Waterral ⇑ resp. het Porseleinhoen ⇑ de bekendste vertegenwoordigers zijn. Ook wel voor de hele
familie der Rallidae (vD 1970; hiervoor in vD
1904 uitsluitend: Ralvogels) (dan synoniem met
Ralachtige), waartoe in de Lage Landen ook nog
Kwartelkoning, Waterhoen en Meerkoet behoren
(evenals de Purperkoet ⇑). Voor de soorten uit het
geslacht Porzana wordt door ornithologen soms
de naam Ralletje gebruikt (“Er flitste een Ralletje
door het riet”). Als specifieke (volks)naam voor
bijv. de Waterral is “Ral” nauwelijks bekend; in
de Achterhoek (Gld) kent men de Ralle en in België Raalde en Ralje. [B&TS 1995]
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Uit Houttuyn 1763
(p.278) de volgende citaten: “Beschryving van ’t
Geslagt der RALLEN, zo Water- als Landvogelen,
tot welken de Kirr-Meeuw behoort.” en “De
Geslagtnaam Rallus of RALL, in ’t Fransch Rasle
of Râle, in ’t Engelsch Rail, heeft zynen oorsprong
van het snel loopen eeniger Vogelen, daar men
anders den naam aan geeft van Kwartel-Koning.
Men onderscheidtze in Land- en Water-Rallen,
waar by LINNAEUS nog eenige soorten gevoegd
heeft, die door BRISSON onder andere Geslagten
zyn t’ huis gebragt.”
ETYMOLOGIE N Ral (B&O 1822) <N Rall
(Houttuyn 1763) (ws. via D Rall (Klein 1750)) <F
Râle (1636) <Rasle (Belon 1555) <mf Rascle
(1164). Suolahti 1909 meldt oudf raalle (zonder
bron of jaartal). HG 1669 (dus ws. ook Gesner
1555) voert de (Lat) namen Rallus, Ralla en Rala.
<m.e.Lat rasclare ‘krabben, krassen, schrappen, schrapen’ <laatLat rasiculare. Vgl. catalaans Rascló en Sp Rascón (Sp rascar ‘krabben,
krassen, raspen’).
Er is dus geen verband met N/mnl rallen ‘babbelen, snappen’.
De oorspr. naam verwijst naar een krassend of
schrapend geluid, wat mooier nog dan op de
Waterral1 op de Kwartelkoning betrekking kan
hebben (Kwartelkoning =F Râle de genêts, E
(verouderd) Land Rail, D (verouderd) Wiesen-
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ralle), welke soort immers om zijn opvallende
luide knarsende roep alom bekend is. Belon
(in HG 1669 p.222) verwijst inderdaad naar de
Kwartelkoning.
De ontlening is ws. geweest in een tijd waarin
men zich bewust werd welke vogelsoorten er zoal
in de vrije natuur voorkomen en hoe deze zo
nauwkeurig mogelijk te benoemen. Dit zou het
prevaleren van de ‘wetenschappelijk-volledigaandoende’ naam Waterral ⇑ verklaren (boven
‘gewoon’ Ral) en tevens een versterking zijn van
het bewijs dat de naam indirect aan F Râle d’eau
(‘Ral van het water’) of de wetenschappelijke
naam Rallus aquaticus (Aldrovandi 1603) ontleend is.
Ook zweeds Vattenrall, D Wasserralle (Schlegel 1844), E Water Rail (Mouffet 1655) (alle
=Waterral) zouden vertalingen kunnen zijn
geweest.
1

De Kroon (1980, p.80) is ook niet zo gelukkig
met een onomatopoëtische verwijzing naar
een of ander geluid van de Waterral. Zijn
mening dat een vergelijking met het Lat ww.
rasclare ‘raspen’ ons niet veel verder brengt,
kan echter niet standhouden gezien de overtuigende verwantschap van de mf en catalaanse
namen voor de Waterral (Rascle resp. Rascló)
met juist dit ww.

squaiotta” als de naam die Aldrovandi hanteerde. Lockwood 1993 sub E Squacco Heron:
”… Willughby noted c.1672 ‘Ardea quam Sguacco vocant in Vallibus dictis Malalbergi’. This
he had from Aldrovandi 1603, Ray 1678 translating ‘the heron which they call Sguacco in the
Valleys of Malalbergo’ … As Ray supposed, this
purely local Italian name conceivably imitates
the husky voice.”
Scopoli vermeldt in 1769 (p.88) de naam ralloides, wat uitgelegd moet worden als ‘Ral-achtig’: “Corpus compressum ut in Rallus” (‘het
lichaam smal als een Ral’) [Wilms 960501].
{It (nu) Sgarza ciuffetto (ciuffetto ‘gekuifd’, vgl.
sub Kuifaalscholver), en It Sgarza is een meer
algemene naam voor sommige Reigerachtigen
zoals de volksnaam Sgarza stellare ‘Roerdomp’
[Hennicke 1905].}
Schlegel 1844: Ardea comata Pallas. Gemeiner
Rallenreiher. Héron-crabier ordinaire. (Lat
comata ‘harig’ duidt ws. op de als lange haren
uitziende kuif). Schlegel 1852 (p.91): “De ralreiger”. Schlegel 1858 vermeldt dat dan in ons land
slechts één wn. van de soort is gedaan, op het
(voormalige) Schollevaars-eiland nabij Rotterdam. – Voor de etymologie van de samenstellende delen zie onder Ral en Reiger.

Ransuil Asio otus (Linnaeus: Strix) 1758. In
Ralreiger Ardeola ralloides (Scopoli: Ardea)
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1769. In de Lage Landen vrij zeldzaam verschijnende middelgrote Reigersoort met een wat
tenger lichaam als van een Ral (zo opgevat door
de naamgever Scopoli, zie hieronder). Hij heeft
een geel en wit verenkleed, een blauwe snavel en
lange kuifveren.
Linnaeus noemt de soort niet. Zijn 19 Reigersoorten (“Ardea”) steken zuinig af tegenover de
47, die Brisson in 1760 geeft. Houttuyn 1763
geeft deze 47 soorten op een rijtje, en probeert
hier en daar (uit het F) te vertalen, waarbij
“Crabiers” vertaald wordt met “Krabben-Eeters”
(p.177,179,207) {Latijn Cancrofagus (-fagus
‘etend’); Sp Garcilla cangrejera; Gr 6αD6\<@H
karkínos en Lat cancer (<*carcero) ‘Kreeft,
kanker’ >N kanker ‘ziekte met uitlopende woekeringen als Kreeftenscharen’.} Tot een gedetailleerde beschrijving van de Ralreiger (en het
noemen van een gekende N naam) door Houttuyn komt het niet.
Het plaatje in Jonston 1660 (Tab.51, rechtsboven) gelijkt maar matig, maar het zou inderdaad
de Ralreiger kunnen zijn. Er staat bij: “Ardea
Quaiotta”. Wilms [960416,4] noemt “Ardea

de Lage Landen inheemse middelgrote Uil, genoemd naar mnl ran(t)se ‘muts met in plooien
afhangende kap’, doelend op de ‘sluier’ rond het
gezicht die karakteristiek is voor Uilen (niet
alleen voor de Ransuil) [MH 1932]. Vgl. Koetsch.
ETYMOLOGIE N Ransuil <Ransvvle (Junius
1581) <mnl ransûle (1488) [VT]; >oud-nieuwhoogduits Ranseul (Turner 1544) >Rantz Eule
(Schwenckfeld 1603 p.309; op p.368 de drukfout
Rautz Eule) [Suolahti p.326]; VK (p.418):
“SLUYER-VVL, RANDS-VVL … faciem referens. ger.
schleyereule.” Uit de synoniemstelling zou men
kunnen opmaken dat er sprake is van één
en dezelfde soort! De vraag rijst nu natuurlijk,
of dit dan de Ransuil dan wel de Kerkuil was!
Elders noemt de VK nóg een synoniem, namelijk
OOR-VVL (p.346); dus dan lijkt de Ransuil te zijn
bedoeld (een Kerkuil heeft namelijk geen zgn.
‘oren’).
Het aspect van de gezichtssluier is nog te vinden
in D Schleiereule (=Kerkuil) en in de N volksnaam Kransuil (=Kerkuil in Noord-Brabant en in
het Waasland (OVl)).
Van Heenvliet (c.1636) begreep mogelijk de
betekenis van ran(d)s- al niet meer: hij spelde
consequent Rant-uijl [Van Berkel in OTT

RAPIERLIJSTER – READE GRIL

23/9/2000].
“[Uilen] … Zijn veelderleij als Rant-uijlen,
Kerck-uijlen, Velt-uijlen [enz.] … Dese alle voeden ende broeden … hier te landen” (Van Heenvliet c.1636, WNT; [Wilms 000416,3]).

zweeds/deens bark [AEW]; friese representanten
vooralsnog niet vindbaar. Oergermaans *barku<idg *bher- ‘snijden, splijten, stukmaken’; de
schors werd van de boomstam afgespleten om er
van alles mee te doen (looistof, touwproductie).

Rapierlijster Rapierelijkster Volksnamen
voor de Koperwiek ⇑ in Moorslede (WVl) [WVD
1996]. Rapier ‘land waarop Rapen Brassica rapa
verbouwd worden’. Het benoemingsmotief is
hetzelfde als bij vlaams Looflijster ⇑.

Readboarstgoes Friese naam voor de Roodhalsgans ⇑. Omdat de provincie Friesland de rijkste overwinteringsplaats voor onze wilde Ganzen
uitmaakt, worden ook de zeldzame Roodhalsganzen nog het vaakst aangetroffen in Friesland.
Toch is dit niet altijd zo geweest: Albarda 1897
noemt maar acht gevallen van Roodhalsganzen in
Nederland, en het zesde daarvan was pas het eerste geval voor Friesland (15 december 1888 bij
Eestrum (Fr)). De Vries 1912 kent nog niet de
friese naam voor de soort; in De Vries 1928 dan
wel de naam van het lemma.

Raven Officiële friese naam voor de Raaf ⇑ [De
Vries 1911; Boersma 1972]. Albarda 1897 noemt
de typisch-friese naam niet, zal gedacht hebben
dat hij (ongeveer) hetzelfde was als de N naam.
Maar het leuke van fries Raven is dat de oorspr.
-n hier behouden gebleven is (vgl. E Raven; over
de etymologie zie sub Raaf, welk woord een vals
enkelvoud is).
Rawet Volksnaam voor de Zwarte Kraai op
Terschelling (Midsland, Oosterend) [Zwart
1985]. B&TS 1995 zien hierin het woord voor de
op de Zwarte Kraai gelijkende Raaf en fries
Raven ⇑. Te verklaren blijft dan nog de slotletter
-t van de naam. Misschien is het een oud collectief-suffix (zoals in gevogelte, gedierte, geboefte).
Aan het zgn. slutartikel, zoals in bijv. het deens
voorkomt, kan alleen gedacht worden als Raweten minste onzijdig zou zijn (maar het is mannelijk). Naast Rawet kent het meslânzers (=midslands) ook de Raav (=Roek).
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Readbarkje Friese volksnaam voor de Roodborst [Zantema 1992]. De officiële friese naam
voor deze soort luidt Readboarstke. Fries read
‘rood’.
Het tweede deel (-barkje) kan een verbastering
van -boarstke zijn, maar de naamgever zal zich
vermoedelijk bewust zijn geweest van de betekenis ‘boomschors’. In Readbarkje is in aanzet
dezelfde betekenisontwikkeling aanwezig als in
N/mnl bast (bast ‘buitenste van de boom’ >bast
‘buitenste van de mens’, dus ‘huid’ >bast
‘lichaam’); het Readbarkje heeft (deels) een rode
‘buitenkant’.
ETYMOLOGIE
bark (ook bork): <mnl barc
‘boombast’ [MH]; nederduits/westfaals bark,
borke [NEW]; D Borke <mnd borke; E/middelengels bark <oudnoords börkr (>ijslands
börkur, færøers bark, børkur, noors bork,

Readboarstke Officiële friese naam voor de
Roodborst. [De Vries 1911; ViF 1979; Boersma
1972,1994; Visser 1993]. Visser en De Vries
1911 noemen voorafgaand aan de naam van het
lemma: Readboarstje. De klemtoon valt op read(vgl. sub Blaumieske).
In het fries houdt de verkleinvorm van de
vogelnaam het langer vol dan in het N, hoewel
De Vries 1928 ook al Readboarst als synoniem
noemt. De List juny 2003 stelt als nieuwe officiële naam ook Readboarst voor; de noodzaak daarvoor is onduidelijk.
Reade Glee Officiële friese naam voor de
Rode Wouw ⇑ [Boersma 1994]. In ViF 1976
Reade Glé. Het bnw. reade ‘rode’ stond er in De
Vries 1928 nog niet bij: “Glee” ⇑; ws. omdat de
Zwarte Wouw toen nog niet in Friesland was
waargenomen.
In De Vries 1911 staat zowel bij de Zwarte als
bij de Rode Wouw: “Wou.”
Reade Gril Officiële friese naam voor de
Krombekstrandloper ⇑ [Boersma 1972]. Het
benoemingsmotief kan uit veldwaarnemingen in
Friesland zijn voortgesproten; het is hetzelfde als
in de wetenschappelijke naam (Calidris ferruginea) en in de oude N naam Roestkleurige
Strandlooper ⇑. In De Vries 1928 staat alleen de
naam Reade Wettertjirk en in De Vries 1912
zelfs alleen maar Wettertjirk. Wel in 1912 helgolandfries Road Stenik en Road Stennyk, in 1928
Roâ’ Stennyk (roa(d) ‘rood’).

READE MOSK – READPOATGOES

Reade Mosk Officiële friese naam voor de
Roodmus ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk staat er:
‘rode mus’.
De Roodmus werd op 19 juni 1968 voor het
eerst in de provincie Friesland gesignaleerd, te
weten bij Oosterend op Terschelling. Daarna
volgden nog vrij veel waarnemingen: de Roodmus is een oprukkende nieuwkomer in N (wel
zijn de wn.en bijna uitsluitend aan de kust). Voor
de etymologie van Mosk ⇑ en zie sub Mus.
Reade Protter Officiële friese naam voor de
Roze Spreeuw ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk:
‘rode Spreeuw’.
De Roze Spreeuw werd op 23 juli 1962 voor het
eerst in de provincie Friesland gesignaleerd, te
weten op het eiland Vlieland; op het vasteland
zijn nog geen officieel erkende gevallen (contra
ViF p.1383) [ZVN].
Reade Reager Officiële friese naam voor de
Purperreiger ⇑ [De Vries 1912; Boersma 1972].
Albarda 1897 geeft als volksnaam Roode reiger,
maar geeft hierbij geen locatie op. Dat de soort in
Friesland niet meer namen heeft, komt ws.
omdat het er een zeldzame soort is.
Reade Swel Officiële friese naam voor de
Roodstuitzwaluw ⇑ [Boersma 1972/1981]. De
soort werd pas op 16 oktober 1983 voor het eerst
in de provincie Friesland waargenomen; de naam
van het lemma zal dus nog jong en recent verzonnen zijn. Daarbij zullen D Rötelschwalbe (letterlijk ‘Zwaluw met kleur als rode aarde’) of F
Hirondelle rousseline (rousseline <vrouwelijke
vorm van roux ‘rossig’ + l + suffix -ine) als voorbeeld gediend hebben, maar het nadeel van deze
namen is dat ze niet aangeven wat er nu aan de
vogel rossig (of rood) is.
Reade Wikel Officiële friese naam voor de
Torenvalk (⇑ en zie Wiekel) [De Vries 1912,
1928; Boersma 1972; Visser 1993]. De Vries
1928 noemt na de naam van het lemma ook
Wikel. Kennelijk was deze korte aanduiding ook
voldoende voor de Torenvalk. Het bnw. reade
(‘rode’) slaat op de kleur van de roodbruine
bovendelen; dit i.t.t. de blauwgrijze bovendelen
van de Boomvalk, die officiëel in het fries Blauwe
Wikel ⇑ heet.

Roodhalsfuut

Readhalsdûker Officiële friese naam voor de
Roodhalsfuut ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries
1928 Readnek-Dûker en in De Vries 1912 een
“?”. In deze bronnen wel helgolandfries Siden
Duker (letterlijk ‘zijden duiker’).
Readkop-ein Officiële friese naam voor de
Krooneend ⇑ [Boersma 1972; ViF 1976; Zantema 1992]. Daarnaast ook korter Readkop. De
naam is gemotiveerd door de rode kop van het %
in het prachtkleed. De Vries 1928 gaf beide
namen (Readkop voorop); De Vries 1912 gaf een
“?” waar de friese naam had zullen staan. Ten
tijde van Albarda 1897 waren er nog geen wn.en
in Friesland; de eerste was 13 september 1920.
Readkopwurger Officiële friese naam voor de
Roodkopklauwier ⇑ [Boersma 1972]. Reeds bij
De Vries 1928: Readkopwirger. In De Vries
1911 nog geen westerlauwerske naam; wel daar
helgolandfries Roadhōdet Ferwârfingk (voor
Ferwârfynk ⇑).
Readpoatfalk Officiële friese naam voor de
Roodpootvalk ⇑ [Boersma 1972]. Bij De Vries
1912 nog een “?”; De Vries 1928 noemt de soort
niet eens.
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Readpoatgoes Friese volksnaam voor de
Kleine Rietgans, welke soort een ‘specialiteit’
van de Friezen is. Toch hadden Albarda 1897 en
De Vries 1912 geen friese volksnaam. De Vries
1928 wél: de naam van het lemma. ViF geeft daarnaast nog Blaupoatsje ⇑ en Blauwe Goes. De
kleur van de poten is roze, beslist niet rood. De
oorzaak van de foute naam kan misschien

READSKONK – REGENFLUITER

samenhangen met E Redlag, waarvoor zie sub
Roodpoot.

Readskonk Friese volksnaam voor de Ooievaar [Zantema 1992]. Het tweede deel is hetzelfde als in fries Grienskonk ⇑.

Readsturtsje Officiële friese naam voor de
Gekraagde Roodstaart (⇑ en zie sub Roodstaart)
[Boersma 1972]. De Vries 1911 spelt Readstirt(sje), maar dit was niet de naam van de eerste keus; dat was Blaupaepke ⇑.
Readwjok Friese naam voor de Koperwiek ⇑
[Boersma 1972]. Fries wjok, wjuk ‘wiek, vleugel,
vlerk’ (meer sub -wiek). De Vries 1911 geeft
alleen fries “Reade Lyster ef Reade Klyster”;
wél: helgolandfries Gildjüket, Giildjúket ‘Koperwiek’; gi(i)l ‘geel’, djüket ‘gewiekt’ (met verplichte spelling van de d voor de j in het helgolands). In De Vries 1928 is de naam van het
lemma de eerste in een serie synoniemen.

Reager Het friese woord voor Reiger ⇑.
Reastirns Friese naam voor de Dougalls Stern ⇑
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[Boersma 1972]. Boersma in ViF 1977: “De
namme Reastirns is fanwege de reade gloede op it
boarst, fral yn ’e maitiid.” Vgl. E Roseate Tern.
Albarda (1889; 1897) vermeldt deze zeldzame
Sternsoort op de friese Lijst sinds 1886, toen 5
exemplaren tegelijk gevangen zouden zijn.
Albarda 1897 echter geeft er blijk van niet te
weten dat Visdieven ’s winters zwarte snavels
krijgen. Nog steeds (peildatum 1 februari 1999)
is geen goede wn. van deze soort voor de provincie Friesland bekend (evenmin voor Groningen
trouwens). De Vries 1912 plaatst een “?” waar de
friese naam had zullen staan.

Reettute Reettuten Achterhoekse volksnaam voor de Wulp [Schaars 1989 met kaartje].
Achterhoeks reet ‘Riet’ duidt op de vochtige biotoop (synoniem Vennetute ⇑). De ee voor ie ziet
men ook in de achterhoekse vogelnaam Vlegenvanger ⇑.
Tute (1971) en Tuter (1913) komen ook zelfstandig als namen voor de Wulp voor; het zijn
halfonomatopeeën naar de roep en de zang van
deze soort, mogelijk inclusief de Raegentuter

‘Regenwulp’.

Regengans Door B&TS 1995 vermelde naam
voor de Roodkeelduiker. De bewijsplaats in de
literatuur voor deze N naam is (nog) niet bekend.
Het zal stellig geen onder het N volk levende
naam zijn, want de Roodkeelduiker wordt in de
Lage Landen zelden gehoord. In zijn broedareaal
in het gehele (sub)arctische gebied ligt dit evenwel anders, en E Rain Goose (waarvan Regengans
een letterlijke vertaling is) wordt op Shetland en
de Orkneys als naam voor deze vogel gebruikt
[Jackson 1968; Lockwood 1993]. Ook in NoordAmerika is deze naam bekend [Terres 1980
p.595]. Zijn geroep kondigt volgens de mensen
daar regen aan. Hetzelfde geldt voor de roep van
de verwante IJsduiker, die in Noord-Amerika de
bijnaam Call-up-a-storm kent. In de speelfilm
On Golden Pond (1981) (speelt in New England,
V.S.) zegt Ethel op een ochtend tegen haar oude
echtgenoot Norman: “Zou je wel uit vissen gaan?
De ‘Loons’ (IJsduikers) hebben de hele nacht om
regen geroepen.”
ETYMOLOGIE N regen <N REGHEN [VK c.1618;
deze noemt wel REGHEN-WORM, maar geen
Regenwulp of andere vogelnamen met Regen-]
<mnl reghen, rein, reen; oudsaksisch regan;
fries rein <oudfries rein (met vroegere syncope
van de g, een fenomeen dat het fries met het E
deelt); E rain <middelengels reyn <oudengels
regn; D Regen <mhd regen <ohd regan;
deens/noors/zweeds /ijsl regn <oudnoords regn;
gotisch rign; buiten het germ zijn ws. verwant
litouws roke ‘motregen’, rokia en rokti ‘regenen’,
albaans rjeth ‘vloeien’ en Lat rigare ‘besproeien’
(vgl. N irrigeren).
Regenfluiter Volksnamen voor een aantal uiteenlopende vogelsoorten, wier fluiten, roepen of
schreeuwen in verband werd gebracht met (de
komst) van regen. De F ‘tegenhanger’ van deze
naam is Pluvier (>Plevier ⇑), de D Regenpfeifer.
Ook in N is de Regenfluiter vaak de Goudplevier,
maar de naam wordt ook gebruikt voor de Regenwulp en de Wulp [vD 1970; Rynja 1983]. De oudste opgaven van Regenfluter voor de Regenwulp
en (in Gelderland) voor de Wulp zijn van Schlegel
1858. Reegefluiter en Reegemaker zijn texelse
namen voor de Wulp [Dijksen 1992]. Reegnfloiter is in Groningen de Goudplevier [VPG 1983].
Raegenfluiter is in Warnsveld (Achterhoek Gld)
de Merel [Schaars 1989]. Voor de etymologie van
-fluiter zie sub Fluiter.

REGENWULP – REIDIMERKE

Regenwulp

Reidbolle Reiddomp Reiddomper Friese
namen voor de Roerdomp ⇑. Fries Reid =‘Riet’,
de verblijfplaats van de soort in Rietvelden en
Rietkragen aangevend. Fries bolle ‘Bul, Stier’ verwijst naar het ‘geloei’ van de soort. Voor het element -domp zie sub Roerdomp. Synonieme
namen zijn fries Marbolle ⇑ en noordfries Thaggebolle ⇑. De Vries 1928 noemt Reidbolle uitsluitend in een voetnoot (p.65), als ‘vertaling’
van Thaggebolle, maar de naam staat ook in ViF
en Zantema 1992.
Reiddomp is thans de officiële friese naam
[Boersma 1972]; Albarda 1897 gaf deze naam
ook al, maar spelde Reitdomp (etymologisch
gezien is Reiddomp juister).
ETYMOLOGIE reid: zie Riet onder Rietgans.
Reidhintsje Officiële friese naam voor het
Waterhoen ⇑ [Boersma 1972]. De naam werd al
opgegeven door Albarda 1897, maar daar in hollandse vertaling (“Riethennetje”). De Vries 1912
geeft alleen de naam van het lemma, De Vries
1928 geeft: “Reidhoantsje, Reidhintsje en Reidhin” (p.112). Zie ook Riethen.
Reidimerke Officiële friese naam voor de
Sprinkhaanzanger ⇑ [Boersma 1972]. Reid
=Riet(stengel); Imerke =(Huis)krekel Acheta/
Gryllus. De benaming is dus naar de biotoop
(met Riet doorspekte vegetaties) en naar het geluid dat de vogel maakt (ongeveer als een Krekel).
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Regenwulp Numenius phaeopus (Linnaeus:
Scolopax) 1758. Evenbeeld van de Wulp ⇑, maar
kleiner en met een kenmerkende vluchtroep, een
giechelend “bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi”. De soort trekt in
de Lage Landen in flinke aantallen door van eind
maart tot eind mei en van begin juli tot half oktober. Of de mensen werkelijk aan de roep van deze
soort een regenvoorspellende waarde toekenden/
toekennen, is nog maar de vraag. De naam
Regenwulp is misschien wel voor het eerst toegepast op de Wulp Numenius arquata, die in onze
streken broedt en er het gehele jaar verblijft, en
dus veel bekender is. Ook de Wulp heeft verschillende luide en melodieuze uitingen, en die zijn
ws. als regenaankondigingen door de mensen hier
opgevat. Een aantal volksnamen als Reegnwilp
(Gr), Regenfluiter, Reegemaker en Regentuter
voor de Wulp (!) duidt daar op. Ook in het D zijn
er veel van die namen voor de Wulp; er bestaat
zelfs D Gewittervogel (‘onweersvogel’).
De oudste N naam voor N. phaeopus is dan
ook Kleine Wulp [Houttuyn 1763], op dat
moment nog geen N naam met ‘regen-’ (dit woord
was immers met de naam voor N. arquatus verweven); wel verwijst Houttuyn naar de (toenmalige) D naam Regenvogel en naar een uitspraak
van Linnaeus: “Door hun schreeuwen, terwyl zy
regt opwaards in de Lugt stygen, kondigen zy het
Onweer aan …” Sedertdien zal ook in het N het
element ‘regen’ een steeds belangrijker rol gespeeld gaan hebben ter onderscheiding van de
twee soorten wulpen. Zo vermeldt Schlegel 1852
(p.90) nog beide namen: “De kleine wulp of
regenwulp.”
In Schlegel 1858 (p.467) staat: “De Regen-

wulp. Ook Kleine wulp en Regen-fluiter, in Groningen Regenwilp en Kleine wilp genoemd.”
Hieruit blijkt dat met name in Groningen verwarring dreigt: welke soort was en werd nu precies met Regenwilp aangeduid?!
Schlegel 1844 noemt al de ook nu geldende D
naam Regenbrachvogel (D Großer Brachvogel
‘Wulp’). Beide soorten hebben het element ‘regen’ in hun deense namen: Lille Regnspove
‘Regenwulp’ en Stor Regnspove ‘Wulp’ (deens/
noors lille ‘klein’, stor ‘groot’ en spove ‘wulp’)
<Regnspaa ‘Wulp’ [Syv c.1700] <“Spoens
spoen …” [ws. dichtregel, uit Arrbo 1661].
Als regenvoorspellers fungeren nog tal van
andere vogelsoorten: zie sub Regengans (=Roodkeelduiker), Regenfluiter (=Wulp en Regenwulp
dus, maar ook Goudplevier en Merel), Regenroeper (=Merel), Reinwetterke (=Boomkruiper) en
Waterspecht (=Groene Specht). Aan de Vink
wordt een speciale ‘regenroep’ toegekend. De
roep van de Koekoek zou regen geven etc.

REIDLYSTER – REIGER

Vgl. Krekelzanger, een andere soort Locustella.
Voor de etymologie van reid zie riet sub Rietgans.
In Albarda 1897 en De Vries 1911 stonden nog
geen friese namen vermeld (in De Vries 1911 wél
helgolânsk Breadstertet Silenkreper), maar in
De Vries 1928 (p.34): “Gêrshipper-sjonger, ek
wol: Reid-imerke.”
ETYMOLOGIE -imerke: fries Imerke ‘(Huis)Krekel’ is misschien verwant met fries Imen (mv.)
‘Bijen’; zie ook sub Iembieter) en N? Iempie
‘Donderbeestje’. Echter, Weijnen 1996 geeft achterhoeks iemken ‘Huiskrekel’ op als ws. vervormd (onder invloed van iem) uit noordoostN
Heemken ‘Huiskrekel’ (vgl. ook N Heimpje en D
Heimchen <ohd heimo). Gronings Aimer en
drents/twents Hemer ‘Krekel’ zou deze vervorming niet hebben ondergaan.
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Reidlyster Officiële friese naam voor de Grote
Karrekiet ⇑ [De Vries 1911; Boersma 1994].
Albarda 1884 [ViF] geeft de naam ook al, maar in
het hollands; het is hier niet helemaal zeker of de
naam ook in het fries gebruikt werd. Riet-Lyster
staat in Houttuyn 1763 als officiële N naam voor
de soort.
Het element lyster ‘lijster’ zal misschien zijn
intrede gedaan hebben doordat de Grote Karrekiet, totaal niet verwant met de Lijsters, in
grootte de Zanglijster benadert. Mogelijk was
men ook bekoord door zijn zang en waardeerde
men die als Lijsterzang; Klein 1750 noemde de
soort: “Turdus Musicus palustris Dumetorum
arundinum.”
Linnaeus 1758 deelt de soort in bij het geslacht
Turdus, en geeft een niet kloppend kenmerk
(“lineolis transversis lunatis fuscis”); men kan
zich dus afvragen welke soort Linnaeus nu eigenlijk op het oog had.
Reidmies Officiële friese naam voor de Matkop ⇑ [Boersma 1972]. Albarda 1897 maakt al
melding van “In Friesland: Rietmees”, maar toen
nog onder het kopje “Zwartkopmees”, omdat
men toen het verschil tussen Glanskop en Matkop nog niet maakte. De Vries 1911 geeft fries
Reidmieske op voor (N) “Westelijke matkop”.
De Vries 1928 noemt oostfries Reit-mêske, Suolahti 1909 nederduits Reitmeeske (1767-1771)
en Gesner 1555 D Reitmeiß [Suolahti].
N Riet-Mees ⇑ bij Houttuyn 1763 gold voor de
nog ongesplitte Zwartkopmees (welke naam
Houttuyn niet gebruikt), zijnde Linnaeus’ “Parus
palustris”.

Reidmosk (1) Officiële friese naam voor de
Rietgors ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk staat er:
‘Rietmus’, en dit is een goede typering, omdat in
de broedbiotoop van de Rietgors meestal Riet te
vinden is, en omdat de Rietgors niet alleen enigszins verwant is met de Mus, maar er qua kleur
ook tamelijk veel op lijkt.
Rietmus, Rietmusse ⇑ in Vlaanderen, Reetmus in Enschede (Ov) alsmede D Rohrsperling,
Rohrspatz zijn elders namen voor de soort met de
combinatie van ‘Riet’ met ‘Mus’. De oudste hier° in Turner 1544
van is middelrijns Reydtmuß
[Suolahti p.108].
De Vries 1911 noemt de naam van het lemma
als enige westerlauwerske naam; daarnaast oostfries Reit-Lünink, sylts Reitsparig en helgolands N§per. Oostfries Reitlünink (1887)
[Suolahti 1909]. De Vries 1928 noemt bovendien Thaggefùgl ⇑ op Wiedingharde. Albarda
1897 spelt (fries) Reitmosk.
(2) Friese naam voor de Grote Karrekiet [De
Vries 1911], een soort die sterker dan de Rietgors
aan (dicht) Riet gebonden is, maar niet veel op
een Mus lijkt. De naam zou dan ook, volgens De
Vries 1928, gegeven zijn omdat de eieren van de
soort op die van de Huismus lijken. Hier is wel
iets van aan [Makatsch 1976].
Reidsjonger Officiële friese naam voor de
Rietzanger ⇑ [De Vries 1911; Boersma 1972].
De naam is de letterlijke vertaling van N Rietzanger.
Reiger Algemene N benaming voor de leden
van de (sub)familie der Ardeinae (Ardeidae),
waarvan de Blauwe Reiger in de Lage Landen de
meest bekende vertegenwoordiger is. De Kwak
(ook Nachtreiger genoemd), het Woudaapje
en de Roerdomp zijn de drie Reigersoorten
zónder ‘-reiger’ in de officiële N naam. Het element Reiger zit ook in Zandreiger (volksnaam
voor de Fuut), ws. een verbastering van Satijndrijver (zie sub Zanddrijver).
ETYMOLOGIE N Reiger <Reygher [VK c.1618]
<mnl reygher, eygher (c.1266, bij Jacob van
Maerlant1), reyghere (1285), als persoonsnaam
Theodericus Reigere (1185 [Schoonheim]), reigher, regher, (h)eigher, (h)egher; bij oudnederfr
heiger is misschien de asterisk vergeten; zo niet,
dan is dit de oudste vindplaats; fries Reager,
Reagel (met dissimilatie), oostfries Reiger, Reigel; D Reiher (ook Reigel en Ragel) <ohd reigaro,
heigaro, heigir; E Heron <F,mf Héron (1320)
<mf hairon (begin 12e eeuw) <oudnederfr *hai-

REINWETTERKE – REUS-VOGEL

gro; E Egret <F Aigrette, verkleinvorm van F Aigron, een regionale vorm van Héron (zie boven); E
volksnaam Hegrie <oudnoords hegri; oudengels
hragra; zweeds Häger, noors Hegre, deens Hejre,
ijslands/færøers Hegri <oudnoords hegri; <germ
*hraigran <vóórgerm *kraikr naar de idg wortel
*(s)ker, *(s)kor ‘krijsen, schreeuwen, kermen,
krassen, kraaien’ (vgl. sub Aalscholver en Raaf).
Een verwante naam buiten het germ is welsh
Cregyr ‘Reiger’. Fins Haikara en estisch Haigur
zijn leenwoorden uit het germaans, mogelijk
recent uit het zweeds, maar misschien zijn het
ook zeer oude ontleningen, wat zou kunnen aantonen dat in de oudste germaanse vormen van
het woord de begin-r al kon ontbreken. Dit gegeven is wellicht aanleiding voor NEW 1992 om een
oergerm *haigara te postuleren, waarvan de betekenis echter duister is.
1

2

3

4
5
6
7

8

Ardea in ons Latijn
vs.294 Mach in Dietsche een reygher sijn.
Ardea2 heet hi, als men seghet,
Want hi hoghe te vlieghen pleghet,
Ende dat dicke boven swerken,3
Daer engheen tempeest mach werken.
Int water es sijn lijfnere. [voedsel]
I4 scaerpen bec heeft hi ter were.
Sine jonghen broet hi in boemen,
Dat hi narenstelike can goemen.5
Experimentator6 die seghet,
Dat hi den havec te honen pleghet,7
Want hi besmelt al sinen dan:
So rotten sine vedren dan.
Som wit ende som van sciere wise,8
Maer die sciere sijn best ter spise,
Van smaken best ende ghesont.
Nat Rer: Ardea … avis est vocata quod
ardua (=steil) petit (vliegt, reikt).
dikwijls boven de wolken,
Waar hij geen last van de wind heeft.
I = romeins 1, dus: ‘Een’
Hij zorgt goed voor zijn jongen.
een tot heden nog onbekend boek
Dat hij gewoonlijk spot met de Havik,
Want hij poept hem helemaal onder:
En dan vergaan diens veren.
Sommige Reigers zijn wit andere grijs,
maar de grijze zijn het voedzaamst

Renotje Renotte Renutte Westvlaamse namen voor de Barmsijs [WVD 1996 met kaartje],
mogelijk ook voor de (bekendere!) Kneu. De
namen zijn verbasteringen van westvlaams
Linotte ⇑. Ook Roodnootje ⇑.
Renvogel Cursorius cursor (Latham: Charadrius) 1787. Plevierachtige vogel die hard rennen
kan. De soort bewoont normaliter de woestijnen
van Noord-Afrika en Klein-Azië, maar is ook wel
eens in N gezien. Fries Rinfûgel.
Schlegel 1844 (p.80): Cursorius europaeus Latham. D Isabellfarbiger Läufer. F Coure-vite
isabelle. Schlegel 1852 (p.84): “De gewone renvogel.”
ETYMOLOGIE N rennen <mnl rennen ‘hard
draven, vloeien’; rennen is het causativum
(=transitief) van mnl rinnen (=intransitief) (rennen =doen rinnen, doen vloeien).
E run ‘rennen’ <oudengels rinnan, yrnan (met
metathesis van de r) is intransitief, dus komt
eigenlijk met mnl rinnen overeen. E/Am Roadrunner ‘Renkoekoek Geococcyx californianus’.
Reurdottel Groningse naam voor de Roerdomp ⇑. Deze naam lijkt meer op D Rohrdommel; de andere groningse naam (Raidomp) lijkt
meer op de friese naam (Reiddomp). Voor de etymologie van het eerste lid zie sub Roerdomp,
resp. Rietgans.
Reus-Vogel Leguatia gigantea Schlegel 1858.
Vertaling van F Géan, de naam die François
Leguat (1708) gebruikte voor 6 voet hoge witte
vogels op het eiland Mauritius [Holthuis et al.
1971]. Houttuyn 1763 (p.321) haalt deze vogelsoort aan (onder verwijzing naar Leguat) onder de
naam Reus. Hij werd in 1858 door Schlegel (die
meende dat er van een reusachtig en wit soort
“waterhoen” sprake was!) aan de wetenschap
gepresenteerd, maar hij zou toen al uitgestorven
zijn geweest. Echter, kritischer bestudering van
Leguats leven en werken heeft later tot het
inzicht geleid dat deze niets anders bedoeld kon
hebben dan de Flamingo. Over het bij het verhaal
afgedrukte plaatje, dat gecopieerd was naar een
kopersnede van Collaert 1598, is de internationale literatuur nog in het ongewisse. Collaert
moet echter voor zijn “Avis Indica” wel een uit
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Reinwetterke Friese volksnaam voor de
Boomkruiper, welke letterlijk ‘regen-watertje’
betekent. Vermoedelijk wordt hier aangegeven
dat de roep van de Boomkruiper regen aankondigt. Vgl. sub Regenfluiter, Regengans en Regenwulp.

Reitlünink Oostfriese naam voor de Rietgors.
Oostfries Lünink ‘Mus’. Meer sub Reidmosk.

REUZENALK – REUZENSTERN
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‘Indië’ meegevoerde Purperkoet als voorbeeld
hebben gehad (zie ook sub Purper-voghel).
ETYMOLOGIE N reus <N rese, reuse [VK c.1618]
<mnl rese (ook: ruese, reuse, rose, ruse [MH
1932]); bij JvM “gygant” [Boek I vs.272, 463].
De [e] heeft in delen van ons taalgebied
(behalve in het zuidwesten, in het vlaams) een
zgn. ronding tot [eu] ondergaan, net als zuidhollands veul (<veel), leunen (<lenen), speulen
(<spelen), zeuven (<zeven), teugen [med.
Marian Vrolijk 990809]; mnd rēse; D Riese
<mhd rise <ohd risi, riso; zweeds rese, noors rise
<oudnoords risi. Oudnederfr wrisil betekent ook
‘reus’, maar is naar de vorm (wr- blijft in het N
behouden) bezwaarlijk met de voorgaande te
verenigen. Reus kan, als het verwant is, zijn wzijn kwijtgeraakt onder invloed van het woord rijzen ‘zich oprichten’ (<mnl risen) [NEW 1992; VT
2000; vDE].
{Het woord rijzig ‘lang’ (<mnl reisich ‘slank’)
heeft (ook) invloed van rijzen ondergaan (ei > ij).}

Reuzenalk Pinguinus impennis (Linnaeus:
Alca) 1758. Sedert juni 1844 uitgestorven grote
en zware soort van Alk, wiens vleugels zo kort
waren dat hij niet vliegen kon. De soort broedde
op rotsachtige eilanden voor de kust van Noorwegen, IJsland, Groenland en Newfoundland.
Vermoedelijk kwam de Reuzenalk echter buiten
het broedseizoen toch in de N kustwateren voor,
waar vondsten van subfossiele botten bij Velzen
(NH) en op de Maasvlakte (ZH) op wijzen [van
Wijngaarden-Bakker 1978; Kompanje & Kerkhoff 1991].
Houttuyn 1763 gebruikte de N naam Noordsche Penguyn voor de soort. Hij verwijst ook
naar de naam Magellaansche Gans bij Clusius,
maar de Portugees Fernão de Magalhães (14801521) exploreerde alleen het Zuidelijk Halfrond,
en kon dus niet terecht met de Reuzenalk geassocieerd worden. De afbeelding van Clusius’ Anser
Maggelhanicus (in HG 1669 p.139 en Jonstonus
1660 Tab.56) laat niet toe een verantwoorde
determinatie te maken en te kiezen tussen de
Reuzenalk en bijv. een immature Magelhaenpinguïn Spheniscus magellanicus (Forster) 1781.
Houttuyn verwijst ook nog naar een naam bij
“de Ingezetenen der Faro-Eilanden [;deze] noemen hem Goirfugel of Goifugel.” Lockwood
1993 meent dat deze naam (oudste bewijsplaats
“Avis Gare dicta” c.1549) een taboenaam zou
kunnen zijn. In het andere geval is het een spotnaam, want hij verwijst naar de geirfugl ‘Giervalk’, een soort die juist zeer goed vliegen kan.
Schlegel 1844 noemt de namen D Grosser Alk

en F Grand Pingouin en geeft op waar deze broedt
(“Hoher Norden Europa’s und Amerika’s”), maar
Schlegel 1854/1858 weet dan toch: ”… schijnt
thans geheel uitgeroeid te zijn.” Bij die passage
staat geen N naam.

Reuzenstern

Reuzenstern Sterna caspia Pallas 1770. De
‘reus’ onder de Sterns. De soort wordt in de Lage
Landen wel op de trek waargenomen. Schlegel,
die op 21 juni 1847 vier exemplaren op de Zijl bij
Leiden waarnam (een der eerste wn.en in N),
stelde in 1852 “reus-zeezwaluw” als naam voor
(d.w.z. presenteerde deze naam cursief). In
Albarda 1897 en Thijsse 1944 Reuzen-zeezwaluw. Kist 1954: Reuzenstern. De oude D naam
luidde Riesenseeschwalbe [Schlegel 1844], waarnaar Schlegel zich mogelijkerwijs heeft gericht
voor de N naam. Nu is het D Raubseeschwalbe.
Ook deze naam heeft ws. als voorbeeld voor een
N naam voor de soort gestaan: in 1915 gebruikte
Van Balen de naam Roofzeezwaluw.
E Caspian Tern, F Sterne caspienne, tsjechisch
Rybák kaspický, bulgaars Kaspijska Ribarka en de
wetenschappelijke naam duiden op de Kaspische
Zee en Transkaspië, waar Pallas de soort in groten getale aantrof.
De R naam Tsjegrava (>F Hirondelle de mer
tschegrava) [Schlegel 1844] zou met een R plaatsnaam Tsjegrau te maken hebben, (vroeger) nabij
de noordwestelijke oever van het Aralmeer [Coomans de Ruiter et al. 1947 p.120]. Deze plaats is
echter op de beste atlassen niet te vinden! C Roselaar zegt dat ‘tsjegrava’ een verbastering van N
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Zee-raaf is. M Desfaye (in litt.) ‘weet’ dat v tsjegrava een onomatopee is, net als serv.-kr. Cigra
‘Stern’. Er zijn andere verklaringen, vanuit een
altaï-taal [Wilms 960422,4/0501,3; 970416,3].
De Rus Ivan Lepechin (1737-1802) gaf de
wetenschappelijke naam tschegrava, en eerder de
naam Sterna tschagra. Wilms vond ook de spelling tsjagrava.

Reuzenzwartkopmeeuw Larus ichthyaetus
Pallas 1773. Grote Meeuwensoort, waarvan de
volwassen vogels ’s zomers een zwarte kopkap
hebben en in dat opzicht dus op een Zwartkopmeeuw ⇑ lijken. Schlegel 1858 (p.601) noemt
van deze soort alleen de wetenschappelijke
naam, maar geeft wel een voorzet voor de latere
N naam: “De reus onder de Kapmeeuwen.” Kist
1954 noemt de naam van het lemma.
De eerste N wn. van deze in ons land erg zeldzame soort was op 16 juni 1946. In Coomans de
Ruiter et al. 1947 wordt deze wn. op de valreep
meegenomen, maar de soort krijgt daar de N
naam Reuzenmeeuw, welke naam minder passend is, omdat er wel even grote en grotere,
andere Meeuwen in N voorkomen. Deze hebben
echter nooit een zwarte kop.
De wetenschappelijke soortnaam betekent
‘vis-arend’; Gr ichthus ‘vis’, Gr aetos ‘Arend’.
Het element ‘vis’ is in D Fischmöwe gebleven,
het element ‘arend’ in pools Mewa orlica (pools
Orlik ‘Arend’). It Gabbiàno del Pallas eert de ontdekker van de soort.
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Rietgans Anser fabalis (Latham: Anas) 1787.
In N overwinterende soort van ‘grauwe Gans’
(=het geslacht Anser), waarvan vroeger twee
ondersoorten werden onderscheiden, de Taigarietgans ⇑ en de Toendrarietgans ⇑. Deze worden
tegenwoordig als soorten beschouwd. Ook de
Kleine Rietgans ⇑ is lange tijd als een ondersoort
van de Rietgans beschouwd. De ‘Rietganzen’ (in
ruime zin) lijken nogal op de soort Grauwe
Gans ⇑. In de tijd van geen of zwak vergrotende
veldkijkers werden zelfs Rietgans en Grauwe
Gans ws. niet onderscheiden op soort; men
noemde alles Wilde Gans ⇑ “Anser ferus”.
In de naam Rietgans zal het eerste element verwijzen naar de plant Riet Phragmítes austrális
(Cav.) Trin. ex Steud. De groningse naam Biesganze verwijst eveneens naar een ‘Grasachtige’
plant uit een vochtig milieu. Volgens B&TS wordt
met Riet en Bies verwezen naar het leefgebied
van deze soort. Dit is in zeker opzicht wel waar,
want ‘grauwe Ganzen’ in het algemeen slapen

doorgaans in waterrijke gebieden waar zij
begroeiing van Riet en Biezen niet uit de weg
gaan. Maar als specificatie voor de Rietgans zijn
deze elementen (Riet- en Bies-) weinig geloofwaardig. Er zijn dan ook geen namen in andere
talen voor deze soort, die naar Riet of Bies verwijzen1. Integendeel, het benoemingsmotief is juist
merkwaardig constant in vele talen, met een verwijzing naar de akker of naar het landbouwproduct ‘zaad’ dat op die akker te vinden is. Beide
motivaties komen op hetzelfde neer, dus het
plaatsen van de namen met ‘akker-’ tegenover
die met ‘zaad-’ (vgl. Huyskens 1986, Oriolus 52:
105-256) is geen bewijs dat de naamgever er twee
verschillende soorten (Riet)ganzen in herkende.
De motivatie voor de naam Rietgans zou op
overtuigende wijze kunnen gelden voor een
andere soort, namelijk de Grauwe Gans. Alleen
van deze soort is bekend dat hij graag jonge Rietscheuten eet (BWP I p.417), waarvoor hij in het
natuurgebied Oostvaardersplassen (Fl) juist zeer
gewaardeerd wordt, omdat hij zo het dichtgroeien van het plassengebied met Rietvelden
verhindert. Het is heel goed mogelijk dat dit eten
van jonge Rietplanten, en het bijgevolg zich
bevinden in Rietvelden, door de naamgever is
opgemerkt en dat de naam Rietgans aanvankelijk een naam was voor de Grauwe Gans1. In
NV deel 3 (1797) zijn “Rietgans” en “graeuwe
Gans” inderdaad synoniemen (lijkt wel; de afgebeelde Gans is niet te determineren). In het licht
van het bovenvermelde determinatieprobleem
en gezien het niet bestaan van goede vogeldeterminatiewerken in vroeger tijden, is het goed
mogelijk dat de naam tenslotte op de verkeerde
soort is toegepast. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat ook voor de Grauwe Gans
weinig N volksnamen of buitenlandse namen1
bestaan, die naar Riet of Bies verwijzen. De N
volksnaam Moddergans komt er dan nog het
dichtst bij. Houttuyn 1763 noemt Linnaeus’ 7e
‘Eend’, “Anas Anser”: “Gans”, of, elders in zijn
tekst, “wilde Gans”. Uit de beschrijving van de
kleuren van snavel en poten blijkt echter dat
Houttuyn de (huidige) Rietgans op het oog heeft.
Die naam noemt hij dus niet; kennelijk zijn
Grauwe Gans en Rietgans dan nog niet als verschillende soorten bekend. Inderdaad zijn in NV
deel III (1797) “Rietgans” en “graeuwe Gans” nog
synoniemen. Schlegel 1852 geeft de naam
RIETGANS wel al meteen vet, als teken van gangbare naam.
ETYMOLOGIE N Riet <mnl ried, reet, reyt, riet
(c.1210-40) (als verbogen vorm riede (1105)
<oudnederfr ried; saksisch reet (vgl. saksisch
Reettute ⇑) <oudsaksisch hriod; fries reid (vgl.
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Reiddomp) <oudfries (h)reid, hri~d; D Ried
<mhd riet <ohd (h)riot; E reed <oudengels
hreod. Men vergelijkt litouws krutéti ‘zich bewegen’ en <idg *kreut <idg wortel *kreu- ‘schudden, zwaaien’ (‘zwaaien’ is op Riet van
toepassing, nl. als er wind staat) [NEW; VT]. Verwante woorden zijn D rütteln ‘schudden’, D
roden ‘rooien’ (idg wortel *reu-) {D Rohr ‘Riet’
(vgl. N roer- in Roerdomp) is nader verwant aan
het element roos- in Roosdommel, gotisch raus
‘riet’ en oudf ros (idg wortel *reus ‘heftig bewegen’) dan met D Ried en N Riet.}
1

Lockwood 1993 verwijst naar oudf Ouwe
roser, dat in een woordenlijst van c.1275 vertaald wordt naar oudengels Redlag. Roser is ws.
afgeleid van oudf ros (=‘Riet F Roseau-à-balai’,
‘Rietachtige plant’, bijv. Lisdodde =F Roseau
des étangs), en oudf ouwe (>F Oie) betekent
‘Gans’. Oudengels lag ‘Gans’ (vgl. Greylag
‘Grauwe Gans’), en red- zal gestaan hebben
voor rēd ‘Riet’. Redlag is later begrepen alsof er
stond *Redleg ‘roodpoot’! (vgl. sub Dwerggans
en Roodpoot).

lemma, met als toevoeging: “Gewoonlijk Rietmusch, ook Slootmusch en Rietvink genoemd.”
De officiële friese naam is nog steeds Reidmosk.
Van Maerlant (c.1266) spelde “reitmusche”,
welke spelling door Verwijs 1878 niet als fout
wordt aangemerkt (zie verder onder Rietmus).
Juist de naam Rietgors zal niet uit het volk
afkomstig zijn: men herkende in deze soort geen
Gors.

Riethen Riethoen Rietkip Fransvlaamse
resp. hollandse en westfriese benamingen voor
het Waterhoen ⇑, mogelijk soms ook voor de
Meerkoet [WVD 1996; Pannekeet 1990; Dijksen
1992]. Het is de voortzetting van Roer-hoen ⇑
welke naam Kiliaan 1599 al vermeldde. Beide
soorten nestelen in het Riet. Het zijn echter Rallen, geen Hoenders.
Riet-Lyster Oude officiële N naam voor de
Grote Karrekiet ⇑, bijv. in Houttuyn 1763. Meer
sub (fries) Reidlyster.
Riet-Mees Oude N naam voor de (toen nog
ongesplitte) Zwartkopmees ⇑ [Houttuyn 1763;
NV 1770]. Gezien het element Riet in de naam
zal de naamgever zijn benoemingsmotief aan de
biotoop van (uitsluitend) de Matkop ⇑ ontleend
hebben. De N naam werd echter (door Houttuyn)
wel gekoppeld aan Parus palustris, wat gezien
palustris (‘in het moeras levend’) logisch is, maar
deze naam bij Linnaeus 1758 is nu aan de Glanskop ⇑ gekoppeld!

Rietgors
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Rietgors Emberiza

schoeniclus (Linnaeus:
Fringilla) 1758. In de Lage Landen inheemse
Gors, die graag in Rietvelden en biotopen waar
Riet groeit, vertoeft. De naam is de officiële in
Schlegel 1858, maar in Schlegel 1852 was het
nog (uitsluitend) DE RIETMUSCH ⇑. Dit is ongeveer ook de naam, die Houttuyn 1763
gebruikt: “De meeste Autheuren noemen hem
Rietmosch, welken naam hy ook voert in de
Europeaansche Taalen, met den Griekschen
Schoiniklos overeenkomstig.” (p.554). In NV
1770 wordt de soort “De Slootmusch” genoemd.
B&O 1822: “De Slootmusch, Rietmusch” In
Schlegel 1858 is de officiële naam die van het

Rietmus Rietmusse Rietmos Raitmusk
Reetmus Reidmosk Veel voorkomende volks-

naam voor de Rietgors ⇑ in resp. Vlaanderen,
Texel, Groningen, Enschede e.o. en Friesland.
Het benoemingsmotief voor de naam wordt al
door Van Maerlant (c.1266) geformuleerd (!):
vs.3208 Passer arundineus
Es die reitmusche, ende coemt aldus,
Is de Rietmus; deze ontstaat aldus
Dat die mussche ende die nachtegale
Dat de Mus en de Nachtegaal
Te samen noten te menighen male;
Samen paren menigmaal;
Entie vrucht die daerof coemt,
En het product dat daarvan komt,
Al ist datmense die mussche noemt,
Is het, dat men ‘Mus’ noemt,
Want mense also gheplumet siet,
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Want men ziet hem alzo gepluimd.
Sine broet niet daer die mussche pliet,
Hij broedt niet waar de Mus dat doet,
Noch sine mint die bussche niet;
Noch houdt hij van de bossen;
Maer si wonet ghaerne int riet,
Maar hij/zij woont graag in het Riet,
Buten husen ende den busschen.
Ver weg van huizen en bossen.
Den sanc so hebben dese musschen
De zang hebben deze ‘Mussen’
Een deel van der nachtegale,
Voor een deel van de Nachtegaal,
Al en singhen si niet so wale.
Al zingen ze niet zo mooi.
An plumen sietmen ende an sanc,
Aan de veren ziet men en aan de zang,
Dat si van tween sijn gemanc.
Dat ze een mengeling zijn van twee.
Verwijs 1878 maakt (gek genoeg) geen opmerking over de afgedrukte spelling reitmusche;
verderop op de tekst staan zowel het eerste element (reit-) als het tweede (-musche) namelijk
anders gespeld: riet en mussche. Misschien
reikte de invloed van het fries (Reidmosk) in dit
geval zo ver? (Verwijs’ hoofdtekst is het Leidse
handschrift van Der naturen Bloeme).
Er is wellicht enige twijfel, of Van Maerlant de
Rietgors op het oog had; verenkleed als van een
Huismus en z’n verblijf houdend in het Riet, dat
klopt bij deze soort. Maar hier lijkt ook wel de
bron te zitten van de vogelnaam ‘Bastaardnachtegaal’, en die naam is vooral toegepast op de
Heggenmus, een soort die óók wel ongeveer het
verenkleed als van een Huismus heeft.
De naam Rietmus is later ook toegepast op een
aantal andere doorgaans in het Riet verblijvende
soorten, waaronder Rietzanger en Grote en
Kleine Karrekiet.

Rietwouw Volksnaam voor de Bruine Kieken-

dief ⇑ bij Wickevoort Crommelin et al. 1858 en
Schlegel 1858 (beide geven de naam voor de provincie Noord-Holland) en Calkoen 1903 (Calkoen was leraar aan een H.B.S. te Haarlem). De
naam was ook opgenomen in het Weertlands
Woordenboek 1983 [WLD], maar is daarin mogelijk verzeild geraakt als semi-officiële naam (na
Schlegel en Albarda). Rohrweihe (letterlijk Rietwouw) is de officiële D naam. De Bruine Kiekendief is een vogel die tamelijk stringent aan Riet
gebonden is. Voor Wouw ⇑.

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus: Motacilla) 1758. Zangertje ⇑ dat h.t.l. in
het zomerhalfjaar graag in met Riet doorspekte
vegetaties verblijft. De soort broedt in de Lage
Landen, maar de bestanden gaan door biotoopvernietiging gestadig achteruit. Van de verwante
Kleine Karrekiet verschilt hij o.a. door een brede
witte wenkbrauwstreep. Daardoor moet Linnaeus’ 8e “Kwikstaart”, Motacilla Salicaria wel de
Rietzanger voorgesteld hebben, want de
omschrijving luidt: “Motacilla cinerea subtus
alba, Superciliis albis”; Houttuyn 1763 vertaalt
met “Kwikstaart die Aschgraauw is, van onderen
wit, met witte Wenkbraauwen.” (p.571). Houttuyn noemt deze soort “Riet-zingertje”. Linnaeus’
4e “Kwikstaart” is het echter, die de uiteindelijk
gekozen wetenschappelijke naam ingeeft, namelijk Motacilla Schoenobaenus. De omschrijving
hiervan stemt helemaal niet met de Rietzanger
overeen (“Kwikstaart die roodagtig bruin is, van
onderen bleekrood, met den Kop gevlakt.”).
Daarom is het de grote vraag, welke soort Houttuyn zich bij deze omschrijving, die hij laat vergezeld gaan van de N naam “Bies-Nagtegaal”,
heeft voorgesteld. B&O 1822 noemen ws. voor het
eerst de naam “De Rietzanger”, voor “Motacilla
aquatica”. Schlegel 1852 gebruikt dezelfde naam,
met de wetenschappelijke naam “Calamoherpe
phragmitis, Boie” hierbij, voor de onderhavige
soort. Dat blijkt uit dezelfde namen in Schlegel
1858, die vergezeld gaan van een afbeelding en
een nauwkeurige (vergeleken met Linnaeus!)
beschrijving.
‘Rietzanger’ is zich geleidelijk tot een ‘familienaam’ gaan ontwikkelen; zo zijn er Bosrietzanger, Sprinkhaanrietzanger (een naam die nu
ingekort is tot Sprinkhaanzanger), Struikrietzanger, Veldrietzanger en de Waterrietzanger.
Het zijn alle officiële (boeken)namen.
Rinfûgel Officiële friese naam voor de Renvogel ⇑ [Boersma 1972]. Fries rinne ‘lopen, rennen’
(ook: ‘vloeien, stromen, varen’). De Renvogel is
kennelijk een aansprekende soort, waardoor
de Friezen er een eigen naam op nahouden,
ondanks dat de soort slechts twee keer in de provincie Noord-Holland is vastgesteld (bij de revisie van 1996 zijn 5 gevallen afgevoerd, daaronder
geen friese). De Vries 1912: “?”.
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Ringduif Ringelduif Volksnamen voor de
Houtduif ⇑ vanwege de witte zijhalsvlekken (aan
elke kant één), die een bijna gesloten witte halsring vormen. Ringel is hier het verkleinwoord
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RINGMUS – RINGSNAVELEEND

van ring. D Ringeltaube, deens/noors (officieel)
Ringdue, zweeds Ringduva, ijsl Hringdúfa. Een
oude E volksnaam is Ring Dove (1538).
De VK (c.1618): “RINGH-DUYUE, RINGHELDUYUE … torquatus. sax. ringelduue. ang. ringe
doue.” De VK vermeldt elders (p.230) ook “HOLDUYUE. J. HOUT-DUYUE. Columba liuia, palumbus.” Hieruit valt dus moeilijk op te maken, hoeveel soorten Duiven hier bedoeld zijn, en wat
eventueel volksnamen en wat ‘officiële’ namen
zijn. MH 1932 noemt mnl Ringelduve (=Houtduif) en Lockwood 1993 10e-eeuws ringildūva
(ws. ohd).
Houttuyn 1763 noemt Linnaeus’ 11e Duif,
“Columba Palumbus”: “Ringduif” B&O 1822:
“De Bosch- of Ring-Duif, Koolduif”.
Schlegel 1852 vermeldt DE HOUTDUIF vet (officiële N naam), en daarnaast: “Ook ringduif en
boschduif genoemd; in Noord-Brabant koolduif.”
In Oost- en West Stellingwerf (Fr) komt de naam
Ringeldoeve voor, evenals in Westerwolde (Gr).

hij schrijft: “Den Wilden Mosch van ALDROonderscheidt de Heer BRISSON, by den
naam van Veldmosch of Friquet, van de anderen:
doch het verschil van deezen met den Bergmosch, ten minsten met dien waar van
CHARLETON spreekt, schynt my toe zeer klein te
zyn.” Doch verderop in zijn tekst denkt hij dan
toch weer dat de Veldmosschen niet in Zweden
voorkomen. De kennis van vogels was omstreeks
die tijd gebrekkig, en allerlei beweringen konden
vaak niet zomaar even worden nagetrokken,
zoals bijv. de volgende (Houttuyn 1763 p.562):
“Sommigen verzekeren, dat, in de Noordelyke
Landen, ’s Winters alle de Mosschen wit zyn,
gelyk de Haazen en de Veldhoenderen.”
B&O 1822 geven: “De Ringmusch, Boommusch, Bergmusch.”
Schlegel 1852 geeft DE RINGMUSCH vetgedrukt.
Deze naam schijnt dan toch de ingeburgerde te
zijn. Schlegel 1858 geeft dezelfde naam opnieuw
als officiële, en vermeldt ‘Boommusch’ en ‘Bergmusch’ als alternatieve namen.

Ringmus Passer montanus1 (Linnaeus: Frin-

1

gilla) 1758. Iets kleinere ‘dubbelganger’ van de
overbekende Huismus met een bijna volledige
witte ring van veren om de hals. De Ringmus
komt net als de Huismus in het grootste deel van
Europa voor en was ook bijna net zo talrijk, maar
is minder aan menselijke nederzettingen gebonden. Vandaar de limburgse volksnaam Veld mus ⇑, D Feldsperling, fries Fjildmosk ⇑ en de
oude E naam Field-Sparrow [Schlegel 1858].
Op Tab.34 in Jonston 1660 staat een verscheidenheid aan Mussen afgebeeld, met een bijna
even grote verscheidenheid aan namen. Het
komt er op neer dat men in West-Europa meer
soorten Mussen meende te kunnen onderscheiden dan er in werkelijkheid waren! Bij één, die
overigens in weinig op een Ringmus lijkt, staat:
“Paßer Sijluestris ringelspatz”. Dit laatste woord
is ws. de ‘voorganger’ van onze naam Ringmus.
Het is afkomstig van Conrad Gesner 1555. D
Ringel ‘ringetje; witte ring van veren om de hals
bij vogels’; vandaar D Ringelgans ‘Rotgans’ en D
Ringeltaube ‘Houtduif’. Ook in N volksnamen
komt het woord Ringel voor, bijv. in Ringelmus,
Ringelduts en Ringeltute (alle =Ringmus).
Deze volksnamen zijn mogelijk even oud als de
bovenvermelde D naam ringelspatz (zie ook sub
RINGH-DUYVE), maar Houttuyn 1763 bijv. kende
ze ws. niet. Hij noemt Linnaeus’ 28e ‘Vink’,
“Fringilla montana”, in het N “Bergmosch”, en
voor de zekerheid een andere naam, “Veldmosch”, voor Brissons Ringmus! Toch vermoedt
Houttuyn al dat hier van dezelfde soort sprake is;

VANDUS

De speciesnaam montanus past eigenlijk niet
erg op de Ringmus, die namelijk geen typische
bergbewoner is. Dat de Ringmus nu deze verkeerde naam draagt, is de ‘schuld’ van Linnaeus die nl. in zijn boek Systema Naturae
1758 de “Passer montanus” van de beroemde It
natuuronderzoeker Ulisse Aldrovandus (Aldrovandi) (1522 (‘27?)-1605) opnam als één van
in totaal twee, in het geslacht Fringilla ondergebrachte, Mus-soorten. Ook Linnaeus’ opvolgers treft blaam, want uit Linnaeus’ omschrijving (“(28) Fringilla Remigibus Rectricibusque fuscis, Corpore griseo nigroque,
Alarum fascia alba gemina.”) blijkt al wel dat
dit geen Ringmus is (vraag niet wat het dan wél
is!). Aldrovandus’ “Passer montanus” blijkt
echter (zie weer Tab.34 in Jonston 1660) de
Rotsmus Petronia petronia te zijn, een soort
die in Italië inheems is en het predikaat montanus wél met recht draagt. Kennelijk is dit
latere zich met nomenclatuur bezighoudende
ornithologen ontgaan, hoewel we moeten
bedenken dat men op een gegeven moment in
de geschiedenis van de nomenclatuur (simpel)
heeft afgesproken dat men niet meer aan de
speciesnamen zoals Linnaeus die vanaf 1758
gaf, zou tornen, ook niet, als ze helemaal fout
waren!

Ringsnaveleend Aythya collaris (Donovan:
Anas) 1809. Noordamerikaanse tegenhanger
van de Kuifeend (maar dan zonder kuif) met een
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witte ring aan de basis van de snavel. De soort
werd op 15 maart 1959 voor het eerst in N vastgesteld (toen: Amerikaanse Kuifeend [Bezemer
& Rampen 1960, Limosa 33: 1-6]), in 1960 voor
het eerst in België. Daarvóór was de naam Ringnek-eend (<E/Am Ring-necked Duck) [Voous
1960 p.43]. BWP 1977, Kolbe 1981 en Oreel 1980
vermelden nog als officiële N naam: Amerikaanse Kuifeend, maar in DB 4(1): 35 (1982) valt
de naam van het lemma. Deze is mogelijk
geïnspireerd op D Ringschnabelente [HVM 1969];
in 1981 was overigens ook nog D Halsringente in
gebruik [Kolbe]. De ring om de hals (de nek) is
veel minder opvallend dan de ring om de snavel.
Ook sommige Am volksnamen verwijzen hiernaar, zoals Ringbill en Ring-billed Blackhead
[Terres 1980].

Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis Ord
1815. Noordamerikaanse tegenhanger van de
Stormmeeuw met een duidelijker zwarte ring om
de snavel dan deze. De Ringsnavelmeeuw werd
op 14 maart 1973 voor het eerst in Europa (in
Engeland) waargenomen. Nadat ornithologen de
kenmerken van deze soort leerden kennen, volgden al snel meer wn.en, maar deze vooral in Engeland. In de Lage Landen is de soort nog steeds
zeldzaam, na de eerste wn. op 6 juli 1986 door de
gebroeders Schrijvershof [DB 10: 20-23]. Voous
1960 wisselt de naam Amerikaanse Ringsnavelmeeuw (p.124) af met Noord-Amerikaanse
Ringsnavelmeeuw (p.125, 283).
De naam is een vertaling van E/Am Ring-billed
Gull. Audubon 1840 noemde hem “The Common American Gull” [Bent 1963].

Rinkelein Officiële friese naam voor de Brilduiker ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912 en
1928 noemt Rinkeler, maar dat is niet de eerste
keus (deze is nl. Knob, Knobbe ef Knobdûker).
Van der Veen 1904 noemt de soort Rinkeler
[Wilms 000910,1]. vD 1970 noemt Rinkeler een
“gewestelijke benaming”, B&TS noemen Kampen
(Ov) e.o. Het benoemingsmotief is het rinkelend
geluid van de vleugels tijdens het vliegen. Hetzelfde motief, maar een ander woord, ligt aan de
basis van Belduiker en Belder.
Rivierarend Oude N naam voor de Visarend ⇑

Roâ’heezet Helgolandfriese naam voor de Frater [De Vries 1928]. De Vries 1911 spelt: Roadheset. De Vries geeft de vertaling hiervan naar
het fries: ‘read hoas’, en dit betekent in het N:
‘rode kous’. De Frater echter heeft geen rode
‘kousen’ (of pootjes), de Frater heeft zelfs nergens
rood, afgezien van een licht roze stuit, die echter
meestal aan het zicht onttrokken wordt doordat
de vogel er zijn vleugels over heen houdt. – Nu
betekent fries hoas óók kous in de zin van ‘lampenpit’. Dit zou men in overdrachtelijke zin kunnen betrekken op de kruin van een vogel. Zo
doende komen als kandidaten voor de naam de
Kneu en de Barmsijs in aanmerking, die namelijk een rode kruin hebben! De opgave in De
Vries berust dus ofwel op een vergissing, ofwel de
helgolandse naamgever heeft zich vergist. In
beide gevallen kon dit gemakkelijk gebeurd zijn,
omdat Frater, Kneu en Barmsijs vroeger slecht
van elkaar onderscheiden werden (vgl. sub Frijtertje en Frater).
ETYMOLOGIE fries hoas: als D Hose (=‘broek’).
Het woord is verwant met N huis en mnl hodde
(vgl. sub Hoddebek).
Robijntje Volksnaam voor de Kneu ⇑, volgens
opgave van Albarda 1897 in Utrecht, Groningen
en Friesland. Meertens 1971 preciseert nader
waar deze naam en zijn varianten voorkomen:
“…vooral in Groningen en Drenthe, verspreid in
Friesland, op Ameland en Schiermonnikoog,
langs de zuidelijke Zuiderzeekust en hier en daar
in Holland, Utrecht en Gelderland, met als zuidelijkste uitlopers Charlois en Streefkerk. Beneden de Moerdijk is deze naam onbekend.” In
1987 werd de naam als “oude Katwijkse vogelnaam” opgegeven door J de Mol [Duinstag 2: 11].
Gavere & Bemmelen 1856 gaven de naam Robijn
op (voor de provincie Groningen), maar ws. is dit
in vertaling. VPG 1983 vermelden voor de provincie Groningen de volksnamen Rebientje en
Haaiderebientje (‘Heiderobijntje’). In Friesland
staat de volksnaam Heiderobyntsje voor de met
de Kneu verwante Frater ⇑, die echter nooit rood
is [De Vries 1928].
Robientie(n) komt voor in Zuidoost-Friesland
(Stellingwerven), Drenthe, Noord-Overijsel en Ede
(Gld). Smit 1996 noemt de naam niet (voor Dwin-
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bij Schlegel 1828 (p.177, 179). De naam is goed
gemotiveerd: de Visarend komt bij ons vrij frequent aan rivieren voor. Maar hij werd al snel,
nog door Schlegel, vervangen door de huidige

naam (visch- weliswaar nog zó gespeld). Schlegel
is mogelijk door de toenmalige D naam aangezet;
in 1844 gebruikte Schlegel in zijn D-talig boek de
naam Gemeiner Flussadler (idem bij Poeppig
1848).
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gelo). Samengestelde namen zijn Tak(ke)rebyntsje (Midsland, Terschelling), Toarn-robyntsje
(Akkerwoude, Fr) en Damrobyn (Rolde, Dr)
[B&TS 1995; Meertens 1971]. Het element damin de laatste is niet geheel duidelijk; misschien
berust dit op een verschrijving, gezien de twentse
naam Dann-tukker (dann ‘Den’; de vogel zit wel
in vliegdennen). Maar dam- zou ook kunnen,
met hetzelfde motief als in Damleeuwerik en
Damschieter ⇑.
B&TS vermelden ook nog de naam Robijnfrijter voor Utrecht.
De naam Robijn is als vogelnaam niet overgeleverd in het mnl. Het WNT citeert uit de Veelderhande geneuchlijcke dichten (16e eeuw) een
plaats (Al warent Vincken, oft ander Robijnen;
blz.18) waar Robijn in elk geval de naam van een
Vinkvogel is [Meertens 1971]. Bij de zwitserse
humanist Gesner (1555) komt Rubin voor als
naam voor de Kneu [Meertens 1971]. Aangezien
de Kneu-man een mooie partij rode veren heeft
op voorhoofd en borst (wat hem ook de namen
gronings Bloudvink (‘bloedvink’), E Blood Linnet
(in Norfolk), D Bluthänfling, Brandsijs, Rode
Kneu, E Red Linnet, portugees Pintarroxo en
Vlamsijs bezorgd heeft), moeten de namen
Robijn en (D/mhd) Rubin wel met m.e.Lat rubinus (robinus) en Lat ruber ‘rood’ in verband
gebracht worden, op dezelfde manier als het
geval is voor de naam van het rode edelgesteente
robijn (welk woord wél in het mnl (robijn, rubijn)
is overgeleverd). Het zal wel niet meer zijn na te
gaan, of, en in hoeverre, de naam van het edelgesteente als voorbeeld heeft gediend als naam voor
de vogel. De twentse naam Diamanttukker kan
hierbij ook niet helpen.
Merkwaardig is, wat Lockwood 1993 opgeeft
voor de herkomst van E Robin ‘Roodborst’. Deze
naam zou nl. als mansnaam Robin (<Robert) via
de Normandiërs uit Frankrijk naar Engeland
gebracht zijn, en op z’n vroegst in 1549 als naam
voor de vogel in Engeland zijn opgetekend. Lockwood scheidt dit gegeven kennelijk van het in
1425 opgetekende “robynet, redbrest” (p.130),
waarin, gezien de komma, robynet en redbrest
synoniemen zijn. Later, in c.1450, werd gevonden “Robyn Redbrest”, welk attestaat nauwelijks
van het vorige verschilt; eigenlijk is het ontbreken van de komma wel het belangrijkste. Vooral
hierdoor kon Robyn als een mansnaam worden
opgevat en aan de vogelnaam voorafgaand worden toegevoegd. Nu nog is Robin Redbreast een E
volksnaam voor de Roodborst. De naam “robynet” stelde echter een vogelnaam voor, en verwantschap met N/fries Robijn(tje) ligt daarom
voor de hand. Dit idee wordt versterkt, doordat

“Robyn Redbrest” in c.1450 werd opgetekend in
de E landstreek Holland! – Zie ook Roodborstlijster.

Robyntsje Officiële friese naam voor de Roodborst, overeenkomend met N Robijntje ⇑ [Boersma 1972; Visser 1992; Zantema 1992]. ViF geeft
op (p.1338): “In robyn is in reade edelstien. It
read op it kopke fan it mantsje hat him de
namme Robyntsje bisoarge (Lat. rubeus (robeus)
bitsjut read).” En verder: “Oare nammen: Robyn,
Koalmosk; Hylpen en Skiermuontseach: Robyntjen; It Amelân en Skylge [=Terschelling]:
Robyntsje; Ljouwert ek: Robynderke. (J. Boersma)”. De Vries 1928 geeft al deze namen ook
(p.10-11), en daarbij oostfries Rubîntje. Op Terschelling Tak(ke)rebyntsje en Rabyntsje (met
vortoniges a) [Zwart 1985].
Het element robyntsje komt ook in de namen
voor andere vogelsoorten voor, bijv. in fries
Haechrobyntsje ‘Grasmus’ [De Vries 1911].
Rode Patrijs Alectoris rufa (Linnaeus: Tetrao)
1758. In de Lage Landen niet in het wild voorkomende, zuidwest-europese ‘tegenhanger’ van
onze Patrijs, die aan de onderzijde rode in plaats
van grijze tinten heeft. Ook heeft hij rode snavel
en poten. Houttuyn 1763 vermeldt bij deze soort
de N naam Roode Patrys. Hij schrijft er verder
o.a. dit over: “De roode Patryzen zyn in de Bosschen van Vrankryk en Italie taamelyk gemeen.
Men vindtze ook op ’t Eiland Guernsey, doch
niet in Engeland, zegt RAY; hoewel ook in de
Noordelyke deelen van Europa, zelfs in Sweeden
en Deenemarken. LINNAEUS teltze onder de
Sweedsche Vogelen …”
Calkoen 1903 spelt Roode Patrijs.
Rode Rotslijster Monticola saxatilis (Linnaeus: Turdus) 1766. In berg- en rotsachtig
gebied levende Lijsterachtige vogel, die van onderen grotendeels roodbruin is en een rode staart
heeft. In N is deze soort nog maar 7x waargenomen, de eerste keer op 22 april 1951. Houttuyn
1763 geeft vermoedelijk van deze soort een
afbeelding (wel sterk vertekend in de richting van
de Beflijster) en schrijft erbij: “De Berg-Merel,
daar de Heer BRISSON de Afbeelding van geeft uit
het Kabinet van REAUMUR, is een sierlyke Vogel.”
Schlegel 1858 geeft geen N naam voor deze soort
(omdat hij nog niet in N is waargenomen), maar
noemt wel de naam Rotslijsters voor Rode en
Blauwe Rotslijster samen. Als genusnaam wordt
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orde, namelijk Steganopodes (Gr steganos ‘voorzien van zwemvliezen’ [Jobling]) en vrij precies
van D Ruderfüßler [HVM 1966 p.225]. De naam
van het lemma komt voor bij Albarda 1897
(gespeld: Roeipootigen) en Van Dobben 1957
(p.12, 54). In vD 1904 staat ook Roeipootigen,
maar daar uitsluitend met betekenis “eene soort
van schaaldieren (in zoetwater levende)”.
Steganopus is (ook) wel gebruikt als genusnaam voor de Grote Franjepoot ⇑, maar deze
soort behoort niet tot de Steganopodes.

Roek Corvus frugilegus Linnaeus 1758. Kraai-

Rode Rotslijster

door hem Turdus gebezigd, met Monticola (letterlijk: ‘bergbewonend’) tussen haakjes erachter.
Calkoen 1903: Roode Rotslijster.
Lat saxum =‘rots(blok)’; het begrip ‘rots’ zit
ook in N Rotslijster ⇑, E Rock Thrush, F Merle de
roche en Sp Roquero rojo, terwijl het synoniem
‘steen’ aanwezig is in D Steinrötel, zweeds Stentrast en R Pjostryj Kamennyj Drozd.

Rode Wouw Milvus milvus (Linnaeus: Falco)
1758. Vrij grote, in de Lage Landen de laatste
jaren vaker voorkomende Roofvogel met een
roodbruine kleur van het verenkleed (i.t.t. die
van de verwante Zwartbruine Milaan =Zwarte
Wouw) en een vrij diep gevorkte staart. Zie ook
Wouw en Milaan.
Houttuyn 1762 schrijft over deze soort: “Men
noemt hem in onze Taal, gemeenlyk Kuikendief,
en ook wel Wouw.”
Roeipotigen Oudere N naam voor de orde der
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Pelikaanachtigen Pelecaniformes, waartoe de
Aalscholvers, Pelikanen, Jan-van-genten, Keerkringvogels, Fregatvogels ⇑ en Slangenhalsvogels
Anhingidae behoren. Doordat typisch alle vier de
tenen middels een zwemvlies verbonden zijn,
kunnen soorten uit deze orde o.h.a. goed zwemmen: hun poten zijn a.h.w. voor het roeien
gemaakt.
De naam is enigszins een vertaling van de
verouderde wetenschappelijke naam voor deze

achtige vogel, die door het koloniegewijs broeden
en de wittige kale huid aan de snavelbasis ws.
vaak goed door de mensen werd onderscheiden
van de Zwarte Kraai (ook in die gebieden van
Europa, waar deze i.p.v. de Bonte Kraai voorkomt). De Roek maakt ook een ander geluid
dan Zwarte/Bonte Kraai en Raaf, ws. de reden
waarom (na diverse klankwisselingen in de taal!)
het woord Roek nu een andere klinker heeft dan
Raaf en Kraai.
Vooral in het fries zijn er veel uitdrukkingen
met Roek (Sa bang as de âlde roeken fan in
sjamme =volstrekt niet bang, letterlijk: zo bang
als de Roeken van de vogelverschrikker), die er op
wijzen dat de Roek een bij de mensen bekende
vogel was.
ETYMOLOGIE N Roek <N Roeck, Roock (VK
c.1618) <mnl roec [JvM vs.2151], rouc, roeke
(zou volgens vDE “kraai, raaf” betekenen, maar
het is de vraag of dit niet op incidentele vergissingen berust) <onl/oudnederfr *hrōk1 >oudf
fros (begin 13e eeuw) >F Freux (1493) [Robert];
fries (Wytbekte) Roek, (âld) Roek, Rûts (met
zgn. ‘palatalisatie’ van de k); mnd Rok; D Ruch
(16e eeuw; deze naam bestaat nu niet meer; Roek
=D Saatkrähe) <ohd hruoh; E Rook <middelengels rok <oudengels hrōc; deens Råge, zweeds
Råka, Rauk <oudnoords hrókr [mb.00D,11];
<germ *hrokaz; <idg *krog- of *krag-, welke
laatste een fraaie nabootsing van de roep, die in
de kolonies in het voorjaar te horen is (met lange
[aa]). – {R Gratsj ‘Roek’ past hier, wat de beginmedeklinker betreft, helaas minder bij.}
De ontwikkeling van de klinkers verloopt in
het geval van *kraag- zoals aangeduid onder
Oeverloper [aa > oo > (diftongering tot) uo of ua
>(monoftongering tot) oe], fundamenteel anders
dus als bij Raaf ⇑ [o > a > aa].
Sommige auteurs brengen de naam Roek in
verband met gotisch hrukjan ‘kraaien’ (het ww.),
maar de korte -u- past niet bij germ -oo- of idg aa.
Mogelijk passen de ww. Lat crocio, Gr krozo,

ROEPER

krazo, litouws krogiu, krokti en oudslavisch krakati ‘krassen’. Dit ww. kan afgeleid zijn van de
vogelnaam, en andersom kan ook. Zie ook sub
Raaf voor hiermee verband houdende vogelnamen (maar dan met metathesis van de r).
Pools Gawron en tsjechisch Havran (beide
‘Roek’) komen sterk overeen met de namen pools
Wrona en tsjechisch Vrána (beide =(Bonte)
Kraai). Het bulgaars kent hetzelfde namenpaar,
maar dan Garvan ‘Raaf’ en Vrana ‘(Bonte) Kraai’.
In het lets stemmen de woorden Kraukis ‘Roek’
en Krauklis ‘Raaf’ qua middenklank, en verder
bijna volledig, overeen. Al deze namen wijzen
erop dat men in deze talen het verschil tussen
Roek, (Raaf) en (Bonte!) Kraai goed kon vaststellen, maar dat de etymologie (c.q. de onomatopoëtische vorming) zeer verwant was. In het
serv.-kr. gebruikt men het woord Vrana voor
Roek, Bonte Kraai en Raaf, maar elk met een verschillend bnw. Buiten de idg groep worden fins
Varis, estisch Vares en hongaars Varjú gebruikt
voor Roek én Bonte Kraai, maar met onderscheidende adjectieven. Deze woorden lijken ook
klanknabootsend, althans de eerste lettergreep.
De Vries (1911-1912) vraagt zich af, waarom
de Roek in het fries ook wel âld-Roek (letterlijk:
‘oude Roek’) genoemd wordt. Bij geen van de vele
oost- en noordfriese namen, die hij in 1928 voor
de Roek vermeldt, noch bij de scandinavische, is
een vergelijkbare naam. Echter voor de Kauw
bestaat fries Alk, deens Allike en zweeds Al(l)ika
(<*Ale-ka, waarbij Ale <*Adelheid, een schertsnaam voor de (‘zwetsende’) Kauw en Ka(a)
=Kauw); misschien is âld-Roek hiervan het analogon (alhoewel een Roek niet ‘zwetst’). ‘âld’ zou
dan een verbastering van ‘Ale’ zijn. Ook zou het
mogelijk kunnen zijn dat men het verschil
maakte tussen een volwassen (=‘oude’) Roek en
een juveniele vogel; de laatste is te herkennen
aan het nog ontbreken van de witte snavelbasis.
Zo’n jonge Roek lijkt, meer dan de oude, op een
Zwarte Kraai.
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1

In de 9e eeuw verdween de anlaut hr- in het
onl; daarvoor in de plaats in het onl: r- en in het
F: fr-) [Sijs 2001].

Roeper Roepereend Volksnaam voor de
Krakeend ⇑, vermeld door Gavere & Bemmelen
1856 voor Groningen. In Friesland Ropein ⇑.
Het element roep- komt voor een deel overeen
met enkele namen in andere talen (vgl. sub Krakeend), evenals met de wetenschappelijke naam
van deze (Lat strepera <Lat strepo ‘lawaai
maken’).

Houttuyn 1763 vermeldt Roeper-Eend in de
bladwijzer en Roeper op p.48: “By de Schryvers is
deeze bekend onder den naam van Anas Strepera; de Duitschers noemen hem Schnarr- of
Schnatter-Endte, of ook Leiner1; de Engelschen
Godwal2 of Gray; de Franschen Chipeau3. Van
de wilde Eenden worden sommigen zo gemeenzaam gemaakt, dat zy de anderen van verre aanlokken door hun gekwak, en deeze noemt men
Roepers of Baanroepers ⇑. Dit bedrog is den
Ouden reeds bekend geweest, naar ’t gene uit den
Pöeet Alciates blykt.”
Het principe dat men met roepende (halftamme) Eenden wilde soortgenoten aanlokte, is
in elk geval de kooiker bekend. Alleen zullen
kooikers in de Lage Landen daarvoor hoogstwaarschijnlijk geen Krakeenden gebruikt hebben, want deze zijn altijd vrij zeldzaam geweest
en bovendien roepen Krakeenden niet bijzonder
luid. Alle namen die betrekking hebben op het
‘roepen’ van soortgenoten ten dienste van de
Eendenvanger (de kooiker), zullen ws. aanvankelijk op de soort Anas platyrhynchos (Wilde
Eend) geslagen hebben! De door Houttuyn geciteerde dichter Alciates geeft maar één aanwijzing, welke soort lokeenden men gebruikte. Dit
is de passage “blauw van veren”. Vermoedelijk
heeft dit betrekking op de mooie blauwe spiegel
van de Wilde Eend. Bovendien heeft het % van
deze soort een blauwgroen glanzende kop. De
Krakeend echter heeft nergens blauwe veren.
De D naam Leiner1 [Houttuyn 1763] staat ook
in Jonston 1660 Tab.49. De afgebeelde soort
hierbij stelt vermoedelijk inderdaad de Krakeend
voor, maar is wel moeilijk te herkennen. De Lat
naam die hierbij vermeld staat, luidt Anas muscaria (niet dus: Anas strepera).
Bij diverse auteurs wordt sterke nadruk gelegd
op de spectaculaire recente toename van de Krakeend als broedvogel in N [Teixeira 1979; SOVON
1987; Ouweneel 1983 (Vogels 13: 5-7)]. Alleen
Teixeira 1979 vergeet niet te vermelden, zij het
in zeer afgezwakte vorm, dat de Krakeend in de
19e eeuw in ons land een gewone broedvogel
was, zij het dat alle auteurs uit die tijd vermelden
dat het om kleine aantallen gaat [Schlegel 1852
p.97; Gavere & Bemmelen 1856 p.129; Schlegel
1858; Albarda 1897]. Ook het bestaan (hebben)
van een betrekkelijk groot aantal volksnamen
zou er op kunnen wijzen dat de Krakeend bij ons
beslist niet de zeldzame status had die hij in de
eerste helft van de 20e eeuw bij ons had.
Ook voor het buitenland moeten er dingen bijgesteld worden. Zo vermeldt Voous 1960 (p.22)
dat de Krakeend zich “pas omstreeks 1862” op
IJsland “vestigde”, welke bewering door Teixeira
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werd overgenomen. Maar Schlegel 1854-1858
vermeldt dat de Krakeend “nestelt op IJsland”
zonder daar zelfs aan toe te voegen dat dit iets
recents is (p.541). Ook het feit dat Linnaeus de
soort al in 1746 in de Fauna Suecica vermeldde,
wijst er op dat de Krakeend in Noordwest-Europa
mischien niet altijd even zeldzaam is geweest.
Al deze overwegingen stemmen overeen met
de opmerking over sterke wisselingen in de
bestandsgrootte en invasie-achtig optreden in
HVM 1968 (p.327). Daardoor is het niet zo eenvoudig om de volgende zin in B&TS 1995 als ‘misverstand’ te verwerpen: “De kooiker maakte
vroeger graag gebruik van de Krakeend als lokeend”. Wél misschien: “Door het luide kwaken
lokte deze andere wilde Eenden naar de kooi”.
Het kwaken is ten minste niet zo luid als dat van
de Wilde Eend. Vraag blijft tenslotte, hoe namen
als Roepereend (en It Canapiglia) juist bij de
Krakeend terecht konden komen.
ETYMOLOGIE N roepen <mnl roepen, ropen,
roupen, ruepen <oudnederfr ruopen, ruopon;
fries roppe <oudfries hrÇpa; oudengels hrōpan;
D rufen <mhd ruofen <ohd (h)ruofan; gotisch
hrōpjan; idg *kar-, *ker-, waarna de bekende verschuiving van k > h (Klankwet nr.9, zie aldaar).
1

2

3

Misschien mag deze naam uitgelegd worden
als ‘Eend die aan de lijn gehouden wordt’,
mogelijk verwijzend naar een functie bij het
vangen van Eenden.
Met Godwall citeert ook Linnaeus Ray 1674,
maar Lockwood citeert Gadwall. De etymologie
van Gadwall wordt meestentijds als onbekend
opgegeven [Terres 1980; Woolf 1980]. Volgens
Lockwood 1993 is het een onomatopee.
F Chipeau houdt misschien verband met het
ww. chiper ‘wegpikken, gapen’. It Canapiglia
‘Krakeend’ bevat een deel -piglia ‘die gaarne
iets wegneemt’; Pigliamosche “Vliegenvanger).
Cana- zou ‘Eend(en)-’ kunnen betekenen, en dan
is daarmee opnieuw verwezen naar het ‘bedrog’
dat de halftamme kooikerseend levert door
wilde soortgenoten aan te lokken. Het is zeer
opmerkelijk dat tegen de verwachting in dit
soort namen toch steeds weer bij de Krakeend,
en niet bij de Wilde Eend, gevonden worden!
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Roerdomp
Botaurus stellaris (Linnaeus:
Ardea) 1758. Vrij forse, bruine Reigerachtige
vogel, die in de Lage Landen inheems is en hier in
dichte Rietvelden leeft. Het eerste deel van de
naam betekent ook Riet Phragmites, het tweede
is opgevat als een nabootsing van het geluid dat
het % in het voorjaar vanuit het Riet laat horen

(maar dit is het misschien primair niet).
Dezelfde uitleg geldt voor fries Reiddomp(er)
(Reid ‘Riet’), D Rohrdommel (Rohr ‘Riet’),
zweeds Rördrom en deens/noors Rørdrum. R
%ZB\ Wyp’ vertoont alleen het geluidsnabootsende deel. Naast de officiële naam Bittern (zie
sub Butoor) kent het E ook enkele (deels) onomatopoëtische volksnamen: Mire Drum, Myre
Dromble, Bitter Bump. Uit de eerste volksnaam
blijkt dat men in de loop der tijden soms de neiging had het tweede deel van de vogelnaam te
vervormen in de richting van de naam van een
muziekinstrument (E drum ‘trommel’). Een rietstengel zou ook, volgens het volksgeloof, een
‘muziekinstrument’ zijn waar de vogel op blies!
Een voorbeeld hiervan is ook het in Kiliaan
vermelde synoniem van Roerdomp, te weten
ROERTROMPE (mnl trompe ‘bazuin, trompet’
<oudnederfr trumba <*trumpa ‘buis, trompet’,
mogelijk eveneens een klankwoord; drum, trom,
trommel, tromp, trompet, trombone zijn alle
sterk verwante woorden). In het It bestaan zelfs
de volksnamen Trombone en Trombotto voor de
Roerdomp [Wilms 960411,3; Houttuyn 1763:
Trumbotto]. Ook de hoorn (als muziekinstrument) kwam aan bod: Domphoren ⇑, vlaams
Puithoren (ws. <Puitoor <Putoor ⇑) [Wilms
960411], evenals de bas: Basblazer [B&TS].
Vergelijkbaar qua betekenis en etymologie
met het N woord zijn D Rohrdommel (dial.
Rohrdummel) <mhd rôrtumel, rôrtrumel <ohd
roredumbil [Wahrig; NEW], rôrodumbil, horotum(b)il [Mackensen 1985] en oudengels raredumle, raradumbla; hierbij kan het eerste deel
slaan op oudengels *reara ‘Riet’, een verdwenen
woord, maar ook ook op oudengels rārian ‘brullen’ (>E roar). Laat-mnl varianten zijn: Roesdom(mel), Rosedrommel, achterhoeks Roosdom en Rozndomp (dialect in Kampen). In Belgisch Limburg komt de inversievorm Rommeldoos voor [Tops 980507,4] =Rommeldoes in
Hasselt (BL); de laatste ook in Weert (NB) [WLD].
NEW 1992 noemt een groot aantal varianten van
de naam (in verschillende talen en dialecten),
waarbij zowel het eerste deel van de naam een
heel andere betekenis kan hebben (bijv. in ohd
horo-tumbil betekent het eerste lid modder;
meer hierover sub Haarsnip) als het tweede: in
ohd horo-tuchil betekent het tweede deel ws.
‘duiker; meer hierover sub Duiker).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam als in het
lemma staat in de Bijbel v. Deux-aes, Emden
1562 (Jes. 34:11; Lev. 11:18 (de Roerdomp mag
niet gegeten worden); Deut. 14:15) (dus ws.
<mnd Rôrdump) [VT 2000]. In de oorspr.
hebreeuwse en/of aramese tekst heeft een woord
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gestaan dat met ‘Pelikaan’ had vertaald moeten
worden [Gerdien Groenendijk 030630]. Volgens
9e en 10e-eeuwse glossen zou er in het Lat onocrotalus hebben gestaan; ook dit is het woord
voor ‘Pelikaan’. In Kiliaan 1599 en in de VK
c.1618 als volgt: “ROER-DOMP. Onocrotalus. sax.
ROER-DOMP, ROER-TROMPE. sax. Ardea stellaris
… sax. rohrdump.” Van toen >zuidafrikaans
Roerdomp. Houttuyn 1763 vermeldt: “Butoor of
Roerdomp.” (marge van p.211). Bij JvM c.1266
staat alléén: “… butor in Dietsche …” – In het
mnl (tussen 1100 en 1500) is Domphoren opgetekend [MH 1932].
ETYMOLOGIE N/mnl roer (=Riet, rietpijp, rietpijl, kort geweer) ~D Rohr (=Riet) <mnd/mhd/
ohd rôr [VT]; gotisch raus ‘Riet’; idg wortel *reus‘zich heftig bewegen’. Voor het verwante Riet zie
sub Rietgans.
Het woorddeel -domp wordt door NEW 1992 in
verband gebracht met het doffe geluid van de
vogel in de paringstijd, en vDE brengt het in verband met de mnl werkwoorden dommen en
dompen ‘dreunen, een dof geluid maken; ook:
donderen’. Ongetwijfeld zal het geluidsaspect
meegespeeld hebben, maar N Roerdomp, mnd
Rôrdump, ohd horotûbil, rôrodumbil en oudengels raredumle kunnen het mooist onder één
noemer gebracht worden door uit te gaan van het
ww. dompen in de betekenis van ‘(doen) duikelen’ of mnd dumpeln ‘onderduiken’, grondvorm
*dumpa (vgl. sub Dompelaar). De betekenis van
de vogelnaam is dan: ‘riet-duiker’1, te interpreteren tot het kernachtige ‘vogel die in Rietvelden
onderduikt’. Hierop zou D horo-tuchil2 dan
aardig aansluiten, want -tuchil betekent ook
‘duiker’ (zie sub Duiker). Aangezien horo- ‘moerassige plaats’ kan betekenen, staat er (weer):
‘vogel die in moerassige gebieden onderduikt,
daar zijn verborgen bestaan leidt’.
1

2

Rietduiker is een in Midden-Limburg voorkomende naam voor de Roerdomp [WLD].
Nog in beiers Hortyhel [Houttuyn 1763; Wüst
1970].
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Roer-hoen Naam in de VK (c.1618) voor
“Fulica”. Dit was dus de Meerkoet of misschien
ook het Waterhoen, of beide. Roer =Riet.
Roestgors Benaming voor de Bruinkeelortolaan ⇑, genoemd in vD 1970. Het benoemingsmotief is niet slecht, want de Bruinkeelortolaan
is inderdaad één van de vele “roestkleurige Gorzen”. Het merkwaardige is echter dat de Bruin-

keelortolaan nauwelijks een N vogel genoemd
mag worden: slechts 2x vastgesteld in N, de eerste gevangen in 1859 en omdat dit een (vrij nondescript) & betrof, werd het geval pas 70 jaar later
herkend!; de tweede is gefilmd in 1994.
Grappig is tevens dat het woord ‘roestgors’ in
geen puzzelwoordenboek ontbreekt in de rubriek
“vogel met 9 letters”.
De naam wordt vermeld in Huizinga c.1900
(=Brehm) [Wilms 970404,2] en daarvoor in
Meves 1886 als D Rostammer (tegenwoordig D
Grauortolan, welke naam minder fraai en vager
is; *Rostortolan zou beter zijn). Zweeds Rostsparv,
noors Rustspurv, deens Rustværling en ijsl
Hrjóstur-tittlingur [Bibi ; NAE; Wilms 970416,1].
ETYMOLOGIE
roest: <mnl roest; D Rost
<mhd/ohd rost; E rust <oudengels rūst; buiten
het germ: Lat robigo <rubigo ‘roest’; litouws
rudis ‘roest’. Al deze woorden zijn ten naaste verwant met de woorden voor ‘rood’ (voor de etymologie waarvan zie sub Roodborst).

Roestkleurige Strandlooper Oude N naam
voor de Krombekstrandloper ⇑ in NV 1829. De
naam verwijst naar het roestrode zomerkleed
van de soort, dat we in de Lage Landen inderdaad
te zien kunnen krijgen (op voorjaarstrek en vroeg
in de najaarstrek). De officiële friese naam Reade
Gril ⇑ heeft hetzelfde benoemingsmotief (reade
‘rode’). R 7DaF>@2@$48 Krasnazobik is wat het
eerste deel betreft correct; R 2@$ zob echter betekent ‘krop’ en dit is een te klein onderdeel van de
vrijwel gehele rode onderzijde van de vogel.
Roestvogels Benaming voor (grofweg) wat
tegenwoordig Passeriformes (zie sub Zangvogels)
wordt genoemd, door Schlegel 1858 (p.92), met
als wetenschappelijke naam voor deze groep:
Insessores. Schlegel definieert als volgt: “In deze
orde kan men alle vogels brengen, welke niet
onder de roof-, klim-, hoender-, struis-, stelt- en
watervogels gerangschikt kunnen worden… Zij
leven op het land, en de meesten kunnen met
gemak op boomtakken zitten, (roesten in de
jagerstaal): van daar hun naam ‘roestvogels’… De
Roestvogels zijn over alle werelddeelen, en wel in
grooten getale, verbreid.” Schlegel rangschikte er
nog de Nachtzwaluwen, Gierzwaluwen, Bijeneters, Scharrelaars, Hoppen en IJsvogels onder,
precies de families die Albarda afzonderde onder
de naam “Zitpootigen”, maar dit weer met de
zelfde wetenschappelijke naam Insessores! vD
1970 heeft de opzet van Schlegel niet helemaal
begrepen, door “roestvogel” in het enkelvoud te
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melden (“vroegere benaming voor de Musachtige
vogels”). Misschien berust op dit misverstand
ook de vermelding in B&TS van Roestvogel als
(volks?)naam voor de Huismus, met als verklaring “[met deze naam] wordt zijn verblijfplaats
onder de dakbalken aangeduid.”
ETYMOLOGIE ww. roesten (=‘op een roest zitten’): <N roest ‘stok waarop de Kippen slapen’;
Kiliaan1: gallinarium, sedile ovium, pertica gallinaria) <mnl roest (1. Hoenderstok; 2. verhemelte) <oudsaksisch hrōst ‘daksparren’; E roost
‘roest’ (>Am Rooster ‘Haan’) <oudengels hrōst
‘Hoenderstok’; oudnoords hrōt ‘dak, dakkamer’;
gotisch hrōt; buiten het germ: oudslavisch krada
‘houtstapel, brandstapel’. [Weekley 1967; NEW
1992; vDE; MH 1932; Woolf 1980]
1

geciteerd in Weekley; vertaling: ‘Kippenhok,
zitplaats om eieren te leggen, lange stok
waarop de Kippen kunnen zitten’.

Roetaard Roeter ZuidN volksnamen voor de

Grauwe Kiekendief

Roggevalk Volksnaam in Drenthe voor de
Blauwe en Grauwe Kiekendief ⇑ [B&TS 1995].
Deze naam wordt opgegeven zonder plaatsaanduiding in Rynja 1983, p.40 en ZiK 1962. Schlegel 1858, Albarda 1897 en Snouckaert 1908
noemen deze naam niet, evenmin als VPG 1983
(voor Groningen) en Boersma in ViF (19761979). Van Veldhuizen 1928 (p.124,128) geeft in
zijn tekst er blijk van moeite te hebben met het
onderscheiden van Grauwe en Blauwe Kiekendief. Aangezien beide soorten met enige regelmaat in Drenthe voorkomen (en dus ws. ook
voorkwamen), is het begrijpelijk dat de naam
voor beide soorten geldt (of gegolden heeft). Van
Veldhuizen: “Onze aschgrauwe [kiekendief] is
wat slanker dan de blauwe en onderscheidt zich
met name door donkerder dwarsbanden op de
staart en onder de vleugels. Daarom noemt men
hem in Duitschland ook wel Bandweihe. Dit is
een beter naam dan Wiesenweihe in onderscheiding van Kornweihe [Blauwe Kiekendief, letterlijk ‘korenwouw’], omdat bij de Drentenaren
juist andersom de Wiesenweihe roggevalk genoemd wordt. En m.i. terecht, want ik zie hem
meestal langs de esschen met rogge of langs de heiden strijken, meer dan langs de weiden, waar bij
het Zuidlaardermeer de blauwe of ‘Kornweihe’
zich meer thuisvoelt … Den naam roggevalk
juich ik zeer toe. Dat men hem in Drente [sic]
geregeld ziet, als de rogge veelbelovend golft over
de esschen, werkt psychologisch gunstig voor
hem. Men is dan niet in de stemming om hem
kwaad te doen. Het zou me niet verwonderen, als
het ‘Olde Bruuk’ medebracht, dat hij goed voor
de rogge was, omdat hij er nu eenmaal bij
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Vlaamse Gaai ⇑, voornamelijk in Belgisch Brabant (Roetaard) en de provincie Antwerpen (Roeter; daar ook Rotzak ⇑) [kaartjes in S&S 1998
p.72 en WBD p.147]. Cornelissen & Vervliet 1900
noemen ook antwerps Roethannen (zie
Hanne ⇑). B&TS 1995 noemen Roetaard ook als
een vlaamse volksnaam voor de Meerkoet ⇑.
Deze én de Vlaamse Gaai worden beide met een
volksnaam ook wel Meerkol (zie sub Markolf ⇑)
genoemd. De naam Markolf werd toegepast op
diverse Kraaiachtigen die de menselijke stem
imiteren. Daarin ligt dan misschien de motivatie
voor Roeter (=roetzwarte vogel); oorspr. zou het
dan de naam voor één der (zwartgekleurde!)
Kraaiachtigen kunnen zijn geweest, welke opvatting ook Meertens 1949 heeft. Toen men Meerkol meer en meer op de Vlaamse Gaai ging
betrekken, zou dit in gelijke mate gebeurd kunnen zijn met de naam Roeter. Deze lezing zou
kunnen verklaren, waarom ook de Meerkoet
Roetaard kon heten. Voor de verklaring van deze
naam voor de Vlaamse Gaai heeft het echter wel
iets gekunstelds. Daarom lijkt voor deze soort
een andere verklaring een beter alternatief.
Deze is gebaseerd op de belgisch-limburgse naam
Roeëter voor de Vlaamse Gaai. Roeëter betekent
hier ‘de rode’! Deze kleuraanduiding past niet
onaardig op de Vlaamse Gaai [Wilms 960411,3].
S&S 1998 menen dat mnl ruten ‘schreeuwen’ aan
de naam ten grondslag ligt (en vergelijken met
een andere naam Kallaard), maar de klinker van
dat ww. past er niet bij.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam stamt uit

het mnl: Roetaert =Gaai, Meerkol [MH 1932].
Plantijn 1573 en Kiliaan (c.1600) kenden de
namen Roetaert resp. Roetaerd voor de Vlaamse
Gaai. Bij Kiliaan was de naam synoniem met
Hannewuyt en Weyten (waarvoor zie sub Wouter ⇑), andere namen voor de Vlaamse Gaai
[Meertens 1949 p.100 en 102].
ETYMOLOGIE mnl Roetaert <mnl roet, roete
(=roet, vet, smeer) [vDE]. Voor de etymologie van
limburgs roeëd zie rood sub Roodborst.
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behoort. Hij zal er dan ook wel heel nuttig voor
geweest zijn in bedenkelijke muizenjaren. De
Drentsche boer ziet hem met welgevallen over de
stuivende rogge zweven, wat ik niet gaarne
anders zou hebben.”
R Smit, auteur van het Woordenboek van het
Drents van Dwingelo, berichtte mij (in litt.
960503) dat hem de naam Roggevalk geheel
onbekend was. Het is dus kennelijk zo dat de
naam niet overal in Drenthe werd gebruikt, of
mogelijk is de naam (mét de Rogge!) inmiddels
geheel verdwenen.
Het element ‘-valk’ in de naam is ornithologisch gezien niet juist, omdat de Kiekendieven
niet tot de Valken behoren. Maar het is wel aardig dat van alle Kiekendieven de Grauwe de
meest spitse vleugels heeft; spitsheid der vleugels
is ook een goed kenmerk van de Valken.
ETYMOLOGIE N Rogge (Secále cereále L.) <N
ROGGHE (VK c.1618) <mnl rogghe, rog, rug(ge),
rogge (Bern. c.1240 [VT]); fries rogge <oudfries
rogga; oudsaksisch roggo; D Roggen <mnd rogge
[NEW 1992], (<) mhd rocke <ohd rocko. E Rye
<oudengels ryge; noors rug <oudnoords rugr
(>fins/estisch ruis); zweeds råg. R rozj’ <oudslavisch ruzi; litouws rugiai (mv.), lets rudzis. Ws.
stamt het germ woord uit het baltoslavisch, en
dit op zijn beurt weer uit het thracisch. Daar is de
naam echter niet gemakkelijk meer herkenbaar:
briza. Uiteindelijk stammen naam en gewas ws.
van de R (sarmantische of kaspische) steppen
[NEW 1992; vDE].
De noorse landstreek Rogaland (in het zuidwesten van Noorwegen, bij de stad Stavanger)
betekent ‘rogge-land’.

Roggevink Roggevogel Rogveugelke
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Volksnamen voor de Bosrietzanger in Staden
(WVl), plaats onbekend, resp. de Kempen (NB)
[WVD 1995; B&TS 1995]. De naam stamt uit de
tijd dat Bosrietzangers aan de randen van de
graanakkers (bijv. met Rogge) voldoende schuilgelegenheid vonden om te nestelen (en te zingen
– dat viel de naamgever natuurlijk vooral op). Het
element -vink is eigenlijk fout (de Bosrietzanger
is geen Vinkachtige) maar het betekent in de
samenstelling ws. net zoveel als ‘-vogel’ of zelfs
‘mooi zingende vogel’. Zie ook Kòrrewiet ⇑.

Rôlder Officiële friese naam voor de Scharrelaar ⇑ [Boersma 1972; ViF 1977]. De eerste wn. in
Friesland was op 2 juli 1958. Zantema 1992 en
Visser 1993 geven ook: Rôler. De Vries 1911-12
en 1928 vermeldt de soort niet, geeft dus ook

geen friese naam. De naam in het lemma is dus
ws. van vrij recente datum. Daarbij mag men er
rustig van uitgaan dat de naam (die ‘roller’ betekent), een vertaling is van E Roller, F Rollier en/of
D Roller. Van al deze namen is D Roller het
oudst: Gesner 1555 vermeldt voor de soort de
namen “Garrulus Argentoratensis” (=“Straatsburgse Gaay”) en “Roller” [Houttuyn 1762;
Lockwood 1993; Robert 1993; contra C&C 1995].
Over de betekenis van de D naam heerst verwarring. Lockwood: “The word [Roller] is thus
proper to the German of that area [Strasbourg] –
also independently recorded in 1554 (Suolahti
1909) – and is cognate with German dialect rollen, a verb imitative of sounds made in rapid succession and particularly applicable to the cries of
this noisy bird.” HVM 1980 (p.848) beschrijft de
baltsvlucht van de Scharrelaar, waaruit zou kunnen blijken dat de D naam Roller slaat op het
‘naar beneden rollen’ van de vogel: “Den langsam
gereihten ‘rack rack rack…’-Rufen der Aufstiegphase folgt während des spektakulären Sturzfluges (‘Roller’) ein sehr charakteristisches, schnell
gereihtes, ratschendes ‘rärrärrärrärrärr…’”
Wilms 970509,3 wijst erop dat B&TS 1995
(p.157) voor de friese naam (die ‘tuimelaar’ betekent) een andere verklaring aanhouden dan voor
D Roller (“naar z’n schor ratelend geluid”). Inderdaad dienen B&TS daarmee twee heren (Lockwood en Glutz von Blotzheim & Bauer), maar
anderzijds is het zeer onws. dat de (recente!)
friese naam geheel onafhankelijk van de D zou
zijn! In elk geval mag kennis van de balts van de
Scharrelaar bij het friese volk afwezig worden
verondersteld. D Blauracke is zeer ws. wel een
onomatopee, evenals Scharrelaar. [vgl. Wilms
970706,5]
ETYMOLOGIE D rollen <mhd rollen, rolen
(mnd rollen, rullen) <oudf roueller (1180) (>F
rouler) <oudf rouelle ‘wiel’ <Lat rotella <rotulus. Het D ww. heeft vooral de betekenis ‘draaien’, maar bij ‘der Donner rollt’ is er een geluid.

Ronneke-mere Achterhoekse naam voor de
Watersnip. Varianten zijn Ronneke-maere en
Rönneke-maer(e). “At ronnekemaere oet de loch
dale vleegt, ronnekt ze as ‘n peerd. Daor hef menneg-ene zik ’s nachens in Norekerveld al ijzeleg
veur emaakt.” [Schaars 1989 p.360]. Weijnen
1996 noemt Ronne-kemier (ws. voor Enschede
en omgeving i.v.m. Bezoen 1938). Het tweede
deel van de vogelnaam betekent ‘merrie’. Het
eerste deel heeft betrekking op een soort geluid
dat een paard kan maken (hinniken? – letterlijk:
ronken). Toch omschrijft men het geluid, dat de
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Watersnip in de baltsvlucht maakt, in de Achterhoek als “mekkeren” [Schaars 1989 p.346]. Het
beeld is daarom wat vaag, al zijn er ook andere
volksnamen voor de Watersnip die naar het
Paard verwijzen, zoals D Donnerpferd, deens
Horsegiøg (letterlijk ‘paarden-koekoek’) [Pontoppidan 1763; ook een oudere vindplaats uit 1599;
Wilms 980602,5; 000226,2] en E Horse Gowk
op Orkney en Shetland (<oudnoords Hrossagaukr, maar dit woord niet in AEW) [Lockwood
1993]. – Vgl. de vogelnaam Bokje.

rhotborstken.”

Schlegel 1852 (vet): “HET
Albarda 1897: Roodborstje.
Thijsse 1944: Roodborstje. Kist 1954 en Van
Dobben 1957: Roodborst. Fries Readboarstke.
Lat rubecula is een verkleinwoord (‘kleine rode’,
van Lat ruber ‘rood’).
ETYMOLOGIE N rood <mnl root <oudsaksisch
rod; fries rea(d) <oudfries rad; limburgs roeëd; D
rot <ohd rot; E red <oudengels read; zweeds röd,
deens/noors rød, ijslands rauður1, färøers reyður2
<oudnoords rauðr; gotisch rauþs; verwante
woorden buiten het germ: welsh rhudd, Gr
eruthros4, Lat rufus, ruber; litouws raudas3. Voor
de etymologie van borst zie sub Blauwborst.
ROODBORSTJE”.

1

2

3

4

Roodborst

Roodborstlijster Turdus migratorius Linnaeus 1766. Noordamerikaanse Lijstersoort met
rode borst, flanken en ondervleugels. In België is
deze soort wel eens waargenomen, in N nog
nooit. E/Am American Robin, ter onderscheiding
van E Robin ‘Roodborst’. Voor de etymologie van
Robin zie sub Robijntje. Ook Sp Robín americano (ws. <American Robin).
In het noordelijk deel van zijn verspreidingsgebied is de soort een trekvogel. Dit komt tot uiting
in de wetenschappelijke naam (Lat migratorius
‘trekkend, migrerend, verhuizend’), in D Wanderdrossel, zweeds Vandringstrast, F Merle
migrateur en R Stranstvoejoesjsjij drozd. (R
FHD¿>>@ stránno ‘vreemd’ ~?Lat extraneus/F
étrange, E strange, It strano).
Roodborsttapuit Saxicola rubicola (Linnaeus:
Motacilla) 1766, lange tijd in de literatuur te
boek staand, tot de afsplitsing van zuidafrikaans
Gewone Bontrokkie, als Saxicola torquata (Linnaeus: Motacilla) 1766. Bonte kleine Tapuitachtige vogel met een rode borst, zwarte kop en
keel en witte zijhalsvlek. Bij B&O 1822: “Het Witborstje, Motacilla Rubicola L.” De soort staat
niet vermeld in de lijst van niet-broedvogels van
deze auteurs, dus zouden deze weten van het
broeden van deze soort in N. De naam “Roodborst-tapuit” als officiële N naam wordt
genoemd in Schlegel 1858, met als toevoeging:
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Roodborst Roodborstje Erithacus rubecula
(Linnaeus: Motacilla) 1758. Een klein Lijsterachtig, doorgaans zeer vertrouwelijk vogeltje met
een oranje-rode borst. De vogel is weliswaar niet
groot, maar er bestaan in onze streken kleinere
soorten (de Winterkoning en het Goudhaantje).
De naam in de verkleinvorm zal dan ook vooral
uit genegenheid zijn ontstaan. Houttuyn 1763:
“’t Is een Vogeltje dat in ’t wilde zeer aangenaam
zingt, en ook in een Kouwtje kan gehouden worden, indien men ’er ’t zelfde Voedzel aan geeft als
aan den Nagtegaal. Des Winters komt het zelfs
in de Landwooningen zyn aas zoeken; het is
gemeenzaam met den Mensch en stout: des
Zomers onthoudt het zig in het Geboomte der
Tuinen en Plantagiën, leevende van Rupsen en
Insekten … De grootte is iedereen bekend. Het
bemint de eenzaamheid, en, in een Kouwtje
gedaan zynde by andere Vogeltjes, vegt het geweldig daar mede. Op zyn Gezang is het ook zeer
jaloers. Men vindt ’er zelden twee by elkander, en
daar van is een Spreekwoord, dat in één Boom
nooit twee Roodborstjes zig bevinden (*) … (*)
Una Arbor non capit duos Erithacos.”
De VK (1618): “rood-borstken. rubellio. sax.

IJslands Rauðbrystingur is niet Roodborst,
maar Kanoetstrandloper!
bijv. färøers Reyðkollur (roodpetje’) is de Barmsijs.
in: Raudonkojis sakalas =Roodpootvalk; Raudonkojis tulikas =Tureluur.
Zie wetenschappelijke namen van Roodmus,
Dwerggans en Zwarte Ruiter.

ROODE REIGER – ROODKEELLIJSTER

“Ook Witborstje en in Gelderland Roodborstige
walduker genoemd.” Schlegel 1852 was echter
van het voorkomen van deze markante vogel in
N niet op de hoogte. Gavere & Bemmelen 1856
vermelden: “54a. Saxicola rubicola, Bechstein.
Twee of drie malen in de omstreken der stad
Groningen waargenomen.” Wickevoort Crommelin et al. (januari) 1858 vermelden (p.209/
210): “54a. Saxicola rubicola, Bechst.; den 18den
Maart 1854, bij Harderwijk gevangen, en den
24sten Mei 1856 in de duinen nabij Zandpoort
geschoten. Beide voorwerpen zijn in mijne verzameling. Cr. – Broeit jaarlijks in de duinen der
provinciën Noord- en Zuid-Holland.” en op
p.289: “aan den duinkant bij Haarlem gewoonlijk ‘kleine stag’ of ‘stompstaartje’ geheeten.”
Een officiële N naam wordt in deze publicaties
niet gegeven, kennelijk bij gebrek aan deze. Blijkens de overtuigende gelderse en haarlemse
volksnamen, hierboven vermeld, was de vogel
vóór 1858 in N slechts lokaal bekend.
Fries Swartkieltsje (‘zwartkeeltje’) en D
Schwarzkehlchen (<D Schwarzkehliger Wiesenschmätzer) wijzen op de zwarte keel bij het
volwassen %. Lat Saxicola (‘steen- of rotsachtig
gebied bewonend’) en E Stonechat kloppen uiteraard voor de Nederlandse situatie niet. Lat torquata =‘met een halsketen om’ (vgl. Beflijster)
wijst op de witte zijhalsvlek. Voor de etymologie
van borst zie sub Blauwborst; zie ook Tapuit.

Roode Reiger Oude N naam voor de Purperreiger ⇑ bij Nozeman 1761 en Calkoen 1903.
Vroeg 1764: “Hy word hier, doch niet gemeen,
aan onze Rivieren gevonden, en is bekend onder
de benaming van Roode Reiger, hoewel de kleur
meer bruinachtig rosch dan rood is.” Vroeg heeft
dan ook als hoofdnaam Bruin-roode Reiger
(p.30).

Fries Readhalsdûker. Voor de etymologie van
hals zie sub Halsbandparkiet.

Roodhalsgans Branta ruficollis (Pallas: Anser)
1769. Gans van het formaat Brandgans, echter
met een kastanje-bruinrode voorhals en borst.
Schlegel 1852 vermeldt de naam als in het
lemma, maar cursief (als teken van onwennigheid). De soort is dan “verscheidene malen bij
Amsterdam en Rotterdam gevangen.” Fries
Readborstgoes.
Linnaeus 1758 kende deze in West-Europa
zeldzame soort niet (hij kende zelfs de Brandgans
niet!), maar door de hollandse vogelschilder Melchior d’ Hondecoeter (1636-1695) werd de Roodhalsgans op doek vastgelegd (Het drijvend
veertje, Rijksmuseum Amsterdam) [Brouwer
1953, p.21].
Roodkeelduiker Gavia stellata (Pontoppidan: Colymbus) 1763. Eén der langs de kusten
van de Lage Landen op trek voorkomende Zee
duikers, waarvan de volwassen vogel in het
zomerkleed een rode keel (eigenlijk: voorhals)
heeft. Bij B&O 1822 “De roodhalzige Duiker,
Colymbus septentrionalis L.” Schlegel 1852 vermeldt: “De roodkeelige zeeduiker. Wordt, bijkans jaarlijks, aan de kuststreken van Zuid- en
Noord-Holland, in het najaar en voorjaar, of ook
in den winter waargenomen.” Gavere & Bemmelen 1856 noemen de soort (voor de provincie
Groningen) algemeen en noemen de volksnaam
“Groote waterduker”. Snouckaert 1908 noemt
de naam als in het lemma. Fries Lytse Seedûker.
E Red-throated Diver.
Voor -duiker en de wetenschappelijke geslachtsnaam Gavia, zie Duiker. Voor de etymologie van
rood zie sub Roodborst; voor de etymologie van
keel zie -keel.

Roodgesterde Blauwborst Oude N naam

voor de Roodsterblauwborst ⇑.
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Roodhalsfuut Podiceps grisegena (Boddaert:
Colymbus) 1783. In de Lage Landen op de trek
verschijnende, iets kleinere tegenhanger van de
Fuut ⇑. Deze soort heeft in het broedkleed een
rode hals en grijze wangen (=grise-gena; Lat gena
‘wang’, ~N kin). Bij B&O 1822 “De roodhalzige
Fuut, Colymbus rubicollis”. In Schlegel 1852
staat de naam “De roodhalsfuut” nog cursief.
Schlegel (1852; 1858) vermeldt hem voor ons
land als zeldzame broed- en schaarse trekvogel.

Roodkeellijster Turdus ruficollis Pallas 1776.
Dit is de N naam voor de nominaatvorm van
deze soort; het zou de vertaling van de wetenschappelijke naam kunnen zijn. De vogel heeft
een rode keel en borst. De naam staat o.a. vermeld in Kist 1954. Dit taxon is in de Lage Landen
nog niet waargenomen (dit is wél het geval bij de
ondersoort atrogularis, de Zwartkeellijster ⇑). Er
bestaan wel minstens twee ‘claims’; één van 13
oktober 1966 (die destijds door de CNA werd aanvaard) en één van 25 november 1982. In DB 1982
viel daarbij de overbodige naam “Echte Roodkeellijster” (p.145).

ROODKEELNACHTEGAAL – ROODKOPKLAUWIER

Roodkeelnachtegaal Luscinia calliope (Pallas: Motacilla) 1776. Deze siberische soort is in
de Lage Landen nog nooit waargenomen, maar
wel in o.a. Engeland en Italië. Het % heeft een
(vuur)rode keel.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1844 gaf
D Gemeines Feuerkehlchen, waarvan N Vuurkeeltje precies de vertaling is [Schlegel 1858
p.152]. Ondanks deze mooie N naam wist Kist
1954 in de Vogelgids niets beters dan E Rubythroat te ‘produceren’. De naam van het lemma
is er sedert NAE 1958.
Zeer onverklaard is nog de naam Baliekraker
bij Desnerck 1972 (Oostends Woordenboek),
volgens opgave voor de Roodkeelnachtegaal
[WVD 1996 p.53]. [mb.99B,65 & 99C,8; Wilms
990503,3]
Voor de etymologie van rood zie sub Roodborst
en voor de etymologie van keel zie sub -keel(tje).
Voor calliope zie sub Orpheusgrasmus.
Roodkeelpieper

Anthus cervinus (Pallas:
Motacilla) 1811. Op de Graspieper gelijkende
soort van Pieper ⇑, echter met een baksteenrode
keel. De soort broedt in het noorden van Europa
en Azië [Voous 1960 p.207]. Hij is een trekvogel,
die ’s winters in de subtropische zone verblijft.
Op de trek wordt hij ook wel in de Lage Landen
opgemerkt, maar de eerste wn. voor N was toch
pas zo recent als mei 1960 bij Dronten (vgl. sub
Dronte) in Flevoland.
Linnaeus kende de soort niet. Pallas ontdekte
hem in Siberië, en vond de keel de roodbruine
kleur van een Hert hebben; vandaar zijn wetenschappelijke naam “Motacilla cervinus” (Lat cervus ‘hert’; <Gr 6,Dα(ú)`H ‘gehoornd’; vgl. sub
kers sub Kersebiter). Later beschreef Brehm 1831
“Anthus rufogularis”, welke door Schlegel (1844
en 1858) als een variëteit van de Graspieper werd
beschouwd. Schlegel wist ook niet dat de in Griekenland en op Sicilië aangetroffen exemplaren
daar als trekkers vertoefden (en niet als broedvogels, zoals Schlegel meende). Schlegel 1844
vermeldt de namen (D) Braunkehliger Wiesenpieper, (F) Pipit farlouse à gorge rousse en Anthus
pratensis rufigularis. De huidige N naam zal
hiervan een vertaling zijn. Vgl. NAE 1958, p.86.
In Buekers 1902 op het schutblad van plaat 11
en in de hoofdtekst op p.140 staat “Roodborstpieper” resp. “roodborst Pieper”. (In het Alphabetisch Register staat zo’n naam dan weer niet.)
De soort was toen nog niet in N waargenomen.

Roodkopklauwier Lanius senator Linnaeus
1758. Houttuyn 1762 kent deze soort niet uit N,
maar geeft hem wel een naam: “WILLOUGHBY
beschryft een dergelyken, aan den Rhyn geschooten, wiens Kop hoogrood was, en de Staart
omringd met een witte Streep als een Parabool,
zynde de ruimte daar binnen zwart: weshalve ik
hem liever Roodkop noem dan Purpernek.” (Linnaeus had nl. omschreven: “Lanius Cauda integra, Corpore supra nigro subrus albo, Occipite
purpureo”). Houttuyn vergeet deze zelfverzonnen naam dan ook prompt in zijn ‘Bladwyzer’
(1763) op te nemen! Schlegel 1852 geeft cursief:
“De roodkoppige klauwier. Door de Heeren Verster van Wulverhorst en Ter Meer herhaaldelijk
in de provincie Noord-Brabant broeijende waargenomen.” In 1858 (de spelling is dan “Roodkoppige klaauwier”) wordt ook weer vermeld
(door Schlegel) dat de soort in Gelderland en
Noord-Brabant broedende werd aangetroffen
(”… in de overige provinciën daarentegen in het
geheel niet opgemerkt.”) De omschrijving door
Linnaeus is dermate foutief, dat Schlegel als
wetenschappelijke naam “Lanius rufus, Brisson”
hanteert. Ook B&O 1822 vermeldden eerder
onder de vier soorten Klauwieren niet de naam
‘senator’, wél de “Lanius Pomeranus1 L. = Collurio rufus L., De rosse Klaauwier”; vermoedelijk
is dit de Roodkopklauwier, want in de lijst nietbroedvogels staat deze naam vermeld, met de
opmerking: “Komt zelden en toevallig hier te
lande.”
Albarda 1897 noemt de soort nog steeds
“Roodkoppige Klauwier” en vermeldt het broeden in inmiddels 5 provincies; ook vermeldt hij
drie volksnamen. Snouckaert 1908 vermeldt de
naam als in het lemma. Fries Readkopwurger ⇑.
{In catalaans Capsigrany (ook: Capserigany,
Capser (in Solsonès; betekent óók: kassier) en
Capsiguerany [Wilms 980114,3; Maluquer i Sostres 1981 p.178]) staat het woord cap voor ‘kop’
(”… el mascle es caracte-ritza pel cap i per la
nuca, d’un color castany rogenc intens …”). De
rest van het woord is kennelijk nogal verbasterd.
Men zou in het geval van Capsiguerany aan
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Roodkeelstrandloper Calidris ruficollis (Pal-

las: Tringa) 1776. Deze kleine siberische Strandlopersoort met een rode keel werd op 29 mei
1987 voor het eerst (door Erik van Ommen) in de
Lage Landen waargenomen. Voous 1960 noemt
wel de wetenschappelijke naam (p.101), maar
geen N. In BWP III (1983) staat de naam Roodkeelstrandloper vermeld (p.299). Het zal een vertaling van E Red-necked Stint zijn, en dit weer een
vertaling van de wetenschappelijke naam.

ROODMUS – ROODPOOT

catalaans gerani ‘Geranium’ (deze is rood!) kunnen denken. De ware etymologie weerspiegelt,
volgens een catalaans etymologisch woordenboek, Capserigany, waarin mogelijk Lat sericaneus (?) <Lat serica ‘zijden stof’ (rood van kleur)
(catalaans seda ‘zijde’). Catalaans capsigrany
staat ook voor ‘zot, domkop, uilskuiken’; ws. was
de vogelnaam er het eerst.}
1

Een duitse naam luidt/luidde: Pommerscher
Würger [Wüst 1970], gezien het verspreidingspatroon in Duitsland als broedvogel een
opmerkelijke naam.

Roodoogvireo Vireo olivaceus (Linnaeus:
Muscicapa) 1766. Synoniem: Vireo virescens.
Amerikaanse Zangvogelsoort van het geslacht
Vireo ⇑ met rode ogen. Op 13 oktober 1985 werd
het eerste exemplaar voor N dood in een tuin te
Wormerveer (NH) gevonden [DB 1990 p.127]. De
N naam, vermeld in NAE 1958, is een rechtstreekse vertaling van E/Am Red-eyed Vireo. De
klemtoom bij de N naam valt op de -i-. Lat olivaceus ‘olijfgroen’ <Lat oliva ‘olijf’ duidt op de
overheersende kleur van de bovenzijde van deze
soort.
Voor de etymologie van oog zie sub -oog.
Roodpoot Naam bij Houttuyn 1763 voor de 8e

Roodmus

Roodmus Carpodacus erythrinus (Pallas:
Loxia) 1770. Vroeger in de Lage Landen zeldzame vogel, maar recent heeft deze op een rode
(Huis)Mus gelijkende Vinkachtige zich hier als
broedvogel gevestigd. De N naam Roodmusschen komt al bij Schlegel 1858 voor, maar dan
als geslachtsnaam voor het genus Carpodacus.
De onderhavige soort is dan nog niet in N waargenomen. Dit gebeurt voor het eerst in oktober
1860 [Albarda 1897 p.16, waar de soortnaam
Roodmusch luidt]. Fries Reade Mosk.
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Roodnootje Vlaamse naam voor de Barmsijs ⇑
en, in combinaties, ook voor andere vogels, zoals
Frioenroodnoot (=Frater) [WVD 1996]. Zie ook
Renotje en Linot(je). [mb.99D,26]

‘Eend’ van Linnaeus 1758, “Anas erythropus”.
De N naam is ongetwijfeld het resultaat van de
vertaling (door Houttuyn?) van het Gr woord
erythropus. Maar welke soort Gans bedoelde
Linnaeus nu, en had Houttuyn dezelfde soort op
het oog? Houttuyn schrijft: “Deeze, die by
CLUSIUS onder den naam van Helsinger Gans [⇑]
is voorgesteld, om dat hy in Helsingie, een Landschap van Sweeden, gevonden wordt, is door
RUDBECK afgetekend. BRISSON meent, dat het de
zelfde zy als de graauwe gevlakte Kanadasche,
dien EDWARDS de Spotter noemt, welken
LINNAEUS, als eene Verscheidenheid, betrokken
hadt tot de voorgaande Soort [=Anser anser]. Hy
noemt hem de wilde Noordsche Gans. De witte
plek op ’t Voorhoofd onderscheidt hem van de
andere Europische wilde Ganzen; gelyk ook de
zwarte Vlakken aan den Buik en de roode
Pooten.”
Aangezien Linnaeus 1758 geen tweede Ganzensoort omschrijft, die op deze (“Anas cinerea,
fronte alba”) lijkt, kan met de soort van Linnaeus
Dwerg- en/of Kolgans bedoeld zijn. Hetzelfde
geldt voor wat Houttuyn op het oog had. Kol- en
Dwerggans werden in die tijd ws. in het geheel
niet onderscheiden. Schlegel 1844 noemt “Anser
Temminckii Boie 1822 =D Zwerggans =F Oie
naine” en “Anser albifrons =D Blessgans =F Oie
rieuse” en voert onder deze laatste het synoniem
“Anas erythropus, Linné” op. Ronduit komisch
is wat B&O 1822 met de naam “Anas Erythrapus”1 doen: zij plaatsen er de naam “De Brandgans” achter! Hun “Anas Albifrons – De wilde
Noordsche Gans, Spotter, Kolgans” is beter! De
fout werd ingegeven door een ernstiger fout die
Linnaeus maakte: deze meende dat Dwerggans
(/Kolgans) en Brandgans % en & van dezelfde
soort waren!
De verklaring van het beeld van de rode poten
is wat onzeker. Kol- en Dwerggans hebben oranje

ROODPOOTVALK – ROODSNAVELKEERKRINGVOGEL

poten, dus geen rode! Misschien is het een gevolg
van een verwarring in de E boeken, waar Redlag
(c.1275), letterlijk ‘riet-gans’ ooit werd gelezen
als ‘a red-legged bird’ [Lockwood 1993] (vgl. hiervoor sub Rietgans).
1

De a in “Erythrapus” is ofwel een voorbeeld
van zgn. vortoniges a ofwel een simpele drukfout.

Roodrugzwaluw Nu niet meer gebruikte naam
voor de Roodstuitzwaluw ⇑ [Voous 1960].
Roodschoer Westvlaamse volksnaam voor de

Koperwiek ⇑ in Zillebeke, Beveren, Rumbeke en
Emelgem [WVD 1996]. Het tweede element is het
woord voor ‘schouder’ [Weijnen 1996], maar in
feite bedoelde de naamgever wat we tegenwoordig de oksel van de vogel noemen; deze is namelijk rood. WVD geeft de algemene N ‘vertaling’
Roodschouder; ook geeft WVD de naam Roodschouderlijster te Oostnieuwkerke (WVl). Vgl.
ook Roodvleer.

Roodsnavelkeerkringvogel Phaethon aethereus Linnaeus 1758 (Linnaeus spelde Phaëthon).
Keerkringvogel waarvan de volwassen vogels een
rode snavel hebben. Er zijn nog twee andere soorten Keerkringvogels ⇑. De Roodsnavelkeerkring-
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Roodpootvalk Falco vespertinus Linnaeus
1766. In de Lage Landen vrij zeldzaam doortrekkende soort van middelgrote Valk, waarvan de
volwassen vogels (oranje)rode poten hebben. Het
volwassen % is donker asgrauw van kleur, behalve de kastanjerode aansluiting van de poten aan
het lichaam. De eerste wn. van deze soort in N
was een % op 20 mei 1901 bij Weert (L). Daarna
zijn nog wel vele honderden exemplaren gevolgd
(Eigenhuis 1995, het Vogeljaar 43(3): 120).
Gezien de zeldzaamheid van de soort en het
moeilijk waarneembaar zijn van de rode ‘broek’
en poten, zullen de namen Roodpootvalk en fries
Readpoat-falk niet uit het volk zijn voortgekomen. Het is eerder een boekennaam, overeenkomend met D Rotfußfalke en E Red-footed
Falcon. Schlegel 1828 noemt hem Roodpootige
Valk, wetenschappelijk Falco rufipes (Besecke
1792). Calkoen 1903: “Avondvalk of Roodvoetige Valk”. Thijsse 1944 en Snouckaert 1908
noemen als officiële N naam Avondvalk ⇑. Het is
de vertaling van de wetenschappelijke naam (Lat
vesper ‘avond’ <Gr hespéra ‘avond, het westen’).
De soort vliegt graag tegen de avond om dan op
insecten te jagen. Linnaeus 1758 kent de soort
niet, en Houttuyn 1762 noemt hem (bijgevolg)
ook niet. Wel is eens de soort vermeld in westeuropese literatuur over de Valkerij, en wel
bij d’Arcussia in 1617 [Schlegel 1844 p.IV].
Schlegel & Verster (1844-1853) hierover (p.37):
“D’Arcussia is de enige auteur over de Valkerij,
die deze soort noemt. Hij noemt hem “Falquet”
en beschrijft vrij goed een exemplaar dat getoond
werd aan het hof van Lodewijk XIII. “Niemand
kende deze soort, die men spoedig dresseerde
voor de Valkenjacht. Maar losgelaten op de
plaats waar men de Kraaienjacht met behulp van
de Valken uitoefende, vluchtte hij onmiddellijk”.” Buffon (1770-1786) beschouwde de Roodpootvalk als een zwarte variëteit van de
Boomvalk. Schlegel & Verster noemen de soort
bij de F naam Faucon à pieds rouges, Schlegel
1844 echter Faucon Kobez en bij de D naam
Rothfuss-Falke.
De F naam kobez is ws. ontleend aan een slavi-

sche taal, in welk taalgebied de soort broedt
(d.w.z. van Slowakije en Servië naar het oosten),
d.w.z. aan het pools (waarin Kobuz ‘Boomvalk’
en Kobczyk ‘Roodpootvalk’), aan het R (waarin
Kóbtsjik en Kobets ‘Roodpootvalk’ of aan oekraiens Kobéc ‘Roodpootvalk, Valkensoort’ [Wilms
960516; NEW 1992 p.240]). {De ww.en kopcić
(pools voor ‘roken, beroeten’) en koptít’ (R voor
‘roeten, walmen’) verklaren de volksetymologiv
sche vorming van kroatisch Vjetruša kopcić
‘Roodpootvalk’ (het volwassen % ziet eruit als ware
het beroet) en R skobuskoje ‘snel’ verklaart de
volksetymologische vorming van R (dial.) Skobuzok (naast Kobuzok) ‘Boomvalk’. [Wilms
960516,6; Vasmer]}
De genoemde slavische namen voor de Boomen Roodpootvalk lijken onderling nogal te verschillen, maar zij stammen op hun beurt vermoedelijk van oudf Hobé, Hobet ‘Boomvalk,
Zwemmer’ (contra Eigenhuis 1995; het Vogeljaar
43(4): 162-163) [Wilms 960516,6; 961112,2].
Valkeniers hadden internationale contacten,
waardoor veelvuldig lenen van Valkenierstermen
(c.q. Roofvogelnamen) te verklaren valt. De
geschiedenis van de onderhavige naam levert drie
achtereenvolgende leningen op: eerst van N hobbelen naar F Hobelet, Hobereau, Hobet etc., toen
van F Hobé, Hobet naar zowel E Hobby ‘Boomvalk’ (en E hobbledehoy ‘slungel’) als slavisch
Kobets etc. (met ‘slavische’ aanvangsmedeklinker
als in Gollándija ‘Holland’), en tenslotte weer van
het slavisch (Kobets, Kobéc en/of Kobuz) naar het
F (Faucon kobez ‘Roodpootvalk’).

ROODSPECHT – ROOFMEEUW

vogel broedt lokaal in alle drie de grote oceanen,
maar binnen de WP alleen op de Kaap Verdische
Eilanden.
Op 27 januari 1985 vond Leo Bruinzeel op het
strand bij Egmond aan Zee (NH) een dode Roodsnavelkeerkringvogel [DB 8: 45-48 (1986)]. Juist
de afgelopen jaren is deze soort dichter bij huis,
o.a. in de engelse kustwateren, gesignaleerd [DB
24: 307 (2002)].
Houttuyn 1763 gaf aan de soort de weinig originele naam Phaëthon. Hij vermeldt nog wel een
leuke F naam: Paille-en-Cul, letterlijk ‘strootjein-’t-gat’, naar de twee middelste uiterst lange
staartveren (die op strootjes lijken), en het lijkt
erop dat Houttuyn de naam Stroo-Staart (p.131)
ook in het N introduceren wil.

Roodstuitzwaluw Hirundo daurica Linnaeus
1771. Synoniem: Cecropis daurica. In de Lage
Landen zelden op de trek verschijnende soort van
Zwaluw, globaal gelijkend op een Boerenzwaluw,
maar daarvan te onderscheiden o.a. door een
licht roze-rode stuit. De eerste wn. in N was op
20 mei 1954, en sindsdien volgden er nog 25
(peildatum 1 mei 1996) [ZVN]. De N naam [Kist
1954] is bijgevolg niet door het volk gegeven.
Mogelijk is het een vertaling van E Red-rumped
Swallow, waarbij echter aangetekend moet worden dat de soort uit het Middellandse Zee-gebied
afkomstig is en ook in Engeland een zeldzame
verschijning is. Voous 1960: Roodrugzwaluw of
Roodstuitzwaluw” (p.188). Voor fries Reade
Swel ⇑. Voor de etymologie van stuit zie -stuit.

Roodspecht Naam in van Dale (vanaf 1898)
met als omschrijving: “grote, bonte specht”. D
Rotspecht was enige tijd een gangbare naam voor
de Grote Bonte Specht (nu officieel D Buntspecht); de naam van het lemma is daar wellicht
de vertaling van. In geen enkele ornithologische
bron echter is de bevestiging van het gebruik van
de naam in N te vinden.

Roodvleer Roodvlerk(je) Vlaamse benaming voor de Koperwiek ⇑ in het grensgebied
van West- en Oost-Vlaanderen [kaartje op p.63
in WVD 1996]. Het tweede element betekent
‘vleugel’ en verwijst naar de rode ondervleugel
(en dan voornamelijk de oksel) van de soort. De
naam komt naar de bedoeling overeen met
vlaams Roodschoer ⇑ (en verder met E Redwing
etc.). Rode Lijster te Ooigem (WVl) en Nokere
(OVl) [WVD] is een te ruime naam; alleen flanken
en oksels zijn rood. – Zie ook Oraanje Liester.
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Roodstaart Roodstaartje Volksnaam in de
meeste delen van N en België voor twee soorten:
de Gekraagde Roodstaart ⇑ en de Zwarte Roodstaart ⇑; vroeger bijna uitsluitend voor de eerste,
die toen het algemeenst was, maar de laatste
decennia meer voor de Zwarte Roodstaart. Op de
naam van het lemma zijn vele dialectische varianten (vnl. heterofonen). Readsturtsje ⇑ is de
officiële friese naam voor de Gekraagde Roodstaart.
Roodsterblauwborst Luscinia svecica svecica
(Linnaeus: Motacilla) 1758. De zweedse (scandinavische) ondersoort van ‘onze’ Blauwborst ⇑,
die van de onze verschilt door het bezit van een
rode ster (in plaats van een witte zoals bij de
onze) in het blauwe borstschild. Omdat Linnaeus déze ondersoort beschreef (“Motacilla Pectore ferrugineo fascia cœrulea, Rectricibus fuscis
versus basim ferrugineis”), is dit de zgn. nominaatvorm. In de Lage Landen komt hij vrij zeldzaam op de trek voor. De naam in het lemma is
van recente datum [Berg & Bosman 1994]; de
oudere naam luidt Roodgesterde Blauwborst
[Van Dobben 1957] of Roodgesterd blauwborstje [Albarda 1897; Thijsse 1944].

Roodvoorhoofdkanarie Serinus pusillus
(Pallas) 1811. Deze Vinkachtige broedt o.a. in
Turkije en is in de Lage Landen 1x waargenomen
is (29 april 1993). Deze wn. echter wordt geacht
betrekking te hebben gehad op een ontsnapte
vogel. De soort gelijkt qua postuur en grootte
sterk op de Europese Kanarie ⇑, maar verschilt
qua kleur: heeft onder meer een rood voorhoofd.
De N naam [HFP 1973] is mogelijk een vertaling
van D Rotstirngirlitz en/of R 7DaF>@TaB@R>Z6
&\`DË8 Krasnasjapotsjnyj V’joerók (letterlijk
‘roodkappige Keep’) [Makatsch 1976]. {R 7D¿F>ab
S¿B@R8a Krásnaja Sjápotsjka =Roodkapje; R/
bulgaars T¿B8a sjápka ‘muts’.}
Roofmeeuw Alternatieve en verouderde benaming voor Jager [vD 1898 (1904); Calkoen 1903].
Mogelijk is het een leenvertaling uit het D, waar
de officiële naam voor de vier in Europa voorkomende Jagers nog steeds Raubmöwe is. Reeds bij
Schlegel 1844 D Raubmöve.
Jagers zijn wel verwant aan Meeuwen, maar
onderscheiden zich in het veld duidelijk van
deze. Jagers parasiteren o.h.a. voor hun voedsel

ROOFVOGEL – ROSS’ GANS

op Meeuwen en Sterns, veel zeldzamer is het dat
een Grote Jager een Meeuw doodt. Het deel roof
is daarom niet uitsluitsel gevend. Een veel mooiere en oudere benaming is Strontjaager(s) (ook al
moet hierin Stront- eigenlijk Braaksel- zijn),
maar deze naam zal men niet ‘fatsoenlijk’ gevonden hebben. De huidige naam Jager(s) is tamelijk
ongedwongen uit Strontjaager voortgekomen,
maar heeft wel het bezwaar dat men in het veld
bij het hanteren van de naam Jager soms denkt
dat er sprake is van jagers ‘lieden die de jacht
bedrijven’. – Zie ook Watervals-Meeuw.

Roofvogel Algemene naam voor de groep van
Vogels1, die zich o.h.a. voedt met andere, kleinere vogels1; deze dus van het leven berooft.
Roofvogels hebben een aan hun leefwijze aangepaste bouw: zij hebben een scherpe haaksnavel
en in de meeste gevallen ook krachtige scherpe
nagels, waarmee zij de prooi vasthouden.
De Uilen ⇑ worden ook wel Nachtroofvogels
genoemd; alle andere Roofvogels zijn dan Dagroofvogels. De omvang van de groep der Roofvogels is in de loop der geschiedenis van de
ornithologie niet altijd even groot geweest: vroeger werden bijv. de Klauwieren, die Zangvogels ⇑
zijn, tot de Roofvogels gerekend.
Houttuyn 1762 (p.96) kent de term, maar
gebruikt de meervoudsvorm Roof-vogelen. MH
1932 noemt als mnl woord Ro(o)ver, dat (ook)
‘Roofvogel’ kan betekenen. Een ander oud N
woord is Scherpvogelen [Brouwer 1953].
1

Met “Vogels” is hier de systematische klasse
Aves bedoeld; “vogels” staat voor een neutraler
en algemener begrip en zou in dit geval vervangen kunnen worden bijv. door het woord
soorten.

Roofzeezwaluw

Naam voor de Reuzenstern ⇑ bij Van Balen 1915.

Roos-Merel Naam bij Houttuyn 1763 voor de
Rosé Spreeuw of Roze Spreeuw ⇑.
Ropein Friese volksnaam voor de Krakeend
[Zantema 1992]. Het eerste deel is de stam van
het friese ww. roppe ‘roepen’ [ViF p.212]. De
naam stemt dus overeen met Roepereend ⇑,
welke naam Albarda 1897 (Albarda was een
Fries) juist opgaf voor de provincie Groningen.
De Vries 1912 en 1928 geeft als friese naam van
tweede keus: Ròp-ein.
Rose Pelikaan Schrijfwijze voor Roze Pelikaan ⇑ in Voous 1960 BWP 1, 227 (1977).
Rosé-spreeuw Oude N naam voor de Roze
Spreeuw (⇑ voor de betekenis van het eerste lid
en voor de benoemingsgeschiedenis), het eerst bij
Wickevoort Crommelin (januari) 1858 (daar met
een verbindingsstreepje “De Rosé-spreeuw”). Het
betrof toen een op 14 juli 1856 te Bloemendaal
(NH) geschoten & met broedvlek. – De naam, die
kernachtiger is dan de huidige officiële, heeft het
tot minstens Van Dobben 1957 en vD 1970 volgehouden.
Ross’ Gans Anser rossii (Cassin) 1861; in de
Am literatuur: Chen rossii Cassin 1861. Kleiner
evenbeeld van de (witte fase van de) Sneeuwgans.
Grzimek 1973 geeft dan ook de N naam Rosssneeuwgans. In Ryder 1972 (Biology of nesting
Ross’s Geese, Ardea 60) foutief (wat Ross betreft):
N Ross Gans.
Ross’ en Sneeuwgans horen thuis in NoordAmerika. Van een groep van 18 Sneeuwganzen
in 1980 te Andijk (NH), is via een pootring bewezen dat zij wilde vogels waren. Dit zou dus ook
het geval kunnen zijn bij een op 30 november
1985 door Fred Cottaar ontdekte Ross’ Gans in
polder Velserbroek (NH). De soort wordt evenwel vaak door ‘Eendenliefhebbers’ in gevangenschap gehouden, waar zij ook met succes broedt;
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Rookzwalber Rookzwelf Ripuarische volksnaam (in Gemmenich, provincie Luik, België)
resp. volksnaam in Gennep (L) voor de Gierzwaluw [WLD 2001 p.113; van Dinter et al. 1993]. De
naam komt overeen met de D volksnaam
Rauchschwalbe voor de Gierzwaluw [Wüst 1970
p.277], en dan zal het benoemingsmotief de overwegend donkere kleur van de soort zijn (alsof hij
gerookt ware). Er is echter het ‘probleem’ dat D
Rookswolk en Rauchschwalbe samen op veel
grotere schaal voorkomen voor de Boerenzwaluw

Hirundo rustica, ja Rauchschwalbe is zelfs de
officiële D naam voor deze. Mogelijk heeft verhaspeling van namen en soorten plaatsgevonden.
De Boerenzwaluw is weliswaar van boven erg
donker van kleur, maar van onderen niet en het
benoemingsmotief moet dan bij de Boerenzwaluw wel anders zijn: zie daarvoor sub Schouwzwaalm.

ROSS’ MEEUW – ROSSE GRUTTO

met andere woorden: Ross’ Ganzen in N kunnen
ook heel goed uit gevangenschap ontsnapt zijn.
Door de grote gelijkenis met de getalsmatig
ook veel sterker vertegenwoordigde Sneeuwgans
is de Ross’ Gans pas betrekkelijk laat voor de
wetenschap ontdekt. Dit gebeurde door John
Cassin (1813-1869), die de soort vernoemde
naar Bernard Rogan Ross, Chief Factor of Hudson’s Bay Company, Canada [Terres 1980].

Ross’ Meeuw

Ross’ Meeuw Rhodostethia rosea (MacGillivray: Larus) 1824. Een zeer tot de verbeelding
sprekende kleine arctische Meeuwensoort. Hij is
genoemd naar de schotse poolreiziger Sir James
Clark Ross (1800-1862), die de soort in juni
1823 voor de wetenschap ontdekte op Melvill
Peninsula in arctisch Canada, tijdens de tweede
reis van William Edward Parry om de noordwestelijke doorgang te vinden. De N naam is een vertaling van E/Am Ross’s Gull (<Ross’ Rosy Gull
[Ogilvie-Grant 1905]) en valt in Spaans 1959
(Limosa 32: 1-7), ter gelegenheid van de ontdekking van het eerste exemplaar voor N (6 juni
1958, op Vlieland). Eerder voerde Calkoen 1903
de naam Rossenmeeuw.
MacGillivray’s publicatie werd voorafgegaan
door een voordracht van John Richardson in
januari 1824 over de Ross’ Meeuw voor de Wernerian Natural History Society in Edinburgh;
deze noemde daarbij de soort: Cuneate-tailed
Gull, Larus Rossii. [M&M 1988]
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Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius (Lin-

naeus: Tringa) 1758. Het & van de Rosse Franjepoot en het % van de Rosse Grutto hebben in het

broedkleed een mooie donkerrode kleur gemeen.
Deze kleur moet in de benaming wel bedoeld
zijn, maar hij klopt niet geheel met de omschrijving in vD 1970: “ros = roodachtig, van een kleur
tussen rood en geel, al of niet met bijmenging
van bruin, koperkleurig”. De donkerrode kleur
lijkt maar weinig op het kastanjebruin van de
Rosse Gors ⇑, en is met geen mogelijkheid terug
te vinden in het kleed van de Rosse Waaier staart ⇑. Zie ook opmerkingen over de kleurnaam rosé sub Roze Spreeuw.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In Schlegel 1852:
“De rosse franjepoot. Werd verscheidene malen,
in de provincie Zuid-Holland, op den trek in het
najaar, vooral na zware stormen, aan het zeestrand of in de nabijheid daarvan, geschoten.”
(p.89) De Grauwe Franjepoot ⇑ is in die tijd nog
niet van een N wn. bekend. Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 6e ‘Strandlooper’, “Tringa Fulicaria”, de Roode Koet-Plevier. Uit niets blijkt
dat deze soort dan al uit N bekend is. Zelfs weet
men niet dat de Franjepoten een grijs winterkleed hebben. Houttuyn vermeldt dat een c.1757
geschoten exemplaar in het graafschap York in
Engeland als een derde soort van Franjepoot
(“… de gryze genoemd …”) werd beschouwd.
Van Balen 1915 gebruikt de N naam PlatsnavelFranjepoot.
Voor de betekenis van de namen Phalaropus
en Franjepoot zie sub Franjepoot. De soortnaam
fulicarius verwijst naar de Meerkoet Fulica atra,
vanwege de gelijkenis van de gelobde tenen van
beide soorten. Het verklaart ook de namen KoetPlevier en de oude E naam Coot-footed Tringa.
ETYMOLOGIE N ros <mf,oudf ros, rus (12e
eeuw) [>F roux, rousse ‘min of meer levendig
oranjeachtig’] <Lat russus ‘rood’. Mnl rosachtich
‘lichtrood’ [MH 1932].

Rosse Gors Emberiza rutila Pallas 1776. Soort
van Gors, waarvan de volwassen %% een mooie
bruinrode kop, borst en bovenzijde hebben. Voor
Rosse zie sub Rosse Franjepoot.
De soort broedt in Centraal-Zuid-Siberië en
oostelijker; het is een zeer zeldzame dwaalgast in
Europa. In N is de soort 1x gevangen, op 5
november 1937.
D Rötelammer; E Rufous Bunting > Chestnut
Bunting. [NAE 1958]
Rosse Grutto Limosa lapponica (Linnaeus:
Scolopax) 1758. Iets kleinere, noordelijker broedende, tegenhanger van de Grutto. Het % van de
Rosse Grutto en het & van de Rosse Franjepoot ⇑

ROSSE STEKELSTAART – ROTGANS (1)

hebben in het broedkleed een mooie donkerrode
kleur gemeen. In de Lage Landen, waar de Rosse
Grutto niet broedt, zijn zulke fraai gekleurde %%
toch dikwijls te zien, op plaatsen waar ze overzomeren of tijdens de trek neerstrijken.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemde Linnaeus’ 12e ‘Scolopax’ “Laplandsche
Snep” ⇑, in feite de vertaling van lapponica.
Dezelfde N naam hanteerden B&O 1822. Nozeman & Houttuyn 1770-1829 behandelen de
soort niet. Schlegel 1852 noemt hem “De rosse
grutto” (cursief).

Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis (Gmelin: Anas) 1789. Tot de Stekelstaarteenden behorende, uit Amerika afkomstige soort waarvan de
volwassen %% in het zomerkleed een fraaie kastanjerode kleur hebben (voor ‘ros’ zie sub Rosse
Franjepoot). De soort komt in de Lage Landen in
verwilderde staat voor en wordt ook veel in collecties gehouden. E/Am Ruddy Duck. De naam
van het lemma staat in BWP I-689 (1977). Rutgers
1964 en Grzimek 1973 noemen hem Rosse stekelstaarteend. Rutgers geeft als synoniem ook
Zwartkopeend, ws. <D Schwarzkopfruderente
of <F Erismature à tête noire.
Rosse Waaierstaart Cercotrichas galactotes
(Temminck: Sylvia) 1820. Nooit in de Lage Landen waargenomen zuideuropese Zangvogelsoort.
Voor Rosse zie sub Rosse Franjepoot. Kist 1954:
“Zit geëxposeerd op struiken … waaierend met
de lange staart.”
Zie ook Struikzanger. Temminck gaf eerst de
naam Sylvia galactodes, en later Sylvia rubiginosa (galactodes ‘melkkleurig’; rubiginosus
‘roestkleurig’). Met beide namen werd de in
Spanje voorkomende ondersoort aangeduid. In
Schlegel 1844 (p.XXIX) is de in Griekenland voorkomende andere ondersoort zelfs een andere
(uiteraard wel zeer verwante) soort, Salicaria
familiaris (Ménétries). Hoewel Schlegel1 de soort
(in 1844 onder de genusnaam Salicaria, in 1858
onder die van Calamoherpe) indeelt in het
geslacht der Rietzangers, wordt de Rosse Waaierstaart tegenwoordig als een kleine Lijsterachtige
(verwant met de Nachtegaal) beschouwd.
1

Schlegel noemt geen N naam.

Rotgans (1) Branta bernicla (Linnaeus: Anas)

1

Ws. komt het idee (bij Kiliaan c.1618) van
onvruchtbaar te zijn voort uit de toen nog
(deels) heersende mythe dat Rotganzen aan de
bomen groeiden (vgl. Boomgans) en daarvan in
het zeewater vielen als Eendenmossels, Lepas
anatifera L., alleen al onws. vanwege de stelling dat bomen in Noord-Europa aan zee zouden groeien, en vervolgens tot Rot- en/of
Brandganzen uitgroeiden! Dit zou al in de 11e
eeuw door ene Petrus Damiani verkondigd zijn
[Fleischer 1796 in Schiøler 1925]. Voor de etymologie van E Barnacle (= 1. Eendenmossel,
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1758. Deze Gans is genoemd naar zijn roep “rot
rot”; in welke taal de klanknabootsing voor het

eerst is toegepast, is moeilijk meer na te gaan.
Oudste vindplaats 1504 [VT 2000]. Vaak wordt
naar oudnoords hroðgâs verwezen, maar nergens
in Scandinavië of IJsland broedt de soort, en het
aantal overwinteraars is zeker niet in Scandinavië het grootst! Het moet daarom niet uitgesloten worden dat de naam authentiek N is, of fries:
Rotgoes of Rotsje ⇑. Deens Knortegås (ouder
deens Radgås) en zweeds Prutgås zijn vermoedelijk ook klanknabootsend, maar niet met “rot”.
Hetzelfde geldt voor R Kazarka (vgl. Casarca).
Niet klanknabootsend zijn E Brent Goose (vgl.
sub Brandgans), D Ringelgans, noors Ringgås
(=‘gans met (hals)ring’), ijsl Margæs (=‘zeegans’)
en fins Sepelhanhi (fins sepel ‘halsband’; voor
hanhi zie sub Gans).
De VK c.1618: “ROT-GANS … sterilis & Anser
septentrionalis, sic dictus à rot. i. à strepitu
quam edit.” [een onvruchtbare (gans)1 & Noordelijke gans, zo genoemd naar “rot”, het geluid dat
hij voortbrengt]. Houttuyn 1763 lijkt de Rotgans
tamelijk goed te kennen, maar raakt toch wat in
de war, doordat de Brandgans bij Linnaeus (en
dus ook bij hem) ontbreekt!
ETYMOLOGIE N Rotgans en nnd (lübecks) Rottgos sedert 1504 [NEW 1992; VT 2000]. Rotges is
een meervoudsvorm, gebruikt door Martens
(1675; 1694). {Dit woord zou aanleiding hebben
gegeven tot E Rotche (vals enkelvoud!), dat echter niet staat voor de Rotgans, maar voor de
Kleine Alk [Lockwood 1993 p.132; vgl. Wilms
960507,4].}
E volksnaam Rott Goose en vele verbasteringen daarvan (Rat Goose, Rhode Goose, Road
Goose, Rood Goose, Rute, Rout) suggeren dat de
klanknabootsing door vele gebruikers van de
naam niet meer herkend werd. Rat Goose loopt
mogelijk (toevallig?) parallel met fries Rotsje, dat
nl. ook ‘kleine Rat’ Rattus kan betekenen. De
subspeciesnaam hrota voor de Witbuikrotgans ⇑
is uit het oudnoords (hroðgās) genomen (in 1776)
maar dit bewijst niet dat ‘de oudste rechten’ van
de klanknaam bij het oudnoords rusten.

ROTGANS (2) – ROTSDUIF

2

2. Brandgans) zie Lockwood 1993. De weerlegging van de mythe werd al gegeven door de hollandse zeevaarder Gerrit de Veer2 in 1599
(Vertellinghe van de derde seylagie bij Noorden
om [Alta H, z.j.]). Dit gegeven werd overgenomen door de beroemde Italiaan Ulisse Aldrovandus (Aldrovandi) (1522 (‘27?)-1605) in deel
3 (1603) van zijn Ornithologiae (Boek 19, De
avibus aquaticis et circa aquas degentibus)
[Brouwer 1954]. Ook de Vlaming Carolus Clusius (1526-1609) wist al beter. Van Maerlant
1266 (Boek III, vs. 710) noemt ze “boemganse” (‘boomganzen’) en “Barliathes” (Thomas van Cantimpré: “Barliaces”; ?<Lat Bernaca!).
Gerrit de Veer was afkomstig uit Zaandam
[Ter Laan 1949]; hij wist van het voorkomen
(buiten de broedtijd) van Rotganzen op en rond
Wieringen. Het veelvuldig verschijnen van
deze soort hier blijkt ook uit het voorkomen
van de persoonsnaam (familienaam) Rotgans
op Wieringen (o.a. in Den Oever).

Rotgans (2) Volksnaam voor de Aalscholver ⇑
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in Utrecht en Noord-Holland [Rynja 1983], in de
Kop van Overijssel [B&TS 1995] en/of in Brabant
[vD 1961]. Thijsse 1910: “… de tegenwoordige
visscher noemt ze “rotganzen” …” [De Levende
Natuur XV (6): 123]. vD 1904 vermeldt de naam
uitsluitend voor “anser bernicla”; idem Albarda
1897. Thijsse 1938 herhaalt de naam, verklaart
waarom de visser hem zo noemt (“[De Aalscholver] is het bête noire van den visscher”), maar
doet geen opgave van de plaatsen in het land waar
de naam geldt. Wél vermeldt Thijsse direct na
deze naam waar in het land nog Aalscholvers
broeden (Lekkerkerk, Beulaker Wijde, Gaasterland, Oosterwolde (Gld), plassen ten westen van
het Gooi en de Biesbosch); mogelijk heeft deze
serie broedplaatsen latere auteurs tot het noemen van locaties voor de volksnaam verleid. De
naam zal dus opgekomen zijn vanwege het pejoratieve element rot ‘slecht, naar, akelig’, omdat
de Aalscholver naar de zin van de naamgever
te veel vis zou verslinden, waarbij het element
-gans op de koop toe zal zijn meegenomen, naar
de bestaande naam Rotgans voor de Gans met
die naam.

Rotgoes Officiële friese naam voor de Rotgans ⇑ [De Vries 1928; Boersma 1972]. Bij De
Vries 1912 wordt Rotgoes ook als naam voor de
Rotgans genoemd, maar pas ná Paugoes ⇑. De
Vries 1928 merkt op: “Syn lûd is “rott”.”

Rotje (1) Oude N benaming voor het Stormvogeltje (en ws. ook het Vaal Stormvogeltje), vermeld door Houttuyn 1763 (p.91), hier met het
synoniem: Stroom-Vinken. B&TS 1995 (p.19)
veronderstellen dat deze laatste naam een verschrijving is (dan ws.: *Storm-Vinken). De naam
Rotje moet ws. worden uitgelegd als ‘kleine
(zwarte) Rot (=Rat)’ (zie sub Seerotsje). Een
andere mogelijkheid is dat de naam ‘per ongeluk’
bij deze soort is terechtgekomen, doordat men
hem verwarde met de Kleine Alk [Wilms
000106,4].
Rotje (2) Oude N benaming voor de Kleine Alk
(B&TS p.137), mogelijk om dezelfde reden als bij
Rotje (1). Het friese equivalent van Rotje is
Rotsje, welk element in de friese vogelnaam Seerotsje (=Kleine Alk) voorkomt. Rotje zou echter,
net als Rottetetje ⇑ ook uitgelegd kunnen worden als een geluidsnabootsing naar de roep van
de Kleine Alk in de (hoognoordelijke) broedgebieden, waar de Walvisvaarders hem kenden. Hierbij past dan weer minder helgolandfries Rotjer
[De Vries 1912; Reichenow 1920], want die
wordt gegeven aan de Zwarte Zeekoet, die een
heel ander geluid maakt. Tenslotte is het goed
denkbaar dat Rotges, dat oorspronkelijk de Rotgans weergaf, per ongeluk is toegepast op de
Kleine Alk. Hiervoor zou bijv. Martens 1675
verantwoordelijk kunnen zijn geweest, die misschien de Kleine Alk aanzag voor de Rotgans van
Gerrit de Veer 75 jaar eerder [mb.000120].
Rotje (3) Naam voor de Rotgans op Ameland
(Fr). Kennelijk laat men in de uitspraak van deze
naam de friese verkleiningsuitgang -sje varen.
(4) tegenwoordig vrij vaak gebruikte verkorte
vorm voor Rotgans door ornithologen, die in het
veld veel met Rotganzen in aanraking komen.
Men spreekt ook van “Brandjes” (in de verkleinvorm), daarentegen van “Kollen, Rieten en
Kleine Rieten” (=Brandganzen, Kolganzen, Rietganzen en Kleine Rietganzen).

Rotsduif Columba livia Gmelin 1789. Soort
van Duif, die o.h.a. aan rotswanden broedt en
thans bijna wereldwijd voorkomt [kaart in BWP 4,
287]. Het probleem is echter dat verwilderde
Post- en Stadsduiven ⇑ voor een deel debet zijn
aan het huidige verspreidingsgebied, en dat het
originele verspreidingsgebied van de (wilde)
Rotsduif in feite niet meer met zekerheid valt te
reconstrueren [Voous 1960]. N valt er echter vrij-

ROTSJE – ROTSZWALUW

Rotsduif

wel zeker buiten; hier wordt de Rotsduif
(Columba livia forma domestica) als een geïntroduceerde soort (=categorie C) beschouwd [Berg
& Bosman 1994]. De naam van het lemma treffen we aan bij Buekers 1902 en Calkoen 1903.
De N naam is mogelijk de vertaling van D Felsentaube of E Rock Dove (<Rock Pigeon).
ETYMOLOGIE N rots <mnl roche, roke (Bern.
c.1240), rotse, rootse (4e kw. 13e eeuw) <F/oudf
roche (980) <galloromaans rocca (700). [VT]

Rotsje Alternatieve friese naam voor Rotgoes
(zie Rotgans). De naam is hoogstwaarschijnlijk
een verkleiningsvorm van Rot(goes) (dus een
klanknabootsing), aangezien de Rotgans relatief
klein is (voor een Gans); maar Rotsje betekent
tevens ‘kleine Rot’ (=Rat Rattus), en dit maakt
dat aan de etymologie van het Seerotsje (Sérotsje) ⇑ opeens een problematische wending
wordt gegeven.

Rotslijster Algemene N naam voor twee europese soorten, de Rode en de Blauwe Rotslijster ⇑.
Schlegel 1858 geeft geen N namen voor de soorten (omdat ze nog niet in N zijn waargenomen),
maar noemt de naam Rotslijsters al wel. Als
wetenschappelijke genusnaam wordt door hem
Turdus gebezigd, met Monticola (=‘bergbewonend’) tussen haakjes daarachter.
Rotsmus Petronia petronia (Linnaeus: Fringilla) 1766. Soort van Mus die in Zuid-Europa
broedt in allerlei biotopen waar rotsachtige structuren (zoals ook muren) aanwezig zijn, met weinig neiging tot trekken. De soort heeft op de N
avifaunistische lijst gestaan wegens een wn.
h.t.l. (vóór 1852; een vangst), maar is er van afgevoerd [ZVN p.25]. Schlegel 1852 spelt rotsmusch
(cursief).
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris (Scopoli:
Hirundo) 1769. In Zuid-Europa broedende soort
van Zwaluw, die zijn nest maakt aan rotswanden
e.d. Heet daarom E Crag martin, D Felsenschwalbe, F Hirondelle de rochers [CAF 1997],
Sp Avión roquero, portugees Andorinha-dasrochas, welke namen, evenals de wetenschappelijke (Lat rupes ‘rots’), aan de N ten grondslag
kunnen hebben gelegen. De N naam staat in
Buekers 1902, p.102.
In België staat de soort op de officiële avifaunistische lijst.
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Rotskear Lokale friese naam voor de Grote
Zaagbek in Bantegea (iets ten oosten van Lemmer, een paar km ten zuiden van het Tjeukemeer) [ViF p.252]. De Vries 1928 geeft Rotskear
niet; wél Skoar ⇑ voor het Nonnetje (een kleine
soort van Zaagbek).
Mogelijkheden voor Rot- zijn: 1. rot- is ordinair gescheld: “Die rottige ‘aalscholvers’, ze
vreten al onze vis op.” 2. Er is sprake van
metanalyse, en rot- staat voor een oorspr. rots[mb.98J,21]. 3. Rot in de betekenis van ‘troep’ is
in het fries: binde [Visser]; het is dus duidelijk
dat in de naam Rotskear het eerste lid (rot-) niets
met ‘in rotten op vis jagen’ te maken kan hebben
(wat Zaagbekken h.t.l. dikwijls doen). Ook is de
betekenis niet ‘rood’, zoals B&TS 1995 (p.46)
opgeven.

Rotskruiper Tichodroma muraria (Linnaeus:
Certhia) 1766. Dit is een o.a. in de Alpen voorkomende soort van Zangvogel die tegen steile rotswanden opkruipt. De eerste wn. voor N was pas
zo laat als 13 november 1989, toen een exemplaar ontdekt werd aan de muren van de gebouwen van de Vrije Universiteit te Amsterdam door
Jos van de Staaij [DB 13(4): 135-139]; zie ook de
oude naam Muurkruiper.
Hoewel de soort in 1902 dus nog niet in N was
waargenomen, noemt Buekers 1902 (p.90) toch
een N naam; het is die van het lemma. De vogel
stond natuurlijk afgebeeld in Friderich, waarvan
de platen stammen. Ook op het schutblad (van
plaat 8) staat die naam, maar niet in het “Alphabetisch Register”. Calkoen 1903 geeft N Rotsklimmer. Schlegel 1858 heeft een (collectieve) N
naam voor het geslacht Tichodroma: Klimmers.
Kist 1954 geeft als zuidN naam Rode Murenloper en Driessens 1989 noemt Rode Muurloper [DB Nieuwsbrief 1: 51].

ROTTETETJE – ROUWMEES
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Rottetetje Oude N naam voor de Kleine Alk ⇑.
Houttuyn 1763 (p.90) vermeldt deze naam, en
vertaalt Linnaeus’ tekst die op deze soort betrekking heeft als volgt: “(6) Pappegaay-Duiker met
een ongegroefden Kegelvormigen Bek, den Buik
en een streep op de Wieken wit, de Pooten
zwart.” Houttuyns eigen tekst gaat als volgt:
“Men vindt deezen ook de Groenlandsche Duif
genoemd, doch anderen heeten hem de ZeeTortel en Rottge of Rottetetje, welke naam afkomstig is van zyn geluid. RAY beschryft hem
onder den naam van ‘zwart en wit Duikertje, met
een korten scherpen Bek’. ALBIN, die hem onder
den naam van Zee-Tortelduif albeeldt, meent,
dat hy het Wyfje zy van den voorgaanden [de
Zwarte Zeekoet Cepphus grylle (L.)]; doch de
Bek, inderdaad, verschilt te veel. Hy draagt, op
Faro [Færöer], den naam van Fuld-Koppe, zegt
BRISSON.” [thans færös Fulkubbi; ful- ‘vies, stinkend’; vgl. fulmaris sub Noordse stormvogel].
Houttuyn vermeldt nergens de huidige naam,
welke vermoedelijk in de N literatuur als boekennaam zijn intrede heeft gedaan, vermoedelijk als
vertaling van oudere namen zoals E Little Auk
(sinds Pennant 1768). Houttuyns namen, waarvan de variant “Rotges” al door de Duitser Martens in 1694 werd genoemd, leven wel voort in
het fries: Seerotsje ⇑. B&O 1822 vermelden de
namen: “Het Rottetje, Groenlandsche Duif,
Zee-Tortel.” (p.426) [Lockwood 1993] [Wilms
960507 geeft citaat Klein: “rottetet, tet, tet”].
Rotzak Antwerps/brabantse benaming voor de
Vlaamse Gaai. Voor verspreidingskaartjes zie
Meertens 1949 p.103 en WBD 2001 p.147. vD
1970 geeft: “rotzak 1. (plat scheldwoord) smeerlap, beroerling. 2. (zuidN) Meerkol”; in vD 1904
staat alleen betekenis 2. Met Meerkol ⇑ is hier de
Vlaamse Gaai bedoeld. NEW 1992: “rotzak: plat
scheldwoord, maar ook naam voor de Meerkol.
Endepols 1943 (NT 37 p.168) zegt dat het vanouds een scheldwoord voor Walen en Fransen
zou zijn geweest en dus een toespeling op het
vaak voorkomen van venerische ziekten bij hen
zou zijn (dan zou dus zak hier eigenlijk de balzak
aanduiden). Erasmus beweert in zijn Colloquia
1664 dat de Walen daarom rotzakken zouden
genoemd zijn, omdat zij liefhebbers waren van
bedorven kaas!”
De toepassing op de vogel heeft vast te maken
met de slechte reputatie van deze. Onder de vele
andere volksnamen in N en België komt bijv. ook
voor: Kwaadvogel [Meertens 1949].
ETYMOLOGIE De naam van het lemma kan
beïnvloed zijn door de namen Roethanne, Roet-

hannen en Rotten anne [Meertens 1949 p.102].
In zuidwestelijk Vlaams Brabant, waar de -osoms [oe] uitgesproken wordt [Van Den Heede
1996], komt Rotzak voor, in de rest van deze provincie Roetaard en Roethanne.
Evenzo is de provincie Antwerpen verdeeld in
een westelijke helft met Rotzak en een oostelijke
met Roeter; er is daar een smalle overlap-zone.

Rouwkwikstaart

Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii1 Gould
1837. In Engeland broedende soort, tot voor kort
beschouwd als een ondersoort van de Witte
Kwikstaart ⇑ die meer zwart aan het verenkleed
heeft en in kleine aantallen ook in de Lage Landen wordt opgemerkt.
Voor het naamsdeel ‘Rouw-’ vgl. sub Rouwmees. Temminck beschreef deze soort al eerder
(in 1820) onder de naam Motacilla lugubris.
Schlegel 1858 vermeldde de naam als in het
lemma: “De Rouw-kwikstaart”, maar in 1852
noemde hij in plaats hiervan de naam “De zwarthalzige kwikstaart”. Tegenwoordig noemt men
de soort in de wandeling: Rouwkwik.
1

William Yarrell (1784-1856) was een E ornitholoog; hij publiceerde History of British Birds
(1837-1843) en History of British Fishes
(1836). Hij had connecties met Bewick, Gould,
Jardine en anderen.

Rouwmees Parus lugubris “Natterer” Temminck
1820. Enigszins op Koolmees gelijkende, maar
somber gekleurde soort van Mees die broedt rond
Triëst en verder in de Balkan (D Trauermeise, E
Sombre Tit, zweeds Balkanmes). De soort is,
evenals de meeste andere Mezen, standvogel, en
is daardoor nog nooit in de Lage Landen, of zelfs
maar buiten de landen waar hij broedt, opgemerkt. Lat lugubris =rouw-, treur-, dus de N
naam is een rechtstreekse vertaling van de
wetenschappelijke naam. De vraag is echter, of
de naamgever (Temminck) zich heeft laten inspi-
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reren op een reeds bestaande naam; zo was/is er
bijv. achterhoeks Rouwmeze [Schaars 1989],
weliswaar een naam voor de Zwarte Mees, maar
het idee achter de naam (een soberkleurig verenpak) is hetzelfde. In het N zijn er nog wel enkele
vogelnamen met Rouw- (de bekendste daaronder
de Rouwkwikstaart, die Temminck, eveneens in
1820, onder de naam “Motacilla lugubris”
beschreef), en in het D zijn er nóg meer vogelnamen met Trauer-, wat hetzelfde betekent.
Hoewel de naam van de Nederlander Temminck aan de wetenschappelijke soortnaam verbonden is, is de beschrijving in Temmincks
Manuel d’Ornithologie ws. van Joseph Natterer
[Schlegel 1844 p.XLV]. Later verscheen van de
Duitser Johann Heinrich Christian Friedrich
Sturm (1805-1862) (naar wie Johann Wagler
(1800-1832) in 1827 de Ardeirallus sturmii
benoemde) een kopergravure van de soort met
tekst van dr. Karl Michahelles (?1807-1834?)
(kenner van de avifauna van Dalmatië en Kroatië, die voor het eerst een beschrijving gaf van de
Rotsklever Sitta neumayer Michahelles 1830, en
naar wie de westmediterrane vorm van de Geelpootmeeuw Larus cacchinnans michahellis
Naumann 1840 is genoemd) in Deutschlands
Fauna (1829-1834). Hoe weinig de soort nog
maar bekend was, toonden Keyserling & Blasius
1840, die hem rekenden tot de “Parus sibiricus”,
de huidige Bruinkopmees Parus cinctus Boddaert
1783 (E Siberian Tit) [Schlegel 1844 p.73].

Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus Linnaeus 1758. Eén van de twee europese soorten
Pelikanen ⇑, die in het zomerkleed wit is met een
zeer lichte gloed van roze. De soort broedt o.a. in
de Donau-delta in Roemenië, en is op 20 augustus 1974 voor het eerst in N waargenomen [Berg
1996, DB 18(2): 80].
Voous 1960 en BWP 1,227 (1977) spellen de
vogelnaam Rose Pelikaan. Calkoen 1903, Kist
1954 en NAE 1958 vermelden als naam voor deze
soort: Pelikaan ⇑.
Gr ?<@6D`Jα8@H Onokrótalos is één van de
namen voor de Pelikaan. Jobling 1991 verklaart
de naam in zijn samenhang niet, maar Houttuyn
1763 wél: het woord is een ss. van Gr ?<@H ‘Ezel’
en 6D`Jα8@< ‘gezwets, gebabbel; ratel’, “om dat
het Geluid, ‘t welk hy maakt, eenigermaate naar
’t balken der Ezelen zweemt.”

Rubîntsje Oostfriese naam voor de Kneu. Zie
sub Robyntsje.
Rûchpoatmûzefalk Officiële friese naam
voor de Ruigpootbuizerd ⇑ [Boersma 1972]. De
Vries 1928 gaf als enige friese naam Rûchpoatfalk op. De Vries 1911 gaf een “?” waar de friese
naam had zullen staan. Zie ook Mûzefalk.
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Roze Spreeuw Sturnus roseus (Linnaeus:
Turdus) 1758. In de Lage Landen vrij zeldzaam
op de trek voorkomende met de Spreeuw ver-

wante vogel waarvan de volwassen exemplaren
een gedeeltelijk roze verenkleed hebben. In Albarda 1897 en Buekers 1902: Roséspreeuw (geen
liggend streepje), Van Dobben 1957 spelt Roséspreeuw en Thijsse 1944, Kist 1954 en Voous
1960: Rose Spreeuw. De adjectieven wijzen op
een kleurnaam, die aan F rose ‘licht rood, kleur
als van zo’n gekleurde Roos’ en F rosé ‘lichte tint
van rose’ zijn ontleend. De roze delen van deze
soort zijn wel érg licht roze van tint, waardoor
Rosé eigenlijk de beste keuze zou zijn. Men
spreekt de naam heden (1994) echter niet meer
zo uit. Roze (rose) en rosé zijn andere kleuren
dan N ros (zie Rosse Franjepoot).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1828 noemt
hem de Rozenkleurige Lijster, in 1852 vermeldt
hij de soort niet en in 1858: Roséspreeuw. De
naam werd eerder, vermeld in Wickevoort Crommelin (januari) 1858, gespeld met een verbindingsstreepje: “De Rosé-spreeuw.” Het betreft
een op 14 juli 1856 te Bloemendaal (NH) geschoten wijfje met broedvlek. Ook Houttuyn 1763
kende deze soort, al was dit ws. uitsluitend uit de
literatuur. Hij noemt hem Roos-Merel, maar
gebruikt in zijn tekst weer andere namen (p.491):
“Onder den naam van Rooskleurige Merel of
Zee-Spreeuw, staat deeze by de Autheuren te
boek. KLEIN noemt hem Rooskleurige Lyster met
den Kop blaauwachtig zwart en een Lok agterwaards gekamd, de Wieken en de Staart zwart.
De Vogel kan de agterste Veeren van zyn Kop als
een Kuif opzetten, zegt Brisson. De Pooten zyn
Oranje-kleur. Hy heeft omtrent de grootte van
een Spreeuw en onthoudt zig in Switzerland en
Italie, ja zelfs in Lapland, zo LINNAEUS meldt.”
Op Tab.40 rechtsboven in Jonston 1660 staat
een goed herkenbare afbeelding met de tekst:
“Merula Rosea mas seu Sturnus marinus”. Van
de laatste naam is het bovenvermelde ZeeSpreeuw natuurlijk de vertaling. Het ‘rijmen’
met Rosé-spreeuw is daarom wellicht toevallig.
vD 1961 vermeldt roséspreeuw. vD 1995 ook,
maar daar omschreven: “(abusievelijk voor) roze
spreeuw”; dit suggereert dat er nooit een benoemingsmotief voor rosé zou zijn geweest.

RUIGPOOTBUIZERD – RUIGPOOTUIL

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus (Pontoppidan: Falco) 1763. Deze soort heeft een verder
naar onderen bevederd loopbeen dan de andere
Buizerdsoorten ⇑ Dit wordt in veel europese
namen erkend en ook in de wetenschappelijke
(lagopus =‘Hazenpoot’; zie sub Hasenvoet). In
het vrije veld is dit moeilijk herkenbaar, dus de
naam Ruigpootbuizerd is hoogstwaarschijnlijk
niet uit het volk voortgekomen. D RauchfussBussard [Schlegel 1844]. Fries Rûchpoatmûzefalk ⇑. – Voor poot, zie aldaar.

en Strøm hebben bijgedragen aan het ornithologisch gedeelte van de ‘Atlas’. Zeker heeft dit zijn
40 jaar jongere landgenoot Morten Thrane Brünnich gedaan. Terwijl Brünnichs Ornithologia
Borealis (1764) in het latijn gesteld was, was
Pontoppidans ‘Atlas’ in het deens; de Ruigpootbuizerd had alleen een Lat naam en een korte
omschrijving in het deens: “Lagopus, med laadne
Fødder (“Styre-Fiærene ere til halvdeelen hvide,
den øvrige Deel sort med hvide Spidser”)
[Schiøler 1925 p.48].

Ruigpoothoenders Algemene N benaming
voor de groep der Hoendervogels met ruigbevederde poten (de familie der Tetraonidae). In N
komt maar één soort voor: het Korhoen ⇑. De
naam van het lemma komt voor bij Schlegel
1858 (p.362) en de definitie is hetzelfde. Houttuyn 1763 noemt deze groep de Berghoenderen
en geeft tevens de onofficiële ‘naam’ ruigpooten
(tegenover de kaalpooten, zoals de Patryzen)
(p.392). Tot de Ruigpoothoenders behoren ook
het Auerhoen ⇑, het Alpensneeuwhoen ⇑, het
Moerassneeuwhoen (⇑; ook voor lagopus) en het
Hazelhoen ⇑.
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Ruigpootbuizerd

ETYMOLOGIE N ruig <mnl ruuch, ruch (1292)
[VT]; fries rûch (in Rûchpoatmûzefalk); mnd rûh,
rūch, rūw [NEW]; D rauh <mhd rûch <ohd rûh;
E rough <oudengels rūh; oudnoords rý ‘wollen
kleed’; Lat runco ‘ik wied’, oudiers rucht varken;
N ruw, rooien, (uit)roeien, rups zijn verwant; idg
*reu(k)- ‘uitrukken, opentrekken’.
Erik Pontoppidan (1698-1764) was een deens
theoloog, historicus en natuuronderzoeker; hij
publiceerde in opdracht van de koning (Frederik
V) Forsøg paa Norges naturlige Historie (1753) en
Den danske Atlas in 1763, waarin (op p.614-631)
een lijst van de deense land- en watervogels.
Hierop staan ook enkele (uitsluitend) noordse
soorten (zoals de Taigagaai), zodat vermoed kan
worden dat de noorse natuurhistorici Gunnerus

Ruigpootuil Aegolius funereus (Linnaeus:
Strix) 1758. Uil die wat gelijkt op de Steenuil,
maar daarvan o.a. verschilt door wat meer bevedering op de poten en tenen, m.a.w. iets ruigere
poten heeft. In september 1971 werd de eerste
wn. van deze soort in N gedaan. De N naam was
toen echter al bekend [NAE 1958; Van Dobben
1957], vermoedelijk mede door een eerdere wn.
in België. De N naam is ws. ingegeven door D
Rauch-fusskauz [Schlegel 1844]. Eerdere auteurs
noemen de soort Tengmalmsuil ⇑ [Buekers 1902]
en Naaktpootuil [Calkoen 1903] (het tegengestelde motief van de naam van het lemma).
Linnaeus 1758 omschrijft zijn 7e Uil dermate
vaag (“Strix Capite lævi, Corpore fusco, Iridibus
flavis”), dat Houttuyn 1762 (misschien wel
terecht) denkt dat dit ‘onze’ Steenuil is (maar
deze komt in Scandinavië maar heel zelden voor,
terwijl de Ruigpootuil daar algemeen is). Hij
noemt hem daarom ook de “Steen Uil” (p.197).
Voor Schlegel 1844 was de wetenschappelijke
naam van Linnaeus door diens povere omschrijving niet de eerste keus: hij gebruikte “Strix
Tengmalmi”, gegeven door Gmelin in 1788, die
daarmee de zweedse medicus Pehr Gustaf Tengmalm (1754-1803) eerde. Diens naam komt ook
voor in E Tengmalm’s Owl, F Chouette de Tengmalm, Sp Lechuza de Tengmalm, portugees
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Mocho de Tengmalm en baskisch Tengmalmontza. Op het Pyrenees Schiereiland komt de
soort overigens niet voor; hij heeft één keer
gebroed in de oostelijke Pyreneeën. In het catalaans draagt hij de naam Miloca [misschien verwant met Lat Miluus?]; op Menorca wordt deze
zelfde naam gebruikt voor de Bruine Kiekendief
[Maluquer i Sostres 1981].

Ruil Ruile Antwerpse volksnaam voor de
Kemphaan ⇑. [Cornelissen & Vervliet 18991903; Goossenaerts 1956-1958; WBD 2001; B&TS
1995]. Mogelijk is de naam afgeleid van het ww.
ruilen, dat volgens Kiliaan 1599 (ook) “sicambrisch” (brabants) is en “permutare” betekent,
m.a.w. ‘verruilen, verwisselen, veranderen’. Dit
zou dan betrekking kunnen hebben op het uitzien van de %% in het voorjaar, die immers zeer
variabele halskragen hebben. Mogelijk stelde
men dit in het veld vast; evenmin is uitgesloten,
dat dit bij vangst en verhandeling opviel (zie ook
sub Maaisnip ⇑).
Ruiter Algemene naam voor het merendeel der
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soorten uit het geslacht Tringa, maar soms (in
het geval van Blonde Ruiter) ook voor soorten
daarbuiten.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt de naam Ruiter in verband met nog meer
niet-verwante soorten (zoals de Steltkluut), en
geeft zelfs tweemaal een ‘officiële’ N naam voor
een soort af: Roode Ruiter en Bruine Ruiter. Deze
namen bestaan al lang niet meer; het is zelfs
onduidelijk, welke soorten het betrof. We hebben
hier te maken met een vertaling van F Chevalier
(=ridder; daarnaast ook vogelnaam, nu dan terug
te vertalen met ‘Ruiter’) ofwel van It Cavalière
(d’Italia) (=‘Steltkluut’) (It cavalière ‘ruiter, ridder, begeleider van een dame, danser’). Behalve
in zijn Bladwyzer (p.624) komt het woord Ruiter
als vogelnaam in Houttuyns tekst op 5 plaatsen
voor:
p.220: (onder “Scolopax Totanus = Poelsnep”)
“Deeze is van BRISSON in ’t Geslagt der Tringæ
gebragt, onder den Franschen naam van Chevalier, dat is Ruiter; dewyl zyn Pooten zo lang zyn,
dat hy als te Paard schynt te zitten.” (deze soort
wordt ook op p.239 aangehaald; meer onder
Poelsnep). p.230: (onder “Scolopax Glottis =
Glottis”) “De Engelschen noemen hem groenpootige Ruiter”.
p.243: (onder “Tringa Gambetta = Roode Ruiter”) “De roode Ruiter wordt deeze van Brisson
getyteld, die hem, in ’t Geslagt der Tringæ, op

den Chevalier, (Totanus), volgen laat … De
Engelschen … noemen hem roodbeenige Ruiter.”
p.251: (onder “Tringa Littorea = Bruine Ruiter”) “Deeze wordt, van sommigen, de zwarte
Chalidris, van anderen de zwartagtige en van
BRISSON Chevalier cendré geheten; des ik hem
bruine Ruiter noem, tot onderscheiding van den
rooden, hier voor beschreeven, waar mede hy, in
grootte, nagenoeg overeenkomt.
p.262: (onder “Charadrius Himantopus =
Mathoen”) “Deeze Vogel onthoudt zig in ’t Zuiderdeel van Europa, en hierom hebben sommigen hem de groote Ruiter van Italie geheten.”
In NV III 1797 valt de naam Zwarte Ruiter,
voor de soort die nu nóg zo heet ⇑. (In het winterkleed heet hij in hetzelfde boek: Tringa candida
H., Witte Strandlooper!) B&O 1822 vermelden
de naam ‘Ruiter’ dan weer niet; “Scolopax fusca”
(hiermee wordt de Zwarte Ruiter bedoeld) droeg
bij hen toen uitsluitend de N naam “De bruine
Snep” (vgl. Houttuyns Bruine Ruiter). Schlegel
1844 (p.96) vermeldt de D naam Strandreuter
voor de Steltkluut. Deze soort heeft erg lange
poten, nog langer dan de meeste Ruitersoorten.
HN 1902 vermeldt de (volks)namen zweeds
Strandryttare ‘Zwarte Ruiter’ en D Roter Reuter
‘Tureluur’. Het is nog niet duidelijk, welke van
de drie (N Ruiter, D Reuter en zweeds Ryttare) de
oudste vertaling is.
Schlegel 1852 noemt voor twee dan in N
bekende vogelsoorten de naam ‘ruiter’, zij het in
beide gevallen nog cursief (als teken van onwennigheid); het zijn “De zwarte ruiter” en “De
groenpootige ruiter”. Vgl. E Green-legged Horseman [Wilms 970416,3].
De F naam Chevalier combattant is een prachtig voorbeeld van een geslaagde vogelnaam; hij
betekent ‘vechtende ridder’; aan geen betere
vogelsoort kon die naam gegeven worden dan aan
de Kemphaan Philomachus pugnax. In 1844
voert Schlegel de F naam Combattant variable op
voor de Kemphaan, Chevalier maakt dan nog
geen onderdeel van de naam uit; dit in tegenstelling tot de F namen voor de Ruiters! Bij de
bovengemelde vertaling in het N ‘Ruiter’ is de
Kemphaan dus niet in het spel geweest (conform
de tekst op p.238-239 in Houttuyn 1763).
[Wilms 970416,3]
De bekendste der N Ruiters is de Tureluur ⇑.
De naam voor deze soort was ten tijde van het
introduceren van ‘Ruiter’ al breed gevestigd. De
Tureluur is dus zo blijven heten. Wél heeft Houttuyn 1763 (die de naam Tureluur gek genoeg niet
kende, maar weer wél de volksnaam Tjerk voor
deze!) er bijna voor gezorgd dat de soort later mis-
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schien Ro(o)de Ruiter zou heten: zie boven sub
“p.243”. De omschrijving van de “Tringa Gambetta” aldaar is dermate slecht, dat zowel deze
naam als het door Houttuyn verstrekte equivalent (“Roode Ruiter”) voor eeuwig van het toneel
zijn verdwenen. Wél noemen B&TS de naam
Rode Ruiter nog als een oude naam voor de Bonte
Strandloper; ws. berust dit op verwarring met
Houttuyns gegevens.
Albin 1738 noemt de Tureluur in zijn boek
wél: Red-legged Horseman.

Russische Gans Alternatieve naam voor de
Roodhalsgans ⇑ [Albarda 1897]. De naam is
naar het broedgebied, Noord-Siberië (dat is R
grondgebied).
ETYMOLOGIE russisch <mnl Rusch ‘russisch’
[MH 1932]. R DÍFF846 róesskij ‘russisch, Rus’,
C@FFÅb Rossíja ‘Rusland’. <Byzantijns-Gr hoi
Rōs ‘de Noormannen’, Rōsisti ‘scandinavisch’;
het waren deels de Noormannen, die roeiend de
russische rivieren optrokken en Rusland gingen
bevolken.
Oudzweeds Rōþsmenn, Rōþskarlar ‘roeiers,
zeevaarders’ <oudnoords roðr ‘het roeien’ (vgl. N
roer, D Ruder en E rudder). De Finnen noemen
Zweden nu nog: Ruotsi.

444

Russische Nachtegaal Benaming bij Voous
1960 voor de Noordse Nachtegaal ⇑. Evenals de
naam Poolsche Nachtegaal ⇑ bij Calkoen 1903
geven de adjectieven Russische en Poolsche de
verspreiding van de soort (ten oosten van ons, en
niet zozeer ten noorden!) beter weer.

Russische Spotvogel Oudere N naam voor de
Kleine Spotvogel ⇑. F Hypolais russe en serv.-kr.
Volji ruski verwijzen ook naar Rusland, waar de
soort broedt. De Russen zelf noemen de soort
#@D<@HJT8a Barmatoesjka (letterlijk ‘mompelaarster’ <R bormotát’ ‘mompelen, prevelen’; dit
geeft een idee van de zang. Vgl. N Spotvogel ⇑.
De N naamgeschiedenis is een merkwaardige,
gezien de doorkruising door Voous van een eerder voorgestelde officiële N naam door Junge, op
verzoek van NAE 1958: N Russische Spotvogel
[NAE 1958; Kist 1962; HFP 1973] > N Kleine
Spotvogel [Voous 1960; Berg & Bosman 1994].
Rûts Friese volksnaam voor de Roek, uit te
spreken als [roets] (de officiële friese naam luidt
Roek). De [ts]- klank vormt de gepalataliseerde
tegenhanger van de [k] (net als fries tsjerke voor
‘kerk’; vgl. ook sub Lytse Bosksjonger). De vogelnaam heeft niets met ‘roetsjen’ te maken (vgl.
B&TS 1995 p.236).
Ruuk Rúek Naam voor de Roek ⇑ op Schiermonnikoog [De Vries 1911/1928; ViF 1979,
p.1399]. B&TS 1995 zegt dat de naam op Schiermonnikoog óók gegeven wordt aan Bonte en
Zwarte Kraai. In het laatste geval moet men
bedenken dat Zwarte Kraai en Roek erg op elkaar
gelijken, dus dat verwarring bij de mensen goed
denkbaar is. Wat de Bonte Kraai betreft, deze
wordt/werd op het oostfriese eiland Wangeroog
Buntrouk genoemd [De Vries 1911/1928].

SAKERVALK

Sakervalk Falco cherrug J E Gray 1834. Forse
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Valkensoort, die in centraal Oost-Europa en
aangrenzend Rusland broedt, maar in overig
Europa vrijwel uitsluitend van de Valkerij
bekend is. In N zijn enkele malen vrijvliegende
Sakervalken waargenomen, maar dan waren de
vogels voorzien van een riempje of een ‘verkeerde’ ring aan een poot.
De oudste vermelding van de naam in het N
vond ik bij Houttuyn 1762 (p.150): Saaker of
Brittannische [Valk]. Het is de vertaling van de
laatste naam op het lijstje van Valken van Brisson. Linnaeus 1758 noemt de soort immers niet.
In de bladwijzer schrijft Houttuyn dan weer:
Saaker of Stoot-Valk.
ETYMOLOGIE Oudste europese vindplaats bij
Avicenna (980-1037): Sachari [Suolahti 1909;
Wilms 020828,2]. F Faucon sacre, It Sacro, Sp
Halcón Sacre en Falco sacer bij Albertus Magnus
(1262-1280) en bij Gesner (1555) doen vermoeden dat Lat sacer ‘heilig’ bij de naamgeving een
rol heeft gespeeld. Dit is voor een deel ook wel zo.
Bij keizer Frederik II (1194-1250) vinden we de
“sacerfalco”, welke gedurende de Kruistochten
(deze hadden een heilig doel) uit de Oriënt zou
zijn meegenomen. Deze naam is echter ws. ontleend aan arabisch caqr ‘jacht-Valk, Valk (niet
noodzakelijkerwijs heilig)’, en dit woord houdt
wellicht verband met perzisch sjark ‘Sakervalk’
(daar broedend) en hindi sjarg, waaraan ook de
wetenschappelijke naam cherrug is ontleend.
Hindi sjargela =‘het (kleinere) mannetje van de
Saker’ [Jobling].
{Bij het naspeuren naar de etymologie van de
naam Sakervalk moet men voorbijgaan aan het
feit dat menigmaal in het verleden deze naam
werd toegepast op heel andere soorten van
(jacht)-Valken, of dat in ieder geval de plaatjes
die vergezeld gingen van de naam op z’n minst
ondefinieerbaar waren! Bechstein 1791-1794
meende dat Saker- en Lannervalk dezelfde soort
waren; Pallas en Temminck duidden de Saker
aan met de naam Falco lanarius.}
{Ten aanzien van betekenis en etymologie van
een aantal namen voor jacht-Valken heersen een
aantal misverstanden, die hier verenigd zijn in
een citaat uit Cuvier 1817: “Hierax, hierofalco,
faucon sacré, sacer, tous noms tenant à
l’ancienne vénération des Égyptiens pour certains oiseaux de proie; gerfaut est corrompu
d’hierofalco.” (Zie ook onder Giervalk).} [Schlegel & Verster van Wulverhorst 1844-1853;
Baumgart 1978; Jobling 1991]

SÂNHIN – SCAVUUT

Sânhin Officiële friese naam voor het Steppehoen ⇑ [ViF 1977]. Fries sân ‘zand’, hin =‘Hen,
Kip’. Fries Sânhin is dus ongeveer de vertaling
van N Zandhoen ⇑.
De Vries 1912 plaatst waar de friese naam
moest staan een “?”. De Vries 1928: “Sânhoanne ef Sân-hin. Helgolân: Rôtfûttet (mei
poaten as fen in rôt).”
Het Steppehoen werd in 1868 voor het eerst in
de provincie Friesland waargenomen [ViF], vrij
kort na de eerste van geheel N (in 1859).
ETYMOLOGIE sân: fries sân <oudfries sond
(met apocope van de d; vgl. fries lân sub Landwulp en spyn ‘spint’ sub Spint-fögel). Zie verder
de etymologie van zand sub Zanddrijver.
Sânpiper Officiële friese naam voor de Duin-
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pieper ⇑. De naam staat bij De Vries 1928 (vóór
Heidepiper), maar De Vries 1911 weet nog geen
friese naam voor de soort. Ook Albarda 1897
niet.
Albarda 1884 maakt melding van broeden van
de soort op de waddeneilanden Ameland en
Schiermonnikoog, maar dit kan foutief geweest
zijn. De Duinpieper is een stiekeme vogel met
onopvallend uitzien, met de determinatie waarvan de ornithologen rond 1900 fouten maakten
(zie noot 1 sub Duinpieper). ViF 1979 beschouwt
de soort voor de provincie Friesland als een
dwaalgast; dit houdt in dat de naam van het
lemma geen volksnaam geweest kan zijn, maar
eerder een boekennaam. Ten tijde van de friese
naamgeving besefte men kennelijk dat de vogel
beter met (stuif)zand dan met kustduin geassocieerd moest worden.

Sardijnse Grasmus Sylvia sarda Temminck
1820. Op de Balearen, Corsica en Sardinië broedende soort van grasmus, die op 3 mei 1997 voor
het eerst in de Lage Landen werd vastgesteld,
te Knokke-Heist, België, ontdekt door Vincent
Legrand. De soort gelijkt iets op de Provençaalse
Grasmus ⇑, die eveneens bij ons zeer zeldzaam
is. N Sardinische Grasmusch [Brehm c.1900;
Wilms 020802]. De speciesnaam sarda, D Sardengrasmücke, zweeds Sardinsk sångare, R Sardinskaja Slavka en Sp Curruca sarda verwijzen
naar Sardinië.
De eerste beschrijving was van de Italiaan
Alberto Ferrero della Marmora (1789-1863) naar
wie de E naam Marmora’s Warbler is gegeven.
Die beschrijving werd echter gepubliceerd in
Temmincks Manuel d’Ornithologie (I, p.204)
(idem die van de Brilgrasmus, ⇑). Marmora, die

in Turijn was geboren, werd in 1849 gouverneurgeneraal van Sardinië. Hij onderzocht alle denkbare facetten van dit eiland en publiceerde
Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825, ou description statistique, physique et politique de cette île
(1826). Bij zijn faunistische studies van Sardinië
werd hij geholpen door Franco Bonelli, professor
in de zoölogie aan de Universiteit van Turijn.
[M&M 1988]
Schlegel 1844 meldt de soort (p.XXIV) als goede
soort (D Sardische Grasmücke, F Fauvette
sarde), maar Schlegel 1858 doet het voorkomen,
alsof “Sylvia sarda Marmora” slechts de jongen
van de Provençaalse Grasmus zijn.

Satijnduiker Oude N volksnaam voor de Fuut
(o.a. bij Schlegel 1858), naar de kwaliteit van de
gestroopte huid, die zacht als satijn aanvoelde,
en waarvan men bepaalde dameskledingartikelen maakte [B&TS 1995]. N Certijnduiker ⇑ is
ws. een verbastering van de naam in het lemma,
evenals de volksnamen Zanddrijver en Zandreiger ⇑, de laatste met metanalyse van de d.
Het motief ‘zijdezacht’ zit ook in de volgende
namen: helgolandfries Siedn, Siden en Siden
Duker (‘zijden duiker’) voor de Roodhalsfuut
[Reichenow 1920; De Vries 1912/1928], noors
Silke-dykker ‘Roodhalsfuut’ [De Vries 1928] en E
Satin Grebe ‘Fuut’ [Jackson 1968]. Houttuyn
1763 noemt de naam van het lemma niet.
ETYMOLOGIE N satijn <mnl satijn (1580)
<F/mf satin (14e eeuw) <Sp (a)cetuni <arabisch
atlas zaituni (waarin atlas ‘glad weefsel’ en zaituni ‘van de chinese uitvoerhaven Tzu t’ing
(thans Chin chiang) afkomstig’, maar volksetymologisch geïnterpreteerd als ‘olijfachtig’ (Sp
aceituna ‘olijf’), ‘olie-achtig’ (ws. naar de gladde
aard) en/of ‘olijfgroen’ (naar een veel voorkomende kleur van de zijdestof?) [vDE 1993; NEW
1992, VT 2000, Mackensen 1985 en Robert 1993
noemen andere chinese steden of spellen ze
althans anders; ws. is het huidige Quanzhou
(Chuanchow) bedoeld (25o NB).] Weekley 1967
geeft voor E satin zelfs een geheel andere etymologie.
Scandinaafsche Kleine Mantelmeeuw Verouderde officiële N naam voor de noordelijk van
ons broedende donkermantelige ondersoort van
de Kleine Mantelmeeuw, toen Larus f. fuscus
genoemd [O&V 1925; Thijsse 1944].
Scavuut Zie Schovuut.

SCHAARZWALUW – SCHARRELAAR

Schaarzwaluw Vlaamse volksnaam voor de
Gierzwaluw in Wevelgem (WVl) [WVD 1996].
Het is niet zeker of deze naam in relatie staat met
Schaarslijper [De Bo 1873/1892; WVD], in welke
laatste naam aan het knipinstrument ‘schaar’
gedacht zal zijn; als men deze slijpt, gaat dat met
een piepend geluid gepaard, ongeveer zo’n geluid
als de Gierzwaluw ook maakt. Zo niet, dan kan
het eerste element in Schaarzwaluw betekenen:
‘Zwaluw die in scharen (=troepen) vliegt’. Gek is
dan wel de naam Schaar, die De Bo voor dezelfde
soort óók geeft. [mb.00E,110]
Schaar is in enkele plaatsen in Limburg het
woord voor ‘zwaluwstaart’ (ook schaarstaart)
[WLD 2001 p.114 met kaartje]; het is mij niet
bekend of dit woord in deze betekenis ook in
(delen) van Vlaanderen gebruikt wordt; zo ja, dan
kan dit ook een verklaring voor de genoemde
vlaamse vogelnamen zijn (Schaar is dan een
pars-pro-toto).
WLD 2001 geeft voor verspreide plaatsen langs
de Maas in Midden-Limburg Schaarzwelf en
Schaarzwalg op voor de Oeverzwaluw. Deze
namen worden ‘genormaliseerd’ tot Schoorzwalf
(zie sub Schoorzwaalf) en Schoorzwalg. Deze
namen zouden ook nog iets met de naam van het
lemma te maken kunnen hebben, want qua
naamgeving werden Oeverzwaluw en Gierzwaluw nogal eens door elkaar gehaald (vgl. hiervoor
bijv. sub Schierzwaluw). Voor de etymologie van
dít ‘schaar’ (=schaar 3 in NEW) zie sub Schoorzwaalf.
Schaloepe Schaloppe Benaming voor de
Houtduif in een klein gebied benoorden de Leie
in West-Vlaanderen [WVD met kaartje]. Daarnaast Galoepe ⇑ in Geluwe (WVl) en Kaloepe in
dezelfde plaats en in Geluveld en Wervik (WVl).
Vermoedelijk is de naam ontleend aan F Colombe
‘Duif’ (<Columbe (1120) <oudf colomb (9e
eeuw) <Lat columba (nu nog de wetenschappelijke geslachtsnaam voor de Houtduif)).

Scharrelaar Coracias garrulus Linnaeus 1758.
Ook de andere leden van de familie der Coraciidae worden Scharrelaar genoemd, doch in N
komt maar één soort voor op de trek en dan nog
zelden (eerste N wn. 31 mei 1855). De vraag rijst
dan ook, hoe de naamgever aan de kennis kwam
ten aanzien van het krassende, schrapende
geluid van de vogel, want daarnaar is hij genoemd (vgl. ook onder Scharluip). Er is geen
enkele aanwijzing (in de literatuur) dat de Scharrelaar in vroeger tijden tot de vaste avifauna van
de Lage Landen gerekend kon worden. De meest
waarschijnlijke hypothese is daarom dat bij
ons de naam Scharrelaar/Scharlaar aanvankelijk
voor een andere schreeuwende vogel stond
[Moerbeek 970625]; daarbij valt te denken aan
de Gaai die immers ook de volksnaam Schreeuwekster/Schreeuwaakster draagt. Inderdaad geven
B&O 1822 de naam Scharrelaar op als derde synoniem voor “de Vlaamsche Gaai”! Meertens 1949
geeft deze naam echter niet bij zijn onderzoek
naar de N en vlaamse volksnamen voor de
Vlaamse Gaai, en ook B&TS 1995 hebben de
naam Scharrelaar niet gevonden als naam voor
de Vlaamse Gaai. Daarom is het ook niet geheel
uitgesloten dat men misschien de namen voor de
vogel in de landen rondom ons als klankaanduidende namen heeft herkend: zowel officieel D
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Scharluip Scharluup Volksnaam voor de
Griel ⇑. Van Bemmelen (in Wickevoort Crommelin et al. 1858 p.214) geeft op: “Broeit jaarlijks
in de Wassenaarsche duinen; draagt aldaar en
elders den naam van Scharluip”. Schlegel
noemde een dergelijke naam in 1852 nog niet,
maar neemt hem in 1858 wél over: “Scharluip of
Scharlupen”. Mogelijk werd de ui in Scharluip
ooit nog uitgesproken als [uu]. Waarschijnlijk is
Scharluup een klanknabootsing. Ten tijde van de
naamgeving kenden de mensen de soort kenne-

lijk goed. Nu ligt dat, in N althans, duidelijk
anders. De lettergreep schar- is ws. niet toevallig
dezelfde als in de vogelnaam Scharrelaar ⇑. Wanneer het tweede element (-luup) de klemtoon
heeft, kan dit de roep van de vogel goed uitbeelden, en is de naam op dit punt volledig te vergelijken met F Courlis ‘Wulp’ die ongeveer eenzelfde
roep heeft.
ETYMOLOGIE mnl scarren, scharren, scherren
‘een knarsend geluid maken als gevolg van krabben of graven’ waarvan de stam verbonden is
met ‘-luup’ (zie Lieuw). D/mhd scharren ‘graven,
krabben, schrap(p)en’; noors/zweeds (dial.)
skarre, skarra ‘een bepaald schrapend of schurend geluid maken’ <oudnoords skarr ‘lawaai,
oproer’. Deze en andere germ woorden worden
opgevat als varianten met voorgeschoven s en
dan verbonden met Lat carduus ‘Distel’ en carro
(caro) ‘wol kaarden’, R korósta korst. Idg *(s)kars
‘krabben, kammen’ [NEW; VT]. Gezien het steeds
meer op de achtergrond raken van het akoestische aspect (naarmate men verder in de tijd
teruggaat) zal de idg wortel *(s)kars niet verbonden kunnen worden met de idg wortel *(s)ker-,
(s)kor- die de basis was van Raaf ⇑ en Scholver
(zie sub Schollevaar).

SCHAT-AAKSTER – SCHERPHANS

Blauracke1 als een oude D naam Roller (Gesner
1555 geeft deze naam op voor Straßburg) (in Van
Beckum 1952 =Vlaamse Gaai!) (>E Roller [Ray
1678] >F Rollier (1760) en >fries Rôl(d)er) worden opgegeven als onomatopoëtisch [Wahrig
1992; Lockwood 1993; Robert 1993]. Houttuyn
1762, die de naam Scharlaar hanteert, doet dit
niet zozeer voor Coracias garrulus (die hij
Duitsche Pappegaay noemt), maar eerder voor
een heel geslacht van vogels (“’t Geslagt der
SCHARLAAREN”), waartoe naast de Scharrelaar
ook Wielewaal en de Baltimore-troepiaal Icterus
galbula ⇑ gerekend werden.
ETYMOLOGIE mnl scarren, scharren = ‘(af)krabben’, en vandaar ook: ‘het bijbehorende knarsende geluid maken’ (zie verder onder Scharluip).
De iteratieve vorm scharrelen treedt pas in het
nnl op [NEW 1992], maar heeft niet de betekenis
van ‘enig geluid maken’. De vogelnaam Scharrelaar zal daarom, anders dan scharrelaar ‘knoeier’,
niet van het ww. scharrelen zijn afgeleid. Eerder
valt te denken aan een dissimilatie van
*sc(h)arraar > sc(h)arlaar. Indien mnl *scarlaar
inderdaad als vogelnaam heeft bestaan, mogen
we er van uitgaan dat dit niet de benaming was
voor dezelfde soort als nu (vgl. boven). Voor de
Vlaamse Gaai, die zich als ‘kandidaat’ voor de
naam aandient, bestond in de mnl tijd de latijnse
naam Garrulus [JvM 1266] (Lat garrulus ‘praatziek, luidruchtig’ <garrio ‘praten, babbelen’); dit
woord, hoewel niet verwant met Scharlaar, kan
van invloed op de naamgeving geweest zijn.
1

Ook in de deense literatuur komt een soortgelijke naam voor, die wellicht uit het D zal zijn
overgenomen. Schwenckfeld 1603 noteerde de
vorm rache [Wilms 980602,1]. De Scharrelaar
was (en is) in Denemarken ook zeldzaam. Van
een vriend had Ole Worm (=Wormius) een
losse vleugel gekregen van een in Skåne geschoten “Cornix coerulea”; Worm 1655
schrijft over de soort: “den opholder sig i Skove
og paa ensomme Steder; sin Rede [nest] bygger
den ligesom Upupa af Ekskrementer, og den
lever blandt andet af Aadsler [krengen], hvorfor den ogsaa bestandig stinker og har faaet
navnet Rachus; men efter Farven betegnes den
som tysk Papegøje.” (zie Duitsche Pappegaay). [Schiøler 1925 p.21]
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Schat-Aakster Schadderekster Sjat-ekster
Oude N naam [Houttuyn 1762], resp. twentse en
emmerichse naam voor de Grauwe Klauwier
[B&TS; Schaars 1989 p.381]. Voor (officieel) fries
Skatekster ⇑. Volgens De Vries 1911 werd

de naam in de Stellingwerven (Fr) óók voor de
verwante Klapekster gebruikt. Men zou voor de
verklaring van het eerste element aan schat ‘voorraad waardevolle dingen’ (gezien het opspietsen
en bewaren van de prooi) kunnen denken, maar
met B&TS ben ik van mening dat men het moet
opvatten als ‘schateren, schetteren’. Maar aangezien Grauwe Klauwier en Klapekster niet buitengewoon luidruchtig zijn, moeten genoemde
namen (net als Klapekster!; ⇑) oude namen voor
de wél schetterende soort Ekster (en mogelijk
andere Kraaiachtigen) gegolden hebben. Het ww.
in kwestie is te vinden in de VK (“schetteren ghelyck een kraeye”) en in vergelijkbare D en E volksnamen als Schätterhex ‘Ekster én Klapekster’!) en
Chattermag en Chatterpie ‘Ekster’ en Chatterjack
‘Kauw’. E Tell-pie ‘Ekster’ lijkt het equivalent van
N Klapekster (letterlijk: ‘praatekster, kletsekster’)
[Wüst 1970; Jackson 1968].

Schatliester Schat(t)erliester Skatter Namen voor de Koperwiek in Groningen, en Kramsvogel in Drenthe resp. de Stellingwerven [VPG
1983; B&TS 1995; ViF III p.1114]. Vermoedelijk
zijn het van oorsprong onomatopeeën. Vgl.
Schat-Aakster en Tjakker (2).
Scherfie Scherft Scherfwaard Volksnamen
voor het Nonnetje ⇑, de kleinste der drie inheemse
Zaagbeksoorten. Blijkens andere hierop gelijkende namen is (secundair) bij de hantering van
de naam aan het begrip ‘scherp’ gedacht: Scherpbek, Scherphoek [B&TS]. Vermoedelijk zijn alle
namen verbasteringen, evenals Schelft, Scherventuut en Schar. In sommige van deze namen
is een v (>f) aanwezig, die verwantschap met
deens Skarv ‘Aalscholver’ ⇑ aannemelijk maakt.
In Schelft zou dissimilatie van een eerdere r
kunnen hebben plaatsgevonden, net zoals bij
Scholver (<*Schorver) het geval was. In Scherfwaard zou het laatste stukje etymologisch gezien
mogelijk kunnen overeenkomen met het stukje
-aar in Schollevaar, hoewel -waard in Scherfwaard nú ‘woerd’ ⇑ ‘mannelijke Eend’ betekent.
Meer sub Skoar.
Scherphans Volksnaam voor de Huismus in
Leuth (Gld) [Suolahti 1909].
Het tweede deel is de persoonsnaam Hans,
waarvoor zie sub Hanne. Het eerste deel komt
van een ww. dat staat voor het sjilpend geluid dat
Huismussen maken. Het is sjierpe in Lobith
(Gld) [Schaars 1989 p.388], sjierpen in Noord-

SCHERPWIEK – SCHIET-IN-’T-VUUR

Limburg [WLD p.41,42] en schirpen in Westfalen
(D) [Suolahti p.129]. vD, WLD, Weijnen 1996 en
B&TS vermelden de naam niet.

Scherpwiek Oude N naam voor de (nietinheemse) Jaçana ⇑ naar de spoor die dit geslacht
aan het polsgewricht van de vleugel (=wiek)
heeft [Houttuyn 1773]. Een andere naam uit die
tijd is Chirurgyn ⇑ (Bonte en Bruine Chirurgyn).
Voor de etymologie van wiek zie sub Koperwiek.

Grauwe Gans

Schierling
Groningse volksnaam voor de
Grauwe Gans ⇑ [VPG]. N schier =‘wit, grijs,
grauw’. Meer sub Skiere Goes.
ETYMOLOGIE N schier <mnl schier, schir
(c.1265-1270), scier (4e kw. 13e eeuw); oudnederfr scieri [VT]; fries skier <oudfries skīre; oudsaksisch skīr; D schier ‘zuiver’ <N; mhd schîr; E
sheer ‘zuiver, puur’ <oudengels scîr; zweeds skir
‘zuiver, helder, etherisch’ <oudnoords skîrr;
gotisch skeirs ‘helder, duidelijk’. ~N schijnen.
Idg *skī- ‘mat glanzen’.
TOPONIEM Schiermonnikoog = Skiermûntseach
‘het eiland van de grijze monniken’ (grijs naar
hun habijt).

Schiethoepe Gelderse/achterhoekse volksnaam voor de Hop ⇑ [Schaars 1989]. Varianten
Schiethoppe,
Scheethoppe,
Schithoppe,
Schiethoop. WLD vermeldt Schijthop voor Panningen (L), maar verder wordt deze naam in het
zuidN taalgebied niet genoemd door WVD, WBD
en WLD (contra B&TS p.158). Zie ook sub Lingenvogel en sub Poeperd.
Schiet-in-’t-vuur Volksnaam voor de Koolmees (Achterhoek, Limburg, Gebied van de grote
rivieren) en voor de Zwarte Roodstaart (Achterhoek). De motivatie van de naam kan moeilijk
dezelfde zijn voor twee zulke verschillende
vogels. Schaars 1989 (p.380) voert een verklaring
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Schierzwaluw vDE 1993 noemt deze vogelnaam (onder het trefwoord schieraal) echter zonder andere toelichting dan dat schier- hier als’
wit, grijs, grauw’ moet worden opgevat. Indien
men van schier ‘wild, snel’ zou uitgaan, dan is er
een goede kandidaat voor de naam, en wel de
Gierzwaluw Apus apus ⇑; vgl. E Swift ‘Gierzwa-

luw’ maar ook E swift =‘snel’!). Bovendien is er
de N volksnaam Scheer (Zwaluw; de vraag is, of
de E volksnaam Skeer Devil etymologisch verwant is). Dit leidt tot de situatie dat zowel de
naam Gierzwaluw als de naam Schierzwaluw
uitstekend vanuit de grondwoorden zijn te verklaren, want ook het gieren (mnl girren) van de
Gierzwaluw is een buitengewoon opvallend fenomeen.
Gallée (c.1900) noemt Schierzwaalver als achterhoekse naam voor “1. Oeverzwaluw en 2. Boerenzwaluw” [in Schaars 1989, p.371] of
Schîrzwaalver als naam voor “zwaluw met witte
borst”, of, in een latere versie (Deventer, zonder
jaartal, vermoedelijk na 1900) voor “hirundo
riparia, oeverzwaluw, deze is van onderen wit; of
hirundo domestica. De naam wordt gegeven in
tegenstelling met de hirundo urbica, huiszwaluw.” [Wilms 960403,4; Schaars 960828,2].
Welke Zwaluw(en) precies bedoeld wordt/worden, is door de insufficiënte latijnse naamgeving
en de gebrekkige ornithologische kennis (welke
soorten vallen nu in de categorie ‘Zwaluwen met
een witte borst’?) niet meer met zekerheid te achterhalen, maar zoveel lijkt zeker, dat men de
naam Schîrzwaalver in verband heeft willen
brengen met de betekenis ‘wit’ van ‘schier’.
Haaks hierop staat echter de twentse naam
Skierzwaalve voor de Gierzwaluw [(van
Schönfeld) Wilms 960403,4], want deze soort
heeft nergens wit (op een nagenoeg onzichtbaar
klein stukje op de keel na). Mogelijk heeft skier
in het twents dezelfde betekenis als in het fries
(zie sub Skiere Krie), waarna een goede verklaring
zou kunnen bestaan uit ‘vaal(bruin) gekleurde
Zwaluw’. (vgl. Vale Gierzwaluw, een andere,
maar verwante soort). Zie ook sub Spier-Swaluwe. [Schaars in litt. 960828]

SCHIJTHOP – SCHILDEEND

op van Meinen 1903: “In de lente zingt de Koolmees: “Schiet-in-’t-vuur, schiet-in-’t-vuur”, dat
wil zeggen: het vuur kan me niets meer schelen:
ik heb geen kunstmatige warmte meer nodig.”
Dit is een erg aardige verklaring, maar er pleit
iets tégen: nog afgezien van het feit dat Koolmezen natuurlijk niet kunnen profiteren van de
kunstmatige warmte die de mens ’s winters soelaas biedt, zou men verwachten dat de naam dan
*Schiet-an-’t-vuur (=‘Schijt aan ’t vuur’, ‘Schijtaan-de-kachel’) zou zijn. {Dat de zang van de
Koolmees met dit zinnetje goed wordt weergegeven is wel waar; even goed geeft men dit bekende
‘kleine terts motief’ weer met de woorden “Dikke
spin, dikke spin” [Thijsse 1938, Bij huis en
hof p.27], of met “Korstje-kaas, korstje-kaas”
[B&TS].}
Voor de motivatie van deze naam voor de
Zwarte Roodstaart geven B&TS 1995 een goede
vergelijking met de vlaamse volksnaam Schouwschijter voor deze soort. Zwarte Roodstaarten
bevinden zich dikwijls op schoorstenen van huizen en schuren, en poepen daar vanzelf ook op
(hoewel precies ín de schoorsteen wel minder
vaak zal voorkomen!). Het zwarte verenkleed
suggereert aan de mensen dat de vogel in de
schoorsteen kruipt, en zijn roestrode staart dat
hij zijn poepertje aan het vuur heeft gebrand.
De officiële It naam Codirosso spazzacamino
(‘schoorsteenveger-roodstaart’) wijst daar ook
op. Zwarte Roodstaarten zijn bij ons zomervogels, dus zou men eventueel ‘Schiet-in-’t-vuur’
ook weer kunnen uitleggen als “ik heb geen
kunstmatige warmte meer nodig”, maar nog
minder dan de Koolmees kan de Zwarte Roodstaart ’s winters daadwerkelijk van ‘het vuur’
profiteren, omdat hij er dan simpelweg niet ís.
Omdat in de Achterhoek zowel de Koolmees
als de Zwarte Roodstaart Schiet-in-’t-vuur genoemd worden, zal hier deze naam voor het
eerst ‘oneigenlijk’ zijn toegepast. Misschien was
de naam er eerst voor de Zwarte Roodstaart en
deed de klank ervan later de mensen aan de zang
van de Koolmees denken, waardoor deze de
naam óók kreeg. Een eendere naam (Piet-vanRuurle) dragen in de Achterhoek ook de totaal
verschillende vogels Wielewaal en Scholekster:
de naam was er éérst voor de Wielewaal, en voor
de nieuwkomer Scholekster is de naam gewoon
overgenomen [Schaars in litt. 960826].
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Schijthop Zie Schiethoepe.
Schijtlijster Brabantse volksnaam voor de

Grote Lijster, ook in Kalken en Herzele (OVl), en
voor de Zanglijster in Gilze-Rijen (NB) en de
Spreeuw in Reusel (NB). B&TS suggereren dat de
naam ook in Limburg voorkomt, maar WLD
noemt de naam nergens. Dat de naam als benoemingsmotief heeft dat de vogel, net als alle andere
levende organismen, simpelweg schijt, is haast
niet voorstelbaar. Ws. speelt hier iets speciaals;
te denken valt aan vogelaars (=vogelvangers,
strikkenzetters) wier handen door de nog levende
angstige vogels ondergescheten werden.
Dit zou ook het woord schijtvink kunnen verklaren: ook Vinken werden vaak gevangen. Schijtvink en schijtlijster werden ook schimpnamen
voor een ‘bang persoon’. vD 1904 noemt beide
woorden nog niet. – Zie ook sub Taartmerel.

Kleine Jager

Schytvalk Naam voor de Kleine Jager bij Pieter
van Cuyck 1789 (p.41) uit Den Haag. De naam is
een voortzetting van Scitvalck ⇑ bij de Scheveninger Coenen (1578). De passage uit Van
Cuyck over de Schytvalk gaat als volgt: ”… by de
Helder heb ik ook opgespoort de zoogenoemde
strontmeeuw of schytvalk, deeze jaagt met een
snellen vlugt naar de andere meeuwen, die
haaren drek uit angst laaten vallen, welke drek
door die meeuw of valk wordt opgevangen en ingeslokt.” Van Cuyck maakt de uit die tijd
bekende waarnemingsfout: er is hier geen sprake
van drek maar van braaksel. De determinatie
“Kleine Jager” volgt uit plaats en tijd van het jaar
(het Marsdiep bij Den Helder eind mei/ begin
juni) en uit de beschreven snelle vlucht (Grote
Jagers zijn slomer).
vD 1904 noemt Schijtvalk en bedoelt daar de
onderhavige soort mee, maar geeft een totaal verkeerde omschrijving: “eene soort van boomvalk
(plautus stercorarius).” (!)
Schildeend Ws. verouderde N naam voor de
Slobeend. NV III 1797 gebruikte deze als alternatieve N naam (naast Slobbe) voor de Slobeend
Anas clypeata ⇑. B&O 1822 noemen de onderhavige naam als derde: “De Slobbe, Breedbek,

SCHILDPADREIGER – SCHILDVINK

Schild-Eend”. D Schild-Ent (HG 1669) en Schiltente (Gesner 1555) [Suolahti]. Houttuyn 1763
(p.47) verwijst hiernaar: “De Duitschers noemen
deezen Lepel-Eend, Schild-Eend of Breit-Schnabel, dat is Breedbek …”
Met het ‘schild’ (clypeata <Lat clipeus ‘langwerpig-rond schild’) werd verwezen naar de brede
snavel van deze Eendensoort (Ray 1678 geciteerd
in Jobling 1991 p.57). Het beeld van de spatel of
de (brede) lepel, waarnaar de soort ook dikwijls
genoemd is (Boie introduceerde in 1822 de
genusnaam Spatula, welke inmiddels weer verlaten is), is echter treffender dan dat van het schild.
Bij ‘schild’ valt overigens ook nog te denken aan
de brede rode vlakken op de flanken van het %,
als ware het beiderzijds beschermd door een
breed schild.
Het element schild- zou bovendien de betekenis kunnen hebben, die het ook heeft in de vogelnaam Schildvink ⇑. De Slobeend is immers ook
een bontgekleurde vogel. Ook catalaans Bragat
‘Slobeend’ [Maluquer i Sostres 1981] voert terug
op een idg wortel *bhrag- ‘bont’ (M Desfayes in
litt. 1995).
Het lijkt er op dat de naam uit het D is overgenomen. Er zijn meerdere D vogelnamen met
Schild-, die qua betekenis (‘bont’) en etymologie
(<‘(bontbeschilderd) schild’) overeenkomen met
de E namen met Sheld-, zoals E Shelduck ‘Bergeend’ (<ouder Sheld-Duck <oudengels Sheldedrake (c.1325), (Roger) Sheldrac (persoon
c.1195) [Lockwood]).
ETYMOLOGIE schild: <N schild ‘scutum’ [VK]
<mnl schilt (c.1220-40), scilt (c.1260-80) [VT];
fries skyld; oudsaksisch skild; D Schild <mhd
schilt <ohd scilt; E shield <middelengels sheld
<oudengels scield; oudnoords skjöldr; gotisch
skildus; <germ *skelðu-; <idg *skeltu- <wortel
*skel- ‘splijten, snijden’.
Schild- is in de vogelnaam gekomen ten tijde
van de middelste fase in de betekenisverandering
die mnl scilder/ N schilder ondergaan heeft
(‘schildmaker’ > ‘wapenschilder’ > ‘schilder (in
het algemeen)’); het woord stond toen voor ‘bont
(beschilderd)’. Uit de spelling van E Sheld Duck
‘Bergeend’ en mhd Schiltente ‘Slobeend’ blijkt
dit tijdstip.

Schildvink Volksnaam voor de Vink Fringilla
coelebs. De naam wordt gegeven in Houttuyn
1763 (p.532); er wordt geen nadere locatie
genoemd hier, noch een uitleg van de naam gegeven. Misschien hebben de wit-zwarte banen op
de gesloten vleugel de mensen direct aan een
wapenschild doen denken [B&TS 1995 p.256],
maar het zal eerder zo zijn dat de gedachte bij de
naamgever aan de bonte kleurverdeling op het
schild overheerst heeft en dat Schild- in Schildvink dezelfde bedoeling heeft gehad als Bont in
bijv. Bonte Vliegenvanger; de Vink is bont in vergelijking met de Huismus, de Bonte Vliegenvanger ⇑ is bont in vergelijking met de Grauwe
Vliegenvanger. Zie ook Schildeend en Schildpadreiger.
Een D volksnaam voor de Vink luidt Schildfink
[Suolahti 1909; Wüst 1970]; deze naam is mogelijk niet zo oud, want hij staat niet vermeld in HG
1669.
Lockwood 1993 verbindt de E volksnaam
Sheld Apple ‘Vink’ met D Schildfink en kent aan
het element sheld, dat ook voorkomt in E Sheldduck ‘Bergeend’, de betekenis ‘bont’ toe. Weekley
1967 doet hetzelfde (onder het lemma sheldrake), maar verwijst naar onl skela ‘divisie’. Er
is een mnl schillede ‘bont’, dat met genoemde
woorden kan overeenkomen.
Fries Skelfink ⇑ lijkt geheel bij N Schildvink
en E Sheld Apple te passen. Het eerste deel van de
naam moet niet geïnterpreteerd worden als
‘scheldende’; fries skelfink ‘scheldend vrouwspersoon’ is figuurlijk gebruikt en het deel skelondergaat zo een woordspeling, alsof het de stam
van fries skelle ‘schelden’ zou zijn. Albarda 1897
heeft bij zijn vertaling “Schelvink” duidelijk niet
aan ‘schelden’ gedacht; de vertaling zou dan
immers *Scheldvink geluid moeten hebben.
Skel- interpreteren als ‘schel klinkend’ is een
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Schildpadreiger Zou benaming zijn voor de
Kwak ⇑, alléén te vinden in vD 1904/1970. Een
reden om deze Reigersoort met een Schildpad te
vergelijken, kan ik niet bedenken. B&TS 1995
voeren de naam Schildreiger, maar vermelden
geen locatie en/of bron. De betekenis van Schilddie B&TS aan de naam Schildreiger hechten (“zich

schuilhouden”) is taalkundig dubieus: schild
(<idg *skel-) is nl. niet verwant met schuil (<idg
*(s)keu-, waarvan ook huid en huis ⇑). Er
bestond wel de D naam Schildreger bij
Schwenckfeld 1603, waar het synonieme Bundter Reger de betekenis van Schild- uitdrukt: de
volwassen Kwak is bont van kleur en verschilt
aldus van de minder bonte Blauwe Reiger zoals
de Bonte Kraai (silezisch Schilt Krahe bij
Schwenckfeld) van de Zwarte Kraai en de Vink
(zie Schildvink) van de Mus. Wegman 1765
heeft inderdaad de naam “Bonte Polder Kwak”
voor de Kwak; uit de vage omschrijving van een
opgezet exemplaar moet men opmaken dat het
een juveniele of immature vogel geweest is.

SCHOFFELAAR – SCHOLEKSTER

mogelijkheid, al is het arbitrair om dit woord op
de geluidsuitdrukkingen van de Vink te plakken
(roep en/of zang). Bovendien past het niet zo
mooi op fink: het zou namelijk het geluid zijn
geweest dat ‘skel/schel’ was, niet de Vink zelf.
Mogelijk betekende de friese naam oorspr. dus
‘bonte Vink’, net als N Schildvink. Het ‘bonte’
bestaat uit de dubbele witte markering op de
vleugels.
{B&TS noemen ook nog een fries Schillevink;
deze naam is niet terug te vinden.}
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Schoffelaar Oude N naam voor de Lepelaar,
o.a. bij Houttuyn 1763 (p.169): “Te vooren hadt
LINNAEUS deezen onder de Eenden geplaatst, van
welken hy duidelyk door zyne Voeten onderscheiden is. Men vindt hem, by sommige oude
Autheuren, Pelecanus genoemd en Platea, of ook
Albardeola en Leucorodias, we-[gens] zyne witte
kleur. Van sommige Duitschers, als ook in Sweeden en Engeland, wordt hy nog Pelikaan geheten,
by de Italiaanen Beccaroveglia, by de Russen Calpetra, en de gewoone naam is Lepelaar, LepelGans, Scufler, Schofler of Schoffelaar. Ook noemen hem de Franschen, somtyds, Pallette, Pale,
Poche, Cueiller en Truble. KOLBE verhaalt, dat hy
van de Nederlanders, aan de Kaap, Slangenvreeter wordt getyteld.”
Scholekster Haematopus ostralegus Linnaeus
1758. Forse Steltlopersoort (dus helemaal niet
verwant met de Ekster!) met een bont (=zwartwit) verenkleed als van een Ekster (vgl. deens
Strandskade, zweeds Strandskata, F Pie de mer
en de volksnamen D Meerelster en E Sea Pie
(<Sepy (1527) [Gurney]), welke overeenkomen
met vlaams Zee-ekster). De laatste tijd verschijnt deze soort steeds meer als broedvogel in
het binnenland, maar vroeger was hij alleen
bekend van de zeekust. Fries Strânljip.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt de soort (ws. als vertaling van de wetenschappelijke naam) Oestervanger, ook ScholAakster en rekent hem tot het geslacht van de
“SCHOL-AAKSTEREN”. Er is nog een oudere bron,
nl. uit 1636 [De Tollenaere 020613,2].
ETYMOLOGIE Aangezien in meerdere talen de
schelpen-etende eigenschap van de Scholekster
tot uitdrukking is gebracht, moet het mogelijk
zijn dat de naam ook in het N ooit *scholp-aakster is geweest, of eventueel *schelp- of *schulpaakster met naderhand de gemakkelijker uitspraak [scholekster] (in fries skil ‘zeeschelp’ ontbreekt de p ook!). (In het mnl zijn er enkele

verschillend klinkende woorden voor schelp:
schelpe, schilpe, schulpe en ook scholpe.) Zulke
namen zijn echter in de literatuur nog niet aangetroffen. Houttuyn 1763 (p.267) schrijft dan ook
dat hij niet weet om welke reden de vogel destijds
Schol-Aakster werd genoemd; als schol- gestaan
zou hebben voor ‘scholp, schelp’, zou hij dat toch
gemakkelijk geraden moeten hebben. Een andere,
eveneens niet bewezen mogelijkheid is dat de D
(silezische) volksnaam Schólaster voor de Ekster
bij de Scholekster terechtgekomen is.
Naast bovenstaande verklaringen zou er speciaal voor het naamsdeel schol- aan een verband
gedacht kunnen worden met de E volksnamen
Shelder, Shalder, Chalder en Scolder (Shetland,
Orkneys) en via deze met noors Tjeld en ijsl/
færös Tjaldur (<oudnoords tjaldr). Dit laatste
woord brengt NEW 1992 in verband met de schommelende gang van de Scholekster (sub touteren),
Lockwood 1993 daarentegen noemt het een
onomatopee (vanuit een wortel *tel, die ook aan
de basis van de naam Teal ‘Taling’ zou liggen).
{Het gemeenschappelijke in alle woorden schol
‘vis, ijsschots’, schel in de betekenis van ‘schil’ of
‘schaal’, schelp en scalp, te weten ‘dat wat afgespleten is’, stamt van idg *(s)kel. Deze verschilt
van de wortel *(s)ker, die ten grondslag ligt aan
woorddeel schol- in Schollevaar, Aalscholver ⇑.}

Scholekster

{Het eerste lid zou misschien kunnen staan
voor het geluid dat de vogel maakt, de bekende
schelle roep “te-piet”. Bij het N en D ww. schellen wordt echter wel steeds aan een schel
‘bel(letje)’ gedacht. Voor het geluid dat de Brilduiker (D Schellente) in vlucht met zijn vleugels

SCHOLLEVAAR

maakt, is dit wel een goede typering.} Schol- als
stam van het ww. schol(l)en zou misschien kunnen [Wilms], al is dit een zuidN ww.; uit WVD
krijgt men niet de indruk dat Vlaanderen nu het
‘thuisland’ voor de naam Scholekster is (in
slechts vier dorpjes, waarvan er dan nog twee in
Oost-Vlaanderen (binnenland!) liggen, is de
naam gangbaar. De suggestie dat het eerste element ooit ‘schor’ geweest is [Wilms 961117,4],
past goed bij de biotoop van de soort. Echter,
schor is de zeeuwse naam voor ‘begroeid slik’, en
de naam Scholekster, alweer, heeft geen ‘thuisbasis’ in Zeeland (niet op Zeeuws-Vlaanderen,
waar het Zee-ekster is, niet in Borssele (Zeeikster) en ook niet op Schouwen, waar het Zeelieven is).
Het zou de zaak van de Scholekster misschien verder helpen als we wisten waar de
volksnaam Scholjak [B&TS 1995] gangbaar is
(ws. níét in Friesland, waar de woorden met skbeginnen!), en wat -jak in dit verband betekent
(mogelijk ‘-ekster’?).

1

2

Het gedeelte schol in Schollevaar en Aalscholver is na r > l-wisseling ontstaan uit de idg
wortel *s)ker; het is etymologisch níét verwant
met hetzelfde stukje schol in Scholekster, dat
van de idg wortel *(s)kel stamt (betekenissen
‘schreeuwen’ versus ‘schelp’) (vgl. sub Scholekster). Een vergelijkbare r > l-wisseling vond
plaats in het woord N Schallebijter, vlaams
Schal(l)eboot(s)e ‘Loopkever Carabus’ (<F
Escarbot <Lat Scarabaeus). De vis Schol Pleuronectes platessa L. 1758 is steeds níét in het
geding.
De uitgang -er, -aar, -are of -aron is mogelijk
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Schollevaar Scholvaar Scholver Oude N
namen voor bepaalde duikende watervogels,
meer bepaald volgens Aldrovandus, geciteerd in
Houttuyn 1763 (p.133), voor de Duikers ⇑.
Scholver maakt echter deel uit van de vogelnaam
Aalscholver ⇑; de daar besproken etymologie
maakt aannemelijk dat deze vogelsoort ook de
referent van de in het lemma genoemde namen
moet zijn.
De friese equivalenten worden gespeld met Sk-:
Skolfer en Ielskolfer; helgolandfries Klewskarwer (klew ‘klif’) [De Vries 1912 p.32]. Vgl. ook
Scherfie, Scherfwaard en Skoar.
ETYMOLOGIE N/westvlaams Scholver, Scholverd, Schollevaar1,2 [WVD; vD 1904/70] <mnl
Scolfaren1,2, scolfern (ook scolcaert), scollevaer
[NEW 1992; vDE 1993]; fries (Iel)Skolfer, helgolandfries Skârwer (<Skoarwer); mnd scalvaron2
(na dissimilatie uit scarvaron ‘waterduiker’),
Scalvern, Scharbe(n), Schulver(e)n (Stettin) [HG
1669 (1555), Houttuyn 1763 p.115] (gelatiniseerde vorm?); oudengels scealfr (=Mergus)
[Gurney 1921 p.28] en scealfor [Lockwood 1993
p.47] hebben mogelijk ook zo’n dissimilatie
ondergaan, gezien oudengels scræb [FWH].
Het resterende deel (na aftrek van het suffix of
tweede deel van de ss.) komt overeen met andere
namen voor Aalscholver zoals D Scharbe (<ohd
scarba, scarva [Wahrig], E Scarf, Scart, Scarth
(1450), zweeds/noors/deens Skarv en ijslands
Skarfur <oudnoords skarfr ‘graculus carbo’ (‘Aalscholver’) (ook: ‘scherf’), zij het dat hier de

klinker een korte a is. De vormen met korte o
zouden ingweoonse vormen kunnen zijn, zoals
ook Rot (naast Rat Rattus), docht ‘dacht’ en
brocht ‘bracht’. Ook de klinker in oudengels
scræb kan als ingweoons gepalataliseerde a
gezien worden (Klankwet nr.24).
Germ *skarb̄- <idg *skerbh-, skorbh- (of
*skerp-, skorp-3) <idg *(s)ker, *(s)kor ‘schreeuwen, schor’ [NEW sub reiger]. Vgl. sub Raaf. Vgl.
ook sub Scharluip en Scharrelaar, waar een
andere idg wortel van toepassing is.
De uitleg is dus dat de vogel genoemd is naar
het schreeuwend, krijsend, schrapend geluid dat
hij in de broedkolonie maakt (vgl. oudnoords
skrafa ‘babbelen, kletsen’; en in dit verband
wordt ohd scarba, letterlijk Krächzer, ‘krasser’
genoemd [AEW; NEW; vDE]).
Vanwege het geluid, maar ws. vooral ook vanwege de zwarte veren, lopen de namen van
Aalscholver en de Kraaiachtigen vaak samen.
Men ziet dit in de wetenschappelijke naam Phalacrocorax (letterlijk: kaalkoppige Raaf), in de N
volksnaam Waterraaf, D Krähenscharbe ‘Kuifaalscholver’, in F Cormoran (1550) <mf cormorant (1374) <oudf corp marenc (=corbeau marin
= ‘zee-raaf’; idem catalaans corb mari, mv. corbs
marins, portugees Corvo-marinho, Lat corvus
aquaticus bij Plinius [Coomans et al.] (vgl. Lat
Corvus ‘Raaf’; zie ook sub Woudraaf), Gr kaloumenos korax bij Aristoteles [Wilms], in lets
Jūraskrauklis (Krauklis =‘Raaf’) en in de oudere
poolse naam Kruk-Wodny (pools Kruk ‘Raaf’)
[Houttuyn 1763 p.115]. Vandaar dat het aantrekkelijk zou zijn als een meer direct verband tussen germ *skar±-/skarf- (of misschien *skarw-?4)
en Lat Corvus ‘Raaf’ gelegd kon worden; de
anlaut en de klinkers in deze beide woorden verzetten zich daar niet tegen: vgl. Klankwet nr.10.
Lockwood 1993 postuleert idg *Krop (geluidsnabootsing van de roep!) ‘Raaf’; hiermee zou,
met voorgeschoven s en met metathesis van de r,
germ *skarf- “Waterraaf” overeenkomen.

SCHOORZWAALF

3

4

terug te voeren op het woord voor ‘Arend’ ⇑.
Wil germ ± op idg p aansluiten, dan moet de
zgn. Wet van Verner gelden (zie Verantwoording: Termen). Na de p kan eventueel de klemtoon komen te liggen, omdat op het woord nog
twee lettergrepen aansluiten met de betekenis
van ‘-arend’ (zie noot 2).
Er zijn enkele formele parallellen met germ
*sparwa- ‘Huismus, Spreeuw’, zoals een slot-f
in dialectisch Spreef ‘Spreeuw’ (vgl. oudnoords
Skarfr), apocope van de slotmedeklinker (in
oudnoords Spörr en fries/dialectisch Skoar
‘Nonnetje’) en de formatie van -rb <-rw in het
D (Sperber en Scharbe) (een vergelijkbare overgang (-rf <-rw) ook in het N, zoals in (dial.)
murf, nerf en verf).
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Oeverzwaluw

Schoorzwaalf Schoorzwelf Belgisch-limburgse volksnamen voor de Oeverzwaluw
[Schuermans 1865-1870]. WLD 2001 geeft voor
Thorn (L) Schaarzwelf en voor verspreide andere
plaatsen langs de Maas in Midden-Limburg
Schaarzwalg.
Het eerste element betekent ‘hoge steile oever’
[NEW p.604; Blok 961002/30]. Dit element komt
naar vorm en betekenis (bijna) volledig overeen
met het eerste element in de (oude) E naam Shore
Bird [bij Ray 1678; Lockwood 1993] waarmee
eveneens de Oeverzwaluw ⇑ werd/wordt aangeduid. Lockwood verklaart de naam door te wijzen op een huidige betekenis ‘zeestrand’ (“in
some coastal district”), maar voor de Limburgse
situatie gaat dat natuurlijk niet op. Welnu, E

shore en N schoor (ook: schor en schaar) betekenen/betekenden oudtijds: ‘(steile) kust, (steile)
oever’, en de woorden zijn verwant met oudnoords sker ‘even boven het water uitstekende
klip’ [NEW 1992]. Het betekeniselement ‘steil’
kon kennelijk gecombineerd worden met het
betekeniselement ‘oever van enig zoet water’,
want voor de onderhavige vogelnaam moet
gedacht worden aan een steile wand, liefst grenzend aan een waterpartij, waarin de vogels dan
hun nesthol konden uitgraven.
ETYMOLOGIE
N schaar ‘hoge steile oever;
schaardijk’, schoor ‘id.’, schor, schorre ‘buitendijkse aanwas van klei’, schore [NEW], schar- (in
plaatsnamen) <N schoore ‘Fulcimen pedamentum & Litus’ [VK], schorre [Kiliaan] <mnl schaer
‘kustlijn, zoom, oever’, schor ‘aangeslibd of buitendijks gelegen land’, schore ‘id.’, misschien
ook: ‘(steile) kust, oever’ [MH], scor, scorre <onl
score (in plaatsnamen) [VT]; fries skoar, skoarre
ongebroken [sko.dr] en/of gebroken [skwar(d)]
‘schor, gors, kwelder’; mnd schōre, schor; mhd
schore, schorre <ohd scorra ‘uitstekende rots’
[Mackensen 1985 sub Schäre]; E shore <middelengels shore, schore <oudengels *scor [WNCD],
score [AEW sub sker].
VT geeft N scheer (1623), mnd scher en D
Schäre (1636) alle als ablautsvormen bij schor en
ontleend aan het scandinavisch (oudnoords sker
‘zich nauwelijks boven het wateroppervlak verheffende klip’; vgl. zweeds skärgård ‘scherenkust’).
Schaar en scho(o)r zijn ablautsvormen bij het
ww. scheren ‘scheren, snijden, kerven’ [NEW sub
schor 1]. De betekenis van dit ww. die verband
houdt met de naam van het lemma, komt
behalve in oudnoords sker ‘klip’ zo mogelijk nog
mooier tot uiting in oudnoords skarð ‘kloof,
schaarde’. De betekenis ‘schaarde, bres, gaping,
scheur’ is van toepassing op oostmnl schaer,
synoniem mnl schore (“een schaer in een dijk”
[MH]) en mogelijk speelt hierbij iets van deze betekenis door in mnl schaerdijk (?<*schaerddijk) en
schoordijk ‘dijk die weinig of geen voorland heeft,
en dus vlak aan de waterkant ligt’ [MH], een dijk
dus waar juist geen schor aanwezig is, ofwel een
dijk die steil in het landschap aftekent.
TOPONIEMEN Scharendijke (Zld) (<Scarendijck
(1504); Scharwoude (NH) (<Scaderwout (1311)
met hypercorrecte d); it Skoar (’t Schoor) (Fr); Het
Schoor (NB); Schoor (L); Schoorl (NH) (<Scoronlo
(918-948, cop. 11e eeuw); Schoordijk (NB)
(1847); Schore (WVl) en Schare (OVl) (1218).
{Onwillekeurig doet de onderhavige naam
denken aan de achterhoekse naam Schierzwaalver voor dezelfde Oeverzwaluw (zie sub Schierzwaluw). Op grond van etymologische gegevens
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echter lijkt het verenigen van Schier- en Schoorin de Zwaluwnamen een schier onmogelijke
taak. Weliswaar geven zowel NEW 1992 als vDE
1993 voor N scho(o)r het grondwoord scheren
‘snijden’ op, en wordt ook de volksnaam Scheerzwaluw in één adem genoemd met Schierzwaalver (maar dan sub Gierzwaluw, in B&TS 1995),
maar op grond van het ontbreken van een woord
schier met de betekenis ‘(steile) oever’ kan de
Schierzwaalver niet op dezelfde ‘ornithologisch
kloppende’ manier als Schoorzwaalf van een
benoemingsmotief voorzien worden.}

Schotsche Gans Naam van tweede keus voor

de Jan-van-gent ⇑ bij Houttuyn 1763 en B&O
1822. Evenals bij de synonieme naam Bassaner
Gans ⇑ het geval is, verwijst het eerste deel naar
de dichtstbijzijnde Jan-van-gentenkolonie: de
Bass Rock voor de Schotse kust bij Edinburgh. In
HG 1669 (en dus ws. ook bij Gesner 1557):
Schottenganß en bij Turner 1544: Bassani anseres [Lockwood p.28].
Het begrip ‘Gans’ zit ook in Jan-van-gent: de
Gent ⇑ is immers het % van de Gans. Jan-vangenten zijn echter niet verwant met de Ganzen
Anseres; zij hebben bijv. alle vier tenen verbonden door zwemvliezen (kenmerk van de Roeipotigen), terwijl bij de orde der Anseriformes de
vierde teen vrij is.

Schouwschijter Zeldzame volksnaam voor de
Zwarte Roodstaart; door WVD alleen opgegeven
voor Beveren (OVl). Meer over deze naam bij
Schiet-in-’t-vuur.
ETYMOLOGIE schouw: N schouw <mnl
schouwe (1556) <Lat excava, op gelijke manier
als vlaams kave <Lat cava ‘holte met metselwerk bekleed’ [VT].
{NEW 1971 (1992) had nog een andere, kennelijk nu niet meer geldige etymologie verstrekt;
deze zal gebaseerd geweest zijn op de bij Kiliaan
aangetroffen variant schoude, welke mogelijk
een hypercorrecte vorm is.}

Schouwzwaalm Oude oostvlaamse naam
voor de Boerenzwaluw bij Joos 1900 [WVD]. Het
benoemingsmotief dat hetzelfde is voor D
Rauchschwalbe, heeft Wilms [in litt. 970831,4]
uitgezocht: Boerenzwaluwen nestelden ooit in
schouwen, toen deze nog veel ruimer en grotendeels buitenshuis waren. Het risico om uitgerookt te worden was daarmee klein. Vgl. ook sub
Rookzwalber, Rookzwelf.
Schovuut Schofuut Scavuut Schuvuut
Scuvuut Scuwut Scowut Mnl namen voor
Uil in het algemeen, voor ‘Nachtuil’ [MH 1932] of
voor de Oehoe.
De naam is in een latere fase van de taal (waarbij de [uu]-klank in de tweede lettergreep gediftongeerd werd tot [ui]) overgegaan tot
Schuifuit ⇑. Het woord schavuit ‘schelm, boef,
deugniet’ is tot in onze tijd bekend gebleven; het
is van oorsprong hetzelfde woord. De a in de eerste lettergreep van schavuit is ws. het fenomeen
van de vortonige a (net als bijv. in kabouter
<Kobold en Patrijs <oudf perdriz).
Van Maerlant c.1266 zegt het volgende:
“Bubo dats ule ofte schuvut,
Die sdaghes rust ende snachts coemt uut.
Men vaet andre voghele mettien1,
Want sine steken daer sine sien2.
Experimentator wille weten,
Dat si der duven eyere eten.
Ratten eten si ende muse;
In kerken wonen si ende in steenhuse;
Dolie uten lampen si drinken, [de olie]
Ende smelter in3 ende doense stinken.
Als dandre voghele op haer vechten,
Can si haer voete opwaert rechten,
Ende werpt diese mesgroeten4
Opwaert ligghende met den voeten.5
Met plumen es si sere verladen.6
Traech es hi ende cranc van daden.
(=zwak?)
In dat licht coemt hi node,7
Ende wandelt gherne onder die dode.8”
1
2

Schouwvegertje Antwerpse/brabantse en oostvlaamse volksnaam voor de Zwarte Roodstaart,
terwijl Schouwvager(tje) vooral in West-Vlaanderen is opgetekend en Schouw(en)vegerke in
Limburg [WBD; WVD; WLD; alle met kaartjes]
Voor het benoemingsmotief zie de synonieme
naam Kaafvager(tje).

3
4
5
6
7
8

Men vangt andere vogels met hem
deze stoten op hem als ze hem zien
poepen er in
en weert ze af
terwijl hij op z’n rug ligt.
hij heeft veel veren aan z’n poten
hij verschijnt niet graag overdag
zit graag op begraafplaatsen.
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Schreeuwarend Aquila pomarina C L Brehm
1831. Middelgrote Arend, die, net als vele andere
(Roof)vogels, een schreeuwend geluid maakt.
Hoewel de soort al op een paar honderd kilometer van hier broedend kan worden aangetroffen
(bijv. in Duitsland en Polen; Pommeren (vgl. de
wetenschappelijke naam!)), is hij in de Lage Landen een zeer zeldzame gast, zeldzamer nog dan
zijn ‘dubbelganger’ de Bastaardarend ⇑. Schlegel
1858 (p.38) noemt de onderhavige naam (voor
precies deze soort) in een beschrijvend gedeelte
onder de Bastaardarend. Schlegel vermeldt
slechts één wn. (een vangst) van de Bastaardarend, te weten mei 1855 op het Loo (Gld), maar
later onderzoek van deze vogel heeft bewezen dat
dit in feite de eerste wn. in N van de Schreeuwarend betrof! Gezien de gegevens over het voorkomen, is het te verwachten dat de N naam een
vertaling is van D Schreiadler.
ETYMOLOGIE schreeuwen (zwak ww.): <mnl
scrêuwen; nnd schrwen. D schreien (sterk ww.)
<mhd schrî(e)n <ohd scr§an; buiten het germ:
bretons screo ‘krijsende zeevogel’) (<*skriuā);
<idg *(s)kerei [NEW 1992]. Vgl. Aalscholver,
Raaf, Reiger, Roek, Schriek, Notenkraker en Krekelzanger.

Schremer Vlaamse volksnaam voor de Keep te
Oostende en Stene (WVl) en de Graspieper te
Ronse (OVl). Naast deze naam óók de naam
Schroemelvink ⇑ voor de Keep [WVD 1996].
MH 1932 geeft: mnl “schreem, znw. … m.
schreeuw, krijsch (van vogelgeluiden).” Dus
Schremer =‘schreeuwer’; de wisseling w/m zien
we ook in Zwaluw/Zwalm en de Valmduif ⇑
(<val(u)we). Weijnen 1996 noemt schrêême;
verwijst daar naar een woord dat we kennen: E to
scream. E Screamer is óók weer een naam voor
sommige vogels, zoals de Anhimidae uit ZuidAmerika (=Hoenderkoeten) of lokaal voor de
Gierzwaluw [Jackson 1968].
De naam Schremer sluit naadloos aan op
Kwèker etc., andere namen voor de Keep naar zijn
roep “kèèèp”. [Mb 98J,14]. Zie ook Wreeuwer.
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Schriek Volksnaam voor zowel Kwartelkoning
als Waterral [Schlegel 1854/1858]. Houttuyn
1763 vermeldt de naam ook, voor de Kwartelkoning, maar dan als D naam: “De Duitschers
noemen hem niet alleen Wachteln-Koenig, maar
ook Schriek …” (p.279). Albarda 1897 noemt de
naam alleen voor de Kwartelkoning, vD 1898
(1904) daarentegen alleen voor de Waterral. vD
1961 noemt de naam voor beide soorten, en ook

nog voor het insect de Krekel. Een nadere locatie
in N wordt in deze bronnen niet vermeld, ook
niet door B&TS 1995. Voor de naam Korenschriek ⇑ is de Betuwe de locatie.
D volksnamen Schrich, Schrik, Schricke,
Schry(c)k, Screcke etc. in Wüst 1970 voor de
Kwartelkoning. WLD 2001 vermeldt van één
plaats (Rosmeer) de naam Schreek voor de Kwartelkoning, waarnaast ook (in twee plaatsen):
Schreep (en op twee plaatsen Schreek voor de
Vlaamse Gaai).
De naam Schriek betekent ws. ‘schreeuwer’;
vgl. in dit verband ook de naam Ral.
ETYMOLOGIE Schriek lijkt niet de ideale weergave van de roep van de Kwartelkoning; als zuivere onomatopee zal de naam daarom niet
moeten worden opgevat, althans niet als de
naam oorspronkelijk voor de Kwartelkoning gold
(voor de Waterral zou “Schriek” wel iets beter
passen). De naam zal ws. een halfonomatopee
zijn. Het best passende ww. bij Schriek lijkt oudsaksisch skrikon ‘schreeuwen’, wat de in Wüst
1970 vermelde nederduitse namen verklaart
(mnd Schrīk ‘Kwartelkoning’ [AEW sub skríkr]).
Verwant hiermee zijn zweeds/noors (dial.)
skrika, deens skrige, ijsl skríkja ‘schreeuwen’,
oudnoords skrikja ‘trollenvrouw’, de vogelnamen
zweeds Lavskrika ‘Taigagaai’ en Nötskrika
‘Vlaamse Gaai’, noors Nøtteskrike ‘id.’ (dial. ook
Skrikje [Haftorn 1971]), deens Lavskrige ‘Taigagaai’ en oudengels scrīc ‘Grote Lijster’ [Holthausen 1934; Wilms 970606,1; AEW] (>E (dial.)
Shrite ‘id.’ (1668) en Shrike ‘Klauwier’ (1544)
[Lockwood 1993]) en E (East Anglia) Shrieker
‘Grutto’.
In het N is er dialectisch schreken of schrèke
[WBD met kaartje p.46; Weijnen1 1996], dat een
andere klinker heeft; het is verwant met oudnoords skrækja en E screak1 en screech (<middelengels scrichen [WNCD]); van dit laatste ww. is de
vogelnaam E Screech Owl (1593), Scrytche houle
(Palsgrave 1530) ‘Kerkuil’ [Lockwood].
1

Weijnen spelt abusievelijk shreak.

Schrieverik Schriever(ke) Volksnamen voor
de Geelgors ⇑ in Noord-Brabant, Limburg resp.
de Achterhoek en Twente. Rynja 1983 en B&TS
1995 geven ook “Schrijverke” voor de provincie
Groningen. Dit gegeven wordt echter niet bevestigd door VPG 1983, terwijl ook Gaveren & Bemmelen 1856 zo’n naam voor geen enkele Gors in
de provincie Groningen opgeven. In de Achterhoek is de naam veruit in de minderheid vergeleken met Gelle Guurze en varianten. Alleen voor
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Eibergen geeft Schaars 1989 de naam Schrieverke op. Mogelijk is dit toch meer een naam
voor Gorzen in het algemeen. Het benoemingsmotief geldt nl. voor alle soorten inlandse Gorzen, en kon ook door geënqueteerden verwoord
worden: “De eiere van de gelle guurze liekt wal
met ne penne beschrevene. Doorvandan neumt
ze ‘m ok wal schrieverke.” Hetzelfde vermeldde
Schlegel 1852 onder DE GEELGORS: “…in NoordBrabant … schrijver genoemd; dit laatste om de
teekening zijner eijeren (VERSTER).” De eieren
van vogels werden vroeger nogal eens gezocht en
verzameld, zodat er grote bekendheid met de
kleur, grootte en tekening van de eieren van veel
inlandse vogelsoorten was. Niettemin was dit
gegeven toch ook niet overal bekend. Mogelijk
wel in Spanje en Portugal, waar Escribano en
Escrevedeira (=Gors, maar letterlijk ‘schrijver’)
ongetwijfeld hetzelfde gemotiveerd was als bij
ons. Maar de Fransen C&C (1995) trachten de Sp
naam te verklaren door aan te nemen dat Gorzen
een piepend geluid maken alsof een schrijver met
zijn pen op het papier zit te krassen! Mogelijk
zijn zij hierbij door de etymologie en betekenis
van F Bruant ‘Gors’ geïnspireerd (vgl. sub Gors).
– Zie ook Bloedschrijver en Schrijver.

Schrijver Schrijverke Schrijvertje Volksnaam die in Vlaanderen soms, in Noord-Brabant
en Antwerpen dikwijls gebruikt werd/wordt voor
de Geelgors (Joos 1900; Teirlinck 1908-1922)
[WVD 1996; WBD met kaartje p.173]. Meer sub
Schrieverik.

Smient in Knokke. Geen wonder, want ‘fluiten’
is in een groot deel van Vlaanderen: schuifelen
[WVD met kaartje op p.58]. In Veurne (WVl) heet
de Smient wél ‘gewoon’ Fluitaande. Fluiteend
(Fluiteenze) in het Land van Waas stemt overeen
met het woord fluiten dat men daar gebruikt.
Er is ws. geen verband met F(/keltisch) Escoufle
en cornish Scoul ‘Wouw’; al fluit de Wouw óók!
[mb.98L,12 en 99A,14; Wilms 990117,2].
ETYMOLOGIE Zie sub Schuifelaar.

Schuifelaar Vlaamse namen voor enkele vogelsoorten, die elders ‘Fluiter’ (‘fluiter’) heten: de
Fluiter in Melle (OVl), de Wulp in Klemskerke,
Houthulst en Westouter (alle WVl) en de Goudplevier in Pervijze en Emelgem (beide WVl) [WVD
1996].
ETYMOLOGIE (frans)vlaams schuifelen: <F siffler ‘fluiten’ <volksLat sifilare <Lat sibilare. Ook
F (dialectisch) subler <volksLat *sufilare (>It
zufolare; It Suffoleno en provençaals Siblur
=‘Goudvink’; deze fluit ook). NEW 1992 vermeldt ouder nieuwN scūfelen (1514) ‘met een
blaasinstrument een plechtigheid opluisteren’;
voor de vorm van schuifelen, waarvoor NEW geen
verklaring heeft, zie Weijnen 1996 (in waalse
dialecten spreekt men de s van siffler uit als [sj];
Desnerck 1972 geeft “sjhuufeln” in Oostende
(WVl) [WVD 1996 p.58]).
Schuifellijster Vlaamse naam voor de Zanglijster in Massemen (OVl) [WVD ‘96]. Letterlijk
betekent hij: ‘fluit-lijster’, een goede naam voor
deze soort.

Schroemelvink Lokale vlaamse naam voor de
Keep te Leebeke en Outer (OVl) [WVD 1996]. Vermoedelijk is dit een verbastering van de naam
Schremer ⇑.

Schroet Gelders/overijsselse benaming voor de
Kalkoen; limburgs Sjroet. Als namen voor wilde
vogels zijn namen in zwang (geweest?) als Wilde
Schroet ⇑ (=Grote Trap) en Wilde Schroete
(=Kraanvogel).
ETYMOLOGIE Weijnen 1996: de vogelnaam is
de stam van drents schroeten (=pochen, grootspreken); mnd schruten ‘snurken, snuiven’ >rijnlands Schrute ‘Kalkoen’; oudsaksisch hrûtan
‘snorken’ ~N reutelen; noors skryde, zweeds
skryta ‘pralen’.
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Schuifelaandetje Westvlaamse naam voor de

Schuifuil Schuifuit Verouderde benamingen
voor de Ransuil [Rynja 1983; vD 1970; Thijsse
1944; Van Veldhuizen 1928]. In de Statenbijbel
van 1728 “Schuyf-uyt” [Lev. 11:17 (genoemd
naast de “Steen-uyl”), Deut. 14:16 (naast de
“Nacht-uyl”) en Jes. 34:11 (naast “Nachtuyl”)].
Als toelichting in de marge staat bij Lev. 11:17
(sub voetnoot 18): “Een Soorte van een groten
Uyl/ ofte een Vogel die des Nachts vliegt/ anders
een Huhu genaemt.” Kennelijk was zo’n toelichting nodig: gewone mensen zouden anders niet
weten welk soort vogel hiermee bedoeld werd.
Het woord “Huhu” verwijst naar het D; mogelijk
heeft men Luther’s vertaling (in 1534) van het
Oude Testament hierbij geraadpleegd. Houttuyn
1762 geeft voor de 1e Uil in het systeem van Linnaeus (1758), Strix Bubo, als N naam “Schuifuit”. Hij realiseert zich dat het hierbij gaat om de
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soort die wij nu Oehoe (Bubo bubo) noemen: “De
gehoornde of Oor-Uilen, in ’t algemeen, worden
in ’t Fransch ‘Duc’ of Hertog geheten, en deeze
Soort, dien wy ‘Schuifuit’ noemen, voert den
naam van ‘grand Duc’ of grooten Hertog. Deeze,
die wegens zyne grootte de eerste plaats onder de
Uilen bekleedt, is zo dik gepluimd, dat hy zig niet
kleiner dan een Gans vertoont.”
Een parallel naar de beginletters van Schuifuit
vinden we in D Schuhu (=D Uhu =N Oehoe) en
F/mf Chouette (1175) <oudf chou. Klankwettig
mogen we ook bij N Schuifuit uitgaan van een
oudere vorm Schuvuut (zie sub Schovuut), waarbij de -uu- het laatst als [uu], maar daarvoor als
[oe] zal hebben geklonken. NEW 1992 vermeldt
onder het trefwoord schavuit (oorspronkelijk:
‘nachtuil’, een nachtelijk leven suggererend) ook
mnd schuvut (=nachtuil). vDE 1993: mnl scuvuut (=nachtuil, schooier, bedelaar). Het oorspr.
woord is dus, wat de klinkers en de verbindende
medeklinker betreft, volledig te vergelijken met
germ *(b)uvu (zie sub Uil). Alleen met betrekking
tot de aanvangsmedeklinker is er variatie. Het
oerwoord is een klanknabootsing van de roep van
de (diverse soorten!) Uilen. Later, bij het veranderen van de klinkers, is het geluidsnabootsend
aspect wel grotendeels verloren gegaan. De variatie van de eindmedeklinker is te verklaren als
gevolg van de verkleiningsuitgangen: F -ette > -t.
Voor de -l (in (Schuif)uil) zie sub Uil.

Schwarz’ Boszanger Oudere N naam voor de
Raddes Boszanger ⇑. De naam van de astronoom Ludwig Schwarz (1822-1894) is ook nog
aanwezig in F Pouillot de Schwarz [CAF 1997;
NAE 1958], Sp Mosquitero de Schwarz en
v
tsjechisch Budnícek Schwarzçv [NAE].
Scitvalck Oude scheveningse naam bij Coenen
1578 voor (ws.) de Kleine Jager [Egmond 1997,
p.123]. Hierin is scit- ‘schijt-’; -valk duidt op
model en vliegsnelheid van de Jager. Later
gebruikte de haagse kunstschilder Pieter van
Cuyck (1789) dezelfde naam: zie sub Schytvalk.
Vgl. ook Strontjager, Sjhietejager en Seefalk.
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Scuvuut Zie sub Schovuut.
Secretarisvogel Sagittarius serpentarius Miller 1779. Typelocatie: Kaap de Goede Hoop,
Zuid-Afrika. De soort is beperkt tot de zuidelijke
helft van Afrika. Het is een eigenaardige soort

van Roofvogel met lange sterke poten, die lopend
in het open veld zijn kostje (allerlei klein
gedierte) opscharrelt. Dit gedrag heeft de eerste
naamgever aan een met pijl en boog bewapende
jager doen denken, vandaar F Sagittaire (letterlijk: ‘boogschutter’) en Lat Sagittarius (Lat sagitta
‘pijl’). Deze namen gebruikte ook Arnout Vosmaer1 1769, die een exemplaar in de menagerie
van prins Willem V in Den Haag beschreef en
(dat ws. Aert Schouman) afbeeldde [Jobling
1991; Pieters 1995]. Deze naam was voor sommige kolonisten in Zuid-Afrika te moeilijk: zij
verbasterden tot Sekretarisvoël (zuidafrikaans)
en Secretary Bird (1781; E) [Wilms 030601].
Ogilvie-Grant 1905 geeft bovendien nog een
benoemingsmotief voor deze naam: “The name
“Secretary” is derived from the tuft of long feathers hanging over the back of the head, which are
supposed to resemble the quill-pens an ideal
secretary would carry behind his ear.” (p.73). Dit
was bovendien in een tijd dat het woord Sagittarius naar de achtergrond verdrongen was: de
wetenschappelijke naam luidde toen Serpentarius serpentarius (Lat serpens ‘Slang’, naar een
onderdeel van het voedselpakket van de soort).
1

1720-1799 [Brouwer 1954 25-26,162].

Zeearend

See-earn Officiële friese naam voor de Zee-

arend ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911: Earn,
Goes-earn ⇑ en Sé-earn. De Vries 1928 dezelfde
namen in een andere volgorde. Visser 1993: Seeearn, goesearn, guozze-earn. De namen met
‘gans-’ komen in het noord- en oostfries voor,
níét die met ‘zee-’ [De Vries 1911/1928].

Seefalk Friese naam voor de Kleine Jager [Zantema 1992]. Séfalk bij De Vries 1912. De Kleine
Jager is bij ons op trek voornamelijk zeevogel;
hiermee geeft het eerste deel de tegenstelling aan
met ‘gewone’ Valken, die immers landvogels
zijn. Jagers zijn geen Valken, maar zij vliegen wel
op dezelfde energieke wijze bij hun achtervolging
van Meeuwen en Sterns met het doel deze zoveel
schrik aan te jagen, dat ze pas verorberd voedsel
uitbraken. Vgl. ook Scitvalck.
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Seefalkje Officiële friese naam voor de Kleinste Jager [Boersma 1972; Zantema 1992]. In
deze betekenis was het eerder Sé-falkje bij De
Vries 1928 en Séfalk in ViF 1977 (p.765). De
Kleinste Jager is altijd de zeldzaamste en minst
herkende Jagersoort geweest; het is min of meer
een speling van het lot, dat deze soort nu de huidige friese naam officieel draagt. Ongetwijfeld
werd in de volksnaam Sé-falk ⇑ geen onderscheid
gemaakt tussen deze naam en de verkleinvorm
hiervan, Sé-falkje, en werd de naam in de praktijk toegepast op voornamelijk de Kleine Jager.
Seemokje

Officiële friese naam voor het
Stormvogeltje ⇑ [Boersma 1972]. Het eerste deel
staat voor de biotoop. Het tweede deel, mokje,
staat uitdrukkelijk in de verkleinvorm: het Seemokje is veel kleiner dan de Mallemok ⇑ maar
beide soorten zijn wel verwant (hebben bijv.
neusbuisjes waarmee zij overtollig zout uitscheiden). De oorspr. betekenis van mok is echter
‘Meeuw’, en het is daarom niet geheel uitgesloten dat de naamgever met Sé-mokje letterlijk
‘zee-meeuwtje’ bedoeld heeft. Maar erg aannemelijk is dit toch ook weer niet, want Meeuwen
zijn o.h.a. zeer licht van kleur, en het Stormvogeltje is juist erg donker. Verder is het haast wel
zeker dat Vaal Stormvogeltje en Stormvogeltje
verward werden, en dat dus ook hun huidige
namen (vgl. Stoarmswel) niet altijd zo goed uit
elkaar gehouden werden als thans.

Seepappegaai Officiële friese naam voor de
Papegaaiduiker ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1928
voerde Sé-pappegaei als friese naam, maar De
Vries 1912 plaatste bij de soort nog een “?”.
Albarda 1897 gaf als volksnaam op Zeepapegaai,
maar vermeldde er niet nadrukkelijk bij dat dit
ook de vertaling van de friese naam zou kunnen
zijn.

Seiiling Helgolandfriese naam voor de Sneeuw-

gors ⇑ [Reichenow 1920]. Volgens dezelfde bron
is Berg Seiiling de naam voor de IJsgors. Voor
betekenis en etymologie zie Snilyng.

Sewyt Officiële friese naam voor de Zwarte

Ruiter ⇑ [Boersma 1972]. Boersma (in ViF 1977)
schrijft: “Sewyt is in onomatopé.” en hetzelfde
beweert De Vries 1928, die aan de naam van het
lemma toevoegt: “… ek wol: Swarte Tjirk.”
(p.95). De Vries 1912 echter kende nog geen
friese naam, geeft daar een “?”. Wél vermeldt
deze bron helgolandfries Swart Djulgut (hiervoor zie sub Djûhlgût).
Sewyt heeft, voor de goede weergave van de
roep van de Zwarte Ruiter, de klemtoon op de
tweede lettergreep. De schrijfwijze “Séwyt” (o.a.
in B&TS) (oude friese spelling) is daarom ongelukkig.

Sibearyske Lyster Officiële friese naam voor
de Siberische Lijster ⇑ [Boersma 1972]. Er zijn
bij de revisie van de N gevallen door de CDNA in
1996 liefst 5 friese gevallen (vanaf 1940) ‘gesneuveld’, zodat er geen één officieel erkende wn. voor
Friesland is overgebleven.
ETYMOLOGIE Siberië: vDE 1993 geeft op: “afgeleid van Sibir, een Tataars kanaal dat zich van de
14e tot de 16e eeuw langs de rivieren Irtysh en
Tobol uitstrekte.” R E4$4D\.
Sibearyske Readwjok Officiële friese naam
voor de Bruine Lijster ⇑ [Boersma 1972]. Fries
Readwjok =Koperwiek. De soort lijkt in een aantal opzichten op de Koperwiek. Maar de naam is
in zoverre niet zo gelukkig, omdat de Koperwiek
behalve in Noord-Europa óók in Siberië broedt;
de ‘gewone’ Koperwiek is daarom ook deels een
“siberische” Koperwiek.
Sibearyske Wilster Officiële friese naam voor
de Aziatische Goudplevier ⇑ [Boersma 1972]. In
De Vries 1928 Sibéryske Wilster. In De Vries
1912 was nog geen friese naam bekend, maar wel
de toenmalige N naam, die Aziatische Goudpluvier luidde. De friese naam is daar wellicht de
vertaling van.
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Seerotsje Officiële friese naam voor de Kleine
Alk ⇑ [Boersma 1972]. Sérotsje in ViF 1977, Sérotsje bij De Vries 1912/1928. Volgens Boersma
1977 is -rotsje hierin een onomatopee, maar de
via Strijbos 1957 aangehaalde verklaring is veel
aardiger en misschien overtuigender: “De Nederlandse zeevaarders noemden deze vogels Rotjes,
dewijl zij door haare swartheid en slibberen of
sluipen door de Baaren, zig als Rotten [=Ratten]
voordoen (fries rotsje ‘Ratje’). Lockwood 1993
(p.132) meent dat de E volksnaam Rotch(e)
‘Kleine Alk’ het gevolg is van een misapplicatie

van de (meervouds!)naam Rotges ‘Rotganzen’,
die in Martens 1694 (en 1675) voorkomt.

SIBERISCHE BOOMPIEPER – SIBERISCHE STRANDLOPER

Siberische Boompieper Anthus hodgsoni
Richmond 1907. Op onze Boompieper gelijkende Piepersoort die vanuit zijn broedgebied,
o.a. Siberië, zelden op trek naar de Lage Landen
verdwaalt. De eerste wn. in N werd pas gedaan op
20 oktober 1987 [DB 11: 61-65; 1989]; hieruit
volgt al dat de naam van deze vogel niet ‘uit het
volk’ afkomstig is. De naam van het lemma is
ook nog maar zeer jong: daterend van 1980
[Voous 1980; Oreel 1980] of kort daarvóór. In
NAE 1958 en HFP (1973) staat nog de oudere N
naam Indische Boompieper. In BWP 5, 337 werd
tussentijds nog de N naam Groene Boompieper
voorgesteld. – Voor de etymologie van Siberische
zie sub Sibearyske Readwjok.

daar verandering in gekomen. Pallas noemde de
soort aanvankelijk (1773) Turdus leucocillus,
welke naam op de witte onderstaart duidt. – Voor
Pallas zie sub Pallas Boszanger.

Siberische notenkraker Door de CNNV 1946
voorgestelde N naam voor de siberische ondersoort van de Notenkraker ⇑. De lijst van de CNNV
bevatte ook de ondersoortnaam “Europeesche
notenkraker”, maar gek genoeg geen N naam
voor de soort. Kist (1954b) heeft op het zonderlinge van deze toestand gewezen.
Siberische Snor Oudere N naam voor de
Siberische Sprinkhaanzanger ⇑.

Siberische Gestreepte Strandloper Oudere N naam voor de Siberische Strandloper ⇑
[NAE 1958; Voous 1980]. Hij gold als tegenhanger van de Amerikaanse Gestreepte Strand loper ⇑, welke later officieel Gestreepte Strandloper ⇑ is gaan heten. Voor deze laatste geeft NAE
1958 E Pectoral Sandpiper (de streepjes zitten nl.
op de borst) tegenover E Siberian Pectoral Sandpiper voor de Siberische Strandloper. Deze
namen zijn in zoverre minder gelukkig, daar de
Amerikaanse Gestreepte Strandloper, naast
Amerika, óók in Siberië broedt.

Siberische Lijster Zoothera sibirica (Pallas:

Siberische Sprinkhaanzanger Locustella
certhiola (Pallas: Motacilla) 1811. Recente N
naam [Udding & Slings 1994, DB 16(1): 9] voor
wat eerder Siberische Snor [Voous 1980] heette.
Deze zanger lijkt op de Sprinkhaanzanger, broedt
in Siberië en verschijnt uiterst zelden in de Lage
Landen. De naam is een boekennaam, die ten
opzichte van zijn voorganger een flink stuk
langer is geworden. Het tweede deel van de naam
(waarvoor zie sub Sprinkhaanzanger) functioneert als opgelegde ‘familienaam’ (zoals eerder
ook Snor); de zang van deze soort gelijkt namelijk
niet op die van Sprinkhanen. D Streifenschwirl,
E Pallas’s Grasshopper Warbler; certhiola is de
verkleinvorm van Certhia, de Boomkruiper; aan
deze soort deed de Siberische Sprinkhaanzanger
Pallas kennelijk denken.

Turdus) 1776. Lijster, die broedt in Midden- en
Oost-Siberië. In N werd de soort al in september
1853 in Drenthe en oktober 1856 in Zuid-Holland geconstateerd (bemachtigd), reden waarom
hij vermeld staat in Schlegel 1858 (onder de huidige naam). Nadien zijn er in N echter geen (officieel erkende) wn.en meer gedaan. De N naam is
een vertaling van de wetenschappelijke naam,
evenals fries Sibearyske Lyster, E Siberian
Thrush, D Sibirische Drossel, zweeds Sibirisk
trast, F Grive sibérienne, Sp Zorzal siberiano en
R Sibirskij drozd. Het benoemingsmotief zou
men kunnen aanvechten (er broeden zoveel soorten Lijsters in Siberië), maar in alle talen is het
element ‘siberisch’ meegenomen [NAE 1958;
Bibi 1995].
In Houttuyn 1762/63 vindt men geen enkele N
vogelnaam met ‘siberisch’. De avifauna van Siberië was in die tijd zo goed als onbekend. Pas door
de reizen van Pallas (gedurende 1768-1774) is

Siberische Strandloper Calidris acuminata
(Horsfield: Totanus) 1821. Recente N naam voor
wat eerder Siberische Gestreepte Strandloper ⇑
heette. Deze laatste gold als ‘geografische tegenhanger’ van de Amerikaanse Gestreepte Strandloper ⇑, hoewel deze laatste óók in Siberië broedt!
De Siberische Strandloper is een in de Lage Landen zeer zeldzaam verschijnende Strandlopersoort uit Siberië. Het eerste geval was pas van 3
september 1989 te Longchamps (Namen, België)
(ontdekker Marc Ameels c.s.) en het tweede van
14 september 1989 in Philippine (Zld) (ontdekker Luc Bekaert) [DB Nieuwsbrief 1(10): 145-148
(1989)].
In veel andere talen is de soort genoemd naar
z’n wat spitse staartomtrek (bijv. huidig E Sharptailed Sandpiper), wat ook de basis was voor zijn
wetenschappelijke naam.
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Siberische goudlijster Oude N naam voor de
Goudlijster ⇑ [Rynja 1983].

SIBERISCHE TALING – SIKKELEEND

Siberische Taling Anas formosa Georgi 1775.
Uit Noordoost-Siberië afkomstige kleine Zwemeend (=Taling), die in vroeger jaren (op 8 maart
1909 voor het eerst in N) in de Lage Landen werd
waargenomen en/of gevangen. De naam werd
voorgesteld door CNNV 1946 en wordt gebezigd
door Kist 1956 (Limosa 29: 137-140) en NAE
1958. Kolbe 1981 noemt Baikaltaling ⇑, welke
naam vermoedelijk onder waterwildverzamelaars gebruikelijker was (/is). Fries Sibearyske
Tjilling [ViF 1976].
Sidesturt Officiële friese naam voor de Pestvo-

gel ⇑ [Boersma 1972], overeenkomend met
Zijdestaart ⇑. De Vries 1928: Sidestirt; in De
Vries 1911 staat Sidenstert als helgolandfriese
naam vermeld, naast de westerlauwerske namen
Pestfûgel, Lakfûgel.
De friese naam past goed bij de namen in de
‘omgevende’ landen, zoals D Seidenschwanz
(eerste vermelding 1552) en die in de talen van
Scandinavië waar de soort broedt en waar de
naam unaniem in zweeds, noors, deens en ijsl (in
vertaling) ‘zijdestaart’ is (maar hier schijnt de
naam toch uit het D overgenomen te zijn). De E
volksnaam Silk Tail (eerste vermelding 1685) is
volgens Lockwood 1993 een vertaling uit het D.
De naam lijkt naar het mogelijk zijdezachte
verenkleed van de vogel te verwijzen, maar ws. is
de etymologie toch anders en verwijst de naam
naar het mooie verenkleed van de soort; zie hiervoor sub Zijdestaart. – Voor de etymologie van
fries sturt ‘staart’ zie sub Staartmees.

Sierlijke Stern Sterna elegans Gambel1 1843

1

William Gambel (1819/1821(?)-1849) maakte
in 1843 een tocht door het Westen van Amerika. Naar hem zijn de Gambel’s Quail Callipepla gambelii en de Mountain Chickadee
Parus gambeli genoemd [Evans 1993; Jobling
1991].

Sijs Sijsje Carduelis spinus (Linnaeus: Fringilla) 1758. Fries Syske, Siis, Sysjen, gronings
Sieske. Klanknabootsing van de vluchtroep:
“(t)siiiz”. Houttuyn 1763 geeft als N naam
Sysje ⇑.
ETYMOLOGIE N Sijs(je) <Cijsken, Sijsken [VK
c.1618] <mnl sijskijn, sîseken, tsîsel <mnd
czîtze, sisek.v D [Erlen]Zeisig <mhd zisic
v
v v
<tsjechisch Cí zek, verkleinwoord van ci z; pools
·
Czyv z(yk);
R Tsjízj(ik); hongaars Csíz (leenwoord uit het slavisch?). E Siskin <nederduits
siskin (volgens Lockwood 1995 verschrijving in
Turner 1544, waardoor het (neder)duitse woord
via de boekentaal in het E terechtkwam); noors
Sisik; zweeds Siska; deens Sise. Naar Lockwood
komt het woord oorspronkelijk uit het tsjechisch
via de handel in kooivogels. Dat zou ook het slavische woord in het hongaars (een niet-slavische
taal!) verklaren. F Tarin (1350) des aulnes wordt
door Robert 1993 ook opgegeven als een waarschijnlijke onomatopee, maar dan ws. naar de
‘tetterende’ zang (aulne =‘Els’).
Sysje Oude spelling van de huidige naam
Sijs(je) ⇑, zoals aan te treffen bij Houttuyn 1763.
De y werd toen in het N als diftong uitgesproken
(van oorsprong is het (mnl) Siseken met [ie]klank). In fries Syske ⇑ klinkt de y als een korte [ie].
Sikkeleend Verouderde N naam [Rutgers
1964] voor de Bronskopeend ⇑.
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[?]. Synoniem: Thalasseus elegans. De huidige N
naam is ws. naar de Am/E Elegant Tern, gezien
ook de grammaticaal slechte N naam Elegant
Stern in Campbell 1975. Een andere oudere N
naam luidt Kleine Koningsstern [deze én de
naam van het lemma in Löfgren 1985]. De eerste
wn. in de Lage Landen van deze westamerikaanse soort was op 12 juni 1988 te Zeebrugge
(WVl) door Peter Boesman [DB 14(5): 161-169]
en de tweede op 9 juni 2002 aan de Wassenaarse
Slag (ZH) door Tim den Outer (deze wn. behoeft
nog goedkeuring).
Zelfs in Bent 1921 was over deze soort nog
maar weinig bekend; wel staat er zijn naam verklaard: “This beautiful tern well deserves its
name, for in color, form, and behavior it is certainly one of the most elegant of our sea birds …”
F Sterne élégante [Gutiérrez 1998, DB 20(1): 5]
en D Schmuckseeschwalbe [Jonsson 1992]

hebben ongeveer hetzelfde benoemingsmotief;
zweeds Aztektärna [Olsen & Larsson 1994] verwijst (enigszins onnauwkeurig) naar het broedgebied van de soort (net als D Aztekenmöwe
‘Lachmeeuw’, maar deze naam is zelfs nog minder nauwkeurig, want deze Meeuwensoort
broedt in een veel groter gebied dan waar vroeger
de Azteken woonden).
ETYMOLOGIE N sierlijk <mnl sierlijc, cierlijc,
chierlijc is een afleiding van het ww. sieren <mnl
sieren, cieren, chieren, tsieren. D zieren is een
afleiding van D Zier ‘sieraad’ <mhd ziere <ohd
ziari (znw. en bnw.). De woorden zijn verwant
met N tieren.

SILENKR ĒPER – SJHIETEJAGER

Silenkrēper Algemene helgolandfriese naam
voor een aantal soorten waaronder de Rietzanger
Acrocephalus schoenobaenus. Reichenow 1920
geeft voor dezelfde soorten (waaronder ook
Sprinkhaanzanger Locustella naevia) helgolandfries Süllenkröper op. Meer sub Snilekrûper.
Sint-Maartensvogel Volksnaam voor Blauwe
Kiekendief (F Busard Saint-Martin) en Bonte
Kraai, omdat deze ons land zo tegen 11 november (Sint-Maarten, feestdag van de heilige Martinus) als wintergast plegen te bezoeken. B&TS
spellen Sint Maartenvogel. Ook is Sint-Maartensgans: Gans, die met Sint-Maarten wordt
geslacht. Zie ook volgende. In Houttuyn 1762
(p.143 en 622) valt de naam “St. Martens-Vogel”
naar aanleiding van een “Arend … die in Vrankryk zeer gemeen is en aldaar genoemd wordt le
Jean le blanc of St. Martens-Vogel …” Houttuyn
brengt deze in verband met de “Pygargus” op
Tab.II in Jonstonus 1660; het is tamelijk waarschijnlijk dat de naam zo in B&O 1822 bij de
“Falco Cyaneus L.” terechtgekomen is, waar als
N namen genoemd zijn: “De lichtblaauwe Valk,
de Zwemmer, St. Maartens vogel.” (p.422). B&O
1822 kenden de (huidige) Circus pygargus
(=Grauwe Kiekendief, ⇑) nog niet als in N voorkomende soort.
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Sint-Maartensvogeltje Sintermerte(n)s
veugelke Volksnaam voor het Goudhaantje
[Vroeg 1764 p.16] of ook wel de Grote Bonte
Specht. Het Goudhaantje is vooral een wintergast in N, of verschijnt althans tegen 11 november (Sint-Maarten) in tuinen, waardoor het aan
de mensen opvalt. Meertens 1971 oppert dat de
limburgse volksnaam Meertje (=Kneu) misschien met het Sintermertens veugelke samenhangt, ws. op grond van overeenkomende letters
in de naam. J P G Gommans 1967 (in het Vogeljaar 15(5): 422) maakt aannemelijk dat in het
folkloristische kinderliedje “Sinter mertens
vögelke haet ein roëd kögelke … en ein blauwe
sjtertje …” de IJsvogel bedoeld wordt. “Kögelke”
moet dan geïnterpreteerd worden als ‘jasje’ (kogel
=kovel, keuvel =kap of kapmantel). Het klopt
ook mooi met F Martin-pêcheur (<Martinetpêcheur (1553)) = Oiseau Saint-Martin ‘IJsvogel’, genoemd naar de heilige Martinus. Mogelijk
is met Lat Martini avis (letterlijk ‘de vogel van
Sint-Maarten’) dezelfde soort bedoeld. Hier echter treedt verwarring op met Lat Martis avis (letterlijk ‘de vogel van de oorlogsgod Mars’) (ook:
picus Martius) waarmee ws. de Zwarte Specht

Dryocopus martius werd bedoeld. De vogel had
althans een rode kuif. Bij gebrek aan Zwarte
Spechten (destijds!, Middeleeuwen) is in N hiervoor wellicht intuïtief de Grote Bonte Specht
gekozen, waarvan het % ook iets rood aan het
achterhoofd heeft. Het “roëd kögelke” (‘rood
kapje’) uit het kinderliedje past er dan goed bij.
Minder past het bij het Goudhaantje dat immers
een oranjegeel kapje heeft. Maar “het blauwe
staartje” past alleen maar goed bij de IJsvogel.
Ook voor de IJsvogel geldt dat hij vooral tegen de
winter (zeg 11 november) goed aan de mensen
gaat opvallen. [Pannekeet 1990 p.165; Jobling
1991 p.141; vgl. ook ‘Kinderspel en Kinderzang
1’ voor een iets andere tekst van het liedje
(“kapeugeltje”)].
Het is mij nog onduidelijk, aan welke naam
F Martinet ‘Gierzwaluw’ gekoppeld is. “Boodschapper van Mars” zou het als verklaring goed
doen, maar Robert 1993 en C&C 1995 verwijzen
naar de eigennaam Martin. Hiermee kan SintMaarten zijn bedoeld, maar in dit geval moet
men diens naamdag (11 november) vergeten,
want de Gierzwaluwen zijn dan al hoog en breed
uit Europa verdwenen! Het F woord Martin(et) is
in het E overgegaan en is daar de benaming voor
veel vogelsoorten geworden, bijv. House Martin
=‘Huiszwaluw’; Martinet (lok.) =‘Gierzwaluw’
[Lockwood 1993 p.100].

Syske Officiële friese naam voor de Sijs ⇑
[Boersma 1972]. In De Vries 1911: “Siis ef Sys en
Siiske ef Syske.” Een fries gezegde luidt: In bulte
siis, in bulte iis ‘Veel Sijzen, dan komt er veel ijs
(/een strenge winter)’ [ViF p.1333]. Siis en Sys
worden niet hetzelfde uitgesproken: in Siis is de
[ie]-klank lang, is Sys is hij kort (maar nooit heeft
Sys de [i]-klank van ‘pit’).

Sjaak Naam voor de Kauw in Hunsel (L) en
Echt (L), in Mechelen-aan-de-Maas (BL) ook
Dolle Sjaak1 [WLD]. Hier in de buurt ook Tjaak ⇑
en Tsjaak. Alle namen zijn onomatopoëtisch; de
ono wordt als mansnaam weergegeven. Vgl. ook
Jakkob.
1

Dolle in Dolle Sjaak zal wel een vervorming
van Dool ⇑ zijn.

Sjhietejager Naam bij oostendse zeelui voor
“zwarte meeuw uit koude streken” volgens Desnerck 1972 [WVD 1996, p.196]. De naam werd
ook ingekort tot Shjietejaar. Het eerste deel is

SJOUWERMAN – SKATEKSTER

‘scheet’, het tweede ‘-jager’. Op Texel is Skeetejager ⇑ een vergelijkbare naam.
Zie Jager, Kleine Jager en Scitvalck.

Grote Mantelmeeuw

1

Volgens Mackensen 1985 ook in omgekeerde
richting: ”… das niederländische Zeitwort
sjouwen =‘Lasten watend von Bord tragen’.”

Sjroet Limburgs voor Schroet ⇑ = Kalkoen. Zie
ook sub Wilde Schroet.
Skatekster Officiële friese naam voor de
Grauwe Klauwier ⇑ [Boersma 1972]. ViF p.1081
geeft de naam van het lemma óók, maar geeft geen
verklaring of etymologische achtergrond, ook niet
op p.77-80. Zie hiervoor sub Schat-Aakster ⇑.
De Vries 1911 en 1928 geeft als namen voor de
soort: “Wirger, Wurgert en Reade Wirger; sims
ek: Skatekster.”, maar “Yn de Wâlden en Stellingwerven” draagt de Klapekster de naam van
het lemma.
Albarda 1897 geeft een aantal volksnamen op
voor de Grauwe Klauwier, waaronder Schatekster.
Er staat niet bij voor wáár in N die naam geldt.
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Sjouwerman Officiële friese naam voor de
Grote Mantelmeeuw ⇑ [Boersma 1972]. Fries
sjouwer of sjouwerman was (/is) ‘iemand die
(uit hoofde van zijn beroep) zware lasten moet
sjouwen’. Bij de naamgeving van de Grote Mantelmeeuw is vermoedelijk gedacht aan de “kolenboer”, de man die zakken antraciet en steenkool
bij de mensen op hun huisadres afleverde. Daarbij
zal dan de suggestie geweest zijn dat de pikzwarte
mantel (/rugzijde) van de overigens witte Grote
Mantelmeeuw gemorst kolengruis was. De volksnaam Kolensjouwer (wáár? en wannéér?) sterkt
deze argumentatie [B&TS p.124].
Boersma in ViF 1977 geeft een andere (m.i. minder overtuigende) visie op het benoemingsmotief:
“De fûgel hat de namme Sjouwerman krige
nei syn sjouwerige manier fan rinnen [lopen].”
De Vries 1912 heeft de naam van het lemma,
herhaalt deze in 1928. Albarda 1897 geeft hem
niet.
ETYMOLOGIE N/fries sjouwerman >nederduits/D Schauer, Schauermann. Het is een ss.
van sjouwer en man, en sjouwer is het nomen
agentis bij het ww. sjouwe. Dit ww. is ingweonisch van oorsprong en heeft als oudste vindplaatsen 1671 (van N sjouwen) en 1869 (van
fries sjouwe) [VT]. Een E equivalent is (mij) niet
bekend. NEW en vDE verbinden met hindelopens
seeuwe (‘sjouwen’) en mnl seeuwen, zeeuwen
‘zeewaarts koers houden’ (<zee). Deze laatste

betekenis komt gedeeltelijk overeen met die van
‘door ondiep kustwater victualie en lading naar
een op de rede liggend schip overdragen’1 welke
verbonden was met het ww. seeuwen en/of
sjouwe(n) (welk van de twee wordt uit de etymologische woordenboeken niet duidelijk), maar VT
2000 en Tollenaere 2003 achten het verband van
seeuwen en sjouwe(n) met zee niet overtuigend
aangetoond.
Van belang voor de discussie is de etymologie
van N sjouw/ fries sjeau, sjou ‘seinvlag van een
op de rede liggend schip’ (1657). Sjouw zou ten
nauwste met sjouwe(n) kunnen samenhangen,
bijv. als men de vlag in sjouw had, was dit het
teken dat men van victualie en lading voorzien
wenste te worden (dit is de mening van vDE).
Maar sjouw ‘seinvlag’ zou ook verwant kunnen
zijn met kampens schiw ‘sein aan het werkvolk
dat het etenstijd is’ en achterhoeks schiw ‘vogelverschrikker’, en dan met schuw (de mening van
NEW 1971 en VT 2000). {Nog weer anders in
Pannekeet 1984 (1990), die westfries sjouw ‘lege
mand op een hoge stok die diende als teken voor
de bulloper die in aantocht was’ wil verbinden
met E show, D Schau (en dus N schouwen). Deze
woorden zijn mogelijk wel verwant, maar op grotere afstand; alle gaan nl. terug op idg *skeu-.
Maar schouwen gaat terug op (west)germaans
*skauwōn [NEW] (vgl. Klankwet nr.21) en schuw
(indien de mening van NEW correct) gaat terug op
germ *skuPa- of *sku(()wa- [VT].}

SKEETEJAGER – SKIERE WETTERGRIL

Skeetejager Volksnaam op Texel voor Kleine
Jager ⇑ en Grote Jager [Dijksen 1992]. De naam
komt overeen met helgolandfries Skétendjâger
‘Kleine Jager’ [De Vries 1928]. De spelling djâger
is in het helgolands verplicht, maar men kan
lezen alsof er stond jâger. Identiek is oostends
Sjhietejager ⇑. Zie ook Schytvalk en Strontjager.
Skelfink Officiële friese naam voor de Vink

⇑

(en zie sub Schildvink) [Boersma 1972]. De
naam staat ook, naast nog drie andere friese, in
de Vries 1911/1928. Albarda 1897 noemt 13
volksnamen voor de Vink in geheel N. Daaronder bevindt zich “Schelvink”; dit moet de ‘hollandse vertaling’ van fries Skelfink zijn. B&TS
1995 noemt ook nog een “fries Schillevink”.
Deze naam kon ik niet terugvinden.
Het eerste deel van de naam moet ws. niet
geïnterpreteerd worden als ‘scheldende’ en
mogelijk ook niet als ‘schel (klinkend)’. Als de
verwantschap met E Sheld Apple ‘Vink’ en N
Schildvink juist ingeschat is, betekende het
oorspr. ‘bont’ (verwijzend naar de zwart-witte
tekening op de vleugels). {Fries skelfink ‘scheldend vrouwspersoon’ is figuurlijk gebruikt. Het
geeft geen inzicht in de etymologie van de vogelnaam Skelfink.}

Skierdoper Friese volksnaam voor de Zomertaling ⇑. De Vries 1912 geeft: “Skiertjilling,
Skierdoper ef Skierdôbber.” Fries skier hier
‘grijs’, naar delen van het kleed van het %. Het
woord -doper is afgeleid van het friese ww. dobberje ‘dobberen, drijven’: de Zomertaling is een
niet-duikende Eendensoort, die dus constant
(hoog) op het water drijft. Voor de etymologie van
skier zie die van schier sub Schierling.
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Skiere Goes Officiële friese naam voor de
Grauwe Gans ⇑ [Boersma 1972]. Albarda 1897
gaf (in N vertaling) de friese naam Groote
schiere en de groningse Schierling ⇑. Fries skier
kan hier zowel ‘grijs’ als ‘grauw’ betekenen. Voor
Goes zie sub Gans.
Skiere Hoanskrobber Officiële friese naam
voor de Grauwe Kiekendief ⇑ [Boersma 1972;
ViF 1976]. Net als bij N grauw en vaal het geval
is, kan ook fries skier nogal verschillende tinten
weergeven; de Skiere Hoanskrobber is heel
anders van kleur dan bijv. de Skiere Mok ⇑. De
Vries 1911 geeft daar waar de friese naam had

Grauwe Kiekendief

moeten staan een “?”, vermeldt wel de volksnamen Beul en Keninebeul (letterlijk ‘Konijnenbeul’) op Schiermonnikoog. De Vries 1928 heeft
dan opeens vijf verschillende friese volksnamen
(naast de twee genoemde voor Schiermonnikoog), maar daaronder níét de naam van het
lemma. – Voor Hoan(ne)skrobber zie aldaar.

Skiere Krie Friese volksnaam voor de Bonte

Kraai ⇑. Schiere-krie is wat Albarda 1897 opgaf,
maar dat was de N vertaling. Skierroek ⇑ is de
officiële friese naam voor deze. Skier heeft in het
fries de betekenis ‘grijs, grauw, vaal’. Verwezen
wordt naar de lichtgrijze veerpartijen op o.a. mantel en buik, die de Bonte Kraai van de Zwarte Kraai
onderscheiden. Krie is fries voor Kraai. Een groningse volksnaam luidt Grieze Lummel [VPG].

Skiere Mok Officiële friese naam voor de
Grauwe Pijlstormvogel ⇑ [Boersma 1972]. ViF
1976 noemt geen friese naam, vermeldt (terecht)
de soort niet (voor het vasteland van Friesland),
maar de Noordzee langs de friese Waddeneilanden zal de soort vanaf 1970 (vele) officieel
erkende waarnemingen hebben opgeleverd (vgl.
ANV 1987 p.59). De Vries 1912 plaatst een “?”
waar de friese naam had zullen staan. Voor Mok
zie aldaar.
Skiere Swel Een friese volksnaam voor de
Oeverzwaluw [ViF p.1041]. Deze soort is van
boven vaal van kleur (vaalbruin); fries skier ‘grijs,
grauw, vaal’.
Skiere Wettergril Officiële friese naam voor
de Grauwe Franjepoot ⇑ [Boersma 1972]. ViF
1977 gaf deze friese naam ook, maar “wettergril”

SKIERKERT – SKOET

nogal inconsequent met een kleine letter.
De Vries 1928: “Skiere Wettergril ef Skier
Wettergriltsje.” De Vries 1912 had alleen nog
maar de helgolandfriese naam: Letj Swummerstenik. Albarda 1897 vermeldt een wn. op 22
augustus 1889 bij Engwierum (Fr), welke vermoedelijk de eerste voor Friesland is; een friese
(volks)naam geeft deze bron (dan ook) niet. In de
naamgeving volgt het fries misschien het N
(skier ‘grauw’) maar skier ‘grijs’ zou óók kunnen.
In het ‘mooie’ zomerkleed werd de soort aanvankelijk kennelijk zelden waargenomen. Fries
Wettergril letterlijk ‘water-strandloper’, geen
onaardige naam gezien het o.a. zwemmend foerageergedrag.

Skierkert Friese volksnaam voor de Bonte
Kraai, welke officieel Skierroek ⇑ heet. Bij Albarda 1897 Skjirkert.
ETYMOLOGIE Skierkert is ws. het nomen agentis dat behoort bij het ww. skierkje (=skierje)
‘grijs worden’. Voor nomina agentis op -t zie Teapert, Wurgert en Kwikkert (sub Kwid). Mogelijk
is -kert als suffix gaan optreden, en werd het, na
assibilatie van de k, als -tsjert achter de woorden
grau en giel geplaatst om de vogelnamen Grautsjert ⇑ en Gieltsjert ⇑ te vormen.

Zomertaling ⇑, ws. naar de grijze flank en
schouderveren van het %. Boersma 1972 geeft
Skiertsjilling, maar ViF 1976 en Zantema 1992
prefereren de spelling van -tjilling zonder s. Voor
-tjilling zie Taling. Albarda 1897 gaf Schierteling,
maar dat is de N vertaling van de friese naam.

Skoar Friese volksnaam voor het Nonnetje [De
Vries 1928]. Mogelijk is deze naam verwant met
het tweede element in fries Rotskear ⇑ (=Grote
Zaagbek in Bantega).
ViF (p.258) verklaart Skoar als onomatopee.
Dit is minder ws., omdat men Nonnetjes in de
Lage Landen, als ze hier overwinteren, nooit
hoort. De helgolandfriese naam voor de Aalscholver is Klewskârver, waarbij klew =‘klif’ [De
Vries 1928]. Het tweede element kan ook korter:
deens Skarv = Aalscholver. Ik denk dat het dít
woord is, dat we te pakken hebben bij de friese
namen voor twee van de drie Zaagbekken; Zaagbekken herinneren sterk aan Aalscholvers, afgezien van de kleur dan.
N.B.: N ‘schaar’ zou op de getande snavel kunnen slaan, maar is niet aan de orde: het friese
woord is skjirre! [Visser 1993; Zantema 1992;
mb.98J,21].

Skoet Officiële friese naam voor de Zeekoet ⇑
[Boersma 1972]. In ViF 1977 is deze naam de enig
genoemde. De Vries 1928 vermeldt: “Skût ef
Skoet. Noardfrysk (Helgolân): Skút ef Skyt.
Ingelsk (yn Yorkshire): Skout.” De Vries 1912
geeft maar één friese naam; dit is (verrassenderwijs) Sékoet; en voor Helgoland: Sküt, Skit
(Skút, Skyt). Albarda 1897 noemt geen volksnamen voor de Zeekoet, dus ook geen friese.
ETYMOLOGIE In tegenstelling tot de verwachting dat Sékoet de primaire friese naam is
geweest (immers van alle hierboven genoemde
vindplaatsen de oudste) lijkt toch Skût de primaire naam. Dit op grond van de gelijkenis met E
Skout, Scout, Scoot ‘Zeekoet’ (waarvan geen vormen als *Sea-coot etc. voorhanden zijn) en op
grond van het in het fries niet of zelden voorkomen van het grondwoord koet, in elk geval niet in
de friese namen voor de Meerkoet (fries Markol,
Blêsein, Poep etc., maar géén *Markoet!).
De E naam is bekend sedert 1596 (Skout).
Schots Skuttock is ws. ook verwant. Het woord
komt ws. niet oorspr. uit de noordse talen, want
ook nu komt er niets dergelijks daar voor. Ik
vond slechts één gelijkende naam (Sjøkutt) onder
14 noorse volksnamen voor de Kleine Alk en
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Skierroek Officiële friese naam voor de Bonte
Kraai ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 geeft als
friese namen voor de Bonte Kraai: “Skiere-krie,
Skierroek en Skierkert.” en in 1928: “Skiere
Krie, Skierkert en Skierroek1; sims ek: Bûntrôk
en Winterkrie.” In de voetnoot staat: “Dit is forkeard, de fûgel is gjin Roek, mar in Krie en wirdt
ek yn alle oare Germaenske spraken Krie
neamd.” Dit is op zichzelf juist, maar de woorden Kraai en Roek worden toch nogal eens door
elkaar gehaald (vgl. bijv. achterhoeks Zoadkraeje
(Zaadkraai) en E Barefaced Crow, namen voor de
Roek). Skierroek toont nu juist aan dat de friese
naam niet een ‘goedkope’ vertaling is van elders.
Fries skierroeksiis ‘dunne laag ijs’ (waar nog nét
de Bonte Kraai (als wintergast) op lopen kan zonder er doorheen te zakken!) toont de vaste plaats
die Skierroek in het friese idioom inneemt.
{Zou de E familienaam Sharrock misschien
overeenkomen met fries Schierroek? Te denken
valt aan een eerder *Sheer-rook, waarna door
assimilatie de [ie] en de [oe]-klanken naar de
middenpositie (in de klinkerdriehoek van Hellwag) werden verplaatst. (Tim Sharrock is de
Engelse auteur van o.a. Rare Birds in Britain and
Ireland 1976.)}

Skiertjilling Officiële friese naam voor de

SKOLFER – SKRIES

géén onder vijf noorse volksnamen voor de Zeekoet. De etymologie wordt door Lockwood 1993
gezien als “imitative of the call of the juvenile
bird”, maar het is niet juist om de naam als een
zuivere onomatopee op te vatten. Eerder schuilt
hier E shout ‘schreeuwen’.

Skolfer Ielskolfer Friese volksnaam voor de
Aalscholver ⇑; zie ook Schollevaar.

466

Grote Jager

Skraits Officiële friese naam voor de Jagers
(geslachten Stercorarius en Skua). Ook Skraaits
[Zantema 1992]. De Vries 1912 spelde Skraits of
Skreits. Eigenaardig is dat oudere opgaven van de
naam voor de vogel vooralsnog ontbreken. Zo
noemt Albarda 1897 de naam bijv. niet. Wel is er
een opgave van het woord schraeyts uit 1747 (J
Althuysen, Friesche Rymlery), maar daar verwijst het niet naar een vogel; het heeft daar de
ook nog heden geldende betekenis van ‘lang en
mager persoon’. Dit is een moeilijk punt bij de
overigens erg leuke etymologie die Boersma &
Miedema (1976) voorstaan.
ETYMOLOGIE Boersma & Miedema 1976 geven de volgende etymologie de voorkeur: fries
Skra(a)its <Skreits <*sker-eitsje <*sker(n)-êteke ?<*skarn-âte-ka (‘mest-eter-tje’). Oudfries
skern ‘mest’ zit nog in fries (rûch)skerne (ook:
(rûch)skarne) ‘mestvaalt’; de n zou door assimilatie uit de naam verdwenen kunnen zijn. De k
van de verkleiningsuitgang -ke is gepalataliseerd
tot -ts, wat in het fries veel voorkomt (vgl.
Hoants =Kemphaan, letterlijk ‘haantje’). Hierbij
is ook de t uit het element -ête- ‘weggeassimileerd’, althans samengevallen met de t van het
verkleiningssuffix -ts.
Deze etymologische gang van zaken zou geweldig recht doen aan de zeer typische manier van
voedselbemachtigen van Jagers (vgl. de naam
Strontjager). Merkwaardig is echter dat men in
1747 en 1897 vergeten was dat het woord betrekking had op een vogel. Weliswaar gaan Boersma
& Miedema uit van overdrachtelijk gebruik van

schraeyts ‘lang en mager persoon’ in 1747, maar
waaruit bestaat het gemeenschappelijke? Het
gegeven ‘mest-eten’ is in de dichtregel van
Althuysen op geen enkele manier aan de orde.
Het gegeven ‘lang en mager’ (als Magere Hein, de
Dood) is ws. van toepassing in de dichtregel,
maar deze gegevens zijn niet echt van toepassing
op Jagers in het algemeen. Zelfs de Kleine Jager is
een robuuste vogel waaraan de verlengde middelste staartpennen, als ze er al zijn (meestal níét
namelijk!), niet veel veranderen.
Een andere belangrijke vraag is, of de niet
varende Friezen de vogel eigenlijk wel kenden:
het antwoord daarop moet ws. ontkennend luiden.1 – In dat geval is van temeer belang, de
andere etymologische mogelijkheid, die Boersma
& Miedema noemen, niet te veronachtzamen.
Deze behelst een afleiding van oudfries skrêd ‘afsnijding’; te vergelijken met E shred ‘flard’ of
eventueel een ander oudfries woord dat overeenkomt met mnd schrade ‘dor, mager’, waaruit
schraeyts zowel naar vorm als naar betekenis uitstekend te verklaren is.
De vogelnaam is dan dus in tegenstelling tot
bij de uitverkozen mogelijkheid, juist secundair,
overdrachtelijk van aard. Een goede overdrachtsbasis is de betekenis ‘dood en verderf zaaiend’,
want dat is wat Jagers onder de door hen belaagde
Meeuwen lijken te doen. Dit zal vooral opgemerkt zijn door Friezen die op een schip op zee
voeren.
1

Hoe weinig de Jagers in Friesland bekend
waren (zeg vóór 1900) blijkt uit ViF 1977
p.763-766. Het merendeel van de toch al weinig gevallen van binnenlandwaarnemingen zal
zieke en stervende vogels betroffen hebben, die
het kenmerkende gedrag dan dus niet vertoonden.

Skreau-earn Officiële friese naam voor de
Schreeuwarend ⇑ [Boersma 1972]. Albarda 1897
noemt geen volksnamen, dus ook geen friese. De
eerste officiële wn. voor Friesland dateert pas van
3 mei 1994 (op Schiermonnikoog). Vandaar dat
De Vries 1911 nog een “?” plaatst bij waar de
friese naam had moeten staan. ViF behandelt de
soort niet.
Skries Officiële friese naam voor Grutto. De
-ie- is hier een dalende diftong (er moet worden
uitgesproken [skr§ds]), en dit geldt ook in de variante namen Skrie en Skrier [De Vries 1912].
Dezelfde variatie geeft de Vries 1928 voor de

SLACHFINK – SLECHTVALK

friese namen van de Rosse Grutto, te weten
“Heawylp, Reade Skries, Reade Skrier ef Reade
Skrie” (p.97). De Vries 1928 verwijst naar de E
volksnaam Shrieker in Norfolk voor de Grutto en
de Rosse Grutto; de betekenis ‘schreeuwer’ zal
voor zowel de E als de friese namen geldig zijn.
Dit klopt goed voor baltsende en broedende
Grutto’s in het voorjaar. Maar ook andere vogels
kunnen erg luidruchtig zijn, bijv. Tureluur
en Wulp ⇑; Houttuyn 1763 (p.221) meldde dat
fries Schrye in Friesland de naam voor Linnaeus’
Scolopax arquata (=Wulp) was!
ETYMOLOGIE De reden voor de variatie Skrie/
Skries/Skrier is niet eenvoudig te verklaren.
Tiersma 1999 noemt [skridz] “the underlying
form” (p.40) en gaat dus kennelijk uit van het
ww. skrieze ‘knarsen, knerpen, knisteren’. Maar
deze betekenis past niet bij de Grutto. Skrier zal
het nomen agentis zijn geweest bij oudfries skria
‘schreeuwen, roepen’. Maar ook de variant Skrie
is al erg oud: HG 1669 (p.59) vermeldt “Die Friesen nennen ihn ein Schrye” (wat op de Wulp lijkt
te slaan, maar dit kan een vergissing zijn; voor de
bestudering van het woord maakt het ook niet
uit), en dit citaat gaat mogelijk zelfs terug op Gesner 1555 (die de betreffende informatie van Gybertus Longolius (c.1544) zal hebben gekregen).
Ook in een plakkaat van Ernst Casimir uit 1628
wijzen lichtelijk verhollandst “de Schryevanghst”
en “vyffhondert Schryen” op fries *Skrye.
Skries kan een verstarde meervoudsvorm zijn;
het meervoud hiervan, Skriezen, vinden we o.a.
bij de friese dichter Pyt v.d. Burg in zijn bundel
Fersen [ViF p.681]. Ook kan de vorm ontstaan
zijn uit een woord als skriersaei ‘Grutto-ei’ [Halbertsma 1840; ViF], waarin de tweede r niet uitgesproken werd (vgl. bij Sterns; vgl. ook Tiersma
1999 p.28), zij het dan dat deze ontstaanswijze
dus ver vóór 1840, mogelijk zelfs voor 1555 (of
1544) al z’n beslag moet hebben gehad. De
mening van Boersma in ViF (p.682) dat Skrier de
oudere vorm en Skrie de jongere vorm zal zijn,
wordt voorlopig niet gestaafd door de jaartallen
bij de vindplaatsen; Boersma komt voor Skrier
niet verder terug dan Winkler 1886 (in diens
Freech-al).
Uit het kaartje in ViF (p.681) blijkt niet dat er
regiogebonden verschillen zijn tav Skrie, Skries
en Skrier. Wel is typisch voor het fries van de
Zuidwesthoek (het hindelopens), dat hier de
naam Skrees luidt [ViF].

Slangenarend Circaetus gallicus (J F Gmelin:
Falco) 1788. Arend, die zich voornamelijk voedt
met Slangen (vD 1970 spelde naar de toenmalige
regels voor de tussen-n ten onrechte Slangearend). In de Lage Landen komt deze soort
slechts zelden voor; de eerste wn.en zijn van
november 1907 en oktober 1959 [ZVN 1999].
Fries Slange-earn. Het eerste friese geval, een
vondst in de winter van 1962/63, werd door door
de CDNA niet langer aanvaardbaar geacht omdat
de maand van wn. niet nauwkeurig is geregistreerd. In plaats daarvan komt nu een met een
foto bevestigd geval van 27 oktober 1959 [DB 18:
170-172 (1996)].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1828 geeft
de N naam slangenarend voor Aquila brachydactyla, WOLF. Schlegel 1858 (p.48) spreekt van
“Arend-buizerden” als één der drie afdelingen in
de Buizerd-familie (Buteo), waarvan in Europa
slechts één soort voorkomt, de “Circaëtos gallicus”. De motivatie voor de naam ‘Arend-buizerd’
is eigenlijk heel goed: de manier van vliegen
(waarbij inbegrepen het zgn. ‘bidden’) is nogal
Buizerd-achtig, terwijl de soort de grootte en
allure heeft van een Arend. Albarda 1897 gebruikt vervolgens de naam Arend-buizerd ⇑ voor
de soort (niet voor de afdeling).
Snouckaert 1908 grijpt weer terug op Slangenarend als een hem geschikt lijkende vertaling van
D Schlangenadler, ter vervanging van Albarda’s
naam. Ook Van Balen 1915 gebruikt de naam
Slangenarend voor C. gallicus. Voor het geslacht
formuleert hij: “De Slangen-Arenden of SlangenBuizerden (Circaëtus)”.
ETYMOLOGIE N Slang <mnl slange (Bern.
c.1240), slanghe (4e kw. 13e eeuw) [VT] <oudnederfr slango; fries slang(e); drents slange <oudsaksisch slango; D Schlange <mhd slange <ohd
slango. N Slang is verwant met (/staat ablautend
naast) het ww. slingeren, iteratief van mnl
slingen ‘(zich) kronkelen’ (vgl. riviernaam Slinge
in de Achterhoek), D schlingen en oudengels
slingan (>E to sling). Voor het tweede element
zie Arend.
Slechtvalk Falco peregrinus Tunstall 1771.
Blok 1988: Deze Roofvogel duikt met zo’n snelle
vaart op zijn prooi, dat deze als het ware meteen
wordt vernietigd, ‘geslecht’. Deze uitleg is ook de
meest aannemelijke voor de E volksnaam Slight-
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Slachfink Friese volksnaam voor de Vink. De
naam is letterlijk ‘Vink die slaat’; het zingen van
de Vink noemt men “slaan”; vgl. Vinkenslag.

Slange-earn Officiële friese naam voor de
Slangenarend ⇑ [Boersma 1972; ViF 1976]. De
Vries 1911 geeft een “?”

SLET – SLIJKHAAN

Noardske Falk ⇑ en D Wanderfalke (vgl. sub
Waarûle) getuigen ervan; ook de soortnaam peregrinus (Lat voor ‘vreemd, buitenlands’; voor etymologie zie sub Akkerleeuwerik) en de oude D
naam Frembder Falck [Gesner 1555] wijzen daar
op. Houttuyn 1762 noemt (p.157) de Pelgrim,
waarmee de Slechtvalk moet zijn bedoeld (hij
correspondeert niet met één van Linnaeus’ Valken). De vogel werd echter vooral met begerige
ogen gadegeslagen door Valkeniers, en de naam
Slechtvalk is ws. dan ook uit die kringen afkomstig [mb.99D,15]. In kringen van Valkeniers was
de Slechtvalk ws. wél de meest voorkomende
soort, de ‘gewoonste’ dus!
1
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Slechtvalk

falcon [Jackson 1968] waarin middelengels slight
of sleght staat voor ‘glad’, ‘met de grond gelijk
gemaakt’. {E slaughter en N slachting zijn verwant met het ww. slaan.} Voor fries Sljuchtfalk
[De Vries 1912; 1928] en Sljochtfalk [Zantema
1992] geldt hetzelfde. Ouder D Schlechtfalke
(níét in Suolahti 1909 en Wüst 1970; daarom
wellicht een leenwoord uit het N; officieel D
Wanderfalke) is op die manier vanuit het D niet
goed te verklaren.
In het ouder deens Slagfalk en ouder zweeds
Slaghök (beide stonden ws. voor de Slechtvalk)
staat het eerste element voor ‘slag’ of ‘slachting’.
Er is voor de N naam een alternatieve verklaring voor het element slecht, die bijv. vDE 1993
geeft, te weten slecht ‘gewoon, ordinair’ 1. D
gemeiner Falck (Schwenckfeld 1603), Sp Halcón
Común en een ooit door Gmelin 1788 gehanteerde wetenschappelijke naam Falco communis
passen daar ook bij.
Nu kan in N de Slechtvalk onmogelijk zo algemeen (gemeen, gewoon) geweest zijn dat dit in
een door het volk gegeven naam tot uitdrukking
werd gebracht. Men was zich integendeel van het
feit bewust dat de Slechtvalk h.t.l. alleen op
de trek voorkwam: Passagier ⇑, officieel fries

De betekenis ‘inferieur’ is hier niet van toepassing. De Slechtvalk is dus geen ‘slechte Valk’ of
‘gemenerik’.

Slet Oude volksnaam voor de Huismus op
Texel. Hier was vroeger een bezigheid het zgn.
slette droele ‘Mussen verrassen in hun slaap door
ze bij het licht van een door de vogelvanger meegedragen lantaarn te grijpen’ [Dijksen 1992 p.28]
Hier zal mnl droelen ‘foppen’ van toepassing
zijn, hoewel MH dit ww. als intransitief (onovergankelijk) opgeeft (en dus geen lijdend voorwerp
bij zich kon hebben).
ETYMOLOGIE De naam zal het overdrachtelijk
gebruik zijn van N slet ‘slordige of ontuchtige
vrouw’; er zijn veel meer van dergelijke scheldnamen voor de Huismus. Zie bijv. Kets. Als de
naam is gegeven toen mnl slet nog ‘vod, prul, lor’
betekende, is het scheldeffect iets minder, maar
de naam blijft oncomplimenteus.
Slijkhaan Alternatieve naam voor de Hop ⇑,
o.a. bij Houttuyn 1762: “… terwyl ’er anderen,
wederom, den naam aan geeven van Slyk- en
Stront-Haan, of wilde Haan.” Voor de motivatie
zie sub Drekhaan.
ETYMOLOGIE N slijk <mnl slijc, sliec; mnd
slīk; mhd slīch <ohd slīh; E sleek ‘glad’ <E slick
<oudengels slīc ‘listig’; oudnoords slīkr ‘visslijm’ [AEW]. Er is in de meeste talen ook een bijbehorend ww., dat ‘glad maken, smeren’ betekent
(vgl. sub Slechtvalk). Gr leios ‘glad, gepolijst’. Idg
*(s)leig <idg *(s)lei. Fins lika ‘slijk’ is uit het germaans geleend, nog vóór de Germaanse Klankverschuiving [Sijs 1998 p.37]. Zie ook sub
Lingenvogel (=Hop), waarin mnl lingene ‘drek’
etymologisch verwant is met slik.

SLYKWILSTER – SLUIJF

Slykwilster Officiële friese naam voor de Zil-

verplevier ⇑. Fries slyk ‘slijk, slik, slib’, naar de
biotoop van de soort, en dan vooral zilt slik; voor
Wilster ⇑. De naam van het lemma ontbrak bij
De Vries 1912 (“Sé-Wilster, Blanke Wilster ⇑;
helgolandfries Wyt Welster”). Zeewilster en
Blanke wilster werden ook door Albarda 1897 als
friese volksnamen vermeld, maar hier kennelijk
in N vertaling. Bij De Vries 1928 werd de naam
van het lemma op plaats twee ingevoegd. Bij deze
bron ook de volksnaam Strânwilster (letterlijk
‘strand-wilster’) bij Workum (Fr).

Slob Slobbe Slobber Slob-ein
Wetterslob(be) Friese namen voor de Slobeend, waarvan de eerste de officiële is. De Vries
1912 noemt alle namen van het lemma behalve
Slobber. Gezien deze vele variaties in het fries,
lijkt het aannemelijk dat de officiële N naam
Slobeend uit het fries is geleend of op het fries is
geïnspireerd. Slobbe is de officiële naam bij
Houttuyn 1763 en de eerstgenoemde naam voor
de soort bij B&O 1822. HG 1669 geeft de volgende
citaten waarbij de Slobeend in het spel is: “Hie
kan man nachsinnen, ob dieses der Vogel sey, so
bey den Friesen Slub genennet wird” (p.98) en
“Slub, ein Enten Geschlecht bey den Friesen,
also genannt, ist kleiner als die wilde Ent, doch
mit einem breitern Schnabel.” (p.100). Elders in
de tekst (p.99) wordt ook “Slup” gespeld en mv.
“Sluben”.
In tegenstelling tot het hollands heeft het fries
een paar zegswijzen met de naam van de vogel:
lizze as slobben ‘goed eieren leggen (van Kippen)’, en skite as in slobbe ‘erg weke ontlasting
hebben’; sa weak as slobbestront ‘zo zacht als
boter’; in (smoarge) slob ‘slons, slordig en vuil
vrouwspersoon’ [Boersma 1971 De Pompebledden 42; id. Boersma in ViF 1976; Zantema 1992].

Slobeend Anas clypeata Linnaeus 1758. Door

Slootmus Sloot-Musch Slootmusch Volksnaam voor de Rietgors ⇑ volgens WBD 2001 (in
Tilburg en Goirle (NB)) resp. in NV 1770 (daar de
enige naam voor de soort) resp. in B&O 1822 en
Schlegel 1858 (locatie van de naam daar niet
genoemd).
Sloot is gemotiveerd, omdat de soort vochtige
biotopen prefereert met Riet; langs de (brabantse)
sloten was dat kennelijk (vroeger) het geval. Maar
gezien het voorkomen van de naam in NV was hij
wellicht van hollandse oorsprong.
De Rietgors lijkt enigszins op een Mus, en
heeft daarom méér volksnamen waarin dit woord
voorkomt (zie Rietmus en Gagelmusch).
ETYMOLOGIE N sloot: <mnl sloet (c.12801287), sloot ‘sloot, gegraven vaart’ [MH] <onl
sclota (966, plaatsnaam) [VT]; fries sleat <oudfries slât, maar de plaatsnaam Sleat (Sloten (Fr))
gaat terug op Sloten (1384) [BSP]; achterhoeks
sloot; mnd slôt.
Men gaat uit van germ *slauta, ablautsvorm bij
sluiten. Klankwet nr.21. Een sloot is dan de
(om)sluiting van een ‘blok’ waarvoor zie sub
Blokduif.
Sluijf Oude N volksnaam voor de Kluut ⇑;
Albarda 1897 geeft de naam (zonder opgave van
locatie), en spreekt van “vroeger” (op p.77
gespeld Sluijf, op p.147 gespeld Sluijff). B&TS
spellen Sluif en geven bovendien de synonieme
naam Sluifhaan. De naam wordt vermeld op een
studieblad van de schilder Pieter Holsteyn (1653)
bij een (tamelijk knap) getekende Kluut, maar de
exacte spelling is niet goed vast te stellen; Beekman 2001 maakt er “slijeff”, maar *sluijff zal de
bedoeling zijn geweest.
Als Sluijf de uitspraak [sluuf] gekend heeft,
kan het net als Kluut als zuivere onomatopee
gebruikt zijn.
Weijnen 1996 noemt het woord sluif ‘overgeschoven bedekking’ en legt onder slob 2 de etymologie uit: noemt “het semeem ‘iets over iets
anders laten glijden’”. Dat beeld zit ook in de
gedachte van Beekman 2001 (“de beweging van

469

zijn opvallende kleuren redelijk bekende Eendensoort, die in delen van N broedvogel is. De soort
heeft bovendien een (voor een Eend) brede snavel, waarmee hij zijn voedsel van het wateroppervlak opslobbert, opslurpt. Vandaar ook de naam
Slobber. Zie ook fries Slob.
ETYMOLOGIE N slobberen (variant slabberen)
<mnl slobberen, slubberen ‘door modder of slik
lopen of waden’. De vogelnaam houdt verband
met fries slab(ber)je, slobje, slobberje ‘hoorbaar
en morsend drinken’ etc.; Boersma 1971: “Hja
slobberje graech yn ’t kroas fan ’e sleatten”; vD:
“de eenden slobberen in het kroos”. NEW geeft

i.v. slobberen fries slubberje; mogelijk is dit een
oudere vorm (vgl. citaten uit HG 1669 sub Slob).
Deze en andere woorden (E slobber =‘kwijlen’;
deens, noors slubre ‘slurpen’) zijn verwant met
mnl slobbe, slubbe ‘vuil, smerigheid’ [MH]; zij
komen plusminus overeen met slob 1 in Weijnen 1996 (slob 2 is het onder Sluijf ⇑ besproken
slob). VT geeft mnl *slobbe, slubbe, m.a.w. níét
overgeleverd.

SMELLEKEN

de snavel van de Kluut door de zachte modder”).
Men moet niet aan slepen of slijpen etc. denken
(vanwege de p, die in Sluijf niet gegeven is), maar
aan mnl sloven, in de betekenis van “schuiven,
vooral: over iets anders” [MH 1932] (vgl. E sleeve
‘mouw’).

Smelleken
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Smelleken Falco columbarius Linnaeus 1758
Een kleine Valk (de uitgang -ken is een verkleiningsuitgang; het woord is onzijdig), die de Lage
Landen op de trek bezoekt. Ondanks zijn kleinheid is het een felle Roofvogel; hij werd gebruikt
(vaak door de dames) in de Valkerij. % en & zien
er verschillend uit.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1762
(p.166) vermeldt Smirrel (welke nog steeds een
volksnaam in Limburg zou zijn [B&TS 1995];
WLD ‘behandelt’ het Smelleken niet). Deze naam
is wellicht (om wat voor misverstand dan ook1)
overgegaan op een “soort van duif met witte hals
en kraag” [vD 1970; vDE 1993]. Mnl Smeerle,
Smarel, Smerel en Smerle stonden voor “dwergvalk” (het Smelleken dus), evenals mnl Meerle,
Maerle en Marle [MH 1932; vDE 1993]. Ook N
Smerlijn en Merlijn (vgl. E en D Merlin). D (ook)
Schmerl, Schmerling [Van Beckum 1952], mhd

Smirlin, Mirle ‘Falco parvus’ bij Albertus Magnus
1262/1280, exact hetzelfde nog bij Jonston 1660
(Tab.XIII), ws. via Gesner 1555, ook mhd smirel;
ohd smerlo, smirlî(n), smiril [Mackensen 1985;
Schlegel & Verster 1844-1853]; ijsl/oudnoords
Smyrill [AEW 1962; NAE 1958]; færös Smiril
[Løppenthin 1976].
De vormen zonder begin-s zijn vermoedelijk in
het oudf2 ontstaan. Zo veronderstelt Lockwood
(p.103) dat merlyon (c.1325) in de E literatuur
gekomen is. Er is ook Mirle bij Albertus Magnus.
Bij Thomas van Cantimpré 1233/1248 luidde de
naam Merilio (mv. “Merilliones”) en Van Maerlant c.1266 vertaalde met “Merulus” en “Marel”
(Leids handschrift: “Merulus dats eens marels
name”; Brussels handschrift: “Merlicus es des
smerles name”; Haags en Amsterdams handschrift: “Merilic dat es des smarels name”; hierin
is “Merilic” ws. een verschrijving van “Merilio”
bij Van Cantimpré).
ETYMOLOGIE N Smelleken is niet anders dan
het verkleinwoord van mnl Smerle, Smeerle;
NEW 1971 poneert <*Smerlekîn. {Smelleken
<*Smergelken [Eigenhuis 1990, DB 12(5): 238]
is een minder voor de hand liggende mogelijkheid (gezien de mnl woorden) en vergt ook een
hypothetische letter méér.} De etymologie van
mnl Sme(e)rle/ohd smerlo is nog onduidelijk
[Mackensen 1985], maar de l hierin wordt als
behorend tot een verkleiningssuffix herkend
[Lockwood 1993]. De betekenis van het grondwoord zou eveneens met succes in ‘klein’ gezocht
kunnen worden [AEW 1962]. Te denken valt aan
sme- (<ohd smâhi ‘klein’ (zie bij Smient!)) + ar‘arend’ + umlautsfactor; een steun daarvoor kan
de D volksnaam Merlinadler zijn [Hennicke
1905].
De naam heeft zich in de romaanse talen ontwikkeld tot (/is beïnvloed door) een naam voor
een mineraal gesteente dat als slijpmiddel
bekend stond/staat, in het N smergel of amaril
<Gr smúros, smúris (It Smeriglio =1. Smelleken
en 2. smergel; portugees Esmerilhao; Sp Esmerejón; F Faucon émerillon <F Esmerillon [Houttuyn 1762; Robert2] <oudnederfr *smiril). Er is
een overeenkomst tussen Valk in kwestie en het
gesteente, namelijk de kleur (met name de
blauwachtige kleur van de bovendelen van het
volwassen % Smelleken). Zowel de kleur als het
gesteente zijn in diverse andere namen tot uitdrukking gebracht. Een friese volksnaam is
Blauwe Gier, een E (in Sussex en Yorkshire) Blue
Hawk. Met betrekking tot steen of gesteente:
zweeds Stenfalk, fries Stienfalk, vlaams Steenvalkje [WVD], de E volksnamen Stone Falcon en
Stone Hawk, schwyzerdütsch Staifalkli en de niet

SMERLINGH – SMIDJE

meer gebruikte wetenschappelijke naam Falco
lithofalco Gmelin 1788 (weliswaar kan dit eventueel ook duiden op een rotsachtig broedgebied).
1

2

Een D volksnaam voor het Smelleken luidt:
Sperber mit weissem Nackenring [Hennicke
1905].
Robert 1993: “émeri [‘amaril, smergel’] <esmerill (13e eeuw) <Lat smyris <Gr smuris”;
uit een geciteerd gezegde met “émeri” blijkt dat
het spul bij het publiek bekend was; “émerillon
[verkleiningsvorm van het vorige woord;
=Smelleken] <esmerillon (12e eeuw) <oudf
esmeril <francique [taal die men in de Rijnstreek sprak, oudnederfrankisch] *smiril”. Uit
de opgegeven tijdsopgaven behoeft niet noodzakelijkerwijs te worden geconcludeerd dat het
woord esmerillon ouder zou zijn dan het woord
esmerill. Het Smelleken immers werd graag
gebruikt bij de Valkenjacht en liep daarom een
grotere kans in geschrift te worden vermeld
dan het prozaïsche slijpsteen, wel nuttig in het
ambachtsleven, maar niet waard om een
gedicht of een boek over te schrijven.
Het is de vraag vanaf en tot wanneer de
gebruikers van het woord voor de Valkensoort
daarin het woord voor het gesteente hebben
herkend (ws. nu al heel lang niet meer).
De vergelijking met het gesteente smergel
(=amaril) in genoemde talen kan echter een
volksetymologische aangelegenheid geweest
zijn. – Vgl. ook sub Smerlingh en Smeerling.
Men kan zich afvragen in welke hoek van Europa
de genoemde namen het eerst zijn opgekomen.
De Vries 1971 houdt het op Scandinavië (zie
sub Smerlingh), maar oudnoords smyrill is
alleen maar tot Denemarken beperkt gebleven
(van daar naar Færøer en IJsland); het woord
lijkt daarom eerder uit Duitsland afkomstig.
Het Smelleken is broedvogel van IJsland,
Schotland, Scandinavië, Finland en Rusland.
Als wintergast komt hij echter in geheel
Europa voor. Het Smelleken laat zich in het
veld zelden lang en goed bekijken: dáár zal de
naam geïnspireerd op de blauwachtige rugkleur van het %, niet ontstaan zijn. Valkeniers
dragen hun vogel echter op de handschoen:
dán valt de mooie kleur wél op.

Smidje N volksnaam voor diverse vogels, zoals
de Sijs in Den Haag [B&TS p.255] en Vlaardingen
[Van As 980621 mond. med.], Zwartkop [B&TS
p.214], Koolmees [B&TS p.220] en Heggenmus in
Zeeuws-Vlaanderen [B&TS p.182]. WVD 1996
noemt de naam voor de volgende soorten: Heggenmus (ook Blauw Smidje in St-Kruis, ZeeuwsVlaanderen), Koolmees te Sluis (ZVl), Vlaamse
Gaai in Hoek (ZVl) en Witte Kwikstaart in Oostburg (ZVl).
Sp Herrerillo ‘Koolmees’ betekent letterlijk
‘smidje’. Voor de Koolmees is het beeld van de
smid gemakkelijk te verklaren; een bekend
geluid van deze bekende vogel is het zgn. “ziegezagen”, welke zangvorm doet denken aan een
smid die ijzer staat te vijlen. B&TS voegen hier
nog het beeld aan toe van de smid die op zijn
aambeeld hamert, wat correspondeert met het
inhakken met zijn snavel op harde zaden zoals
pinda’s en zonnebloempitten. Deze beelden zouden ook op enkele van de andere soorten van toepassing kunnen zijn.
D Schmiedel zal ook ‘smidje’ betekenen (D
Schmied ‘smid’). Het is een volksnaam voor
Fitis, Tjiftjaf en Fluiter [Wüst 1970]. Zweeds
Löfsmed (‘loof-smid’) is een naam ten tijde van
Rudbeck jr. [Anfält 1985. p.69] voor het Goudhaantje (dat piept als een smid, terwijl het zich
verbergt in het loof van bomen en struiken) en
andere Zangertjes. Portugees Ferreirinha is de
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Smerlingh Verouderde N (?) naam voor een
soort Lijster in de VK: “sax. Turdus piscis”. Het
moet niet uitgesloten worden geacht dat de
Kramsvogel Turdus pilaris, welke Lijstersoort
hier mogelijk bedoeld is, verward werd met het
Smelleken ⇑. Beide vogels hebben ongeveer

dezelfde grootte en op ongeveer overeenkomende
plaatsen op het lichaam dezelfde blauwgrijze
kleur. Deze kleur kan echter ook de reden zijn
van de op elkaar gelijkende woorden, aangezien
‘smeer’ en smergel etymologisch verwant zijn
(beide gaan terug op Gr smúris, zie sub Smelleken). Dat geldt bovendien voor de visnaam N
Smeerling ⇑ (D Schmerle) (=Grondel Gobio
gobio (L.)), welke eveneens een blauwige kleur
heeft! (Er wordt hier echter ook wel verwezen
naar Gr FµαD\H smarís ‘kleine zeevis’). {Het
tweede deel van de door Kiliaan gehanteerde
wetenschappelijke naam (piscis) verwijst naar
een vis. Verwijst dit naar (de kleur van) de Grondel?}
In De Vries 1971 staat sub Smelleken: “Een
vergelijking met Lat merula (=Merel) helpt ons
niet verder, omdat hiermee een geheel andere
vogel bedoeld wordt. Daarom heeft men gedacht
aan de visnaam smeerling; een overdrachtelijk
gebruik van de visnaam als die van de kleine valk
is hoogstonwaarschijnlijk, vooral omdat in het
skand. (vgl. oudnoords smyrill) juist de visnaam
ontbreekt.”

SMIENT

officiële naam voor de Heggenmus; het is opgebouwd uit portugees ferreiro (=‘slotenmaker,
bankwerker’; portugees férreo ‘ijzer’) + verkleiningssuffix -inha. De (als vrouwelijk beschouwde) vogel maakt het piepend geluid als
van een slotenmaker aan het werk. E Blacksmith
wordt door Jackson 1968 opgegeven als een volksnaam voor de Geelgors, in Salop (dit is ten westen
van Birmingham). Lockwood 1993 bespreekt de
naam niet.
Zweeds Järnsparv, deens/noors Jernspurv ‘Heggenmus’ betekent letterlijk ‘ijzer-mus’, wat ook
op een geluid zoals je het in de smidse horen kan,
terug te voeren is. [mb.971013[
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Smient

Smient Mareca penelope (Linnaeus: Anas)
1758. In de Lage Landen op trek en als overwinteraar verschijnende Zwem- of Grondeleend.
Fries Smjunt, Smeant, Smeent, Smeunt,
Smjeunt, Sment; gronings Smaint, (Grote)
Smink, Smientje. De soort maakt een opvallend
fluitend/piepend geluid (zie Fluiteend), waarnaar E Wigeon (<Widgeon <F vigeon <Lat vipion
‘kleine Kraanvogel’; het welluidend, fluitend
geluid als overdragen kenmerk. Met Smient
(mogelijk) etymologisch verwante woorden zijn
E volksnamen Smee (in Suffolk) en Smee Duck
(in Norfolk; deze naam daar ook voor Nonnetje
Mergus albellus). Deens Pibeand (letterlijk ‘fluiteend’), maar er is ook deens Smænd; deze zou bij
Teilmann 1823 de naam voor de Krakeend1
geweest zijn en c.1925 werd de naam op Fanø
gebruikt voor het & Smient [Schiøler 1925 p.98].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Eerste bewijsplaats
1508 [VT]. Houttuyn 1763 vermeldt de naam
voor Linnaeus’ 24e Eend, Anas Penelope: “Wy
geeven ’er den naam van Smient aan, die van het

Hoogduitsch Schmey afkomstig zou kunnen
zyn”. B&O 1822 geven: “De Smient. Fluiteend.”
(p.425).
ETYMOLOGIE Het woorddeel sme- is overgeleverd in “niederländisch” Smeant [Gesner 1555;
vgl. HG 1669 p.99 en VT]; het betekende ‘klein’.
Het zit nog in fries/oudfries smel ‘smal’/‘klein,
gering’, N smal, smalen en smaad en in D
schmähen ‘smaden, honen, schimpen, kleineren’ (<ohd smâhi ‘klein, gering, verachtelijk’
(vgl. D volksnaam Schmeiente) (vgl. ook E small,
zweeds små).
Het tweede element (-ent) is (ontstaan uit) het
woord voor ‘Eend’ ⇑ en dus in betekenis behouden in Smient en Smee Duck, maar verloren
gegaan in Smee, en wellicht ook in Smew (vgl.
theorieën nr.1-3 hieronder).
In het fries is de kleinheid van het (oorspr.
bedoelde) Eendje de reden voor het gebruik van
figuurlijk smjunt ‘klein persoon’: Goliath wie der
mar in smjunt by, sa’n graete keardel wie it
[Boersma 1971].
{In de literatuur zijn enkele theorieën te vinden die (deels) met de etymologie van Smient in
verband gebracht werden: 1. Weekley 1967, sub
Smew: “Smee, ook wel Smeeth. ?Verwant met
smooth (=glad)”. Aan deze verklaring kleven
twee bezwaren. De naam Smeeth wordt niet
genoemd in Jackson 1968 als aan haar bekende E
volksnaam, en het verband tussen ‘glad’ en Nonnetje en/of Smient is moeilijk te vinden.
2. Smew <*Sea-mew (Terres 1980, verwijzend
naar Gruson 1972). Meeuwtje is ook een N
volksnaam voor Nonnetje. Op deze wijze is E
Smee heel moeilijk en N Smient in het geheel
niet te verklaren.
3. Lockwood 1993: “Smee, evenals Smew, imiteert het fluitend geluid van het Nonnetje”. Dit
nu is onjuist, het Nonnetje maakt zo’n geluid
niet. Voor Smee (=Smient) zou het een aardige
verklaring zijn.
Theorieën 2. en 3. zouden geschikte verklaringen kunnen zijn, maar alleen voor E Smew en
E Smee, en alleen als deze niet-verwante woorden zijn.}
Gezien de constante slotletters -nt hoeven we
in ieder geval bij Smient etc. niet aan een onomatopee te denken (anders dan bij Fluiteend, welke
naam een halfonomatopee is).
1

De Smient is aanzienlijk kleiner dan de
bekende Wilde Eend Anas platyrhynchos,
maar anderzijds lang niet zo klein als de Wintertaling Anas crecca. Gezien de betekenis van
Smient (zie onder etymologie) valt dus te verwachten dat de (oude) naam (voor) Smient eer-
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der aan Winter- en/of Zomertaling werd
gegeven; deze soorten zijn pas écht klein. Voor
kooikers (/Eendenvangers) waren grootte en
dus gewicht van de gevangen soorten van cruciaal belang; zij zullen een naam met de betekenis ‘kleine, verachtelijke eend’ eerder aan
Talingen dan aan Smienten, Krakeenden en
Pijlstaarten gegeven hebben. Dat er ten aanzien van één of enkele Eendennamen (waaronder in ieder geval de (oude) naam (voor)
Smient) misverstanden zijn geweest en dientengevolge verwisselingen hebben plaatsgevonden, zou goed kunnen blijken uit dit citaat
uit HG 1669: “Diese obgenannte Enten und
Wasser-Vögel werden bey den Niederländern
gefunden, und deren sind mancherley; welche
Smeant, Teeling, Slup, Griff-Vogel und wilde
Enten genennet werden. Die erste ist die kleineste; die andere etwas grösser als die erste; die
dritte grösser als die andere; die vierte grösser
als die dritte; und die fünffte die allergrösseste.” (p.99/100). Gezien het onmiskenbare feit dat Winter- en Zomertaling de kleinste
inheemse Eendensoorten zijn, zou Smeant
gestaan moeten hebben voor wat wij nu
Talingen noemen.

Smirrel Naam voor het Smelleken bij Houttuyn 1762 (p.166). Hij komt nagenoeg overeen
met westvlaams Smierel of Smierl [De Bo
1873/1892; WVD 1996]. Robert 1993 (sub Émerillon =Smelleken) gaat uit van oudnederfr *smiril. Meer sub Smelleken.
De naam wordt al zo lang gebruikt in verband
met het gebruik van de soort in de Valkerij.
Smjunt Officiële friese naam voor de Smient ⇑
[Boersma 1972]. De Vries 1912 noemt ook
Smjeunt (De Vries 1928: Smjeont) en noordfries
Smjên op Sylt.

Sneeuwgans Anser caerulescens (Linnaeus:
Anas) 1758; in de Am literatuur Chen caerulescens. Mogelijk is deze soort benoemd naar zijn
witte kleur (als van sneeuw) en dan kan de N
benaming een vertaling van bijv. E Snow Goose
zijn. De D naam Schnee-Ganß komt voor bij
Geßner 1557 [HG 1669 p.I-137], waarbij het
motief is dat de wilde Ganzen (“Anser ferus”)
verschijnen (of juist verder trekken) als er
sneeuw valt (’s winters dus). Er staat bij deze
auteur echter ook een soort Gans omschreven,
die helemaal wit is op de buitenste vier of vijf
slagpennen na, die koolzwart zijn (p.138). Zo’n
omschrijving staat zelfs al bij Albertus Magnus
(1262-1280): “et est tertius totus albus preter
alarum extremas quattuor vel quinque pennas
quae sunt nigerrimae et hoc genus est parvum
late et alte et longe uolans … uulgo anseres grandinis siue niuis uocantur.” [cit. uit Suolahti 1909
p.416]. Zulk een omschrijving sluit witte tamme
Ganzen uit. Ook kunnen t.t.v. Albertus Magnus
nog geen Sneeuwganzen vanuit Amerika in
Europa zijn ingevoerd. De beschrijving moet dus
wel berusten op hier waargenomen wilde exemplaren. Zulke kunnen uit Groenland naar WestEuropa getrokken zijn. Ohd snegans komt voor
in de Versus de volucribus (13e eeuw), evenals
ohd hagalgans (deze namen zijn in feite de vertalingen van anseres niuis resp. anseres grandinis
bij Albertus Magnus) [Suolahti].
{In Rusland, waar de soort een door de meeste
mensen nooit geziene vogel is (althans niet in
wilde staat), heet de soort: #,:Z6 (JF\ Bélyj goes’
(letterlijk ‘witte gans’). Sneeuwganzen broeden
in het noordoosten van Siberië; ook daarvandaan
kunnen bij ons arriverende dwaalgasten eventueel stammen.}
Albarda 1897 noemt de naam als in het lemma.
Fries Sniegoes. Zweeds Snögås; D Schneegans (D
volksnaam Schneegänse voor europese soorten
zoals de Kolgans, die op trek verschijnen als er
sneeuwval is geweest). Linnaeus 1758 kent via
Brisson en Edwards 1751 de blauwe fase (niet de
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-snavel -snaffel Onderdeel van vogelnamen als
Geelsnavelduiker, Geelsnavelkoekoek, Kortsnavelzeekoet, Roodsnavelkeerkringvogel, Swartsnaffelmok, Witsnavelduiker etc. Synoniem -bek ⇑.
Lat rostrum.
ETYMOLOGIE N snavel <mnl snavel ‘snavel,
bek, slurf van een olifant’ [JvM c.1266]; saksisch,
mnd snavel; fries snaffel <oudfries snav(e)l; D
Schnabel (<mhd snabel <ohd snabul) staat in
verband met mhd snaben ‘snuffelen’ (D schnappen is het intensivum hierbij) en is gevormd door
het suffix -el (<-ila), waarmee o.a. lichaamsdelen

of gereedschappen worden aangeduid (D Scheitel
‘schedel’, Bürzel ‘stuit’, Meißel, Schaufel ‘schoffel’, Schlegel ‘slegel’, Deckel; N beitel, sleutel);
oudnoords snafðr ‘begerig’ [AEW].
Snavel is een “sn- woord”, zoals ook snuiven,
snuffelen, snappen, snakken, snoepen, snuit,
sneb, Snoek, Snip ⇑ en Snutsvink ⇑, en zonder s
is er N neb en E neb, nib ‘snavel’ (gewoner is bill),
noors nebb, zweeds näbb (<oudnoords nebbi).
“Sn-woorden” hebben te maken met de neus of
wat men daarmee doet.

SNEEUWGORS – SNEEUWUIL
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witte, noemt deze althans niet) van de Sneeuwgans. Houttuyn 1763 komt hem dus ook tegen en
noemt hem: Blaauw-Vlerk ⇑. In zijn Bladwyzer
ontbreekt deze naam dan weer.
Zie ook sub Haeghel-gans.
ETYMOLOGIE N sneeuw <N Sneew, snee Nix
(naast: sneeuw-iaght) [VK c.1618] <mnl snee
(c.1265-70), sneeu, sne (Bern. c.1240) <oudnederfr/oudsaksisch sneo (verbogen vorm); fries
snie; D Schnee <mhd snê <ohd snêo; E snow
<oudengels snāw; zweeds snö, noors snø, sne,
deens sne, ijslands snjó, snæ <oudnoords snær;
gotisch snaiws; <germ *snaiwa. F neige <oudf
naije (1325); Sp nieve; catalaans neu; It neve; roemeens a ninge ‘sneeuwen’; Lat nix, 2e nv. nivis,
Lat ningo ‘sneeuwen’; Gr <4NVH niphás; welsh nyf;
gaelisch/iers sneacht <oudiers snigid; litouws
sniega ‘het sneeuwt’; R F>,( sneg (E>,(4D\ Snegír’
‘Goudvink’), pools snieg (Ðniegu»a ‘Sneeuwgors’,
ook: ‘Goudvink’; daarvan D Schni(e)gel, Schniel
‘Goudvink’), bulgaars F>b( snjag, serv.-kr. snijeg,
<oudkerkslavisch sngu ‘sneeuw’; oudindisch
snihyati ‘het is vochtig’. Idg *snoigwho- ‘aaneenkleven’ [Mackensen 1985]). Buiten het idg: hongaars hó (Hósármány ‘Sneeuwgors’, Hóbagoly
‘Sneeuwuil’, Hósirály ‘Ivoormeeuw’, letterlijk
dus: ‘sneeuw-meeuw’.

Sneeuwgors Plectrophenax nivalis (Linnaeus:
Emberiza) 1758. Mogelijk benoemd naar de
witte delen van het verenkleed, mogelijk wekt
vliegende troep Sneeuwgorzen een associatie op
met sneeuwvlokken. Ook zou de naam verband
kunnen houden met het tegelijkertijd verschijnen met sneeuwbuien, dan wel de vogels kondigden sneeuw aan.
In het E is er een groot aantal volksnamen voor
de soort, waarvan iets minder dan de helft verband houdt met sneeuw (de aardigste daaronder:
Snow-flake).
In het N zijn enkele volksnamen: Duinputter,
Zeeputter, Zeevink en IJskletter. Fries Sniefink ⇑. Hieruit blijkt al wel dat het publiek, voorzover het de Sneeuwgors kende, in de soort niet
altijd een Gors ⇑ herkende. De officiële naam
Sneeuwgors zal daarom ook wel van een, eventueel naar buitenlandse namen gekeken hebbende
systematicus afkomstig zijn. (Let op de van
Emberiza afwijkende geslachtsnaam).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 1e Gors, “Emberiza nivalis”:
Sneeuw-Vogel. Vermoedelijk wordt hier de
Sneeuwvink ⇑ uit de Zwitserse Alpen mede bij
inbegrepen (p.518). NV IV (1809) geeft de namen
Strandputter en Sneeuw-vogel; B&O 1822:

“Emberiza nivalis L. – De Sneeuwvogel, Strandputter.” Schlegel 1852 geeft de naam als in het
lemma, maar cursief, als teken van ‘onwennigheid’: “De sneeuwgors. Ook duinputter genoemd.” (p.82).

Sneeuwhoen Algemene N naam voor enkele
witte (vandaar: sneeuw) soorten van Ruigpoothoenders, die echter geen van alle in N in het
wild voorkomen. De naam Sneeuwhoen valt in
Houttuyn 1763 (p.404) voor Linnaeus’ 4e ‘Veldhoen’, te weten Tetrao lagopus. Houttuyn verwijst daar ook naar de D naam Schnee-Huhn.
Ook Schlegel 1828 kent de naam (p.245):
“… van de Sneeuwhoenders bewoont eene soort
(Tetrao lagopus LINN.) het hooge gebergte van
Tyrol, Stiermark en Zwitserland.” Zie ook
Alpensneeuwhoen.

Sneeuwuil

Sneeuwuil Nyctea scandiaca (Linnaeus: Strix)
1758. Grote, merendeels witte Uil, die ons land
vanuit arctische streken zelden bezoekt.
‘Sneeuw-’ als eerste element in de naam verwijst
ws. wel naar de witte kleur van de vogel; de naam
is misschien ontleend aan die van onze buren
rondom, waar de vogel (in vertaling) ook
‘sneeuwuil’ heet: E Snowy Owl, D Schnee-eule,
deens Sneugle, noors Snøugle, ijslands Snæugla.
Fries Snie-ûle ⇑.
Houttuyn 1762 noemt hem Witte Dag-Uil
(p.201; in de Bladwyzer staat: Dag-Uil); hij
schrijft er over: “Die van de Hudsons-Baay is een
ongemeen schoone Vogel, door zyne Sneeuwwitheid, zynde egter hier en daar, doch inzonderheid op de Vlerken, met zwarte of bruine Vlakken getekend.”

SNEEUWVINK – SNILEKRÛPER
NV IV (1809, of 1826) vermeldt de naam
Sneeuw-Uil. De soort werd in december 1806 in
N (Amsterdam) waargenomen (en geschoten;
kwam in de collectie Temminck). Ook B&O 1822
geven de naam als in het lemma (en geen andere;
p.423).

Sneeuwvink Montifringilla nivalis (Linnaeus:
Fringilla) 1766. Op de Sneeuwgors gelijkende
vogel uit de Alpen, die wegens een eenmalige
vondst in N op de N avifauna-lijst heeft gestaan
[CNA 1970]; bij een revisie door het CDNA in 1985
is deze wn. weer afgevoerd [ZVN 1999]. Schlegel
1858 noemt de N naam al, maar in het meervoud: “de Sneeuwvinken, Montifringilla, die tot
de Vinken of Musschen in dezelfde verhouding
staan als de Sneeuwgorzen tot de Gorzen.” Schlegel 1858 (en vD 1904/1970) noemt de volksnaam
Sneeuwvink, maar deze geldt de Sneeuwgors;
mogelijk is het de vertaling geweest van fries
Sniefink ⇑.
Sneeuwvogel (1) Eén der volksnamen voor de
Pestvogel ⇑, o.a. bij Houttuyn 1762 (p.224),
maar helaas zonder opgave van locatie. De motivering van de naam is denkbaar door het feit dat
Pestvogels zich hier midden in de winter kunnen
handhaven, ook als er een pak sneeuw ligt; als
voorspellers van een en ander werden Pestvogels
uiteraard met heel wat anders in verband gebracht!
Sneeuwvogel (2) N naam bij Houttuyn 1763
als vertaling van Avis nivalis bij Gesner. Houttuyn vermeldt de naam bij Linnaeus’ “Emberiza
nivalis”, waarmee de Sneeuwgors bedoeld is,
maar Gesner zal met zijn Avis nivalis de Sneeuwvink bedoeld hebben. Of de naam van het lemma
als volksnaam in N in gebruik is (geweest) is mij
niet bekend; vanwege het identieke benoemingsmotief van Sneeuwvogel en Sneeuwgors ⇑ zou dit
eventueel wel kunnen. Zie ook de syltfriese
naam Snefügel onder de Sniefink.
B&TS vermelden bovendien de naam van het
lemma als vlaamse naam voor de Vink. In WVD,
WBD en WLD echter wordt dit niet bevestigd.
Sniefink Officiële friese naam voor de Sneeuw-

Sniegoes Officiële friese naam voor de Sneeuwgans ⇑ [Boersma 1972]. De naam staat ook in De
Vries 1928, maar in De Vries 1912 is het nog een
“?”.
Snieûle Officiële friese naam voor de Sneeuw-

uil ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries 1911/1928
Snie-ûl(e). Helgolandfries Sneeühl [Reichenow
1920], Sné-uul [De Vries 1928].

Snilekrûper Officiële friese naam voor de

Snor ⇑ [De Vries 1928; Boersma 1972]. In 1911
was aan De Vries nog geen friese naam voor de
soort bekend. Wél vermeldt De Vries 1911 helgolandfries Silenkrēper voor een aantal soorten
waaronder de Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus, terwijl Reichenow 1920 voor dezelfde
soorten (waaronder ook Locustella naevia) helgolandfries Süllenkröper opgeeft. Voor Silenkrper
vertaalt De Vries “Peal-krûper” (‘paal-kruiper’),
hetgeen een onzinnig resultaat oplevert. Er is
hierbij ws. gedacht aan een woord voor ‘zuil,
paal’ (oudfries sēle?).
ETYMOLOGIE De drie hier genoemde namen
zijn etymologisch dezelfde; in de helgolandfriese
varianten ontbreekt de n van anlautend Sn-, iets
wat we ook zien bij helgolandfries Seiiling (zie
sub Snilyng).
Fries snyl, snile staat voor de langwerpige
(zwaardvormige) bladen van de planten Gele Lis
Iris pseudácorus, Kalmoes Acorus cálamus en
Grote en Kleine Lisdodde Týpha latifólia en T.
angustifólia. Kleijn 1979 noemt de varianten
Snielen, Snieling, Snêlings, Sneling en Snelings.
Sommige hiervan zijn ook in Groningen en
Drenthe bekend. Ook de planten zelf (niet alleen
de bladen) dragen deze namen.
De betekenis van Sniel moet ws. gelijkgesteld
worden met die van oudnoords sniðill ‘sikkel,
zwaard’; in de friese woorden is de centrale medeklinker weggevallen, net als in nynorsk snidel,
sniel ‘mes’ [AEW] (syncope). Daarmee is de afleiding van een oude vorm van het ww. snijden
aangetoond. De bladen van met name de Galigaan (fries Houtsnyl) zijn snijdend scherp aan de
rand. Kleijn 1979 bespreekt de plantennamen in
kwestie maar noemt het aspect ‘snijdend’ niet.
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gors ⇑ [Boersma 1972]. In letterlijke vertaling
komt Sniefink overeen met N Sneeuwvink ⇑,
welke echter een andere soort is. De Vries 1911
noemt als friese namen voor de soort: “Strân-

fink, Iisfink, Strânputter”, Sniling op Helgoland en Snefügel op Sylt. Pas in De Vries 1928
komt de naam van het lemma daar nog bij.

SNILING – SOLFERAANTJE

Sniling Snilyng Seiiling Helgolandfriese
naam voor de Sneeuwgors ⇑ [De Vries 1911; id.
1928; Reichenow 1920]. Letterlijk staat er
‘sneeuwling’. In Seiiling is de n in anlautend snniet gespeld; hetzelfde ziet men in helgolandfries
Silenkreper, dat overeenkomt met fries Snilekrûper ⇑. Beri-Sniling en Berg Seiiling is de naam
voor de IJsgors.
Snip Algemene N/friese benaming voor de ‘echte’ Snippen (subfamilie Gallinagininae), Houtsnippen (subfamilie Scolopacinae) en een nietverwante subfamilie der Goudsnippen (Rostratulidae). In volksnamen ook Snep. D Schnepfe ook
voor sommige Tringinae zoals de Grutto, of fries
Poalske Snip voor het Witgatje; zweeds snäppa
voor de verwante subfamilie der Calidrininae,
bijv. Kärrsnäppa ‘Bonte Strandloper’.
ETYMOLOGIE N Snip <mnl snippe [Jacob van
Maerlant c.1266 vs. 2823], sneppe [id.] en mnd
snippe, sneppel, snebbe; oostfries Snippe [De
Vries 1912]; D Schnepfe <mhd snepfe <ohd
snepfa; E Snipe <middelengels snipe <oudengels snite; færøers/ijsl snípa <oudnoords snipa
(in myrisnipa; noors Myrsnip is nu een lokale
volksnaam voor Watersnip en Houtsnip [Haftorn 1971]). Deens Skovsneppe ‘Houtsnip’, letterlijk ‘bossnip’.
R Wál’dsjnep ‘Houtsnip’ is geleend uit het D.
Het woord behoort tot een grote familie van
met sn- beginnende woorden, die het begrip ‘snijden, scherp zijn’ vertolken, zoals sneb, snavel,
snib(big), Snoek (spitse bek!) en het daarmee verwante E snake ‘slang’, snipperen, snikkeren,
snappen (met gestulpte lippen), snuffelen (met
uitgestoken neus) etc. De N woorden neb(be) en
sneb(be) ‘snavel’ zijn verwant. De Snip is dus zo
genoemd naar zijn lange snavel.
{Ook F Bécasse geeft de relatie tot de lange
snavel (=bec) (vgl. ook Maubèche onder
Kanoet). De etymologie is hier uiteraard geheel
anders (vgl. die van bek sub Dikbekzeekoet).
Voor F Boucasse zie sub Bokje.}
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Snor

Locustella luscinioides (Savi: Sylvia)
1824. Deze bij ons in het Riet broedende ‘Zanger’ is genoemd naar de snorrende zang die de
vogel voortbrengt (het “wekkertje”; zie sub Wekkerke). De naam is zo treffend dat hij wel uit het
volk zal zijn voortgekomen i.t.t. de vroegere
naam Nachtegaalrietzanger. Deze laatste, evenals de wetenschappelijke naam, zal ongetwijfeld
zijn voortgesproten uit de overeenkomst in
verenkleed met de Nachtegaal, niet uit de over-

eenkomst in zang. Zowel uit de N als uit de E
naamsgeschiedenis van deze vogel blijkt dat de
plaatselijke bevolking de vogel eerder kende dan
de wetenschap. Schlegel 1852 en 1858 vermeldt
de soort als “Nachtegaal-rietzanger” (in 1852
nog cursief, als teken van nog provisorisch karakter en verder: “Langs de Maas broeijende waargenomen en door den Heer Bädecker aan het Rijks
Museum gezonden. Zeer zeldzaam.”) maar in
1860 heet het: “Het voorkomen in ons land van
den Snor of Nachtegaal rietzanger (Calamoherpe
luscinoides), een vogel uit het warme Europa, is
te merkwaardiger, daar hij aan de oevers der
Maas broedende aangetroffen wordt, en op sommige plaatsen zelfs zoo algemeen, dat het volk
hem den naam van Snor heeft gegeven.” (Jaarboekje Artis). Lockwood 1993: “Savi’s Warbler.
This species was identified ornithologically in
the Fen district in 1840, though it was already
known. to the fenmen as NIGHT REELER.”
Ondertussen is Snor ook een ‘achternaam’
geworden: bijv. in Siberische Snor ⇑ en Grote
Snor Locustella fasciolata (Gray). – Fries Snilekrûper, zie aldaar.

Snutsvink Naam voor de Tuinfluiter ⇑ in
Noorbeek (bij Maastricht, L) [Wilms 980615,4;
WLD]. Endepols 1955 geeft maastrichts snótsvink =1. snottebel, 2. kind met een snotneus, 3.
(spottend) iemand van een of andere obscure
familie. Dit laatste ligt in het verlengde van
de uitdrukking dat liekent wie ’n snótsbel op ’n
oester =‘het lijkt er wel op, maar het is in waarde
véél en véél minder’. De naam van het lemma
zou dus ‘onaanzienlijk vogeltje’ kunnen betekenen, wat, gezien het ontbreken aan markante
verenkenmerken bij de Tuinfluiter, begrijpelijk
is [Wilms 980906].
Het woorddeel snuts zal wel tot de zgn. “snwoorden” gerekend kunnen worden (waarvoor
zie sub -snavel).
Solferaantje Solferaankopje
Vlaamse
volksnaam in het Waasland (OVl) voor het
Goudhaantje ⇑ [Joos 1900; WVD 1996]. Het element solferaan is een oude mnl vorm van saffraan
‘gele kleurstof bereid uit de Saffraancrocus Crocus
sativus (L.)’, waarmee de kleur van de kruin van de
vogel wordt aangeduid (net als met de officiële
naam Goudhaantje, of, duidelijker nog, met de
friese naam Goudtûfke ‘goudkuifje’. De verkleinvorm van de naam is terecht: de Goudhaan is
maar een kleine vogel, waarvan het kopje maar
weer een klein onderdeel vormt, en dáár weer

SPAANSE BOKVINK – SPAANSE PIEL

onderdeel van is het saffraankleurige kuifje.
ETYMOLOGIE
N saffraan <N Saffraen (VK
c.1618) <mnl saffraen, soffraen, solfraen, seffraen, suffraen, sufferaen [MH 1932]; E/middelengels saffron; D Safran <mhd saffrân, sapharân;
<F/oudf safran (12e eeuw); It zafferano1; m.e.Lat
safranum <arabisch/perzisch zacfarān ‘Crocus’.
1

It (Gabbiano) Zafferano (ook) ‘Kleine Mantelmeeuw’; dit ws. vanwege de gele poten van de
volwassen exemplaren van deze soort; overigens hebben ook de in Italië broedende ‘Zilvermeeuwen’ (=Geelpootmeeuw) gele poten.

Spaanse Bokvink; Beemer). Meertens oppert dat
het zijn kleur is, die hem de naam ‘Spaanse’
bezorgd heeft. Ook B&TS voelen het meest voor
die uitleg. Inderdaad heeft ook de Spaanse Bokvink (=Keep of Oranjevink) ongeveer dezelfde
kleur als een Vlaamse Gaai (oranje-achtig rood).
Schlegel 1858 vermeldt de naam Spaansche
Aakster (zonder locatie).
De Vlaamse Gaai heeft nog wel meer volksnamen met ‘Ekster’, zoals Hout-ekster (de friese
naam), Schreeuwekster, Eikelaakster en Broekekster.

Spaanse Ekster Volksnaam voor de Vlaamse
Gaai ⇑ in oostelijk Zuid-Holland, zuidwestelijk
Utrecht en de aangrenzende westelijke Betuwe
[Meertens 1949 p.100; kaartje p.103], volgens
WVD 1996 (p.125) ook in Biervliet (Zld) (maar
Rogiers 1988 vermeldt deze naam niet!). Hetzelfde betekent ws. Spansjekster op Schouwen
[B&TS 1995]. Deze vogel komt soms bij wijze van
invasie naar ons land (broedt hier echter ook),
waardoor vragen gingen rijzen over de herkomst
van deze vogels. De naam van een willekeurig
(liefst ver) land werd dan gekozen (vgl. sub

Spaanse Piel Lokale benaming voor de Wintertaling in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen [Rogiers 1988; WVD 1996, p.182]. Voor het tweede
element zie sub Pielle, voor het eerste, dat misschien zoveel als ‘vreemde’ betekent, vgl. sub
Spaanse Bokvink en Spaanse Ekster. Bij B&O
1822 heette dezelfde soort overigens Fransche
Taling.
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in Limburg [Albarda 1897], meer bepaald bij
Weert [WLD p.130 met kaartje]. De Keep broedt
niet of nauwelijks in de Lage Landen, maar komt
hier wel in de herfst, soms in grote groepen. Ws.
heeft men zich ten tijde van de naamgeving afgevraagd, waar deze vogels precies vandaan kwamen, en gokte men op Spanje (vgl. Spaanse
Ekster, Vlaamse Gaai, Deen, Franse Leeuwerik,
Poolse Snip, Beemer etc.). De Keep is erg kleurrijk (vgl. volksnaam Oranjevink), dus dacht men
daarom wellicht aan een zuidelijk land (over het
algemeen komen kleurrijke vogels inderdaad uit
warme streken). In Geraardsbergen (OVl) heet
dezelfde soort Turkse Vink, zodat men al kan vermoeden dat men ‘Spaanse’ en ‘Turkse’ in dit soort
toponiemen niet al te letterlijk moet opvatten,
maar eerder als ‘uit exotische oorden komende’.
Een minder speculatieve naam is er ook, te weten
Vreemde Vink in Wachtebeke, OVl [WVD 1996].
Voor Bokvink zie sub Boekvink.
ETYMOLOGIE N Spaans <N Spaensch (VK
c.1618); <N Spanje <N Hispanië <Lat Hispania;
ook mv. Hispaniae <iberisch (een verdwenen,
niet-indogermaanse taal, die in de prehistorie op
het Iberisch Schiereiland (=Spanje + Portugal)
werd gesproken.

Spaanse Mus Passer hispaniolensis (Temminck: Fringilla) 1820. Synoniem: Passer salicicola (Vieillot: Fringilla). In de Lage Landen is
deze soort voor het eerst op 4 mei 1997 vastgesteld, op Texel, ontdekt door Gaxiola en Wassink. Het is een enigszins op (Huis)Mus
gelijkende soort (de && zijn zelfs bijna niet te
onderscheiden), die ws. voor het eerst (door
Temminck) is beschreven van een Spaans exemplaar. Vandaar de wetenschappelijke naam hispaniolensis, wat overgenomen is in N Spaanse
Mus, E Spanish Sparrow, F Moineau espagnol,
zweeds Spansk sparv, deens Spansk Spurv, ijsl
Spánarspör, portugees Pardal-espanhol, pools
Wróbel hiszpanski en serv.-kr. Vrabac španjolski.
De Spaanse Mus komt echter maar in zeer
bescheiden mate in Spanje voor (veel meer in de
Balkan), dus is de naam minder gelukkig. It Passera sarda wijst op het voorkomen van de soort
op Sardinië.
Door vroegere auteurs werd de soort wisselend
als een variëteit of ondersoort van de Huismus
beschouwd, dan wel als een zelfstandige soort.
Schlegel 1844 voert hem op als “Passer salicarius” (naar “Passer domesticus salicarius” van
Keyserling & Blasius 1840) en vermeldt D
Schwarzbrüstiger Sperling (huidig D Weidensperling) en F Moineau à poitrine noire. Er is nog
een alternatieve N naam (geweest): Halsbandmus ⇑.

Spaanse Bokvink Volksnaam voor de Keep ⇑

SPARWER – SPECHTMEES

Sparwer Officiële friese naam voor de Sperwer ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1811: Sparwer
en Koekútsfear.
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Sparwerûle Officiële friese naam voor de
Sperweruil ⇑ [Boersma 1972]. De soort is in
Friesland nog nooit waargenomen; in geheel N
slechts tweemaal.
Specht Algemene benaming voor een aantal in
de Lage Landen (en ook elders in de wereld) voorkomende soorten uit de familie der Picidae
(=Spechten), waarvan bij ons de Grote Bonte
Specht ⇑ de bekendste vertegenwoordiger is.
Men kende en kent de Spechten o.h.a. vrij goed
(vroeger bijv. de Groene Specht ⇑), vooral vanwege hun eigenaardig gedrag van het zich in verticale houding tegen een boomstam klemmen.
Ook vallen Spechten op door hun luide stem,
waaraan men soms een bepaalde betekenis
hechtte bijv. dat een roepende Specht regen voorspelde. De friese naam luidt Spjocht of ook wel
Spjucht [De Vries 1911] <oudfries *spiucht
[mb.021117 aan Fryske Akademy]. – Vlaams
Spicht (of Spikt). Zie ook Spochte.
ETYMOLOGIE N Specht <N SPECHT [VK c.1618]
<mnl specht [Jacob van Maerlant c.1266]; achterhoeks Spechte, Specht, Spech <oudsaksisch
speht; D Specht <mhd/ohd speht; de mhd/ohd
vorm spech komt ook voor (dus zonder (paragogische) t); noors/zweeds Spett, deens Spætte, ijsl
Spæta <oudnoords spætr, spettr <oernoords
*spihtaR [AEW]; E Speight (1656) (=volksnaam
voor de Groene Specht) <middelengels Specht
(1450) <familienaam in John Specht (1297);
<germ *spiPta- [VT].
Zie ook de genasaleerde Spechtnamen sub
Spint-fögel.
De t-loze vormen: E Wood-spack (andere volksnaam voor de Groene Specht) <Wood-speck
<Specke (16e eeuw) <(normandisch)F *spec,
oudf espec [Lockwood 1993].
F Épeichette ‘Kleine Bonte Specht’ (1864)
<(verkleiningsvorm van) F Épeiche (1555)
‘Grote Bonte Specht’ <oudf espec (12e eeuw)
<ohd Spech! Verwant, maar zonder mobiele s
zijn: F Pic (eind 14e eeuw) ‘Specht’, provençaals
Pi, Pic, Pico <volksLat *piccus; Sp Pico (daarnaast: Pito); catalaans Picot; portugees Pica
(daarnaast: Peto) en It Picchio. Alle <Lat picus
(Picus is tevens de wetenschappelijke naam voor
Groene Specht en Grijskopspecht). Lat pica
‘Ekster’ en Lat picus ‘Specht’ zijn verwante woorden, maar Specht en Ekster zijn géén verwante

vogelsoorten! Gr pikos [Jobling 1991 sub Picus].
Hierbij past formeel ook oudindisch pika (“een
soort koekoek”). Idg *(s)pik(t)-. De grondbetekenis van al deze woorden zou ‘puntig’ zijn (zit ook
in N spijker <mnl spīker); bij de Spechtennamen verwijst dit dan naar de puntige snavel.
{C&C 1995 p.109: “Picus is van oorsprong een
onomatopee”.}
TOPONIEM Spessart (gebied in Duitsland)
<Speshart (c.1000) <Spehteshart (839), uit ohd
speht ‘Specht’ + ohd hart, hard ‘bergwoud’ [Berger 1993].

Spechtmees Volksnaam in Gelderland1 voor
de Boomklever ⇑ [Albarda 1897 p.26]. Dit gegeven is steeds weer door andere auteurs overgenomen (o.a. door vD 1970, d.w.z. deze auteur stelt
dat Spechtmees een gewestelijke naam is), maar
het is zeer de vraag, of er niet een vergissing in
het spel is door onduidelijke redactie van
Albarda. Schlegel 1858 had zelf enig onderzoek
laten verrichten naar het gebruik van vogelvolksnamen in Nederland, en meldde dan de
volksnaam Brabandertje in Gelderland; {via
Van Bemmelen (in Wickevoort Crommelin et al.
1858) had hij wél bevestiging van het broeden in
Gelderland gekregen, maar werden er geen
nieuwe volksnamen toegevoegd.}
In het inleidend hoofdstuk over de Boomklevers schreef Schlegel dat Boomklevers “in Duitschland veelal Spechtmeezen genoemd” werden
(verwijst naar D Spechtmeise2). Vermoedelijk
voegt Albarda onnadenkend aan de zinsnede “in
Gelderland: Brabandertje” deze vertaalde naam
“Spechtmees” van Schlegel toe, waardoor het
lijkt alsof Spechtmees een in Gelderland voorkomende naam is (het is mij niet bekend, of de Fries
Albarda ook zélf in Gelderland navraag gedaan
heeft naar de daar eventueel voorkomende volksnamen). {Schaars 1989 noemt in elk geval geen
volksnaam voor de Boomklever (behandelt zelfs
de soort niet), en aangezien in de Betuwe zeer
weinig Boomklevers voorkomen, blijft in Gelderland alleen de Veluwe nog te verifiëren over.}
1 WVD
2

1996 vermeldt de naam ook voor Waasland (OVl), opgetekend in 1970.
Vermoedelijk is de D volksnaam Mey(s)specht
[Wüst 1970] de inversievorm van Spechtmeise; door metanalyse zou hier Maispecht
van gemaakt kunnen zijn, wat maar deels een
logische naam is: in de maand mei zijn álle
vogels luidruchtiger dan anders dus heeft het
weinig zin dit zo in een naam te benadrukken.
Eber & Peucer 1549 vertalen sub “Sitta”: “ein

SPEKLYSTER – SPELLEPIEPERKE

nushacker, ein merspecht.” Hier is ws. de r een
druk- of schrijffout: het zal wel meispecht
geweest moeten zijn! [mb.96B,4&9].

Merel

Spekmaiske Groningse volksnaam voor de
Koolmees [Ter Laan 1929/1952; VPG 1983]. Ws.
wordt hierbij verwezen naar de verzotheid van de
Koolmees op stukjes spekzwoerd, die de mensen
’s winters voor hem willen ophangen. De traditie
van het voeren van de vogels, vooral de Mezen, is
misschien al heel oud. De Vries 1928 vermeldt
een oudengels Spic-māse ‘Koolmees’, letterlijk
‘spek-mees’). Ook sylts Tualighaker (‘talg-hakker’; talg ‘dierlijk vet’, deens Talgpikker, zweeds
Talgoxe (‘talg-os’), Talgmes, Spickeköttsfågel
(spek én vlees!), noors Kjøttmeis, D Speckmeise,
Schinkenmeise (‘ham-mees’), Talgmeise [Wüst],
E Pick-cheese [Jackson 1968] en andere namen
geven aan wat de Mezen uit mensenhand alzo
eten.
Suolahti 1909 meldt op p.155 N spekmuis als
naam voor de Koolmees, maar dit berust vrijwel
zeker op een misverstand. N Spekmuis is een
oude naam voor de “gewone vledermuis” [vD
1904] en/of de Rosse Vleermuis Nyctalus noctula (Schreber) [B&O 1822: “Vespertilio Noctula,
De groote Spek- of Nacht-Vledermuis”].
Spellepieperke Vlaamse volksnaam voor het
Goudhaantje (R De Fraine). Spelle =(hier) naald
van een Den; spelle is een oorspronkelijker vorm
van het nu geldende N woord speld. Pieperke
=‘piepertje’, vogeltje dat piepend geluid maakt.
Goudhaantjes komen bij voorkeur in naaldbomen, en maken een ijl piepend geluid.
ETYMOLOGIE N speld <mnl spelde, spelle
<*spenle; oudsaksisch en ohd spenula, spinela,
spenala, spinla, spinula <Lat spinula ‘doorntje
van een plant’ (doornen dienden o.a. ter bevestiging van kledingstukken!). De wijziging van -elle
in -elde in het woord spelle komt ws. onder
invloed van mnl naelde ‘naald’, twee woorden
die vaak in één adem genoemd werden/worden,
o.a. in de westfriese uitdrukking spelde- en
neêldegeld ‘geringe ontvangsten of inkomsten’.
Spelle komt thans ook nog voor aan de benedenWeichsel, daar door friese kolonisten overgebracht. Kiliaan vermeldt: “spellen-koker. Acicularium”.
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Speklyster Benaming voor de Merel op (uitsluitend) het westelijk deel van het eiland Terschelling [Zwart 1985]. De soort wordt daar óók
Swate Lyster genoemd. De naam Speklyster is
ongetwijfeld één van de zeldzamere in N: van geen
andere plek en uit geen andere bron dan de
genoemde is hij bekend. B&TS 1995 en Wilms
[971022,6] willen de naam verklaren als
‘(spek)vette lijster’. Wilms wijst op de (mogelijke)
overeenkomst met de namen achterhoeks
Spindikke ⇑ en D Spinndicke voor Merel resp.
Koolmees, waarin het eerste element ws. op oudsaksisch spind ‘spek’ en D/ohd Spint ‘vet’ terug te
voeren is. Zowel Koolmees als Merel zijn nogal
‘gezette’ vogels en voor de Merel geldt bovendien
dat hij in de tijd waarin Lijsters gevangen
mochten worden, werd gegeten. Ook op WestTerschelling zal men ijverig de Lijstervangst
beoefend hebben.
Holthausen 1934 wil Spint/spind (en oudengels spind ‘vet’) verbinden met litouws spindeti
‘glanzen’. N/mnl spint ‘buitenste jaarringen van
de boom’ en mnl spintcant ‘vet of vlees van de
onderbuik’ horen hier ook bij. Het spek en het
vet zijn dan benoemd naar hun glans. Het ver-

band reikt té ver terug om Spindikke/Spinndicke
als ‘glanzende vogel’ te verklaren. Voor westterschellings Speklyster is ‘zwartglanzend’ ondertussen misschien nog wel een mogelijkheid: fries
spek heeft o.a. de betekenis: ‘stuk onvergraven
vette aarde’. Het zou ook nog naar de biotoop
kunnen verwijzen.

SPERWER – SPERWERUIL

Sperwer Accipiter nisus (Linnaeus: Falco)
1758. ’s Winters in de Lage Landen tot dicht bij
de huizen voorkomende vrij kleine Roofvogel; de
Sperwer broedt de laatste jaren ook weer iets
vaker in Nederland. Hij leeft vooral van kleine
vogels, zoals Spreeuwen en Mussen. Dikwijls
wordt door leken de Torenvalk “Sperwer”
genoemd. Fries Sparwer. Verder tal van heterofonen (vlaams Sporrewaar, Spur(re)waan; limburgs Spribel) en varianten, waarbij vrijwel alle
medeklinkers kunnen variëren, tot zelfs anlautend Sp- toe zoals in Scherper in Lokeren (OVl).
De rijkdom aan varianten is het grootst in het
zuiden; dat wijst erop dat de naam daar ook vandaan komt (bijv. uit het oudnederfr).
ETYMOLOGIE
N Sperwer <mnl sperware,
spaerware, spareware [JvM vs.29 Leidsch resp.
Brusselsch handschrift], sparware, spōreware
[VT]. In de Lex Salica (8e eeuw) zou de vogelnaam
voorkomen in de vorm van sparwâri [Suolahti
p.353] en/of speruarius [NEW p.676], in ieder
geval onder invloed van het niet-oorspr. leensuffix -ârja [Suolahti; NEW]. Oorspr. is nl. de
uitgang -aro of aran, welke in feite het tweede
deel van een ss. is en ‘Arend’ betekent (⇑ voor
onl ara(n)); fries Sparwer; D Sperber <mhd
sperwære <ohd sparwari; <germ *sparwo1
‘Mus’ + ohd aro ‘Arend’. F Épervier ‘Sperwer’
<oudf espervier (1080) <oudnederfr (onl)
*sparwâri [Robert]. Vgl. ook sub Brauwier.
Etymologisch gezien is de Sperwer dus een
“Arend (=Aar) die op Mussen jaagt”, d.w.z. in
het N, D en F, in tegenstelling nl. tot E Sparrowhawk, zweeds Sparvhök, noors Spurvehauk,
deens Spurvehøg, ijsl Sparrhaukur (<oudnoords
Sparrhaukr) (færöers Heykur), waar men in deze
Roofvogel een “Havik die op Mussen jaagt” zag.
In beide gevallen heeft de vroege naamgever juist
waargenomen: de Sperwer leeft vnl. van kleine
vogels, en nabij menselijke nederzettingen zijn
dit dan vooral Mussen. Daarom is het des te
onbegrijpelijker dat later (en dit onbegrip leeft tot
op heden voort!) de van Muizen levende Torenvalk met de Sperwer werd verward. Misschien
heeft NV (1770) daartoe ook bijgedragen door een
goed herkenbare afbeelding van een & Torenvalk
vergezeld te doen gaan van de namen: “Falco
nisus, Sperwer, Vinkenvalk”! Zie ook Vrekel ⇑,
Vriekel en Wiegkeleer ⇑.
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1

Germaans *sparwo ligt ws. aan de basis van N
Spreeuw ⇑.

Sperwergrasmus Sylvia nisoria (Bechstein:
Motacilla) 1795. Grasmussoort (dus beslist géén

Roofvogel), waarvan de volwassen vogels een
zgn. ‘gesperwerde’ (d.w.z. gebandeerde) onderzijde hebben, en een gele iris (net als de Sperwer
heeft). In het volwassen kleed ziet men deze
soort in de Lage Landen vrijwel nooit, zodat de
naam overgenomen zal zijn uit Duitsland, waar
de soort wél broedt. D Sperber-Grasmücke
[Schlegel 1844; in Jonsson 1992 één woord]. De
wetenschappelijke naam is ws. ook op de D
naam geënt; Lat nisoria <m.e.Lat nisus ‘Sperwer’. Albarda 1897 gebruikte de N naam Gestreepte Grasmusch ⇑, evenals Thijsse 1944.
Van Dobben 1957: Gestreepte Grasmus. Bij
Voous 1960 treffen we de naam als in het lemma
aan. Fries: Streepte Hôfsjonger.

Sperweruil Surnia ulula (Linnaeus: Strix)
1758. Vaak dagactieve Uil, die de grootte en het
postuur van een (&) Sperwer heeft. Ook de zgn.
‘gesperwerde’ (=bandering op) borst en buik
heeft de Uil met de Sperwer gemeen. De soort
verdwaalt uitzonderlijk zeldzaam in de Lage Landen (eerste wn. in N in 1920) en hoort thuis in
het boreale gebied van Eurazië en Amerika. Het
benoemingsmotief is eender bij D Sperbereule en
F Chouette épervière; in andere talen is in plaats
van met de Sperwer de vergelijking gemaakt met
de Havik: E/Am Hawk Owl, zweeds Hökuggla en
R aFHD,$Å>ab F@&¿ Jastrebínaja sowá, want R
aFHD,$ Jástreb =Havik en R E@&¿ Sowá =Uil.
Ook Schlegel 1858 (p.63) noemt deze soort de
Havikuil (maar de soort is dan nog niet in N
vastgesteld).
Houttuyn 1762 kon uit de omschrijving van
Linnaeus’ (1758) 10e Uil onmogelijk opmaken
welke soort het betrof. De naam Kat-Uil (p.205),
die hij hier stelde, is dan ook een slag in de lucht.
De N naam Sperwer-Uil wordt echter wel vermeld: op p.203 bij de betreffende soort, vermeld
van de Hudsonbaai in Amerika door Edwards
1751. In O&V 1925 de naam van het lemma.
Fries Sparwerûle ⇑.
Het woord ulula is door Linnaeus gewoon uit
het Lat genomen. Bij Plinius stond het voor
(Steen)Uil. Het is een half-onomatopee, van Lat
ululo ‘huilen’; meer bij Wilms 970404,7. Vgl.
ook Oeloe. Surnia is een naam die door Duméril
in 1806 is verstrekt (Zoologie analytique). Jobling 1991 heeft aanwijzingen dat dit woord een
Gr aanduiding voor een (bepaalde) Uil zou kunnen zijn. In 1809 hanteerde Savigny de op Surnia
gelijkende genusnaam Syrnium voor de Bosuil.
[Wilms 970404,7]

SPIER-SWALUWE – SPIPOLET

Spier-swaluwe Spier Spier-voghel Spierswalcke Verouderde namen in de VK (c.1618)
voor één of andere ‘Zwaluw’, waarbij ook aan de
Gierzwaluw Apus apus gedacht kan worden. Kiliaan geeft als Lat equivalent “hirundinum”, waarbij ook weer aan ‘echte’ Zwaluwen zowel als de
Gierzwaluw gedacht kan worden. Tevens vermeldt Kiliaan “sax. spyrswalcke”. Van Beckum
1952 vermeldt: Spiere (=Spierschwalbe) ‘Gier-,
Steen-, Torenzwaluw’. Bij een afbeelding van een
duidelijk herkenbare Huiszwaluw in Jonston
1660 (Tab.42) staat “Hyrundo Agrestis Spijr
Schwalb”. Gierzwaluw en Huiszwaluw verschillen nogal in kleur en bouw, dus zouden namen
voor deze vogels eigenlijk niet zo gemakkelijk
verwisselbaar mogen zijn! (“Spijr” staat overigens óók nog eens op dezelfde bladzijde bij de
Oeverzwaluw!).
NEW 1992: “[Deze naam] Komt buiten de
woordenboeken van Kiliaen en Plantijn in het
werkelijk taalgebruik niet voor en zal dus wel
ontleend zijn aan het nhd; vgl. spierschwalbe,
mhd spire, genoemd naar de spitse vleugels en
dus hetzelfde woord als spier 1 (=‘(gras)halm,
lichaamspier, lange spiel’)”. Deze uitleg past
goed bij de Gierzwaluw.
Mnl spier betekende (volgens Kiliaan) ‘wit
vlees op de borst van vogels’ [vDE 1993, NEW
1992] waarnaar N spierwit en mogelijk ook N
spiernaakt zijn gevormd. Zou deze betekenis in
de vogelnaam Spier-swaluwe van toepassing zijn,
dan past het beter bij de Huiszwaluw, die immers
een witte borst heeft en lang niet zo spitse vleugels als de Gierzwaluw. Voor het voorkomen van
nog meer erg ‘duits-aandoende’ vogelnamen in
de VK zie ook sub Ghierlitse.

Spindikke Achterhoekse benaming (in Laren)
voor de Merel [Schaars 1989 p.376]. In Münster
(D), niet ver van de Achterhoek, is nederduits
Spinndicke een naam voor de Koolmees [Suolahti 1909; Wilms 971022,6]. Deze namen worden beide wel opgegeven als een zuivere onomatopee, maar als dit al zo is, dan hebben zulk
soort ono’s als deze nog een tweede, vaak initiële,
betekenis. Beide elementen in de naam (Spinden -dikke) wijzen op een ‘spekvette’ vogel (zie ook
sub Speklyster), of, in het geval van de Koolmees,
een ‘vogel die spek wil’. Dit is ws. ook de strekking van gronings Spekmaiske ⇑.
Het eerste element is ws. op oudsaksisch spind
‘spek’ en D/ohd Spint ‘vet’ terug te voeren. Voor
dik, zie aldaar.

Spint-fögel Oostfriese naam voor de Grote
Bonte Specht, opgegeven door De Vries 1911 en
1928. De verklaring van de naam is nog niet
helemaal zeker. N spint ‘zacht hout onder de bast
van een boom’ is goed met een Specht in verband
te brengen: daar hakt hij een nesthol in uit en
zoekt er naar voedsel. Maar het friese woord voor
spint luidt: spyn. Misschien vertoont het oostfriese woord wel de -t op het eind, en dan is de
verklaring rond. Het eerste element zou ook dat
van de naam Spindikke ⇑ kunnen zijn en dan
betekent het: ‘dikke vogel’, wat op een Grote
Bonte Specht eventueel van toepassing zou kunnen zijn. De beste optie is m.i. dat het eerste element ‘Specht’ betekent, m.a.w. een genasaleerde
vorm is van bijv. deens Spætte ‘Specht’ (vgl. ook
E Spite en vlaams Spicht en Spik). Wilms
[971207] wijst op het bestaan van noors Kraakspinte (=Grote Bonte Specht) [bij Buffon c.1796
gevonden], waarin Kraak = (Bonte) Kraai en
Spint =Specht (vgl. D Elsterspecht, zie sub
Eksterspecht). Daarnaast is er noors Spit
(=Spett) =Specht [Wilms 971207]. Een genasaleerde vorm is mogelijk ook oudnederfr “Spent”
(geen vergissing?) [C&C 1995 p.110; mb.00E,49].
De nasalering zou bevorderd kunnen zijn door
het bestaan van Lat punctum ‘punt’; ‘puntige’ is
(ws.) ook de betekenis van Lat Picus.
Bij de recent geïntroduceerde D naam voor de
Groene Bijeneter ⇑, Blauwangenspint, grijpt
men kennelijk terug op D Spint ‘Bijeneter’ bij
Brehms Tierleben 1893 [vgl. Jonsson 1992 p.336
en D Blauwangenbienenfresser in NAE 1958].
Deze soorten hebben geen enkele relatie tot spint
‘zacht hout’ en zien er eerder ‘slank’ dan ‘vet’ of
dik uit. Het moet haast zo zijn dat men de Bijeneter heeft ‘gezien’ als een soort van ‘groene
Specht’ (maar de naam Spint is voor de Groene
Specht (tot op heden) niet bekend). Ook de IJsvogel wordt in het D wel Wasserspecht genoemd
[Wüst 1970] [mb. 98A,7; Wilms 980128,1].
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Spipolet Oude N naam die Houttuyn 1763 gaf
aan de 7e van Linnaeus’ (1758) Leeuwerikken,
“Alauda Spipoletta” (vgl. sub Waterpieper). Later
komt deze naam in de N vogelliteratuur niet
meer terug (wel nog Spinolet bij B&O 1822 voor
“Alauda campestris spinoletta”). Over het eventueel voorkomen in de Lage Landen geeft Houttuyn geen informatie. Wel noemt hij een aantal
It namen, waarvan Stoparola en Spipol(l)a ook
nog in Jonston 1660 terug te vinden zijn
(Tab.44). De afbeeldingen zijn echter te slecht
om de vogels die het betreft te kunnen determineren.

SPOCHTE – SPORENKIEVIET

De wetenschappelijke naam spinoletta is volgens Moltoni 1946 (geciteerd in Coomans de
Ruiter et al. 1947) een drukfout voor spipoletta.
Linnaeus, die in 1758 inderdaad Spipoletta als
speciesnaam hanteert, heeft deze uit de It literatuur. Jonston 1660 die namen van Aldrovandi
overgenomen heeft, vermeldt op Tab.44 “Spipolla” en “Spipola alba” voor Pieperachtige
vogels. Ook Jobling 1991 onderschrijft de zienswijze van de drukfout (p.220): Spipola is de It
(florentijnse) benaming voor een soort van Pieper. De naam is bijna dezelfde als It Pispola
(=Graspieper; tevens de naam voor het vogelfluitje waarmee men de vogels lokt). Vgl. ook sub
Pieper.
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Spochte Achterhoekse naam voor de “veldduif” [Gallée 1882; Schaars 1989], met welke de
Houtduif (eventueel samen met de Holenduif)
bedoeld zal zijn. B&TS 1995 vatten de naam op als
een klankvariant van (achterhoeks) Spechte
(=Specht, ⇑) en verklaren de naam doordat de
Holenduif (alléén die!) in boomholten broedt
gelijk ook de Spechten doen. De afwijkende o in
het woord komt ook voor in friese Spjocht
(=‘Specht’), maar verder in geen enkele variant
van achterhoekse namen, of namen van elders,
voor de Specht. Suolahti 1909 geeft D Spocht
(=‘Veldduif’) in Pruisen [Wilms 980128,3];
Wüst 1970 geeft deze naam níét. De intrinsieke
betekenis is misschien ‘rakker’, conform twents
spog ‘rakker’ en twents spócht van ne diearne
‘drommelse meid’ [Wilms 980128]. In D Spochheigster ‘Ekster’ zit het woord als eerste element
misschien ook, al zegt Suolahti dat de naam niet
goed te duiden is (evenmin als Spachheister voor
dezelfde soort); misschien een dialectwoord
*speg- ‘schitteren, glanzen’? [Wilms 980209,2].
Spoertske Kempense volksnaam voor de
Braamsluiper ⇑ [Daams 1947]. Spoerts betekent
‘diarree’ in Berlicum (NB) [Weijnen 1996]. De
zang van de Braamsluiper is een ratel [“retteketetteketet”], die de naamgever ws. op het idee
heeft gebracht dat het klinkt alsof iemand diarree
heeft. Er bestaan ook de namen Bremspoers
[Daams 1947] en Bremspoertserke [B&TS 1995],
waarin het element Brem- (Brem, Braam) op de
plaats wijst waar de zingende vogel zich ophoudt.
Zie ook sub Treit(e). [mb.971220]
ETYMOLOGIE spoerts (=diarree) is klanknabootsend, schrijft Weijnen 1996. Aan de lettercombinatie -rt- kent Weijnen ook klanknabootsende oorsprong toe onder het trefwoord florte

(=veesten) [Boekenoogen 1896], waar ook het
woord bliert (‘diarree’) genoemd staat. Het moge
dan zo zijn dat er klankkleurende elementen in
de genoemde woorden staan, de uiteindelijke
herkomst blijft wel in het ongewisse.

Sporenkieviet

Sporenkieviet Hoplopterus spinosus (Linnaeus: Charadrius) 1758. Synoniem Vanellus
spinosus. Op een Kieviet gelijkende en daarmee
verwante Steltloper, met een kleine, maar
scherpe spoor (hoorn?) aan de voorvleugel, op de
grens van armvleugel en handvleugel, waarnaar
de soort in de meeste talen genoemd is. De soort
komt voor in tropisch Afrika, maar het verspreidingsgebied heeft een uitloper langs en tot de
monding van de Nijl en in Griekenland en KleinAzië. In N en België is de soort meermalen waargenomen; de status van de hier verschijnende
vogels is echter nog onduidelijk. De wetenschappelijke geslachtsnaam duidt op de spoor aan de
vleugel; nu nog is de nieuwGr naam _B8`BJ,D@H
Ò 6α<2@N`D@H Hoplópteros ho akanthophóros
(Gr ÓB8@< hóplon ‘wapen; ook: werktuig’ etc.).
Of de Oude Grieken de soort ook beschreven
hebben, weet ik niet. De soort is een nieuwkomer in Griekenland; het eerste bewezen broedgeval is uit 1959.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763 vertaalt Linnaeus’ omschrijving: “Plevier met de
Slagpennen, Borst, Buik en Pooten zwart, de
Staartpennen half wit, de Schouderen gedoornd.”
en verder: “Deeze laatste byzonderheid verstrekt
tot een zeer duidelyk Kenmerk van deezen Vogel,
dien HASSELQUIST in Egypten waargenomen
hadt. De Heer BRISSON vergelykt ’er mede, zynen
gedoornde of gewapende Plevier van Senegal,
door ADANSON aan REAUMUR gezonden, waar
van hy de Afbeelding en beschryving geeft, als

SPORK – SPOTVOGEL

volgt …” Houttuyn geeft in de marge (van p.262)
de naam Doorn-Wiek op en in zijn Bladwyzer
Doornwiek Plevier. Op Plaat XLIV moet Fig. 7 de
soort voorstellen, maar hier is ergens iets fout
gegaan: de gekleurde figuur heeft redelijke gelijkenis met een in Achter-Indië voorkomende
verwante soort, Vanellus duvaucelii (River Lapwing).
Kist 1954 en NAE 1958 vermelden Sporenkievit.

Spork Element in de groningse vogelnamen
Korenspork (=Grauwe Gors) en Reegnspork
(=Kuifleeuwerik). Het komt overeen met noordfries Sparreg, Spárig en Sparyg (=Huismus) [De
Vries 1928 p.14/15] en met noordduits Sperck en
Spirk ‘Huismus’ [Wüst 1970]. Het is ongetwijfeld synoniem met -mus (vgl. fries Koarnmosk
=Grauwe Gors), wat goed verklaarbaar is: zowel
Grauwe Gors als Kuifleeuwerik stralen veel
‘Mus-achtigs’ uit. B&TS 1995 noemen als nevenbetekenissen voor ‘spork’ “klein ventje” (p.165)
en “gedrongen figuur” (p.261). Als deze betekenissen al bestaan, moeten ze secundair zijn aan
de betekenis ‘Mus’.
ETYMOLOGIE Spork is sterk verwant met de
vogelnaam Spreeuw ⇑. Het grondwoord zal
geweest zijn spar- (vgl. ohd Sparo >mhd Spare),
waaraan een nog niet geheel duidelijk suffix toegevoegd is. Mackensen 1985 (sub Sperling)
noemt ohd Sperilig (=Mus), met een suffix dat
umlaut van de a tot gevolg heeft gehad. Bij de
onderhavige woorden is de l uitgevallen, ofwel er
was sprake van een ander suffix. Voor D Spatz
‘Huismus’ wordt het z-suffix vergeleken met dat
in de mansnaam Heinz, welke voortkomt uit
Heinrich (-z is een verkleiningssuffix). Mogelijk
is de z [ts] een palatalisatie van een vroegere gutturaal -g of -k (vgl. N Hendrik, Henk).

Spotlijster Mimus polyglottos (Linnaeus: Tur-

Spot-Meeuw In de Bladwyzer van Houttuyn
1763 voorkomende naam voor Linnaeus’ Larus
atricilla, die deze auteur via Catesby 1731-1743
en Brisson 1760 kent. Houttuyn (p.149): “Hy
wordt van BRISSON Mouette rieuse, dat is lachend
Meeuwtje of Spotter, geheten, om dat hy een
soort van Lachend Geluid maakt Ook was hem
de naam van Laughing Gull door de Engelschen
reeds gegeven.” Zie ook sub Lachmeeuw.
Spotvogel Hippolais icterina (Vieillot: Sylvia)
1817. Een in N niet zeldzame vertegenwoordiger
van de Zangertjes ⇑, die zich bovendien in de
nabijheid van de mensen ophoudt (bijv. in tuinen en in beplantingen langs sportvelden). De
vogel arriveert in ons land als de bomen en struiken weer dicht in het blad zitten, en hij valt visueel niet erg op. Toch getuigen enkele volksnamen ervan dat de mensen hem van gezicht
kennen (zo’n naam bevat dan informatie over de
gele kleur). In het geval van de naam Spotvogel
echter heeft het akoestische gebeuren de naam
bepaald: de vogel zingt zeer uitbundig en imiteert
daarbij soms andere vogels. Hij spot a.h.w. met
deze. D Gelbspötter. Deens en noors Spottesanger is de naam voor de verwante Orpheusspotvogel ⇑, een zuidwesteuropese tegenhanger.
E Mocking Bird (letterlijk ‘spottende vogel’) is
een volksnaam voor de Rietzanger; Am Mocking
Bird is de naam voor het geslacht Mimus (=Spotlijsterfamilie), in het bijzonder voor de Spotlijster ⇑. Aangezien Linnaeus 1758 deze al uit de
literatuur kende, komt de Spotlijster ook bij
Houttuyn 1763 ter sprake. Houttuyn noemt
hem: Groote Spotvogel. Daarnaast noemt Houttuyn ook de naam Kleine Spotvogel (p.489). De
bekende Spotvogel der Lage Landen zou echter
Linnaeus’ 7e ‘Kwikstaart’, Motacilla Hippolais
moeten zijn. Houttuyn 1763 noemt deze Geelborstje. Dit is ook de naam die B&O 1822 gebruiken (en geen andere).
Schlegel 1852 noemt de onderhavige soort “DE
SPOTVOGEL”. Eerder al was de soort afgebeeld in
deel II van de Nederlandsche Vogelen van Noze-
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dus) 1758. Vrij forse noordamerikaanse, iets op
een Klapekster gelijkende Zangvogel, die als
(mogelijk) wilde vogel enige malen Europa
bereikt heeft. Als wilde vogel wordt in ieder geval
beschouwd een op 16 oktober 1988 op Schiermonnikoog ontdekt exemplaar. Linnaeus kende
de soort uit het werk van Catesby (1731/1743).
Zo komt hij bij Houttuyn 1763 ter sprake, en
deze noemt hem: Groote Spotvogel (vgl. sub
Spotvogel). Citaat: “Deezen noemen sommigen
de Indiaansche Klapper, zeggende dat hy niet
ongelyk aan den Gaay maar wat kleiner is. De
Inwooners van Virginie heeten hem graauwe

Spotvogel, en de Engelschen, in ’t algemeen,
Spotvogel, of ook Amerikaansche Zing-Lyster.
Hy is van grootte byna als een Merel, doch langer
van Lyf. Allerley Vogelen worden door hem, met
zyn Gezang of Fluiten, nage-aapt. Hy leeft van
Kersen, Hagedoorn- en Kornoelje-Besiën, en eet
ook Insekten. Men vindt hem in Virginie, Karolina en Jamaika. BRISSON noemt deezen le
grand Moquer, dat is de groote Spotter.”

SPRATTER – SPREEUW

man & Sepp (1789). Opmerkelijk is dat Spotvoël
ook de zuidafrikaanse naam is voor Hippolais
icterina (die daar overwintert, en vaak ook zingt!)
[McLachlan & Liversidge 1980]. Voor Lat icterina zie sub Bruinkopgors.

Spratter Groningse volksnaam voor de
Spreeuw ⇑. Heterofone varianten zijn Sprutter,
Sprudder en Sprötter [VPG]. Hierbij hoort achterhoeks Sprotter [Schaars 1989]. In Groningen
komen ook de namen Spra, Spro, Sprou, Sprij en
(in het mv.) Sproan voor, welke aansluiten op N
Spreeuw. Men zou kunnen denken dat de naam
van het lemma een contaminatie van gronings
Spra en fries Protter ⇑ is. Suolahti 1909 echter
verklaart nederduits Sprutter als ‘gevlekte’ of
‘gespikkelde’ en geeft als verwante woorden
nederduits sprote ‘vlek, sproet’ en sprût(e) ‘zomersproet’.
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Spreeuw Sturnus vulgaris Linnaeus 1758.
Zeer bekende Zangvogel in de Lage Landen. Ook
benaming voor de andere leden van de familie der
Spreeuwen Sturnidae. Het woord komt ook voor
in de naam van de niet-verwante Waterspreeuw.
De naam is overgegaan naar het zuidafrikaans
(Spreeu) voor de in Afrika levende Glansspreeuwen. Levaillant (1799) verfranste het zuidafrikaanse woord tot F Spréo, en dit woord is
vervolgens gekozen als de wetenschappelijke
naam van Spreo bicolor (Gmelin) 1789, de Witgatspreeu of Pied Starling.
Jacob van Maerlant (c.1266) schrijft de oudste
N tekst over de Spreeuw:
vs.3361 Sturnus dinct mi die sprewe
wesen,
Als wi in Plinius lesen;
Want hi scrijftse van spoiten bruun,1
Ende gherne wesende int commuun,2
Ende tropmaelde vlieghende in scaren,3
Daer si hem sullen ghenaren.4
Avonts vergadren si gherne al,5
Ende maken harde groet ghescal,6
Als of si hadden ghedinge.7
Nachts swighen si onderlinghe.8
ETYMOLOGIE N Spreeuw <N Spreeuwe [VK
c.1618] <mnl Sprewe, spreeuwe; oudsaksisch
Sprā [vDE].
Een (verouderde!) etymologische verklaring
ging uit van het ww. sproeien [FWH 1912]. In het
volwassen zomerkleed is de Spreeuw namelijk
witgespikkeld, alsof het besprenkeld, besproeid
is. Een andere etymologische theorie gaat uit van

een verband met het algemeen germaanse woord
voor (Huis)mus, te weten *sparwa, welke naam
onderdeel uitmaakt(e) van de (Mussen en Spreeuwen etende!) Sperwer ⇑. Het woord kwam ook in
het keltisch voor als *sprawa (=‘Kraai’) (met
metathesis van de r), evenals in Gr (en nieuwGr)
QVD Psar ‘Spreeuw’. Hiermee verwant zijn dan
de talrijke moderne en oudere namen (voor de
Huismus óf voor de Spreeuw) als E Sparrow, D
Sperling (<mhd spare <ohd sparo), noordfries
Sparreg en Sparig (=Huismus), zweeds Sparv,
deens en noors Spurv ‘Mus, Gors’ en ijsl Spör
‘Mus’, lokale namen als gronings Spra, gelders
Spraan, Sproon (Broekhuizenvorst, Cuyk) (de n
hierin is een meervouds-n [Weijnen 1996] of een
buigings-n [Suolahti]), limburgs Spreef, Sprauw
en Sprieuw, misschien ook fries Spaar (wordt
volgens B&TS voor de Zwarte Kraai gebruikt; vgl.
het gebruik van de naam in het keltisch), E Sparr,
Spur en Spurk ‘Huismus’ en D Spatz ‘Huismus’,
het woorddeel -spork in Korenspork ⇑ en Reegnspork, mogelijk ook -spur in E Longspur ‘IJsgors’
(<oudnoords spörr) (met dan secundair de aanpassing van de wetenschappelijke naam Calcarius
vanwege de inderdaad wel iets langere achterteen
(=‘spoor’)), gotisch sparwa, oudpruisisch spurglis
[Weekley 1967] en een aantal Gr woorden voor
‘veldvogeltje’ [Mackensen 1985 p.362].
In Lat Passer en It Passera ‘Huismus’ is het
met Gr Psar overeenkomend woord de andere
van twee algemeen bij de huizen voorkomende
Zangvogels gaan betekenen. Omdat de betekenissen ‘Spreeuw’ en ‘Mus’ door elkaar lopen mag
men misschien contaminatie aannemen met Lat
Sturnus en de verder onder Staring genoemde
namen. Indien men op grond hiervan de namenreeksen met ‘star’ en ‘spar-’ als verwant beschouwt, rijst ook de vraag of het gepostuleerde
idg *sper (of idg *spor > germ *spar-), waarvoor
men als betekenissen opgeeft “stoten”, “spartelen”, “spoor, voetspoor” en “strooien, sproeien”
[Wahrig 1992 sub Sperling en sub sprühen], als
‘oerbron’ voor de vogelnaam niet even goed *storof *star- zou kunnen zijn. De betekenis, die hier
aan gehecht wordt (geluidsnabootsing) is niet
bevredigend, maar ook de andere betekenisopgaven zijn zeer speculatief. Een extra moeilijkheid
is dan nog dat men niet meer weet of men nu met
de Mus dan wel met de Spreeuw te maken heeft.
Voor het postuleren van een geluidsnabootsing is
dit natuurlijk wel van groot belang: Mus en
Spreeuw maken heel verschillende geluiden.
“star” echter voldoet voor geen van beide.
De wortel *star- zou ook de grondslag kunnen
zijn voor de baltische en slavische namen voor
‘Gors’, soms qua naamgeving identiek met ‘Mus’

SPREEUW-IN-CARNAVALSPAK – STAARTMEES

(vgl. Longspur hierboven en bijv. zweeds Gulsparv ‘Geelgors’): litouws Starta, lets Sterste,
tsjechisch Strnad, serv.-kr. Strnadica, pools
Trznadel.
1
2
3
4
5
6
7
8

hij zegt dat ze bruine vlekken hebben,
En graag bij elkaar willen zijn,
En troepsgewijs in scharen vliegen
naar waar ze voedsel vinden.
’s Avonds komen ze allemaal bij elkaar
En maken een verschrikkelijke herrie,
Alsof ze een rechtszaak hielden.
’s Nachts zijn ze allemaal stil.

Spreeuw-in-carnavalspak Ws. unieke naam
voor de Pestvogel bij een inspreker uit Beuningen (Gld) van de Dutch Birding Vogellijn op
12 januari 2003. Deze naam, en de naam Flutzwaan ⇑ bewijzen dat mensen nog graag nieuwe
vogelnamen creëren. Grote vraag is, of zulke
namen beklijven; de officiële namen voorschrijvende vogelboeken werken dat in ieder geval erg
tegen.
Sprinkhaanzanger Locustella naevia (Bod-

Sprudder Sprutter Zie Spratter.
Staartmees Aegithalos1 caudatus (Linnaeus:
Parus) 1758. Een Meesachtige vogel, die in veel
talen genoemd wordt naar zijn lange staartveren.
Fries Langsturtmies, D Schwanzmeise, E Longtailed Tit, noors Stjertmeis, zweeds Stjärtmes,
deens Halemejse, ijsl Skottmeisa, F Mésange à
longue queue, catalaans Mallerenga cuallarga, It
Cincia codona, R Dlinnochwóstaja Sinítsa {voor
R chwost zie sub Blauwstaart}, tsjechisch Mlyv
narík dlouhoocasý (‘langstaartig molenaartje’).
Tot de N volksnamen behoren Langstaartje en
Pijlstaart (Haarlem) (en verder Iesbeer, Doodshoofdje, Ossenkopje en Moessien; ⇑. Lat cauda
‘staart’.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De naam van het
lemma staat bij Houttuyn 1763 in zijn tekst en
in zijn Bladwijzer (Staart-Mees gespeld), maar in
de marge (p.598) vermeldt hij Langstaart; ⇑.
ETYMOLOGIE N staart <N steert [VK c.1618]
<mnl steert, stert, staert, start; fries sturt <oudfries stert, stirt; nederduits Steert <mnd stert,
start; D Sterz (naast het gebruikelijker Schwanz
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daert: Motacilla) 1783. Zanger ⇑, die het geluid
maakt van een Sprinkhaan (het geluid lijkt op dat
van de Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia
viridissima). vD 1970 en 1995 suggereert met
de naam “Sprinkhaanvanger” (=Sprinkhaanzanger) dat de vogel zo heet, omdat hij Sprinkhanen
vangt en dus eet. Dat is wel zo, maar de naam
Sprinkhaanvanger klinkt zeer onbekend en moet
haast wel op een misverstand terug te voeren
zijn. Deze naam verschilt ook maar in één letter
van de officiële, maar de officiële naam is tegelijk
ook nog maar zeer jong (zie onder benoemingsgeschiedenis). De soort leeft erg verborgen, maar
het geluid valt op (aan niet te oude mensen voor
wie de frequentie nog niet te hoog ligt!).
Broedt in de Lage Landen, maar was vroeger
misschien zeldzamer (zie benoemingsgeschiedenis).
Fries Reidimerke ⇑. E Grasshopper Warbler;
zweeds Gräshoppsångare, noors Grashoppesanger, deens Græshoppesanger; een oude D naam
luidt: Heuschreckensänger en een oude N:
Stapel ⇑. [Van Beckum 1952]
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 vermelden: “Motacilla Locustella, LATHAM. – De
gevlekte Kwikstaart. p.388.” (Lat naevia ‘gevlekt’). Schlegel 1852 vermeldt de soort niet.
Wickevoort Crommelin et al. 1858 (p.209) vermelden als eerste een naam die op die van het

lemma lijkt:” 47a. Calamoherpe locustella, Boie,
Sylvia locustella, Temm. I. bl. 184, de Sprinkhaan-rietzanger, ook Stapel; verscheidene voorwerpen zijn in Mei 1855 en in April en Mei 1856,
in de met Kattendoornen (Hippophaë rhamnoides, Linn.) begroeide dellen der hooge zeeduinen
nabij Zandpoort waargenomen en geschoten. Cr.
“(Uit dit citaat blijkt dat de soort, ondanks de
onbekendheid aan Schlegel 1852, in Santpoort
(NH) al een volksnaam had; zie sub Stapel).
Thijsse 1944: Sprinkhaanrietzanger (zonder
streepje). ZiK 1967 noemt Sprinkhaanzanger als
naam voor de soort, dezelfde als die welke reeds
als zuidN (=belgische) bestond [Kist 1954], misschien naar analogie van Krekelzanger ⇑, misschien omdat men de naam Sprinkhaanrietzanger op zich te lang vond, of misschien om het
onderscheid te maken tussen de groep der ‘Rietzangers’ Acrocephalus en die der qua zang afwijkende ‘Sprinkhaanzangers’ Locustella (Lat
locusta ‘Sprinkhaan’). In ieder geval werd de
korte naam ook voor N vanaf 1989 gepropageerd
[Berg 1989; DB Nieuwsbrief 1(5): 76-77].
ETYMOLOGIE N Sprinkhaan <N Springhaan
[Houttuyn 1763 p.589], verwijzend naar het
opvallend vermogen van deze diertjes om ver te
springen. Haan was ws. een algemeen woord
voor ‘insect’. De term wordt nu nog gebruikt voor
verschillende kleine soorten Kever.

STADSDUIF – STAPEL

<mhd swanzen ‘zwalken, heen en weer zwaaien’) <mhd/ohd sterz; E start (alleen nog in vogelnamen zoals Redstart, verder vervangen door
tail) (E start ‘opspringen, starten’ heeft een
andere recente etymologie, maar is op afstand
wel verwant) <middelengels stert <oudengels
steort; noors/deens stjert (naast hale en svans),
zweeds stjärt <oudnoords stertr. Buiten het germ
(grondvorm *sterta-): Gr storthugx ‘spits, slagtand’, oudiers tarr ‘staart’ en litouws tursas ‘achterste’. De idg wortel *sterd-, *sterdh heeft als
basisbetekenis ‘star, stijf’ (wellicht moet men
hierbij aan een opstaande staart denken). Op
afstand verwant zijn Stork ⇑ en struik (zie sub
Struikrietzanger). Zie ook opmerkingen bij
Kwikstaart.
1

Voor Aegithalos zie Wilms 970807,3 en in
prep.

486

Stadsduif Onofficiële naam voor de in sommige steden vrij talrijk verblijvende verwilderde
Postduiven welke de gedomesticeerde vorm zijn
van de Rotsduif ⇑. Vlek 2000 rekent als vroegste
jaar 1557 voor het ‘bewijs’ van het bestaan van
Stadsduiven in Amsterdam, omdat in dat jaar
door het stadsbestuur bepalingen werden uitgevaardigd tegen de overlast van tamme Duiven.
Omdat deze populaties Stadsduiven zichzelf in
stand kunnen houden (zonder toedoen van Duivenhouders), worden ze ook wel door sommigen
tot de N avifauna gerekend [ANV 1987 p.549;
Ruitenbeek et al. 1990 p.296; Geelhoed et al.
1998 p.289] en door anderen tot de europese; uit
dien hoofde is de Stadsduif ook opgevoerd en
behandeld in HVM 1980. De D naam daar luidt
Straßentaube (p.13) (<verwilderte Haustaube,
verwilderte Stadttaube, verwilderte Taube
(1913)). Fries Stedsdo, Gib [B&TS; Zantema].
E Street Pigeon (Simms 1979) [in ANV p.589]
<Feral Pigeon (Meinertzhagen 1954; in Collins
Bird Guide van Svensson et al. 2000 staat inmiddels weer Feral Pigeon) <feral dove-cote pigeon
(Hollom 1952-1980) <tame pigeon (OgilvieGrant 1905 p.166), hoewel deze laatste naam het
verschil niet maakt met de níét-verwilderde
tamme Postduif én Sierduif.
Stag Duinstag Duinstagger Volksnamen
voor de Tapuit ⇑, o.a. in Haarlem en Katwijk. Op
Texel de heterofonen Stoag en Stoachie [Dijksen
1992]. Duin- wijst op de biotoop van deze vogel
in Nederland.
ETYMOLOGIE Deze is onbekend, zegt vDE 1993.

Echter, N/D Stag ‘touw of staaldraad dat dient ter
steuning van de mast’ <mnl stach <idg *sta
‘staan’ hebben mogelijk iets met de naam voor de
vogel te maken wegens zijn markante, rechtopstaande houding. In Norfolk (E) is Stag de volksnaam voor Winterkoning. De naam verwijst hier
naar het opstaand staartje, als een stokkie (vgl.
ouddeens stag ‘stok’) [Lockwood 1993]. Stagger
is ws. het nomen agentis bij het ww. staggen. {Er
is een verouderd N ww. staggeren ‘wankelen,
steeds maar weer tot staan (proberen te) komen’
[VK c.1618]}. Gezien westfries stagge ‘dekken’
(gezegd van stieren) [Pannekeet 1990; Weijnen
1996] zou men zich een relatie kunnen voorstellen tussen de naam Stag(ger) en de naam Tapuit
(als tap- hierin zou staan voor ‘penis’), eventueel
als ‘de vogel die stagt’. Het mannelijk aspect zit
ook in E stag o.a. ‘mannetjes-Hert’, oudnoords
steggr ‘mannetjesvogel’ en noors É-stegg ‘% Eidereend’, ws. etymologisch verwante woorden
[Weekley 1967].

Stakkerduit Stekkerduit Namen voor de
Spotvogel in Winterswijk (Gld). “Stakkerduit”,
zo umme dee strekke reup dat vöggelken völletids. (“Stakkerdoe-iet”, zo ongeveer roept dat
vogeltje vaak.) [Schaars 1989; Deunk & Entjes
1971]. Het is een scherpe wn. van de naamgever;
Kist 1954 omschrijft de desbetreffende roep als
“diederoiet”, Thijsse 1938 als “dettero-i”, het
accent op de laatste lettergreep. Het lemma is
dus een zuivere onomatopee. Het is níét ws. dat
er bij het eerste deel van de naam aan N stakker
(<oudnoords stafkarl ‘bedelaar, ‘kerel’ die met
‘staf’ (stok) in de hand rondzwerft’) gedacht is; de
vogel maakt nooit een stakkerige indruk.
Stapel Oude volksnaam voor de Sprinkhaanzanger ⇑ in de omgeving van Santpoort en Haarlem [Wickevoort Crommelin et al. 1858 p.209].
Stapel is ook een verouderde naam voor ‘Krekel’
(lees: Sprinkhaan; zie etymologie), reden waarom ook de vogel zo genoemd werd: deze maakte
nl. het geluid als van een bepaalde Sprinkhaan.
Ook de vogelnaam is thans niet meer onder de
mensen bekend (contra vD 1995).
De naam Stapel voor tegelijk een insect én een
vogel is typisch een uit het volk afkomstige
naam. Het is opmerkelijk dat zo’n volksnaam in
1858 bestond, want een ornitholoog van professie zoals Schlegel kende de soort niet uit N (in
1852). Een parallelle toestand vindt men bij de
Snor ⇑.
ETYMOLOGIE N Stapel ‘Krekel, Sprinkhaan’

STARING – STEENBARM(PJE)

<mnl stapel (idem) <mnl stapel, stappel ‘schrede’
<mnl stappen ‘stappen, springen’; (verouderd) D
Heustaffel =D Heuschrecke ‘Sprinkhaan’.

Spreeuw

Friese volksnaam voor Spreeuw ⇑
[Albarda 1897; De Vries 1911; Zantema 1992].
Varianten Starring, Staer, Stark, Starig, dus de a
kan zowel kort als lang zijn.
De bekende gelderse dichter A C W Staring
(1767-1840), die mooie gedichten schreef over
Kraanvogel en Zwaluw, heette in feite “Toon
Spreeuw”; maar de vogelnaam Staring komt in
Gelderland niet voor.
Mnd star(e), D Star <Staar (Meves 1886; Suolahti 1909) <mhd Star <ohd stara (hierin kon
de stamvocaal kort of lang zijn); E Starling
<oudengels stærling, stær, zweeds Stare, deens
en noors Stær, ijsl Stari <oudnoords stari (met
korte a) [AEW]; F Etourneau, catalaans Estornell,
Sp Estornino, It Storno en Lat Sturnus. De overgang van Lat -u- naar germaans -a- is niet met de
bekende klankwetten te verklaren, maar indien
het idg grondwoord *stor(n)1 was (vgl. voltur
>Lat vultur, sub Gier), klopt de -o- naar -a- wisseling van indogermaans naar germaans mooi.
De betreffende Klankwet (nr.10) geldt niet voor
de baltische talen; oudpruisisch Starnite
‘meeuw’ (zie NEW sub stern) past dus klankwettig niet bij Lat Sturnus en D Star ‘Spreeuw’. – De
uitgang -ing of -ling is een verkleiningssuffix.

Staring

1

Mackensen 1985 gaat hier inderdaad van uit;
zegt dat dit een onomatopee is.

Steenarend Aquila chrysaetos (Linnaeus:
Falco) 1758. Wegens het nauwelijks voorkomen
van deze vogel in de Lage Landen, zal de naam uit
het D Steinadler zijn overgenomen. In Duitsland
en in andere delen van zijn broedgebied (maar
niet overal!) broedt deze soort bij voorkeur op
kale steile rots- en steenwanden. Vgl. Arend.
Fries Keningsearn.
Houttuyn 1762 (p.128) noemt deze soort
Goud-Arend, een letterlijke vertaling van de Lat
naam bij Linnaeus (Lat chryseus ‘gouden’ <Gr
khrusos ‘goud’ en Gr aetós ‘Arend’). Een andere
naam die Houttuyn ook bedoelt als N naam, is
Koninglyke Arend. Deze naam staat tenminste
ook in zijn Bladwyzer (1763) vermeld. Overigens
onderscheiden zowel Linnaeus als Houttuyn nog
een andere soort van Arend, die blijkens de
beschrijving de immature kleden (met een witte
band in de staart) van dezelfde Steenarend betreft! Deze wordt door Linnaeus “Falco fulvus”
genoemd en door Houttuyn “Gemeene Arend”
(p.132). Schlegel 1852 komt met de naam
“STEENAREND”, onder de wetenschappelijke naam
Aquila fulva Meyer en Wolf (p.62).
Steenbarm(pje) Steenpaapje Stainbaarm
Stienbarm(ke) ⇑ Stienpaepke Volksnamen

voor de Barmsijs ⇑ in Utrecht, Groningen resp.
Friesland [B&TS; VPG; De Vries 1928] In D zijn er
ook volksnamen met Stein- ‘steen’ voor deze
soort: Steinzeiserl en Steinschößling [Wüst
1970]. Boersma (in ViF 1979) verklaart het eerste
element naar de kleur: “It kopke fan it mantsje
hat in stienreade kleur” (p.1342). Inderdaad zijn
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Steekveugel Benaming op Schouwen-Duiveland voor Sperwer, Torenvalk en mogelijk nog
andere kleine Roofvogels [Beekman et al. 1986].
Rogiers 1988 vermeldt voor Zeeuws-Vlaanderen

Stekveugel voor de Buizerd en Roofvogels in het
algemeen en Stekker voor Torenvalk en Sperwer.
Rijnja 1983 noemt Steekvleugel op Zuid-Beveland voor Torenvalk en Sperwer; de eerste l is
hier ws. door vergissing (bij het volk en/of door de
enquêteur) terechtgekomen. De namen sluiten
aan bij soortgelijke namen in Vlaanderen: Steekveu(g)ele [Joos 1900; Teirlinck 1908-1922],
Steekveugel, Steekvogel [Lievevrouw-Coopman
1950-1955], Stekveugel, Stekvogel [De Bo
1873/1892], Stekker, Stekpiet, Stuiker en
Stuikvogel [WVD] voor over het algemeen de kleinere soorten Roofvogels. Het eerste deel duidt op
het ‘steken, prikken’ van de prooi; mogelijk duidt
het eerste deel van Stuikvogel op ‘kneuzen’ van
de prooi. Lievevrouw-Coopman en WZD noemen
ook nog Stikveugel, duidelijk ook een variant,
maar mogelijk met de gedachte dat de Roofvogel
zijn prooi doet stikken.

STEENBIKKER – STEENKRIJTER

er zowel in het N als in het D bijna dezelfde
samengestelde namen voor dezelfde soort waarin
het eerste element vervangen is door Rood/Rode
resp. Rot/Blut-. Jackson 1968 vermeldt E StoneRedpoll in Sussex voor de Grote Barmsijs. Zie
ook onder Paapje.

Steenbikker Steentikker Volksnamen voor
(o.a.!) de Tapuit ⇑. In de N biotoop van de Tapuit
komen geen steenachtige gebieden voor. De roep
van de Tapuit kan weergegeven worden als “tak,
tak”. Hieruit laat zich de naam van het lemma
verklaren: het is het geluid van iemand die op een
steen tikt. Ook de volksnaam Stag is misschien
zo te verklaren, evenals D (Stein)schmätzer, F
Traquet1 en E Chat2 (weliswaar voor gelijkaardig
roepend Roodborsttapuit en Paapje, waarvoor
een oude N naam Heyknapper ⇑ luidde). De
naam Tapuit ⇑ is voor wat de eerste lettergreep
betreft mogelijk ook klanknabootsend. De naam
Steenbikker wordt al genoemd in de VK (c.1618):
“steen-bicker. sax. sic. Cinclus”. Thans is Cinclus de wetenschappelijke naam voor de Waterspreeuw, die inderdaad óók de (oude) naam
Steenbikker heeft [B&TS 1995]. Maar met Cinclus zijn in het verleden ook geheel andere vogelsoorten aangeduid, bijv. de Oeverloper, die nu
nog de volksnamen fries Stienfink ⇑ en D Steinbicker [Wüst 1970] draagt. Zie ook sub fries
Stienpikker. Bij Eber & Peucer 1549 staat Cinclus (op twéé plaatsen overigens, verwijzend naar
p.22 (op p.186) en naar p.22 én 54 op p.187),
welke volgens de geciteerde Theocritus overeen
zou komen met “motacilla Bachsteltz” en door
E&P zelf ‘vertaald’ met “steinbisser”. Steinbeißer
[Van Beckum 1952; Wüst 1970] is (onder meer)
een Tapuit.
1
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2

F Traquet =Tapuit, F traquet =bepaald onderdeel van het werkend deel van een molen (in N
vertaling = ?), dat een ratelend geluid maakt.
C&C 1995 suggereren dat de naam voor het
molenonderdeel er éérder was.
Er is middelengels chatten ‘babbelen’ (vgl. sub
Schat-Aakster); verdere etymologie onbekend
[Lockwood 1993].

Steengal Oude N naam voor de Torenvalk
[Houttuyn 1762, p.164]. Niet goed duidelijk
wordt, of deze naam een ad hoc vertaling van
Houttuyn is (uit D Steingall =Torenvalk), dan
wel inderdaad in N gebruikelijk. B&O 1822 noemen de naam ook, ws. kritiekloos van Houttuyn
overgenomen, evenals B&TS 1995. Het element

steen duidt op het vaak broeden op stenen bouwwerken (torens e.d.), het element -gal (zou beter
-gaal geluid kunnen hebben) komt overeen met
het zelfde element in Nachtegaal ⇑. E volksnamen voor de Torenvalk die hier volledig mee
overeenkomen luiden Stanniel (1838) en Stannel
(1601) <middelengels Stanyel (c.1475) <oudengels stāngella (maar dan als vertaling van Lat
pelicanus, zodat onduidelijk is welke soort er dan
mee bedoeld wordt).

Steengans Naam voor de Dwerggans in Woumen (WVl) [WVD 1996 p.190]. In Vroeg 1764
staat de naam ook: een opgezette Gans waarvoor
men naar Linnaeus’ 7e “Anas” verwijst (dit is
Anas Anser, nu: de Grauwe Gans), maar waarbij
men voegt “Doch deze is veel sierlyker geteekend”, staat genoteerd onder de namen “Kol of
Steen Gans” (het betreft dus ws. de Kolgans ⇑).
De betekenis van steen (waarvoor zie sub Steenspecht ⇑) klopt mooi bij deze soort, of ook wel bij
de Kolgans (Dwerggans dan =“alternatieve Kolgans” of Kolgans =“alternatieve Grauwe Gans”).
B&TS, Rynja 1983 en vD 1970 plaatsen de naam
Steengans bij de Rotgans, en B&TS verklaren de
naam als “vertaling van een naam uit Noorwegen”; mogelijk is dit dan Urgås, een naam die
Houttuyn 1763 (p.38) bij de Rotgans zet, maar
Haftorn 1971 geeft deze (en Urdgås) alleen als
volksnaam voor de Bergeend (noors ur, urd ‘rolstenen, bergpuin’). De Bergeeend broedt kennelijk soms tussen rolstenen; van de Rotgans
kunnen de Noren dat niet zeggen, want de Rotgans broedt niet in Noorwegen.

Steenkraai Oude N naam voor de (in N niet
inheemse) Alpenkraai ⇑ bij Houttuyn 1762 (1),
hoewel Houttuyn als belangrijkse N naam “KlipHoppe” ⇑ geeft (p.422). De naam (Steen-Kraay)
wordt in zijn Bladwyzer (1763) opgegeven. De
naam staat ook bij Schlegel 1858, en is later,
toen de naam al lang in onbruik was, in Van Dale
terechtgekomen [vD 1904, 1970, 1995].
(2) Lievevrouw-Coopman 1950-1955 geeft de
naam “voor de kleinste van de inlandse kraaien”
[WVD 1996, p.131], dat is dus de Kauw. De naam
is gemotiveerd door zijn dikwijls verblijven op
stenen gebouwen, wat ook aanleiding voor de
meer bekende naam Torenkraai was.
Steenkrijter Volksnamen voor Steenuil, Torenvalk en Gierzwaluw. Deze soorten hebben een
luide en schelle roep, zij krijten (of krijsen, welk
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ww. etymologisch en gevoelsmatig dichtbij krijten staat). De Torenvalk heet daarom met een
volksnaam ook wel kortweg Krijter (vgl. F Crécerelle >E Kestrel) en de Gierzwaluw heeft de
volksnaam Zwarte Krijter (de Gierzwaluw is zeer
donker grijsbruin, bijna zwart van kleur). Het
element Steen- is goed te verklaren uit de broedbiotoop van deze soorten, te weten stenen muren
en daken van huizen, schuren en kerken (minder
bij de Steenuil, ⇑). Dat daarbij de stenen door de
vogels ondergescheten worden en dus wit kleuren (zij worden a.h.w. gekrijt ofwel met (wit) krijt
gekleurd) is een toeval dat echter de naam
Steenkrijter een extra dimensie heeft gegeven.
In Noordwijk (ZH) bestaat de variant Stienkrijer voor de Gierzwaluw (med. Hein Verkade,
Noordwijk). Het ww. krijten gaat in deze naam
bijna over in het ww. kraaien. Beide zijn naar
vorm en betekenis verwant. Eerder al werd door
Van Bemmelen [in Wickevoort Crommelin et al.
1858] de naam Steenkrijter (“te Noordwijk aan
Zee en elders aan onze zeekust”) vermeld.

gewoon over straat (=havenkade).
Voor meer over het element ‘steen’ zie sub fries
Stienpikker.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
(p.244) geeft er blijk van de soort niet uit eigen
land te kennen. Hij geeft als N naam op: Tolk ⇑,
vermoedelijk niet meer dan de vertaling van de
wetenschappelijke naam (Lat interpres ‘tolk’).
Nozeman & Houttuyn noemen in deel III van de
Nederlandsche Vogelen (1797-1812) Vlakkige
Strandlooper (vlakkig ‘gevlekt’, vlak =‘vlek’;
voor synoniem plak, plek zie sub Plakker), evenals B&O 1822: “Tringa Interpres, L. – De Tolk,
vlakkige Strand-looper.” B&TS 1995 (p.119) vermelden de naam Vlakkige Zand-loper, welke
ongetwijfeld ook van omstreeks 1800 zal stammen. Het element ‘zand’ klopt niet zó mooi,
maar is ws. ingegeven door de geslachtsnaam
Arenaria van Brisson (1760) (Lat arena ‘zand’)
[vgl. Wilms 001008,6].
Pas Schlegel 1858 komt met de naam als in het
lemma (“De Steenlooper”), nadat hij in 1852 al
“De gewone steenlooper” had gegeven. Hierin
is het element ‘gewone’ meer systematischnomenclatorisch bepaald: in het geslacht Strepsilas (“De Steenloopers”) is “Strepsilas collaris,
Illiger” de enige soort. ‘Gewoon’ in de zin van ‘veel
voorkomend’ is de Steenloper dan niet; Schlegel
1852: “Wordt op den trek, jaarlijks, maar in niet
zeer groot aantal, aan de kusten der provinciën
Noord- en Zuid-Holland waargenomen.”

Steenspecht

Steenloper

Steentikker Zie Steenbikker.
Steenuil Athene noctua (Scopoli: Strix) 1769.
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Steenloper Arenaria interpres (Linnaeus:
Tringa) 1758. Aan de kusten der Lage Landen
algemene soort van Steltloper, die hier echter
niet broedt. Meer dan andere soorten heeft de
Steenloper een voorkeur voor stenige oevers, hetzij de talud van een stenen pier, hetzij oevers met
kiezel. In IJmuiden (NH) lopen Steenlopers soms

Volksnaam voor de Kleine
Bonte Specht ⇑ in Noord-Brabant [B&TS 1995].
De naam wordt ook vermeld door Joos 1900 voor
Waasland (OVl) [WVD 1996]. Deze auteur noemt
tevens Steense Specht, een ‘constructie’ die in
dezelfde regio ook gebruikt wordt voor de Ringmus (Steense Musch). *Steen(s)specht moet
daarom gezien worden als een metanalyse uit
Steense Specht, dus is het eerste element niet
‘steen’ en kan men de verklaring beter niet vanuit ‘steen’ geven (zoals bij B&TS, die de naam willen verklaren als ‘de Specht met de steenrode
kruin’). Steens, ook wel stiens (in Stiense Bonen)
wordt in plant- en diernamen gebruikt als aanduiding van ‘vreemd’, ‘exotisch’, ‘de andere dan
men gewoonlijk ziet’; het is een verbastering van
oostindisch [vD 1970]. Zie ook Stynske Liuw.

STEENVALK – STELLERS EIDER
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Kleine inheemse uil, daarom bij Thijsse 1944
Steenuiltje. Fries Stienûltsje, Stienûle; gronings Stainoel; achterhoeks Steenoele, Katoele
of Liek-oele [Schaars 1989].
D Steinkauz. De vogel broedt in holten bijv. in
stenen muren, maar bij ons vaker in holle
bomen, houtmijten, konijnenpijpen of nestkasten. Het valt dan ook moeilijk in te zien dat de
naam oorspronkelijk uit N afkomstig is. Ongetwijfeld is/was in Duitsland en Zwitserland de
broed- of verblijfplaats van de vogel meer met
steen geassocieerd.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De VK (1618) vermeldt: “STEEN-VVL. Noctua … sax. steinule.”
Houttuyn 1762 vermeldt op p.197 “Steen-Uil”
(weliswaar onder de naam Strix funerea uit Linnaeus 1758) en zegt: “Hy houdt veel in oude
Gebouwen huis, waar van de Naam.” Houttuyn
verwijst naar Tab.XIX in Jonston 1660, waar de
namen “Saxatils” (sic) en “Steinkauz” vermeld
staan, welke ws. weer aan (de Zwitser) Geßner
1557 ontleend zijn. Elders, waar Houttuyn ook
de Steenuil op het oog moet hebben (p.207, onder
Linnaeus’ 11e uil, Strix passerina), schrijft hij:
“Hierom heb ik het [Uiltje] liever klein Kat-Uiltje
dan Steen-Uiltje geheten …”
B&O 1822 vermelden de naam Steen-Uil niet;
de soort wordt ongetwijfeld (als broedvogel
namelijk!) bedoeld met hun: “Strix Passerina, L.
– Het Katuiltje.” (p.423). Ook Schlegel 1828
heeft met Strix passerina de Steenuil op het oog
(want broedvogel bij ons); hij gebruikt nu de N
naam dwerguiltje. Bij Schlegel 1852 is het: “DE
STEENUIL”.

Steenvalk Stienfalk Oude N volksnaam resp.
officiële friese naam voor het Smelleken ⇑, de
kleinste europese Valk. Het huidige voorkomen
van de naam Steenvalk is maar tot een enkele
plaats beperkt. WVD noemt Steenvalkje in Woumen (WVl) en WBD Steenklamper in Reusel
(NB). Schlegel 1858 en Albarda 1897 noemen de
naam niet.
Houttuyn 1762 schrijft: “Hy [de Rots- en BergValk] wordt by de Schryvers, om dat hy in de Rotsen nestelt, Litho-Falco of Falco Lapidarius, dat is
Steenvalk, geheten.” Op deze passage berust ws.
ook de vermelding van de naam in vD 1904/1970.
Houttuyn geeft het benoemingsmotief dus
aan. De vraag is alleen, of “de Schryvers” wel
kennis konden hebben van de broedbiotoop (in
het noorden van Europa), die bovendien niet bij
voorkeur uit kaal gesteente of een kale steenwand (zoals bij de Steenarend) bestaat. Daarom
zou het kunnen zijn dat er een verwijzing naar de

blauwgrijze kleur van steen in het spel is, en dan
met name naar die van het voor het slijpen
gebruikte amaril (vgl. amarilsteen) of smergel
(zie sub Smelleken); deze kleur van de rugzijde
van het volwassen % was in ieder geval bij de Valkeniers goed bekend.

Steenvink Vertaling van fries Stienfink ⇑.

Gierzwaluw

Steenzwaluw Volksnaam voor de Gierzwaluw in Vlaanderen, Brabant en Limburg, naar de
broedplaats: nissen in stenen gebouwen en onder
dakpannen. Houttuyn 1763 verwoordde het
benoemingsmotief al: “… naar den Hoogduitschen naam Gier-Zwaluw; hoewel zy eigentlyk,
wegens haar nestelen in oude Gebouwen, SteenZwaluw moest heeten.
Stekelstaartgierzwaluw Hirundapus caudacutus (Latham: Hirundo) 1801. Synoniem Chaetura caudacuta [BWP 4].
Een tot de familie der Apodidae behorende
soort van Gierzwaluw met als kleine ‘stekels’ uitstekende verlengde schachten aan de tien staartpennen. In de Lage Landen is deze soort éénmaal
waargenomen (22 mei 1996 door Erik Sanders,
Koen Kuijpers en anderen) [ZVN].
ETYMOLOGIE stekel: zie distel sub Distelvink.
Stellers Eider Polysticta stelleri (Pallas: Anas)
1769. Broedvogel van arctisch Siberië en Alaska,
die echter vanaf 1969 in honderden exemplaren
overwintert op de Oostzee (Petraitis 1991, Acta
Ornithologica Lituanica 4: 96-106). Ook in N is
de soort inmiddels 5x waargenomen, voor het
eerst in 1980 [Swennen 1981, Limosa 54: 9395]. De vogel is genoemd naar Georg Wilhelm
Steller (1709-1746) (eigenlijk heette hij Stöhler),
D natuuronderzoeker in russische dienst, die
deelnam aan de expeditie van Bering naar Alaska
(1740-1742) en een aantal tot dan onbekende
zoogdieren (o.a. de uitgestorven Stellers Zeekoe)

STELTKLÚT – STEPPEAREND

en vogels (o.a. de uitgestorven Brilaalscholver
Phalacrocorax perspicillatus Pallas 1811) beschreef. Ook in E, F, Sp, deens, noors, tsjechisch
en hongaars is de soort naar Steller genoemd.
Buekers 1902 beeldt een % van de soort af op
plaat 36, maar het schutblad, waarop namen
staan gedrukt, vermeldt alleen de toenmalige
wetenschappelijke naam (Somateria stelleri Pall.),
géén N naam. NAE 1958 vermeldt: Steller’s
Eidereend.

Steltklút Officiële friese naam voor de Steltkluut ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1912 geeft een
“?” waar de friese naam had moeten staan en De
Vries 1928 neemt de soort niet mee; die is dan
ook nog niet in Friesland waargenomen (pas in
1935).

Steltloper(s) Groepsnaam voor de onderorde
Charadrii van de orde der Charadriiformes; Steltlopers worden ook wel Waadvogels en Limicolae
(letterlijk ‘slijkbewoners’) genoemd. De E vertaling luidt Waders, de D: Schnepfenvögel. In
tegenstelling tot de andere onderordes (de Meeuwen, Jagers en Alkachtigen) hebben Steltlopers
lange poten; vandaar de naam.
Extreem lange poten heeft de Steltkluut ⇑. Zie
ook Steltstrandloper.
De Strandlopers ⇑ vormen een onderdeel van
de Steltlopers.
De naam van het lemma komt voor bij Houttuyn 1763 (p.162 en p.216), maar deze verstond
er ook de Reigers, Lepelaars en Flamingo’s onder
(d.i. wat Linnaeus onder de naam Grallae betrok).
Steltstrandloper Micropalama himantopus
(Bonaparte) 1826. Op de noordamerikaanse
toendra’s broedende soort van Strandloper, die
relatief lange poten heeft (vandaar Stelt-) en op de
trek zelden naar Europa afdwaalt. Uit de Lage
Landen is de soort pas zeer recent bekend; in N
werd hij ontdekt op 24 juli 1998 door Mart Janse
in de Blauwe Kamer bij Rhenen (U) en op 22 en
23 juli 2000 was er een wn. in de Kop van NoordHolland.
De N naam is vermoedelijk slechts een vertaling van E/Am Stilt Sandpiper. In Engeland werd
de soort voor het eerst in 1954 opgemerkt; sindsdien zijn er nog zo’n 25 waarnemingen daar
gedaan.
Zweeds Styltsnäppa, F/québécois Bécasseau à
échasses [CAF 1997; C&C 1995] en Sp Correlimos
zancolin zijn eveneens namen waarin de stelten
(lange poten) van de vogel het benoemingsmotief
vormden. Noordamerikaanse (volks)namen voor
de vogel zijn Bastard Yellowlegs (omdat de vogel
op de Lesser Yellowlegs ‘Kleine Geelpootruiter’
lijkt) en Mongrel. De genusnaam Micropalama
duidt op de kleine zwemvliezen, die de soort tussen de tenen heeft, en de soortnaam himantopus
is dezelfde als de genus- én soortnaam van de
Steltkluut. Het betekent ‘riempotige’. Voor de
etymologie van stelt zie sub Steltkluut.
Steppearend Aquila nipalensis (Hodgson)
1833, voorheen Aquila rapax (Temminck: Falco)
1828. Opmerking m.b.t. de spelling: in het N
was de schrijfwijze Steppenarend tot 1996 te
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Steltkluut Himantopus himantopus (Linnaeus: Charadrius) 1758. In bouw, kleur en
grootte aan Kluut herinnerende Steltloper, maar
dan met nog langere poten (=‘stelten’). De snavel is wel lang, maar recht, en de poten zijn rood
(niet blauw, zoals bij de Kluut).
De soort komt op vochtige terreinen in ZuidEuropa voor, maar zwermt onregelmatig naar het
noorden uit en wordt als vrij zeldzame verschijning ook in de Lage Landen wel waargenomen,
waarbij het hier zelfs af en toe tot broeden komt.
Fries Steltklút, D (Rotfüssiger) Stelzenläufer,
E Black-winged Stilt, deens Stylteløber, noors
Stylteløper, zweeds Styltlöpare, F Échasse blanche.
Sp Cigüeñuela ‘Steltkluut’ is letterlijk: ‘Ooievaartje’.
De N naam Steltkluit wordt genoemd in
Schlegel 1858, hoewel Schlegel dan nog niet rept
van waarnemingen in N gedaan. Albarda 1897
weet echter te melden dat in het begin van augustus 1852 twee “voorwerpen” geschoten zijn bij
Middelbeers [NB]. Ook bestaat er een aquarel
door Jacques de Gheyn (1565-1629) van een
dode Steltkluut die in de omgeving van Amsterdam verzameld is [Vlek 2000]. Houttuyn 1763
‘vertaalt’ Linnaeus’ 10e ‘Plevier’, “Charadrius
himantopus” niet met iets wat op ‘Steltkluit’
lijkt: “Wy geeven ’er den naam van Mathoen
aan.” Zie ook onder Ma(e)thoen en Kluut.
ETYMOLOGIE N stelt <N STELTE. Pes ligneus
[VK c.1618] <mnl stelte ‘houten been, kruk’,
fries stelt, mnd stelte, D Stelze <ohd stelza
(betekenis als in mnl), <germ *steltō; E stilt
<middelengels stilte, deens/noors stylte, zweeds
stylta <germ *steltiō. De woorden zijn d-afleidingen van idg *st(h)el- ‘opstellen, doen staan’,

en dit is weer een l-afleiding van idg *st(h)e[NEW 1992].

STEPPEBUIZERD – STEPPELJIP

verdedigen afhankelijk of men de biotoop ‘de
steppe’ dan wel de verblijfplaats ‘de steppen (=de
steppevelden)’ op het oog had. Het eerste element is daaruit te verklaren. Voor het tweede element zie Arend. Voor rapax zie sub Harpij.
ETYMOLOGIE N steppe (1847; in 1676: step)
komt, via D Steppe, van R FH,B\ step’ ‘wijde
boomloze grasvlakte’ [VT]. Het woord steppe
kende in vD 1970 alléén het mv. steppen. Met
het toelaten van het mv. steppes is volgens de
nieuwe regels het gebruik van de tussen-n in ss.en
ook niet meer correct (zie Verantwoording: Spelling van de vogelnamen sub Toelichting).

Steppekiekendief Circus macrourus (S G
Gmelin: Accipiter) 1771. In de Lage Landen zelden op trek verschijnende soort van Kiekendief,
die broedt op de steppen van Zuid-Rusland. Bij
Albarda 1897 Steppenkuikendief, in O&V 1925
Steppenkiekendief.
Schlegel 1844 beschouwde deze soort als “eine
(blässere) klimatische Varietät” van de Grauwe
Kiekendief; in dit werk en dat van 1858 staat geen
N naam voor de soort, die toen bij ons nog niet
vastgesteld was. Fries: Ljochte Hoanskrobber.

Steppekieviet
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Steppebuizerd Buteo buteo vulpines (Gloger)
1833. Ondersoort van de Buizerd ⇑, die op de
officiële N vogellijst vermeld staat, maar waarvan inmiddels niet zeker meer is of dit taxon wel
werkelijk ooit in N waargenomen is [ZVN 1999].
Eerder Steppenbuizerd [Coomans de Ruiter et
al. 1947; NAE 1958]. Een oude N naam voor dit
taxon is Valkbuizerd ⇑.
Steppehoen Syrrhaptes paradoxus (Pallas:
Tetrao) 1773. In de Lage Landen zeer zeldzaam
verschijnend Zandhoen ⇑ uit de steppen van
Zuid-Rusland. Pallas gebruikte, evenals Linnaeus
in 1758, de geslachtsnaam Tetrao, voor dit soort
van “hoenderen” (Tetrao was toen, zoals nu nog,
de geslachtsnaam voor het Korhoen, een soort
Ruigpoothoen). Temminck (1815; Histoire Naturelle des Pigeons et Gallinacés) introduceerde
de naam Pterocles (Gr BJ,D`< pteron ‘vleugel’,
Gr -680H -kles ‘beroemd om’; vanwege de merkwaardig verlengde buitenste grote slagpen bij
deze vogels), waarmee hij aangaf dat deze Zandhoenders duidelijk verschilden van de Ruigpoothoenders.
Het Steppehoen kreeg later zijn geslachtsnaam
vanwege de gedeeltelijk samengegroeide voortenen (Gr FLDDVBJ,4< sur-rhaptein ‘aaneennaaien’), wat hem binnen de familie der Zandhoenders een wat aparte plaats geeft. – Toen in
1859 voor het eerst in de N literatuur van deze
onregelmatig optredende invasievogel werd gewag
gemaakt, werd de soort nog omschreven als “het
zandhoen uit de steppen van Azië” (1860; Tijds.
v. Jagtk. VIII, p.17-20). Al gauw kreeg het de
naam Steppenzandhoen (Winkler 1865; Nut v.
’t Alg. Alm., p.51). In Albarda 1897 vinden we
dan de ingekorte naam Steppenhoen. De nieuwe
spelling schrijft voor: Steppehoen. In fries
Sânhin ⇑ is juist het element steppe weggelaten.

Chettusia gregaria (Pallas:
Charadrius) 1771. Synoniem: Vanellus gregarius. Op de steppen van midden-Rusland broedende soort van kieviet. De soort is een zeldzame
gast in de Lage Landen, sinds 1925. De geslachtsnaam Chettusia Bonaparte 1841 (ook bij de Witstaartkieviet) is afgeleid van R Keptoesjka,
volgens Coomans de Ruiter et al. 1947, die de
naam Steppenkievit spellen. NAE 1958 vermeldt
de tsjechische naam Keptuška stepní en R
7D,R.H8a1 Kretsjótka, beide voor de Steppekieviet. Fries Steppeljip.
1

?<R 8D4R¿H\ kritsját’ ‘schreeuwen’; vgl. R
7DÁR,H Krétsjet ‘Giervalk’.

Steppeklapekster Lanius pallidirostris Cassin1 1852. In de steppen van Rusland voorkomende ‘bleke’ Klapekster. In N in 1994 op Texel
waargenomen (deze primeur staat op naam van
Giel en Marco Witte). Sinds kort wordt dit taxon
niet langer als een ondersoort maar als aparte
soort beschouwd door o.a. Sangster et al. 1997
[DB 19: 24]. De N naam is een paar jaar ouder. Een
meer behoudend standpunt neemt o.a. BOURC
1997 in [BB 90, suppl. 1997], welk inhoudt dat de
Steppeklapekster een ondersoort is van de Zuidelijke Klapekster L. meridionalis (Temminck)
1820 [Isenmann & Lefranc 1994; Alauda 62:
138]. Tot 1993 [Isenmann & Bouchet; Alauda
61: 223-227] werd de Zuidelijke Klapekster ⇑ (en
dus ook de Steppeklapekster) als een ondersoort
beschouwd van de Klapekster ⇑.
1

John Cassin (1813-1869) was curator van de
Academy of Natural Sciences te Philadelphia
(V.S.). Naar hem is o.a. de Cassin’s Finch
Carpodacus cassinii genoemd.

Steppeljip Officiële friese naam voor de Steppekieviet ⇑ [Boersma 1972]. De naam is ver-
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moedelijk niet zo oud: pas op 12 april 1979 had
Friesland zijn eerste Steppeljip (dit was voor N
toen al het 11e geval).

Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni Nordmann 1842. Ook: Glareola nordmanni
Fischer 1843 [BWP 3, 108; vgl. M&M 1988 p.285].
Deze soort gelijkt op de Vorkstaartplevier ⇑,
maar mist diens donkerrode ondervleugeldek.
Het is een vogel van de steppe(n). Beide soorten
dwalen van tijd tot tijd naar de Lage Landen af.
Fries Donkere Swellesturtwilster (in Friesland
twee waarnemingen van deze soort).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1858 (p.400)
kent het taxon (onder de aanvankelijk door
Nordmann gehanteerde naam G. melanoptera),
maar geeft geen N naam, omdat dan nog geen N
wn. bekend is. Schlegel 1844 geeft naast G. pratincola uitsluitend nog G. Pallasii (“Bruch in
Mus. Mogunt. – G. pratincola, Pallas, Zoogr., II,
p.150, no 269 (exl. syn.). Wüsten der Tatarei von
der Wolga bis zum Irtisch; auch in Griechenland
erlegt.”). Dit moet wel de onderhavige soort zijn.
De N naam (“Steppen-Vorkstaart (of -zwaluw) plevier”) werd in 1927 voorgesteld door C G
B (Kees) ten Kate (1901-1973) [Ardea 16: 138]
naar aanleiding van de eerste N wn., naar toenmalig D Steppenbrachschwalbe.
Species- én auteursnaam hebben beide betrekking op Alexander von Nordmann (1803-1866),
geboren en overleden in Finland; hij woonde
meer dan 15 jaar in Odessa (Rusland) waar hij
professor in zoologie en botanie was. Zijn naam
is ook verbonden aan de zeldzame Nordmanns
Groenpootruiter Tringa guttifer (Nordmann’s
Greenshank, eerder ook Armstrong’s Sandpiper
en Spotted Greenshank genoemd), maar onduidelijk blijft (in M&M) hoe Nordmann met deze
oostaziatische soort in contact gekomen is.
Alle bovengenoemde lemmata die beginnen
met ‘steppe-’ zijn voor vogels van de steppe(n).
Deze dwalen van tijd tot tijd naar de Lage Landen
af. Ook in veel andere talen maakt het woord
(voor) ‘steppe’ van de meeste van deze vogelnamen deel uit.
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Stern Algemene N naam voor de meeste Zeezwaluwen ⇑ uit de familie der Sternidae (1).
Stern of Sterntje wordt ook wel gebruikt voor de
meest algemene soort in ons land, te weten het
Visdiefje (2). Fries Sterns, Stirns ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Stern is in N zeker
niet de oudste naam voor het geslacht van deze
slanke Meeuwachtige vogels. De VK (c.1618) ver-

meldt het woord STERNE in twee betekenissen,
nl. als ‘voorhoofd’ (Lat frons) en ‘ster’ (Lat stella),
maar níét in de betekenis van ‘Zeezwaluw’.
Omstreeks die tijd zijn deze vogels toch wel (aan
sommige mensen althans) bekend, want Van
Heenvliet c.1636 maakt melding van “seeckere
soorte [van Meeuw] diemen Hicstaert noemt,
die hier te Lande nu en dan voeden [=broeden],
en een schraveltjen strandt tegens de duijnen aen
in ’t caele sant neer maecken en haere eijeren in
leggen …” [Brouwer 1954]. Nog veel ouder is de
overlevering van het woord zeeswalewe dat
gevonden wordt bij Van Maerlant (c.1266), maar
in het 5e boek van Naturen Bloeme, welk boek
over de vissen gaat! MH 1932 geeft dan ook op
voor mnl Seeswaluwe: “Naam van verschillende
zeevogels, ook van een vliegenden visch.”
Het woord Stern dan is Houttuyn 1763 niet
onbekend. Het heeft er zelfs alle schijn van dat
Houttuyn ook aangeeft, hoe het woord direct in
de N taal terechtgekomen is: “De Geslagtsnaam
van Sterna, dien wy, in ’t Nederduitsch, STERN
vertaalen, wordt aan Vogelen gegeven, die men
gemeenlyk noemt Zee Zwaluwen.” (p.153).
ETYMOLOGIE Het woord komt ws. uiteindelijk
voort uit oudnoords þerna (therna) en is mogelijk
klanknabootsend, want het geeft aardig de tweedelige roep van Visdief en Noordse Stern weer. De
naamgevers zullen vooral met die roep zijn geconfronteerd bij het verzamelen van de eieren. In het
oudengels bestond echter al de naam Stearn.
Ook in andere germaanse talen bestaat (/bestond) het woord (D Stern bij HG 16691), maar
het klanknabootsend effect is soms wel iets verloren gegaan; E Tern bijv. heeft niet meer die
scherpe è-klank en is niet meer tweelettergrepig.
Ook fries Stirns (waar [steens] uitgesproken
wordt) lijkt nog maar weinig op de roep van
Sterns. Wél fraai onomatopoëtisch is helgolandfries Ker ⇑. Nog wat meer voorbeelden als bewijs
voor de stelling dat de geluiden die Sterns maken
in de naamgeving een grote rol speelden, vindt
men onder Visdief, Grote Stern, Lachstern en
Kaugek.
Etymologische verwantschap met mnl Sterre
‘Spreeuw’ [vgl. vDE 1993; NEW 1992; AEW 2000]
is waarschijnlijk niet aanwezig; een dergelijke
verwantschap blijft dan ook in Lockwood 1993
(sub E Tern en Starn) onbesproken. Spreeuwen
en Sterns hebben maar weinig gemeenschappelijks; ook het geluid niet. Oudpruisisch starnite
‘Meeuw’ zal logischerwijs bij Stern aansluiten;
klankwettig is het niet met Lat Sturnus verwant
(meer hierover sub Staring).
Het gelatiniseerde woord luidt: Sterna. Dit
komt het eerst voor bij Turner 1544; het staat
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ook in Jonston 1660 (Tab.46) en in Linnaeus
1758. De mededeling van Houttuyn wekt de
indruk, dat deze het N woord Stern nog niet goed
of nog niet zo lang kent. Toch moet, gezien het
voorkomen van een (bijna) gelijkluidend woord
in het fries, E en D, de mogelijkheid van een
inheemse naam Stern (misschien maar bij een
klein deel van de N/friese bevolking) open gehouden worden [contra VT en Sijs]; zie sub Sterns.
1

Op p.2,346 staat duidelijk te lezen: “/in unserer Sprach Stern genannt/“ Op 2,345 echter
staat in het kopje: “Stirn”. Dit laatste woord
staat ook in de Index, i.t.t. het woord Stern.

Sterns Stirns Friese namen voor N Stern.
Stirns is officieel fries [ViF 1977; Bibi 1995]. Op
Ameland ook Starns ‘Visdiefje’, en meslânzers
Stan ‘Visdiefje’ op Terschelling. Stirns wordt
[steens] uitgesproken. In delen van het westerlauwers spraakgebied komen ook Stern [uitspraak sten] en Sten voor [ViF p.801]. Een
opvallend verschil met N Stern is de slot-s, die
Dyk [in litt. 000822] verklaart vanuit fries Stjerring, Stjirring en Stjarring [Waling Dykstra 1911]
als assibilatie-verschijnsel. Een parallel is Groningen > (fries) Grins. Een met -ing vergelijkbare
uitgang ziet men in noordfries Tiarenk, Tiarnk
[Wüst 1970 p.210; De Vries 1912 p.115-116],
noordfries Sternk ‘Reuzenstern’ op Amrum en
Föhr [De Vries 1928 p.102] en deens (?) Skrieltjernk ‘Reuzenstern’ [de Vries 1912 p.115]. Het
is niet zeker dat de uitgangen -ing en -enk verkleiningsuitgangen zijn, gezien het voorkomen
bij namen voor de (grote!) Reuzenstern.
Het verkleinwoord van Stirns is Stirntsje een
friese volksnaam voor ‘Zwarte Stern’, een kleine
Sternsoort.
Een mooie oude vermelding van de naam is in
HG 1669 (p.I-364): “Die Frießländer nennen diesen Vogel ein Stirn …”, mogelijk teruggaand op
Gesner 1555. Bij de Friezen was er dus al een
inheemse naam vóór er (rond 1763, vgl. sub
Stern) iets uit het wetenschappelijk-Lat (daar
Sterna) geleend zou zijn.
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Stienbarmke Officiële friese naam voor de
Barmsijs ⇑, ook al in De Vries 1911 (“Stienbarm
ef Stienbarmke”).
Voor de verklaring van fries stien- ‘steen’ zie
sub Steenbarm en voor barmke zie sub Barmsijs.
Stienbikker Friese volksnaam voor zowel Ta-

puit (zie sub Steenbikker), Witte Kwikstaart als
Steenloper (zie sub Stienpikker) [Zantema 1992].

Stienfink Friese volksnaam voor de Oeverloper ⇑ in Albarda 1897, waar de hollandse naam
(“Steenvink”) ws. opgegeven wordt als vertaling
van de friese. Stienfink staat vermeld in Thijsse
1944 en Zantema 1992, maar niet in ViF 1977 en
ook niet in De Vries 1928. De vogel verkiest bij
ons (op de trek) stenige oevers (van zoet water
vooral) en laat tijdens het vliegen een serie parelende geluidjes horen die een oppervlakkige gelijkenis met de Vinkenslag hebben. In de meeste
talen heeft men in de Oeverloper niet een vertegenwoordiger van het geslacht Tringa herkend en
ook in het N is het één van de weinige die niet
‘Ruiter’ ⇑ heet. Het zal wel niet terecht zijn om te
denken dat men bij Stienfink serieus aan een
Vinkachtige gedacht heeft, maar opvallend is
wel, dat deze Steltloper in Zeeland de volksnaam
Slikmus draagt en in Telemark (Noorwegen) de
naam Stranderle (letterlijk ‘strandkwikstaart’).
Kennelijk heeft de soort toch iets Zangvogelachtigs. Zie ook sub Steenbikker, Steengal.
Steingall (Steingallell ten tijde van Houttuyn
1763 (p.248)) is een D volksnaam voor het Witgatje [Wilms 970519,6] (ook een oude D naam
voor de Torenvalk!), en aangezien dit ‘steengiller’ betekent, komt de naam aardig overeen
met de naam in het lemma. Witgatje en Oeverloper lijken sterk op elkaar; het Witgatje heeft echter geen voorkeur voor stenige oevers, dus is de D
naam mogelijk bij de verkeerde soort terechtgekomen.
Stienpikker Officiële friese naam voor de
Steenloper ⇑ [Boersma 1972]. Aan De Vries
1911/12 was nog geen friese naam voor deze
soort bekend (wél helgolandfries Semantje),
maar De Vries 1928 (p.92) noemt: “Stienpikker
ef Stienbikker” en ook weer helgolandfries
Sémantsje (letterlijk ‘zee-mannetje’). Shetlands
Stane-pecker [Jackson 1968; De Vries 1928].
De vogel rolt soms met snavel en kop stenen
om (om er eetbare waar van onder op te pikken),
waardoor het de naamgever deed voorkomen
alsof de vogel in de steen zelf pikte. D Steinwälzer, noors Steinvender, deens Stenvender
(letterlijk ‘steen-wentelaar’), E Turnstone (‘steenomkeerder’), F Tourne-pierre, Sp Vuelvepiedras
en It Voltapietre zijn namen gebaseerd op nauwkeuriger waarneming.

STIENÛLTSJE – STINTLING

Stienûltsje Officiële friese naam voor de
Steenuil ⇑ [Boersma 1972]. Ook De Vries 1911
heeft de naam van het lemma: “Stien-ûl(e) en
Stien-ûltsje.” Voor de friese volksnaam Waarûle
zie aldaar.

Scholekster

Stindel Groningse volksnaam voor de Scholekster, in Termunten. De naam staat vermeld in
Ter Laan 1929/1952, maar kon door eigen onderzoek van VPG [VPG 1983 p.50] niet bevestigd
worden. De vogelnaam is goed te verklaren, nl.
geheel als Stint en Stintling ⇑. Een Scholekster is
ook inderdaad een tamelijk gedrongen vogel.
We mogen veronderstellen dat de -d- in de
naam Stindel een stemloze -t- is geweest. Nogal
wat groningse woorden vertonen een stemhebbende medeklinker waar dat in het N een stemloze is, een fenomeen dat ook in het deens
voorkomt (deens nød versus zweeds nöt en N
noot). Ook in gronings Dikschiederiet ziet men
een stemhebbende d op de plaats waar we een
stemloze t verwachten en verder in Bonde Laiw
(=Scholekster, letterlijk ‘bonte Leeuw’), Kwardel, Kadoel ‘Katuil’, Neddelkeunke (Winterkoning, letterlijk ‘(Brand)netelkoninkje’) etc.
Stynske Ljip Stynske Liuw Stynske Kiwyt

Stint Volksnaam voor de Kleine Strandloper
[ZiK 1962] of voor de Bonte Strandloper [vD
1970]. De Graaf 1892 [Woets 1972 p.66] gebruikte de naam voor Strandplevier en/of Bontbekplevier; terwijl deze ook de Dubbele Stint
(Steenloper?) kende. E Stint is eveneens een benaming voor een aantal soorten Strandlopers,
maar toch het vaakst voor de Kleine Strandloper
Calidris minuta.
ETYMOLOGIE Het woord stint komt in het N
nauwelijks meer voor. De basale betekenis is: ‘in
de groei geremd, stomp, gedrongen’ (vgl. D stutzen ‘snoeien, inkorten, stomp maken’ en daardoor ‘klein’ (vgl. zweeds stinta ‘halfvolwassen
meisje’. Het is een genasaleerde vorm (met -n-)
naast D stutzen en oudnoords stuttr ‘kort’; vgl.
oudnoords stutr ‘jonge Os (met stompe horens)’
en zie -stuit. Lat tondeo ‘scheren, snoeien’ (>N
tondeuse) mist de mobiele s. Idg *(s)tend.
De etymologie van stomp (zie sub Stompstaartje) is anders.
Deze betekenis is in de vogelnamen behouden:
in Stint wordt naar een kleine vogelsoort verwezen, en in Stintling ⇑ naar een kleine Futensoort
met bovendien een stomp achterlijf. Hiertoe
behoort misschien ook de groningse volksnaam
Stindel ⇑.
De naam Stint is ook (zowel N als D) verbonden aan de vis Spiering Osmerus eperlanus. VK
c.1618: “STINT, STINT-VISCH, J. STINCK-VISCH”
<mnl stint ‘Spiering’ [MH 1932]. Deze soort is
niet stomp van uiterlijk, dus zal de betekenis
‘klein’ (de soort wordt tot 30 cm lang) van toepassing zijn geweest. De mogelijkheid bestaat ook
dat Stintvis een verbastering is van N Stinkvis
<mnl stinckelinc (=naam van een vis), een
naam die eerder bestond. Spieringen ruiken nl.
naar komkommer; ze waren armeluis voedsel.
Stintling Volksnaam in Friesland voor de Kuifduiker. Stint- staat voor stomp, klein (vgl. sub
Stint), terwijl -ling bovendien nog eens een verkleiningsuitgang is. De Kuifduiker is dan ook een
stuk kleiner dan de bekende Fuut Podiceps cristatus. Hij is echter iets groter dan een andere
bekende Futensoort, de Dodaars Tachybaptus
ruficollis.
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Friese namen voor de Scholekster [Zantema
1992; B&TS 1995], die officieel in het fries
Strânljip ⇑ heet. Stynsk (ook: stynjesk) betekent
‘westindisch, oostindisch’, en komt overeen met
N Steens (in Steense Kers =Oostindische Kers
Tropaeolum majus en Stiens (in Stiense bonen,
Pronkboon Phaseolus coccineus). Dit wordt in
dier- en plantennamen gebruikt als aanduiding
van ‘vreemd’, ‘exotisch’, ‘de andere dan men
gewoonlijk ziet’; het is een verbastering van oostindisch [vD 1970]. Nog twee voorbeelden: Stynske weet ‘Mais Zea mays L.’ en Steense Rat
‘Guinees Biggetje Cavia aperea f. porcellis’, waar

ook ‘Guinees’ zoiets als ‘uit een vreemde plaats
afkomstig’ betekent). Misschien is het ook de
basis van de uitdrukking oostindisch doof zijn
‘iets absoluut niet willen horen’, m.a.w. ‘een zgn.
zeldzame vorm van doofheid’. Zie ook Steenspecht.

STIRNS – STOKDUIF

Een stomp lichaamseinde heeft de Kuifduiker
ook (maar dit is een kenmerk van alle futen).

Stirns Het friese woord voor ‘Stern’; ook fries
Sterns ⇑.

Stoarmswel Officiële friese naam voor het
Vaal Stormvogeltje ⇑ [Boersma 1972; ViF 1976
p.113; Zantema 1992]. De Vries 1928 noemt de
naam ook al: “Stoarmsweal ef Stoarmswel, Sésweal ef Sé-swel en sims ek: Stoarmfûgeltsje.”
De helgolandfriese naam [De Vries 1928] is in
opzet eender, maar vollediger: Stûrmswûlk med
ytklept stert, letterlijk ‘Stormzwaluw met
gevorkte staart’. Dit is namelijk een beetje het
probleem: het Stormvogeltje Hydrobates heeft
weliswaar géén gevorkte staart (als een Zwaluw),
maar lijkt verder zo mogelijk nog méér op een
(Huis)Zwaluw dan het Vaal Stormvogeltje. De
friese naam is een voortzetting van N StormZwaluw bij Houttuyn 1763 en B&O 1822.
(Zie ook sub Onweersvogels (2) en Stormvogeltje en Seemokje).
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Stoer-Eend Benaming voor de Wilde Eend ⇑
bij Houttuyn 1763. Hij schrijft (p.66): “Onder de
wilden worden ’er gevonden, die grooter dan
gewoonlyk zyn, Stoer-Eenden genaamd; doch
anders noemt men de wilden gemeenlyk SpiegelEenden of gekraagde.” De naam wordt ook vermeld (als synoniem) bij B&O 1822. B&TS 1995
vermelden dat de naam vergeleken kan worden
met D Storent(e), en dat het eerste element hierin
slaat op het (ver)storen van de modderige bodem
van ondiep water, wat Wilde Eenden doen door
hun manier van voedsel zoeken (het grondelen);
ws. is dat echter toch geen juiste vergelijking.
ETYMOLOGIE stoer: vDE 1993: “stoer [potig]
(1767), vorm met bewaarde oorspr. oe naast
stuurs (vgl. stuurs; grondbetekenis: stevig zijn).”
NEW 1992: “stoer bnw. staat naast mnl stuur
(waarvoor zie: stuurs). Het eerst na Kiliaen optredende woord stoer zal wel uit een oost-nieuwnederlands dialect of uit het fries ontleend zijn.”
vDE geeft het jaartal 1767 als vroegste vindplaats; Houttuyn 1763 geeft het woord in een ss.
met ‘-Eend’. {De VK (c.1618) noemt het woord
stoer niet; vgl. de bewering van NEW.} Ontlening
uit het fries (fries stoer <oudfries stÇr) zou m.b.t.
de Eendennaam kunnen, want in Friesland
waren veel mensen die zich met vangen van Eenden bezighielden. Maar nu (anno 1997) bestaat
een dergelijke naam in het fries niet; het is de

vraag of hij ooit bestaan heeft; De Vries 1928
noemt niets in die richting.
De zwitserse volksnaam Storente [Suolahti;
Wüst 1970] gaat terug op Gesner 1555 met zwitsers Storent (?<Stortz-Ent) [HG 1669 p.2,93]. Als
uitleg (in vertaling) geeft Gesner op dat het om
“woelen (in de modder van de sloot)” gaat [Wilms
970618]. Volgens Suolahti is er een D (zwitsers?)
ww. storen ‘wühlen’ (p.426), dat aan de naam ten
grondslag ligt. {D stören <mhd stœren en/of
mhd stüren, hebben alle een andere klinker en
evenals de (in de bodem woelende vis!) Steur
(Acipenser sturio), D Stör <mhd Stör(e), Stür(e)
<ohd stur(i)o; deze woorden verklaren de naam
Storent niet.}
D Storze =Storren ‘boomstronk’; dit herinnert
in betekenis aan D Stockente (=‘Wilde Eend’;
vgl. sub Stokduif); Suolahti echter meent dat
Stortzent gelijk is aan Stertz Endte bij
Schwenckfeld 1603, dus dat de naam naar de
gekrulde staartveren van de Woerd gegeven is.
[mb.98K,31]

Stoffel Volksnaam voor de Ooievaar in west
Noord-Brabant. De naam is een inkorting van de
heiligennaam Christoffel <Lat Christophorus
<Gr Khristophoros (letterlijk: ‘Christusdrager’).
Het motief zal zijn dat de Ooievaar in het kindergeloof de kindjes brengt en dat Christoffel volgens de legende het kind Jezus over de rivier
gedragen heeft [Weijnen 1996].
Stokduif Volksnaam in Zuid-Nederland voor
de Houtduif [vD 1970 p.1943 omschrijft “woudduif”]. B&TS 1995 verklaren de naam uit mnl stoc
‘boomstam, boomtak’ [MH 1932]. Indien ‘boomtak’ van toepassing is, is de naam nietszeggend,
omdat zo veel soorten vogels op boomtakken zitten. Als ‘boomstam’ van toepassing is, zou de
naam een goede zijn voor de Holenduif (niet de
Houtduif!), omdat die in holle boomstammen
pleegt te broeden. Inderdaad is er de D volksnaam Stocktaube [Wüst 1970] voor de Holenduif
en zelfs officieel E Stock Dove <middelengels
Stok-dowe (1340) voor deze [Lockwood 1993
p.148; Weekley 1967] (voor meer E vogelnamen
met Stock- zie Jackson 1968 p.118/119; voor D
vogelnamen met Stock- zie Van Beckum 1952
p.679/680 en Wüst 1970). In Jonston 1660 staan
twee (D) namen met Stock-: Stock Arn (Tab.III)
en Stockhenfling (Tab.36).
Lockwood 1993 weet de verklaring voor Stock
in E Stock Duck ‘Wilde Eend’ niet. Suolahti 1909
verklaart D Stockente (=Wilde Eend) als “Wald-
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ente”, letterlijk ‘boseend’ [Wüst 1981]. Ook de
meeste andere D vogelnamen met Stock- (Stockeule ‘Bosuil’, Stockschnepfe ‘Houtsnip’, Stockmeise ‘Zwarte Mees’, Stockamsel ‘Merel, ook
Beflijster’, Stockfalk en Stockhabicht beide ‘Havik’) zijn typische bosvogels. Een betekenis van
‘bos’ voor D Stock is echter in de woordenboeken
niet te vinden. Evenmin is dit het geval voor
N/mnl stok/stoc en voor E stock. IJslands
Stokkönd ‘Wilde Eend’ doet eigenaardig aan: de
Wilde Eend, die er mee bedoeld wordt, broedt op
IJsland; maar op IJsland is geen bos! [vgl. vooral
mb.00C,9-10]

Stork Volksnaam voor de Ooievaar, in Zutphen
en oostelijker, in de Achterhoek en in Westfalen
(D) [kaartje in Schaars 1989]. In Groningen
(Westerwolde) en het naar het zuiden aansluitende deel van Friesland en Zuidwest-Drenthe:
Störk (Sturk) [VPG 1983; Smit 1996].
ETYMOLOGIE N Stork <mnl storke, storc,
sturc; mnd stork; D Storch <mhd storch(e),
storc <ohd stor(a)h; E Stork <oudengels storc;
zweeds/deens/noors Stork; ijsl/færös Storkur;
<oudnoords storkr. De woorden horen bij de idg
wortel *ster- =‘star, stijf (zijn)’ en verwant is N
sterk [Mackensen]. Suolahti 1909 denkt dat Gr
Torgos ‘Gier’ (wetenschappelijke naam voor de
Oorgier Torgos tracheliotus (J R Forster: Vultur)
1791) hier thuishoort [VT 2000].
De naam voor de vogel is ingegeven door zijn
lopen met stijve (starre) poten, waarbij ook
tirools storkeln ‘met lange benen gaan’ en westfaals storkeln ‘struikelen’ zouden kunnen passen
[NEW 1992], maar in ieder geval is er een relatie
tot woorden als star, sterk, staart, stroef, struik
en struis (dit laatste niet in de betekenis van
vogelnaam). Lockwood 1993 zegt dat de fabel dat
de Ooievaar de baby’s brengt, zou kunnen
samenhangen met mhd storch ‘penis’. Zie ook
sub Ooievaar voor verklaringen van die naam
(Ooievaar zou oorspr. ‘geluks-brenger’ zijn).
Storm Eend Oude N naam voor de Grote Zeeeend bij Vroeg 1764. [mb.02B,6]

Stormmeeuw Larus canus Linnaeus 1758.
Middelgrote Meeuwensoort, in grootte tussen
Kok- en Zilvermeeuw in staand, met een grijze
mantel die donkerder grijs is dan bij de Kok- en
de Zilvermeeuw. Deze soort komt nu in de Lage
Landen algemeen voor, broedt hier, maar is
vooral talrijk in de winter. Verblijft dan vooral in
de weilanden van de kustprovincies. Aangezien
de Stormmeeuw veel gelijkenis vertoont met de
andere genoemde soorten, en ook met de Drieteenmeeuw, is het de vraag, of de naamgevers,
die zijn verschijnen in verband meenden te moeten brengen met heersende dan wel naderende
stormen, wel precies wisten met welke Meeu-
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Stompstaartje Benaming voor de Roodborsttapuit. Wickevoort Crommelin et al. (januari)
1858 vermelden (p.209/210): “54a. Saxicola rubicola, Bechst.; den 18den Maart 1854, bij Harderwijk gevangen, en den 24sten Mei 1856 in de
duinen nabij Zandpoort geschoten. Beide voorwerpen zijn in mijne verzameling. Cr. – Broeit
jaarlijks in de duinen der provinciën Noord- en
Zuid-Holland.” en op p.289: “aan den duinkant
bij Haarlem gewoonlijk ‘kleine stag’ of ‘stompstaartje’ geheeten.” De naam van het lemma
staat ook in vD 1970. Het benoemingsmotief is
tamelijk scherp waargenomen als we er van uitgaan dat de naamgever eigenlijk ‘kortstaartje’
bedoeld heeft (waardoor het silhouette van de
gehele vogel wat stomp overkomt). Schoofs 1996
[Tops 971031,3] noemt Stompstertsje als naam
voor de Barmsijs in Bree (BL). De Barmsijs heeft
een gevorkte staart (dit is “niet-stomp”), dus ook
hier zal in feite ‘kortstaartje’ bedoeld zijn. Voor
de Barmsijs komen ook de vlaamse volksnamen
Paappe etc. voor, wat mogelijk met het enigszins
overeenkomende model kan samenhangen; ook
de kleur kan een rol spelen (zie sub Paapje). Zie
ook sub Stag.
ETYMOLOGIE N stomp ‘afgeknot’ <N STOMP.
Hebes [VK 1618] <mnl stomp, stump ‘afgeknot
(zaken), plomp (personen)’ [MH 1932]; fries
stomp; mnd stump; D stumpf <mhd stump(f)
<ohd stump(h) [Mackensen; Wahrig]. Het bnw.
komt overeen met het znw. stomp ‘afgeknot voorwerp’ <mnl stompe, en met E stump <middelengels stumpe, stompe en oudnoords stumpr
‘boomstomp’. Verwant zijn ook N stumper, stampen, stempel; <germ *stumb <idg *stembh, ook
idg *stemb. Het zijn genasaleerde vormen (met
een -m- erin) naast N stoof =stobbe en sta(a)f
<idg *steb(h). Het woord Stint ⇑, eveneens als
‘stomp’ op te vatten, heeft een andere etymologie. Voor de etymologie van staart zie sub Staartmees.

Stootvogel Alternatieve N algemene naam
voor Roofvogel. De naam is in opmars geweest
toen men eind 20e eeuw meende dat Roofvogel
de mensen een ongunstige indruk gaf. De naam
(/het woord) komt al bij Houttuyn 1762 (p.145)
voor, als vertaling van D Stosz-Vogel.
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wensoorten zij te maken hadden. Thans kan
men zeggen dat de aanwezigheid en/of verplaatsingen van juist deze soort, hoegenaamd niets
met stormen te maken heeft. De onderhavige
naam is dus typisch uit het volk voortgekomen,
met daarbij de open vraag, welke Meeuwensoort(en) er nu eigenlijk precies mee werd(en)
aangeduid. Als officiële N naam is de naam
bovendien erg jong.
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Stormmeeuw

BENOEMINGSGESCHIEDENIS Thijsse 1944 noemt
als officiële naam Stormmeeuw en als volksnaam Kleine Zeemeeuw, maar bij Snouckaert
1908 is het precies andersom. Kleine zeemeeuw
vinden we als officiële naam bij De Vries 1928,
Albarda 1897 en Buekers 1902 (met de bijnamen
Wintermeeuw, Stormmeeuw en Zeekob), Schlegel 1852 en 1858 (in 1852 cursief) en NV
(1797/1812). Houttuyn 1763 geeft in zijn tekst
onder Linnaeus’ 2e Meeuw (Larus canus) blijk de
soort niet te kennen. Linnaeus’ omschrijving
(“Larus albus, Dorso cano”) is ook niet erg verhelderend. Houttuyn vertaalt ws. ad hoc met
“Gryse Meeuw” (p.144). Ook helpen verwijzingen van Houttuyn naar buitenlandse namen
weinig met het uitzoeken welke Meeuw(en) er
bedoeld werden: alles wat er met betrekking tot
de Meeuwen aan illustraties, beschrijvingen en
namen bestond, was een onontwarbare kluwen.
Houttuyn noemt nergens een N of buitenlandse
naam voor een Meeuw die met storm in verband
gebracht wordt; wél de namen Storm-Zwaluw
(=Stormvogeltje) en Onweers-Vogelen (⇑, sub (2)),
een verzamelnaam voor Linnaeus’ Procellaria die
slechts drie soorten omvatten: het Stormvogeltje ⇑, de Schoenmaker Procellaria aequinoctialis
en de Kaapse Duif Daption capense).
Ondertussen is het benoemingsmotief wel ook
in buitenlandse namen precies bij Larus canus
terechtgekomen: D Sturmmöwe (al bij Schlegel
1844 Sturm-möve), deens Stormmåge (Storm-

maage bij Teilmann 1823; bij Pontoppidan
was het nog Graanakke, letterlijk ‘grijsnek’,
tsjechisch Racek bouÍní en serv.-kr. Galeb burni
(serv.-kr. bura ‘storm’). Ook bestaan de E volksnaam Storm Gull, de groningse volksnamen
Störmvogel en Onweersvogels ⇑ en de friese
naam Unwaarsfûgel ⇑ voor precies deze soort.
Mogelijk hebben sommige plaatsen in de literatuur, w.o. Naumann 1840, daar ook (al of niet
terecht) aan bijgedragen [HVM 1982 p.477].
ETYMOLOGIE storm: <mnl storm (Bern. c.1240),
stoerm, stoorm, storem (1262 als familienaam),
oudsaksisch, E, oudengels, zweeds storm; D/
mhd/ohd Sturm; oudnoords stormr ‘storm,
beroering’; <germ *sturm. Al deze woorden hebben de basisbetekenis ‘heftige beweging’ (van de
lucht, van het gemoed, van een mensenmassa
etc.). Verwant zijn Lat turma (een s-loze vorm)
<Lat turba ‘verwarring, wanorde; schare, gewoel’
(vgl. N turbulentie) en Gr (attisch) túrbe, Gr
(ionisch) súrbe ‘verwarring, rumoer, gewoel’.
Storm is verwant met mnl storen ‘storen,
(ver)hinderen, verwoesten’ en storinge ‘het stichten van onrust, het boos maken van iemand’ etc.
Niet zeker is, of storm door middel van het suffix
-ma of -mi van het ww. storen is afgeleid (vgl.
bloem sub Bloemputter) [Kluge 1899 § 152].

Stormvogel Algemene benaming voor een
aantal soorten vogels van de open zee uit de families Procellariidae en Hydrobatidae, ws. wegens
het gezien of misschien vaker nog dood gevonden
worden na zware aanlandige stormen, dus
noordwesters. Vandaar ‘Noordse’ (=ergens uit
het Noorden afkomstig) in Noordse Stormvogel.
Zie ook sub Pijlstormvogel en vgl. volgende.
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus (Linnaeus: Procellaria) 1758. Verklaring zie boven.
De verkleiningsuitgang komt voort uit de kleine
afmetingen van de soort, nog eens versterkt door
de weids- en wijdheid van de zee. Bovendien is
die uitgang altijd nadrukkelijk vermeld ter
onderscheiding van de veel grotere (Noordse)
Stormvogel. Er is ook nog het Vaal Stormvogeltje
Oceanodroma leucorrhoa, dat iets groter is en
iets valer (bruiner) van kleur, maar niettemin
zeer moeilijk te onderscheiden. Daardoor gebeurt het nog al eens dat N zeetrekwaarnemers
aan collega’s een “stormvogeltje” melden, daarbij
in het midden latend of dit nu een Stormvogeltje
dan wel een Vaal Stormvogeltje is. “stormvogeltje” kan dan verstaan worden als Stormvogeltje
(Hydrobates) en dat wekt verwarring. Gebruike-
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lijk is dan ook om in het geval van een gedetermineerd Stormvogeltje te zeggen: “Gewoon
Stormvogeltje” en zo staan we aan de wieg van een
nieuwe vogelnaam! De naam “Gewoon Stormvogeltje” heeft echter weer zijn bezwaren, want zo
gewoon (regelmatig in enige aantallen voorkomend) is het Stormvogeltje nu bepaald niet. Het is
aan de Nederlandse kust aanzienlijk zeldzamer
dan het Vaal Stormvogeltje.
Er is bij genoemde zeetrekwaarnemers nog
nooit aan gedacht om ter vermijding van verwarring voor het Stormvogeltje te putten uit de aardige voorraad volksnamen, zoals Mokje (vgl.
Mallemok) en Storm-Zwaluw (⇑; bij Houttuyn
1763; hier ook: (Gewoone) Onweers-Vogel (zie
sub Onweersvogels)).
De naam Stormzwaluw is zeer treffend, omdat
het Stormvogeltje, ondanks zijn gemis aan een
vork in zijn staart, zeer aan een boven zee vliegende (Huis)zwaluw doet denken. Fries Stoarmswel ⇑ echter zou dan weer verwarring kunnen
geven, want dit is nu de officiële naam voor het
Vaal Stormvogeltje. {De E benaming Petrel
wordt door sommige bronnen [Houttuyn 1763
(“St. Pieters-Vogel”); Weekly 1967; Terres
1980] verklaard als verband houdende met Petrus, die gelijk de stormvogeltjes over het water
kon lopen. Het is de vraag of dit aardige verhaal
klopt: het in 1676 opgetekende E woord pitteral
[WNCD 1980; Le Robert 1993] als voorloper van
petrel laat weinig ruimte voor de naam van de
apostel.}

Storm-Zwaluw Oude N naam voor het
Stormvogeltje ⇑, en wellicht ook voor het destijds nog niet herkende Vaal Stormvogeltje ⇑ bij
o.a. Houttuyn 1763 en B&O 1822. De naam leeft
nog voort in het fries: Stoarmswel ⇑ is de officiële naam geworden voor het Vaal Stormvogeltje. Het formaat en de manier van vliegen van het
Stormvogeltje passen beter bij een Zwaluw dan
die van het Vaal Stormvogeltje, maar deze laatste
heeft een gevorkte staart.

Strandbokje Volksnaam genoemd door Schlegel 1858 zonder opgave van locatie voor de Bonte
Strandloper. De opgave wordt herhaald in ZiK
1962 en B&TS 1995, ook weer zonder plaatsaanduiding. Volgens B&TS is het benoemingsmotief
“het lopen met opgetrokken schouders, als een
Geit of Bok in de aanvalshouding”. Maar juveniele Bonte Strandlopers, die op de trek verschijnen, doen in veel opzichten aan een ‘Snip’ of nog
meer aan een Bokje ⇑ denken, een vogel die men
rond 1850 beter kende dan de naam Bonte
Strandloper. Terwijl het Bokje juist zelden of
nooit aan het strand verschijnt, doet de Bonte
Strandloper dit wel, en zo zal de naam ontstaan
zijn. Een andere, ook veel op het Bokje lijkende
Strandloper, de Breedbekstrandloper, heet in het
fries Strânsnip ⇑.
ETYMOLOGIE strand: Dit woord komt in deze of
iets hiervan afwijkende vorm in alle germaanse
talen voor, en betekent steeds (ongeveer) hetzelfde: (vlakke) strook land langs zee of rivier
(vgl. N strang; ook het woord strook zelf is verwant). De germaanse woorden zijn in verband te
brengen met het Lat ww. sterno (sternere) ‘uitstrooien, op de grond uitspreiden, gladstrijken,
effenen’ zowel qua vorm als qua betekenis (het
strand is vaak een geëffende (=gladgestreken)
strook land/zand). De idg wortel *ster vinden we
in vele talen in diverse woorden terug, bijv.
oudiers srath (<*stratu) ‘strand, dalgrond, geplaveide weg’, maar ook in N straal, straat, streep,
strijken, stropen.
Strandleeuwerik Eremophila alpestris (Linnaeus: Alauda) 1758. Op strandvlakten voorkomende Leeuwerik ⇑. De officiële friese naam is
Strânljurk ⇑ (niet te verwarren met strânjurk),
en er is de friese volksnaam Seeljurk (<Sé-ljurk).
E Shore Lark was mogelijk het voorbeeld voor de
huidige N naam [Thijsse 1944 p.160]. Een
oudere officiële N naam luidde Bergleeuwerik ⇑
en er zijn ook de verouderde N namen Alpenleeuwerik ⇑ en Fransche leeuwerik ⇑, ws. ingegeven door de naam met ‘alpestris’ erin, curieus
genoeg nog juist ook, als we uitgaan van de ten
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Straatmus Volksnaam voor de Huismus ⇑ in
delen van N en België, o.a. Vlaanderen, Brabant
en Limburg, maar ook in Borculo (Straotmus).
De naam wordt vermeld door Schlegel 1858
(Straatmusch). De Huismus wordt in dorpen en
steden dikwijls op straat aangetroffen. Later
kreeg de naam misschien een pejoratieve lading,
waardoor Mussennamen als Flots (ook ‘hoer’)
konden ontstaan zijn. Er is ook de naam Straotjonge [Schaars 1989 p.388].

ETYMOLOGIE N straat: ontleend aan het
(laat)Lat via strata ‘geplaveide weg’ (5e eeuw);
ook in de andere germaanse talen is het element
strata geleend (fries strjitte (<oudfries strte), D
Straße, E street, oudnoords stræti). Lat strata is
het vrouwelijk voltooid deelwoord van het ww.
sternere, waarvoor zie de etymologie van strand
sub Strandbokje.

STRANDLOPER – STRÂNSNIP

zuiden van ons overwinterende vogels op de
voorjaarstrek.
Ten tijde van Schlegel was de soort bij ons kennelijk zeer schaars en daarom slecht bekend,
want onder “De berg-leeuwrik” vermeldt hij
(1852, p.79): “Eens in Zuid-Holland, in het
najaar geschoten”. Schlegel 1844 wist al redelijk
nauwkeurig het broedgebied op te geven (p.LX):
“Nordöstliches Europa, nördliches Asien, einzeln in Mittel-Europa.” Gezien deze wetenschap
valt het nauwelijks te verwachten dat de soort
Scandinavië pas na 1800 zou hebben betrokken
(vgl. Voous 1960 en Buekers c.1910 p.252). Het
feit dat Linnaeus de soort uit eigen land niet
kende, is daarvoor onvoldoende bewijs. Het feit
dat Klein de soort wel eens in Danzig gezien had
[Houttuyn 1763 p.469], zou er op kunnen wijzen
dat de soort toen al gewoon wel in Scandinavië
broedde. Wel zullen de noordelijke regionen van
het verspreidingsgebied gedurende de laatste ijstijd ontruimd zijn geweest. In Zuidoost-Europa
is daarbij een (onder)soort achtergebleven (E. a.
balcanica), die in tekening verschilt door de verbonden zwarte wang en borstband.
Brehm 1831 gebruikt de wetenschappelijke
naam Phileremos alpestris. Ook Bonaparte 1838
hanteert deze. Deze en Eremophila zijn, afgezien
van de laatste letters, anagrammen (net als A.
Hitler en The Liar). Lat eremophila ‘woestijnlievend’ <Gr §D0µoH érèmos ‘woestijn’; vgl. onder
Heremietibis.
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Strandloper Algemene naam voor alle soorten
uit het geslacht Calidris, vermoedelijk toch door
een systematicus bedacht. De naam is nog niet
zo gek, maar past toch minder op de Paarse
Strandloper ⇑. De naam Drietenige Zandloper
(=Drieteenstrandloper Crocethia alba) is enige
tijd ‘onaangepast’ geweest (vgl. Zandloper). D
Strandläufer.
Houttuyn 1763 noemt (op p.236) ”… ’t Geslagt der STRANDLOOPEREN, of Moeras-looperen; ’t welk den Kemphaan, Kievit, Tolk, KoetPlevier, als ook den gewoonen, graauwen, gestippelden en andere soorten van Plevieren, bevat.”
Deze tekst is ws. wat plechtstatig, aangezien hij
elders in zijn tekst mv. “Strandloopers” gebruikt.
Strandplevier Charadrius alexandrinus Linnaeus 1758. Plevier die o.a. op stranden voorkomt. Heette bij Houttuyn 1763 Alexandrynische Plevier, omdat “die door HASSELQUIST in
Egypte, aan het Kanaal van den Nyl, is waargenomen.” B&O 1822 hanteren de naam Kentsche

Plevier (voor Charadrius Cantianus, LATH.) In
deel 5 van de ‘Nederlandsche Vogelen’ (1829)
wordt de soort besproken; het is mij niet bekend
welke N naam daar gebruikt wordt (mogelijk is
dit Zandlooper). Schlegel 1828 noemt de soort
(Charadrius albifrons, MEYER en WOLF) “zeer
gemeen aan de Hollandsche kusten” [=stranden!], maar noemt helaas geen N naam. Bij
Schlegel 1852: “De strandplevier” en “Menigvuldig op den trek … aan het zeestrand …”
De soort kwam kennelijk, behalve in Alexandrië ook in Kent voor (E Kentish Plover).
Volksnamen Froekie ⇑, Gril(tje), ⇑, Dûkelmantsje ⇑, Sandloopertje [Dijksen 1992], Kreukeltsje.

Strandputter Oude N naam voor de Sneeuwgors [NV 1809], bij Vroeg 1764 ook Zeeputter
genoemd. De eerste elementen verwijzen naar
het strand, of, iets ruimer: de zeekant (inclusief
schorren, zeedijken etc.). -putter moet misschien
ruim worden opgevat (net zoals -vink in sommige andere vogelnamen), maar afhankelijk van
de ware etymologie van de vogelnaam Putter ⇑
kan ook gedacht worden aan een verbastering
van ‘peuteraar’, wijzend op de manier van foerageren (op plantenzaden).
Strânljip Officiële friese naam voor de Scholekster ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk staat er:
‘strand-kieviet’, wat Albarda 1897 ook als vertaalde friese naam vermeldt (“Strandkievit”).
Albarda vermeldt als “Friesch: Stranljiep”. Het
eerste deel van de naam duidt op de oude (!) biotoop van de soort: tegenwoordig vindt men Scholeksters vaker op de weilanden langs de kust dan
op het strand. Er zijn nog tal van friese volksnamen voor de soort; zie bijv. Stynske Ljip.
Strânljurk Officiële friese naam voor de
Strandleeuwerik ⇑ [Boersma 1972]. De Vries
1911 plaatste bij de friese naam voor de soort nog
een “?”.
Strânsnip Officiële friese naam voor de Breedbekstrandloper ⇑, die qua veertekening (minder
qua snavellengte) sterk aan een Snip doet
denken, echter niet vaak op het (zand)strand
aangetroffen wordt. De soort is in de Lage Landen trouwens helemaal nogal zeldzaam; de eerste wn. in Friesland was 19 augustus 1925, de
eerste in N 15 augustus 1862. De onderhavige
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Breedbekstrandloper

namen zullen derhalve ‘beschikbare’ boekennamen geweest zijn voor een ‘nieuwe’ vogelsoort.
Het benoemingsmotief van Strânsnip lijkt sterk
op die van Strandbokje ⇑. Zie ook Snip.
De Vries 1928 voert de friese naam Strânsnipke, in 1912 plaatste hij nog een ? bij de friese
naam.

Streepte Hôfsjonger Officiële friese naam
voor de Sperwergrasmus ⇑, die eerder in het N
ook officieel Gestreepte Grasmus(ch) ⇑ heette
[Boersma 1972]. De Vries 1911 plaatst nog een
“?” waar de friese naam had zullen staan, noemt
wel helgolandfries Katunger ⇑.
Stronthaan Alternatieve naam voor de Hop ⇑,
o.a. bij Houttuyn 1762: “… terwyl ’er anderen,
wederom, den naam aan geeven van Slyk- en
Stront-Haan, of wilde Haan.” Zie ook sub Drekhaan.
ETYMOLOGIE N stront <mnl stront, strunt;
oudwestfries stront; mnd strunt; <oudnederfr
*strunt (?>F étron (13e eeuw) of ?<mnl). Het
woord duidt de vorm van de ontlasting aan en is
een genasaleerde vorm van germ *strūta, dat in
verscheidene germaanse talen voortleeft en
meestal een bepaalde vorm aangeeft (bijv. zweeds
strut ‘papieren puntzak’). Naast de woordgroep
waartoe stro(n)t behoort zijn er ook een r-loze
groep, waartoe o.a. stuit (zie sub Geelstuitzanger) behoort en een s-loze groep waarin oudnoords þrútr (zie sub Geertrudespecht) valt.

Stroom-Vink Oude N naam voor het Stormvogeltje ⇑ o.a. bij Houttuyn 1763. De naam berust
op een verschrijving van *Storm-Vinck, namelijk
bij Buffon (“stromfinck”), welke naam ws. al bij
Clusius 1605 correct gespeld te vinden is. Clusius heeft de naam ws. van de Noor Henrik
Højer, arts te Bergen [Wilms 000206,2]. De
naam komt heden in het noors ws. niet meer
voor; wél is er nog noors Stormsvale (letterlijk:
‘storm-zwaluw’). -fin(c)k had ws. niet veel meer
te betekenen dan ‘-vogeltje’. Het element ‘storm-’
wordt gemotiveerd bij Malefijtje ⇑. Catesby
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Strontjaager Strontjager (1) Benaming voor
de Jager ⇑ bij Houttuyn 1763, B&O 1822 en
Schlegel 1852. Houttuyn verwijst naar dezelfde
naam (ws. in het D) bij Martens: “De Engelschen

noemen hem Arctick Bird of Noordpools Vogel,
doch hy was door MARTENS reeds met den onbevalligen naam van Strontjaager getyteld; om dat
hy den Meeuw die Kutke-Gaap genoemd wordt,
zo lang vervolgt, tot dat dezelve, uit benaauwdheid, zynen Afgang loost, welke dan van hem
opgevangen en gegeten wordt. Dit zegt MARTENS
dat hy met eigen Oogen heeft gezien, en RAY
voegt ’er by, dat de Cornwallers even ’t zelfde verhaalen. Hoe ’t zy, om die reden behoudt hy thans
in ’t algemeen deezen naam, en BRISSON heeft ’er
den Geslagt-naam van Stercorarius aan gegeven,
die het zelfde zal willen betekenen.” De naam
was er ook in het deens, te weten Struntjager
(Struntjæger) [Bynch 1801, op het eiland Anholt;
Bing 1802, op Lesø (Læsø); beide eilanden in het
Kattegat].
Een oude scheveningse naam bij Coenen 1578
luidde Scitvalck [Egmond 1997 p.123]. Hierin is
scit- ‘schijt, stront’; valck duidt op model en
vliegsnelheid van de Jager, als van een Valk nl.;
niet geheel zeker is, welke Jager bedoeld wordt,
maar ws. is het de Kleine Jager.
We weten nu dat het de Jager niet om stront te
doen is, maar om braaksel. De namen Strontjager en Skytjager leven nog in het fries. De Vries
1928 noemt ook helgolands Skétendjâger,
D Struntjäger, deens Struntjæger en zweeds
Struntjägare (p.108) en Dijksen 1992 texels
Skeetejager. Desnerck 1972 noemt Sjhietejager
(ook: Shjietejaar) (‘Schijtejager’) als naam in
Oostende (WVl) [WVD 1996 p.196; hier abusievelijk onder Zwarte Stern geplaatst]. Fries
Skraits ⇑ heeft mogelijk ook een etymologie die
van oudfries skern ‘mest’ afgeleid is.
(2) Naam bij Houttuyn 1762 voor één of
andere Gier. Houttuyn geeft dit onder de Kalkoengier, welke uitsluitend in Amerika voorkomt, maar beweert dat het een naam is die “de
Nederlanders, aan de Kaap” hanteren. Hiermee
is ws. Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika
bedoeld; er klopt dus iets niet.

STRUIKRIETZANGER – -STUIT

1731-1743 (=Feduccia 17 (?)) noemt in een E
tekst de naam “storm-finck” die hij bij Clusius
had gevonden [Wilms 000206]. Houttuyn is dus
kennelijk niet bij Clusius te rade gegaan!

Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum
Blyth 1849. De N naam van deze vogel werd
geïntroduceerd door Voous 1960 naar analogie
van Bosriet- en Waterrietzanger (Voous in litt.
1995). Tevens is de N naam een vertaling van de
wetenschappelijke, want Lat dumetum (<Lat
dumus) ‘struik(gewas)’. Ook D Buschrohrsänger,
deens/noors Busksanger en F Rousserolle des
buissons zijn letterlijke vertalingen van de
wetenschappelijke naam. Aangezien deze vogelsoort tot 26 juni 1990 (toen nl. een vangst door C
J Breek te Lelystad) in N nog nooit gezien was,
werden de kenmerken vooral in de E literatuur
bestudeerd. Daardoor werd naar E Blyth’s Reed
Warbler de N naam Blyths Rietzanger ⇑ gehanteerd, een naam die voor deze soort ook in
HFP (1973) wordt vermeld. Edward Blyth (18101873) was engels zoöloog en curator van het
Museum of the Asiatic Society of Bengal in Calcutta, India.
ETYMOLOGIE N struik <mnl struyc, struuc,
struec; fries strûk, strúk; D Strauch <mhd
struch; mnd struk; deze woorden zijn verwant
met N stronk en hebben een gemeenschappelijke
betekenis van ‘geknotte boom’; buiten het germ
zijn verwant: Lat truncus ‘boomstam, romp,
stronk’, litouws strugas ‘geknot’ en lets strukuls
‘ijspegel’. Idg *st(e)reug <idg *ster ‘star, stijf,
strak’. Verwant zijn Stork ⇑ en staart (zie sub
Staartmees).
Struikzanger Alternatieve naam voor de
Rosse Waaierstaart ⇑, gebruikt in Voous 1960
(p.221) en Makatsch 1974 (p.82). Het is een
mediterrane soort, die nog nooit in de Lage Landen is waargenomen. De Struikzanger bewoont
open landschap (de oude wetenschappelijke
genusnaam Agrobates betekent ‘veldbewoner’)
met struiken. Veel kans op verwarring met de
naam Struikrietzanger ⇑ is er niet: deze laatste
naam werd pas c.1960 geïntroduceerd, terwijl de
naam Struikzanger rond die tijd ‘op zijn laatste
benen liep’.
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Struisvogel Struthio camelus Linnaeus 1758.
De grootste levende Vogel op aarde, die niet in
het wild in de Lage Landen voorkomt. De soort is
hier echter toch wel al lang bekend en de N naam

gaat terug tot in het mnl. De soortnaam camelus
maakt de vergelijking van de vogel met de Kameel
(/Dromedaris) Camelus, volgens Jacob van Maerlant omdat zijn poten eruit zien als die van een
Kameel, volgens Jobling 1991 (sub camelus)
omdat de vogel zo groot is als een Kameel. Uit JvM
(Naturen Bloeme, boek III):
Strucio dats een voghel groet,
Van voeten des kemels ghenoet.
Als dese voghel broeden pliet,
Om dat VIIsterre hi siet, …
Dan leghet hi sijn eyer op tlant,
Ende bedectse onder tsant. …
Aristotiles seghet dat wort:
Qualike of niet mach hi vlieghen.
Yser eet hi, sonder lieghen.
Van der aerde mach hi niet risen,
Maer hi loept na beesten wise,
Ende sijn vloghele maken hem vaert,
Dat hi snelre es dan een paert …
So dul es hi, als in der haghen
Sijn hovet wel bedect es iet,
Dan waent hi datmenne niet en siet.
Jacob van Maerlant (en voorgangers)
waren dus al bekend met de
‘Struisvogelpolitiek’!
ETYMOLOGIE N Struisvogel <N Vogelstruis
(>zuidafrikaans Volstruis), Struisvogel; geslacht
der Struisvogelen [Houttuyn 1763] <mnl struus
(JvM 1272, 1287(?), handschrift 4e kw. 13e eeuw
[VT; Sijs]; in JvM slechts Lat Strucio), struys,
strues, struce [MH]; fries Strûsfûgel, Strúsfûgel;
D Strauß <mhd strûze <ohd strûz <Lat struthio;
E Ostrich <oudf austruce, austruche, ostruche,
oustruche (1515) >F Autruche (1556); zweeds/
noors Struts <oudnoords strúz <mnd strūs <Lat
(avis) struthio <Gr strouthós, strouthíoon,
Stroutho-Kamelos, letterlijk ‘Musje-(zo-grootals-een-)Kameel’; Sp Avestruz (letterlijk ‘vogel
struis’); portugees Avestruz; It Struzzo; R EHD¿JF
Stráoes, bulgaars UDaJF Sjtsjráoes, Kamílska
ptitsa.
Uit alle namen, behalve Stroutho-Kamelos en
Kamílska ptitsa, is nu net dát element weggevallen dat essentieel was: de Kameel. Naar de
oorspr. betekenis betekenen Struisvogel en Avis
struthio zoveel als ‘Mus-vogel’ en dat was uiteraard niet de bedoeling van de oorspr. naamgever.

-stuit Onderdeel van de vogelnamen Geelstuitzanger, Roodstuitzwaluw en Witstuitbarmsijs.
ETYMOLOGIE N stuit (=bij de mens onderste,
bij vogels achterste gedeelte van de rug) <mnl
stuut, stuyt; vlaams stiet; D Steiß (=“gestutzer

SULVERKOB – SWARTE SEE-EIN

Körperteil” <Steuß <ohd stiuz ‘bil’ [Wahrig 1992]
(D stutzen ‘snoeien, inkorten, stomp maken’);
oudnoords stútr ‘jonge Os (met stompe horens)’
(vgl. oudnoords stuttr ‘kort’ sub Stint). De
oorspr. betekenis is: het stompe achterdeel van
het lichaam. Het woord staat ablautend naast
stoot, stoten.
De vogelnaam Stint is misschien etymologisch
verwant. NEW 1992 (p.715 sub stuiten) echter
wijst dit verband af.

Sulverkob Officiële friese naam voor de Zil-

vermeeuw ⇑ [Boersma 1972]. Fries sulver ‘zilver’; voor Kob, zie aldaar.
De ss. Sulverkob is kennelijk van recente
datum: onder de vele volksnamen die De Vries
1912 en 1928 noemt bevindt zich níét de naam
van het lemma. Ws. is Sulverkob de vertaling van
N Zilvermeeuw welke ongeveer 100 jaar ouder is
(uit c.1852).

Suytcken “Hollandse” naam voor “Parus maior,
fringillago femella”, dus het & van de Koolmees,
bij Kiliaan 1599 (p.542) [Van der Wal 1994
p.194]. De uitspraak van het woord (in 1599) is
ws. [suutken]; het zou ‘zoeteke’, ‘lief vogeltje’
kunnen betekenen. Koolmezen werden vroeger
wel in kooitjes gehouden en men wist de %% van
de && te onderscheiden [HG 1669 p.II,349] (dit
laatste n.a.v. “fringillago femella”).
Mogelijk is de naam van het lemma een synoniem of een voorloper van de nu nog bekende
volksnaam Zoetelief ⇑; deze naam geldt/gold in
Noord-Brabant voor de Ortolaan, en elders voor
de Boomleeuwerik [B&TS].
Er is echter nog een tweede mogelijkheid, nl.
dat de naam te maken heeft met dialectisch zoet
‘roet’. Het benoemingsmotief is dan volkomen
gelijk aan dat van Koolmees (kool ‘steenkool’,
naar de zwarte veerpartijen van de vogel). N soet
is verwant met het N ww. zetten. Het roet is dan:
‘wat zich neerzet’ [Weijnen 1996]. E soot en
zweeds sot ‘roet’ maken ook deel uit van vogelnamen, zoals E Sooty Shearwater ‘Grauwe Pijlstormvogel’, E Sooty Tern ‘Bonte Stern’ en
zweeds Sottärna ‘id.’ en zweeds Sothöna ‘Meerkoet’, vogels met zwarte veerpartijen.

Swart Readsturtsje Officiële friese naam
voor de Zwarte Roodstaart ⇑ [Boersma 1972].
De Vries 1911 en 1928: “Swarte Readstirt,
Swart Readstirtsje”. Zowel de r in Swart als de r
van -sturtsje worden niet uitgesproken.
Swarte Earrebarre Officiële friese naam voor
de Zwarte Ooievaar ⇑ [Boersma 1972]. De Vries
1928 geeft de naam van het lemma en helgolandfries Sûart Ârebâr; De Vries 1912 heeft nog een
“?”.
Swarte Glee Officiële friese naam voor de
Zwarte Wouw ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911
heeft staan: “Wou”, maar precies hetzelfde staat
bij de Rode Wouw. De Vries 1928 voert de
Zwarte Wouw niet op; deze is dan kennelijk nog
niet in Friesland waargenomen.
Swarte Ljurk Officiële friese naam voor de

Zwarte Leeuwerik ⇑ [Boersma 1972]. De Vries
1911/12 en 1928 behandelt de soort niet. De
Zwarte Leeuwerik is nooit in Friesland waargenomen en is bij de revisie van 1985 ook van de N
avifauna-lijst afgevoerd (er was een vondst in
1914 in Groningen).

Swarte Lyster Officiële friese naam voor de
Merel ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911 en 1928
geven: “Swarte Lyster ef Swarte Klyster.”
Swarte See-ein Officiële friese naam voor de
Zwarte Zwarte Zee-eend ⇑ [Boersma 1972]. In
De Vries 1912 had de naam van het lemma nog
niet de voorkeur: “Swarte Dûkelein, Swarte Sédûker, ek wol: Sé-ein ef Swarte Sé-ein.” Ook in
de opsomming in De Vries 1928, waar de naam
Swarte Dûker ingelast is, staat de naam van het
lemma geheel achteraan.
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Swart Boumantsje Officiële friese naam voor
de Rouwkwikstaart ⇑ [Boersma 1972]. De naam
van het lemma is mogelijk voortgekomen uit drie
namen die De Vries 1928 geeft: “Swartbûnt
Boumantsje, Swartbûnte Bouman, Swartbûnte

Wipstirt.” De Vries 1911 had nog een “?” waar
de friese naam had zullen staan.
De verkleinvorm stemt overeen met de officiële friese naam voor de Witte Kwikstaart, die
Boumantsje luidt ⇑. De Rouwkwikstaart heeft,
zoals de N naam ook al aangeeft, méér zwarte
veerpartijen dan de Witte Kwikstaart. Maar net
zo min als de Witte Kwikstaart (geheel) wit is, is
het Swart Boumantsje geheel zwart.

SWARTE SKOET – SWARTSNAFFELSTIRNS

Swartkopmies Officiële friese naam voor de

Zwarte Zeekoet

Swarte Skoet Officiële friese naam voor de

Zwarte Zeekoet ⇑. De soort werd 1 juni 1959
voor het eerst in Friesland waargenomen (op
Vlieland) en vervolgens vóór de publicatie van ViF
1977 nóg enkele malen, maar steeds op de Waddeneilanden en niet op het vaste land van Friesland: reden waarom de soort niet in ViF behandeld werd. De Vries noemde eerder ook geen
friese naam: in 1912 gaf hij als friese naam een
“?” op en in 1928 werd de soort in zijn boek niet
eens genoemd. De naam staat ws. voor het eerst
vermeld in Boersma 1972.
De Vries 1912 vermeldt wel de helgolandfriese
naam; deze luidde (/luidt) Rotjer, een naam die
ongeveer gelijk is aan een oude naam voor de
Kleine Alk; zie daarvoor Rotje (2).

Swarthalsdûker Officiële friese naam voor de
Geoorde Fuut ⇑ [Boersma 1972]. ViF 1976 heeft
maar één naam en die luidt Swartnekdûker;
deze naam is overgenomen in Bibi 1995. De
Vries 1928 geeft Swartnek-Dûker. De Vries
1912 geeft een “?”. In Albarda 1897 nog niets in
deze richting.
Sinds 1918 verscheen de Geoorde Fuut in ons
land als broedvogel; in Friesland werd het broeden enkele decennia later met zekerheid vastgesteld [ViF; Haverschmidt 1942].

Glanskop (⇑ en zie sub Zwartkopmees) [Boersma 1972]. De Vries 1911 geeft een “?” waar de
friese naam voor de Glanskop had moeten staan;
De Vries 1928 noemt dit taxon niet. ViF noemt
als vroegste positieve wn. van dit taxon in Friesland 13 mei 1937. Voor die datum zal de Glanskop ongetwijfeld gebroed hebben binnen de
provinciegrenzen, maar de soort werd toen nog
niet gescheiden van de Matkop.

Swartkopmiuw Officiële friese naam voor de
Zwartkopmeeuw ⇑ [Boersma 1972]. De naam
wordt niet vermeld en de soort wordt niet behandeld in ViF 1977; kennelijk is er dan nog geen wn.
van het vasteland van Friesland bekend. Als eerste wn. voor Friesland van de soort mag een wn.
gelden op 1 september 1963 in de Waddenzee:
de waarnemers beschrijven in Limosa 37: 196
nauwkeurig een 2e winterkleed Zwartkopmeeuw, maar claimen ten onrechte een Ivoormeeuw Pagophila eburnea in een niet-bestaand
kleed!
Swartkopreidsjonger Friese naam voor de
Zwartkoprietzanger ⇑ in ViF 1979 n.a.v. van een
vangst van mogelijk deze soort op 15 juli 1966 op
de Mokkebank (Fr). Dit geval heeft geen aanvaarding van het CNA (nu CDNA) genoten.
Swartsnaffelmok Friese naam voor de
Noordse Pijlstormvogel ⇑ [Boersma 1972 p.271].
De Vries 1912 had nog een “?” waar de friese
naam had zullen staan. Op 8 oktober 1950 werd
een dood exemplaar van deze soort bij Lemmer
gevonden [ViF], mogelijk de eerste serieuze claim
voor het vasteland van Friesland.
De friese naam is mogelijk van het D (Schwarzschnabel-Sturmtaucher) afgekeken. Voor -mok
zie Mok (2).

Swartkieltsje Officiële friese naam voor de
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Roodborsttapuit ⇑ [Boersma 1972] De naam
betekent letterlijk ‘zwartkeeltje’. De Vries 1911
had nog een “?” waar de friese naam had zullen
staan. De Vries 1928 had de naam van het
lemma.

Swartkopgoars Officiële friese naam voor de
Zwartkopgors ⇑ [Boersma 1972]. De soort werd
26 mei 1996 voor het eerst in Friesland vastgesteld. Werd de friese naam eerder gebruikt bij
volièrehouders?

1

Boersma 1972 spelt op p.10: Swartsnavelmok.
ViF spelt idem.

Swartsnaffelstirns Friese naam voor de Lachstern ⇑ [Boersma 1972 p.271]. De Vries 1928
heeft nog geen friese naam voor de soort,
maar met potlood is in mijn exemplaar geschreven: “Kobbestirns, Kobbesterns” (letterlijk:
meeuw(en)stern). Deze naam verwijst naar
Meeuwachtig gedrag of naar de snavel als van een
Meeuw (vgl. E Gull-billed Tern).

SWATBOSJE – SWINHOES BOSZANGER

Helgolandfries Lûn Ker [De Vries 1912] betekent ‘landstern’, hetgeen een goede karakterisering is: anders dan de Grote Stern jaagt de
Lachstern graag boven land of boven slootjes met
zoet water die in het binnenland liggen.
1

Boersma 1972 spelt op p.17: Swartsnavelstirns. ViF spelt idem.

Swatbosje Volksnaam voor de Witte Kwikstaart in Midsland (Terschelling, Fr) [Zwart
1985]. De naam betekent ‘zwartborstje’ naar de
zwarte vlek op de borst van deze soort. Voor het
niet uitspreken van de r zie sub Zwatten Liester.
Swel Sweal Swjel Swelver Friese namen
voor Zwaluw ⇑ waarmee ze etymologisch verwant zijn [kaartje in ViF III p.1018]. In Gesner
1555 wordt schwaelken als fries opgegeven [ViF
III p.1017]. Uit deze verkleinvorm zal dan fries
Sweltsje ontstaan zijn (met ingweoonse k > ts).
Swel komt in verschillende uitdrukkingen in het
fries voor, o.a. Ien swel makket noch gjin simmer
en Babbelje as in sweltsje op in beanestôk
(=druk keuvelen).
Swellesturtmiuw Officiële friese naam voor
de Vorkstaartmeeuw ⇑ [Boersma 1972]. De naam
is letterlijk vertaald: ‘zwaluwstaartmeeuw’. Erg
goed gemotiveerd is de naam daarom niet, omdat
Vorkstaartmeeuwen slechts zeer ondiep gevorkte
staarten hebben, lang niet zo diep als bijv. bij een
Boerenzwaluw of een Visdief (=Zeezwaluw). De
naam is mogelijk op de oude D naam Schwalbenschwanz-Möve geïnspireerd.
De soort is in de Lage Landen vrij zeldzaam,
vrijwel uitsluitend op de najaarstrek, en in Friesland is de soort nog zeldzamer. Een claim van

Albarda van vijf gevangen vogels in een stalnet
bij Hallum (Fr) in het voorjaar van 1883 [ViF
p.798] klopt dan ook niet (vgl. Albarda 1897
p.91).
De Vries 1912 had nog een “?” op de plaats
waar de friese naam had zullen staan. De Vries
1928 noemt Sweallestirt-Miuw en/of Swellestirt-Mieu.

Swellesturtwilster Officiële friese naam voor
de Vorkstaartplevier ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk staat er: ‘zwaluwstaart-goudplevier’. De soort
heeft inderdaad een vrij diep gevorkte staart,
waardoor de vergelijking met een (Boeren)Zwaluw terecht is. De Vries 1912 had nog een “?”
waar de friese naam had zullen staan. Zie ook
Swel, -staart en Wilster.
Swinhoes Boszanger Phylloscopus plumbeitarsus Swinhoe 1861 Sterk op Grauwe Fitis en
Noordse Boszanger gelijkende Boszanger, die
genoemd is naar zijn eerste beschrijver Robert
Swinhoe1 (1836-1877), een E natuuronderzoeker
die 20 jaar in britse consulaire dienst was in
China en Formosa (Taiwan) [M&M]. De Swinhoes Boszanger is voor het eerst in de Lage Landen gesignaleerd op 17 september 1990, toen er
namelijk een exemplaar gevangen werd op de
vogelringbaan te Castricum NH) [Schekkerman
1992 DB 14: 7].
E Two-barred Warbler <Two-barred Greenish
Warbler [Williamson 1976 (1967)]. De N naam
Tweestrepenfitis is tussentijds ook in gebruik
geweest.
1

Swinhoe raakte in China bevriend met de sinoloog Gustav Schlegel, de zoon van Hermann
Schlegel. Naar Gustav noemde Swinhoe de
Petsjora Pieper ⇑: Anthus gustavi.
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TAALMANNETJE – TAARTMEREL
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Taalmannetje Naam voor Fitis, Tjiftjaf en/of
Spotvogel [B&TS 1995, zonder opgave van locatie
en bron]. Mnl taelman ‘redenaar’, ook: ‘tolk’. In
de laatste betekenis zou het woord in overdrachtelijke zin op de Spotvogel kunnen zijn toegepast,
omdat deze zo gevarieerd zingt: vgl. Zevenzangertje. [mb.98I,5]
ETYMOLOGIE N taal <N taele, tale. (Lingua)
[VK c.1618] <mnl tale, tael (in Limburg betekende dit ook: ‘getal’); fries taal; oudsaksisch tala
‘getal’; D Zahl ‘getal, aantal’ <mhd zal <ohd
zala; E tale ‘verhaal, ook: getal’ <oudengels talu;
zweeds tal ‘getal, rede(voering)’ <oudnoords
tala. De idg verbindingen zijn onzeker [vDE
1993], maar NEW 1992 en Mackensen 1985 prefereren de verbinding naar Lat dolare ‘met de
timmermansbijl bewerken’ en Gr dóloi ‘vlechtwerk’; NEW legt eerst het alom bekende verband
tussen het houwen (idg wortel *del ‘splijten,
houwen van twijgen en het vlechten van deze tot
een omheining’ en vervolgens het verband tussen de gevlochten omheinig en de dingplaats,
waar tellen, vertellen en rechtspreken de voornaamste bezigheden waren.

T

Taartmerel Volksnaam in Turnhout (A) voor
de Zanglijster [WBD]. Rond Turnhout bestaan
meer volksnamen voor deze soort met -merel,
waaronder Slijkmerel. Het eerste deel Taart- betekent ‘Paardenstront’ [Swanenberg 2000 p.72],
waarmee de naam qua betekenis erg gaat lijken
op de bekendere volksnaam Schijtlijster ⇑. Swanenberg meent dat de binnenbekleding van het
nest van de Zanglijster de reden is voor nog weer
een andere volksnaam voor de soort in Turnhout
en omgeving, te weten Slijkmerel, Slijkmel en
dat de naam van het lemma zo ook verklaard
moet worden. Een andere mogelijkheid is dat
Schijt- en Taart- een vinding is van illegale strikkenzetters en andere vogelvangers, die door de
panikerende vogels zouden kunnen zijn ondergescheten. Mogelijk is Todlijster in Tilburg (NB)
(=Grote Lijster) een verbastering van *Tortlijster, waar dan het eerste deel herkenbaar is.
ETYMOLOGIE N tort, toort <tort, toorde, toort
[“vetus. fland” VK] <mnl tort, toort, torde, torte,
toert ‘mest, uitwerpselen’ [MH]; fries toart [vDE];
D (dial.) Zort; mhd zurch, zürch ‘Kot von Tieren’
[AEW; vDE]; E turd ‘a piece of dung’ <middelengels tord, turd <oudengels tord [WNCD]; oudnoords torð1 >noors-laps dur’de ‘schmutz’
[AEW]. Buiten het germ: lets dírstu ‘scheisse’,
dirsa ‘aars’; Gr *αD*α4<T dardainoo ‘beschmutze’ (Specht 1939 [AEW]) Specht gaat m.i. terecht
van een ander verband uit (hier: een verband met

TAATS – TADAAR

een oud participium *drtom) dan van een afleiding van idg *der- ‘scheuren, splijten’, omdat de
betekenis hiervan maar moeizaam2 of in het
geheel niet in overeenstemming gebracht kan
worden met die van ‘mest, uitwerpselen, drol’.
Weijnen 1996 brengt vlaams toortel ‘keutel’ in
verband met oudf tortil ‘gedraaid lint’ en Lat tortilis ‘gedraaid’. Voor vlaams toortel ‘gedraaide
franje, spil van een spinnewiel’ zal dit gelden,
maar indien vlaams toortel ‘keutel’ afgeleid is
van mnl toort (en die kans lijkt groot), dan zijn
beide woorden toortel homoniemen en heeft
toortel ‘keutel’ dus niets met het oudfranse
woord te maken.
Een verband met Lat Turdus ‘Lijster’ is, onnodig te zeggen, niet aanwezig. Zie daarvoor sub
Drossel, Droessel.
1 AEW

2

noemt oudnoords torðýfill (<ouder *torðvífill) ‘Mestkever’, dat in een aantal germ talen
aanwezig is, o.a. in (ouder)N tortwevel.
Een poging daartoe kan misschien verlopen via
noors (dial.) taar ‘vezel’, waarvan het verband
met ‘(los)scheuren’ duidelijk is; het idee zou
kunnen zijn dat oudnoords torð ‘(dieren)mest’
veel vezels bevat.

Tadaar Tadaard Tador Tadorn
Westvlaamse volksnamen in Woumen en Ieper voor
de Bergeend [WVD 1996 p.184]. Aangezien beide
plaatsen tamelijk dicht bij de franse grens liggen,
mogen we van ontlening aan F Tadorne uitgaan.
Wat Jobling 1991 zegt (p.229) t.a.v. ‘Latijn’
Tadorna klopt, maar zijn opmerking is nog
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Taats Taatsj Limburgse volksnaam voor de
Grasmus Sylvia communis [Rynja 1983 en
Amkreutz 1987 vermelden Taatsj]. B&TS 1995
echter geven de middenlimburgse volksnaam
Taats op (p.172) voor de Graspieper Anthus pratensis. Dit laatste is mogelijk wéér een voorbeeld
van verwarring (qua naamgeving) van Grasmus
en Graspieper (vgl. sub Koeveugeltie, Koewachtertje en Erwtenpikkertje). B&TS vermelden wel
voor de Grasmus: limburgs Toatsj, en ook Dubbele Töt en Döbbeltäöt (in Weert). In Weert is
dan de Töät of Enkele Töt de Braamsluiper Sylvia curruca, die veel op de Grasmus lijkt maar
inderdaad een slagje kleiner is. Gallée 1895 vermeldt Tötte als naam voor de “Hofzanger”,
waarmee Fitis of Tuinfluiter of mogelijk nog
andere soorten kunnen zijn bedoeld [Schaars
1987] en Dijkhuis 1979 (bron correct?) vermeldt
twents Heiteutke ‘Fitis’ [Wilms 960731,3]. Als
betekenis voor Taatsj geeft Amkreutz op: ‘Grasmus; babbelzieke vrouw’. Bij Haarlem was Babbelaartje ⇑ een volksnaam voor (volgens opgave)
de Braamsluiper (F Fauvette babillarde). De
vogels in kwestie (Grasmus, Braamsluiper, Fitis,
Tuinfluiter, maar mogelijk nog meer soorten: zie
sub Heggetaatsj, Heggetäöteken, Heggeteut en
Lijzetijd) hebben dus volgens de naamgever de
eigenschap om te babbelen, te teuten ‘babbelen,

kletsen, lijzige praat uitslaan’ of te tateren ‘levendige klanken voortbrengen; ook: onaangenaam
hard en veel praten’ [vD 1970] Dit is enerzijds
invoelbaar, omdat de meeste van deze soorten
hun zang vrij ongevarieerd herhalen, anderzijds
duidend op (mogelijk) een zekere geblaseerdheid
bij de naamgever voor de heerlijke zang van al
deze soorten. Zie ook sub Tjeter in West-Vlaanderen. Opvallend is dat al deze Zangertjes ⇑ een
spitse snavel hebben, wat de naamgever echter
ws. wel zal zijn ontgaan, maar anders zou het
misschien nog met de etymologie van de naam te
maken kunnen hebben (via tuit, toot ‘spits toelopend uiteinde van enig voorwerp’).
ETYMOLOGIE Taats(j), Toatsj, Töt, Tötte, -teut,
-tijd (<-teyte): NEW 1992 verbindt het ww. teuten ‘talmen; babbelen’ met (ouder) N betōteren
‘verwarren van de geest, schrik inboezemen’ bij
Kiliaan (van welk ww. > beteuterd, betoeterd,
betetterd, betutteld). vDE 1993 legt verband tussen teuten en nederduits töten en fries teutsje
‘teuten, babbelen’ en noemt deze “jonge klanknabootsende vormingen”. De s in sommige van
deze woorden is een zgn. affectieve s die bijv. ook
voorkomt in Flots ⇑ en woorden als paps en
mams.
Het ww. tateren ‘babbelen, kwebbelen’ <mnl
tateren (ook tatelen) ‘stamelen, babbelen, schetteren, stotteren’ is verwant met mhd/mnd tateren ‘snappen, babbelen’ en E tattle (‘babbelen’;
vgl. de vogelnamen E Tatler ‘Oeverloper’ en Am
Tattler ‘Heteroscelus’ en volksnaam voor enkele
soorten Ruiters’. Dit ww. is klanknabootsend
(het “ta-ta” zeggen van kleine kinderen). De uitgangen -eren en -elen duiden op frequentatief
gebruik, maar kunnen in een woord als taotolf
‘sufferd, stamelaar’ ook ontbreken.
De etymologie van de vogelnamen houdt ws.
het meest verband met het ww. tateren (<*taten).
De vermoedelijk enigszins negatieve gevoelswaarde kan hierin opgesloten zitten. Wanneer
ook het ww. teuten van invloed was, zal dit zeker
tot de negatieve gevoelswaarde hebben bijgedragen (vgl. Heiteutke). De etymologische naspeuring wordt nog bemoeilijkt door de vlaamse
volksnaam Treit ⇑ voor Heggenmus en/of Grasmus, welk woord ook weer ‘kletstante’ betekent.
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TAFELEEND

slechts een begin! Méér informatie geeft reeds de
oudere Coomans de Ruiter et al. 1947 (p.80)
onder verwijzing naar de nóg oudere Lönnberg
1927/29: “een gelatiniseerd woord, voor het eerst
door Belon 1555 gebruikt”. Vandaar de officiële F
naam Tadorne de Belon [CAF 1997 p.III]. Reeds
Coomans weet, hoe en waar de F voorloper te
vinden is: “Rabelais (1490-1553) vermeldt reeds
dezen vogelnaam (“tadourne”).” C&C 1995 vermelden (op p.31) het betreffende werk van Rabelais: Gargantua (1535). Ook vermelden deze
auteurs een 18e eeuws F Tardonne en bovendien
“provençal Tardoulo et Tardonno.” Deze laatste
drie namen geven een nieuwe invalshoek, want
men ziet nl. ten opzichte van Tadorne het verspringen van de r; deze zgn. metathesis komt vrij
vaak voor, ook in germaanse woorden (zie
Verantwoording: Termen). Op zich zou dat zonder betekenis kunnen zijn, maar in dit speciale
geval komen we nu met de provençaalse namen
heel dicht tegen Sp Tarro ‘Bergeend’ (Sp tarro
betekent ook: ‘aarden pot, pan; melkbak’) aan te
zitten! Formeel heel anders zijn catalaans ànec
blanc en portugees Pato-branco (beide letterlijk:
‘witte Eend’), maar de inhoud is interessant: die
‘melkbak’ zal ook wel wit zijn. We zijn er daarmee nog niet, maar misschien hebben we nu
toch wel een beter spoor te pakken dan de uitleg
waarvan Curry-Lindahl 1959 gewag maakt: “is
ook uitgelegd als klanknabootsing met Tad- naar
het geluid en ornis (=vogel).”
H Wilms vond It *tardona als mogelijke voorloper van Tadorna [960731,4]. Hij gaat ook uit
van de basis tar(d)-, waarmee de r definitief van
de n is gescheiden: het woord ornis ‘vogel’ zal
daarom niet aan de basis van de naam gelegen
hebben. Hermans 1947 (en/of 1951) denkt dat
het de betekenis ‘traag, langzaam’ is geweest
(It/Sp tardo, Lat tardus, F tardif) die de naam van
de Bergeend heeft bepaald. Dit lijkt naar de aard
van de vogel goed mogelijk; omdat de Bergeend
iets groter is dan de andere Eenden, is hij ook wat
trager in zijn bewegingen. Voorlopig vinden
Wilms en ik deze uitleg mooier dan het vooralsnog enige alternatief dat de oude namen alle
onomatopeeën zouden zijn.
De poolse naam voor de Bergeend, Ohar, doorzien wij ook nog niet. Er werd hier gedacht aan
een onomatopee. In Polen is de Bergeend broedvogel. Dit is van belang bij het bedenken of de naamgever eventueel erg bekend met het (balts)geluid
van de soort geweest kan zijn.
Er zij aan herinnerd dat D Brandgans en de door
Houttuyn 1763 gehanteerde N naam Brandgans
(=Bergeend) nog niet helemaal bevredigend verklaard zijn.

Tafeleend Aythya ferina (Linnaeus: Anas)
1758. Duikeend die in het grootste deel van
Europa voorkomt; ook in de Lage Landen, maar
het broeden hier is pas van na c.1900 bekend.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 27e Eend, Anas Ferina: Rosse
Eend. Zijn tekst luidt (p.57): “(27) Eend met de
Wieken Aschgraauw en ongevlakt, de Stuit
zwart. Onder de wilde Eenden voert deeze den
naam van de graauwe of bruine; hoewel hy ook
Rood-Kop en Rood-Hals genoemd wordt, om dat
die deelen Kastanie-bruin zyn. Sommigen hebben hem middel-Eend geheten; om dat hy kleiner
dan de Eenden is en grooter dan de Talingen. De
Engelschen noemen hem Pochard, de Franschen
Millouin. Daar zyn ’er ook, die den naam van
Penelope aan deezen toeeigenen, en hy wordt
van de Duitschers wel Rot-Endt, dat is roode of
rosse Eend, geheten. De Bek en Pooten zyn
blaauw-agtig.”
B&O 1822 nemen de door Houttuyn genoemde
namen over: “Anas Ferina L. – De Rosse-Eend,
graauwe of bruine Eend, Roodkop, Roodhals.”
Schlegel 1828 geeft de naam tafeleend; Schlegel
1844 vermeldt naast F Millouin commun ook D
Gemeine Tafelente. Juist omdat de (van oorsprong) Duitser Schlegel in het spel is, is de N
naam vermoedelijk (in 1828) uit het D overgenomen. Schlegel geeft in 1852 “DE TAFELEEND”. De
naam staat gelijk in dit lettertype, wat in dit geval
betekent dat hij niet omstreden of onwennig of
onofficieel is (zoals wel wanneer de vogelnaam in
cursief staat).
De suggestie die Blok 1988 doet ten aanzien
van het element Tafel en zijn correctie hierop
(1995) vatten het probleem van de etymologie
van deze vogelnaam goed samen. D Tafelente en
deens/noors Taffeland laten toe uit de veelzijdige
betekenis van tafel (/taffel) een geschikte keus te
maken, en ‘paneel’ lijkt goed van toepassing op
deze soort die wegens zijn egale zijvlakken aan
een ‘sandwich-man’ doet denken. Ook ‘eettafel’
is echter een goede mogelijkheid [Suolahti 1909],
en de wetenschappelijke naam door Linnaeus in
1758 gegeven zou hiernaar kunnen verwijzen
indien ferina opgevat wordt als ‘wildbraad’ [Jobling 1991; Curry-Lindahl 1959; contra Coomans
de Ruiter et al. 1947]. Een oudere naam bij Gesner “Anas fera fusca” (‘donkerbruine wilde
eend’), was aan Linnaeus bekend. In Jonston
1660 staat die naam ook (bij een Tafeleend of &
Kuifeend), zij het dat daar fera en fusca van plaats
verwisseld zijn. {IJsl Skutulönd ‘Tafeleend’, letterlijk schotel-eend, zou ook eerder naar de eettafel (met de schotels daarop) kunnen verwijzen.
Oudnoords skutill ‘schotel’ <oudengels scutel

TAIGABOOMKRUIPER – TAIGAGAAI

betekenisontwikkeling van ‘plank’ naar ‘etenstafel’ als vast meubelstuk. In het verwante N tafereel (<oudf tavlel <Lat tabella ‘plankje’) heeft in
het N dissimilatie van de l plaatsgevonden (waardoor de uitspraak gemakkelijker is geworden!).

Taigaboomkruiper Certhia familiaris Linnaeus 1758. Deze naam is enige tijd gebruikt
voor de Kortsnavelboomkruiper ⇑, maar als
zodanig werd dit een misnomer. De soort ging nl.
broeden in Zuid-Limburg (N), aansluitend op het
middeneuropees broedgebied, en daar heb je geen
taiga! De naam Taigaboomkruiper wordt daarom
nu officieel alleen aangehouden voor de ondersoort uit Noord-Europa (de nominaatvorm).
ETYMOLOGIE taiga (=subboreale gordel met
naaldwouden) <R tajgá ‘id.’, oorspr. ‘ondoordringbaar, vaak moerassig oerbos’ <turkotataars
taiga ‘rotsgebergte’ ?<thais thiu khao ‘gebergte’.
Taigagaai Perisoreus infaustus (Linnaeus: Corvus) 1758. Synoniem: Cractes infaustus. Standvogel in de euraziatische taiga, die daarom nog
nooit in de Lage Landen is gesignaleerd (de soort
staat wel op de belgische avifaunistische lijst).
Zie ook Ongeluksgaai en Gaai.
Houttuyn 1762 noemt deze soort Rots-Merel.
Maar deze naam is door misverstanden tot stand
gekomen. Linnaeus 1746 nl. omschreef de soort
als een “Turdus” (=Lijster) met asgrauwe rug en
rossige staartpennen (behalve de middelste, die
ook asgrauw waren), zodat Houttuyn op het idee
kwam dat hier sprake moest zijn van de Rode
Rotslijster: “De Heer LINNAEUS hadt deezen te
vooren onder de Lysters, die in de zesde Rang
geplaatst zyn, betrokken, en BRISSON heeft hem
thans nog in dat Geslagt van Vogelen geschikt,
alwaar hy de dertiende Soort is, onder den naam
van Merle de Roche, die overeenkomt met
Merula Saxatilis, gelyk de algemeene naam is by
de Schryveren.” Vervolgens haalt Houttuyn de
Engelsman Ray (RAJUS) aan, die echter wel de
Beflijster op het oog gehad zal hebben, om tenslotte te eindigen met de gegevens verstrekt door
Linnaeus: “In Sweeden is de naam Lappskata en
Olycksvogel, wegens zyne stoutheid; want LINNAEUS merkt aan, dat hy hun in de Laplandsche
Bosschen, onder ’t maaltyd houden, dikwils de
Spyze ontroofde; waar van mooglyk de bynaam,
van infaustus, zal oorspronglyk zyn.” (p.328).
Houttuyn 1762 maakt dus melding van de
zweedse naam Lappskata voor de soort. Dit betekent letterlijk: ‘Ekster (Skata) uit Lapland’. Niet
ondenkbaar is dat de huidige zweedse naam,
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>E scuttle ‘kolenbak’ <Lat scutella, scutula
‘kleine platte schotel, schaaltje’ <Lat scutum ‘in
de lengte gebogen rechthoekig houten en met
leer overtrokken schild van de romeinse soldaten’ [WGR]}.
E Pochard ‘Tafeleend’ <E pochardae (gelatiniseerde vorm bij Turner 1544) <F pochard
‘dronkaard’; het synoniem hiervan sac à vin zal
ooit een letterlijke betekenis gehad hebben waarbij men zich een grove, buitenformaat grijze zak
kan voorstellen, eigenlijk precies zo als een Tafeleend er uitziet als je de kop wegdenkt. Sp Porrón
Común steunt dit idee met de ‘sac à vin’; porrón
betekent nl. ook ‘waterkruik’, ‘tuitfles om de
wijn met een straal in de mond te laten lopen’.
De verklaring via F poche ‘zak, strop’ en E poach
‘stropen’ zou kunnen wijzen op de Tafeleend als
gewild gevogelte voor op tafel, maar is om verschillende redenen niet te handhaven. Lockwood
1993 gaat voor E Pochard niet uit van F invloed
(ondanks de spelling bij Turner), en verklaart
synoniem E Poker als ‘Eend die snavel in substraat steekt (op zoek naar voedsel)’, op een
manier zoals men een pook in het vuur steekt om
het op te porren. Deze verklaring sluit aan bij de
(ws.) terechte veronderstelling dat de naam ook
(of juist) voor Grondeleenden gebruikt werd
(voor Duikeenden gaat het niet op).
Een laatste verklaring (mb.021015) voor E
Pochard gaat uit van een foute toepassing in het
E van F *Pochard ‘vogel met een grote krop’, bij
vergissing ‘vogel met een grote snavel’. Zo’n
naam kan heel goed bestaan hebben, want er was
ook F Poche ‘Lepelaar’ (zie citaat uit Houttuyn
1763 sub Schoffelaar). De overdracht zal het
meest plausibel verlopen zijn via de Slobeend
(heeft net als de Lepelaar een grote snavel, en
heeft met deze de E (volks)naam Shoveler/Shovelard gemeen). Slobeend en Tafeleend hebben gemeenschappelijk dat ze allebei in Engeland en
Frankrijk, en in ongeveer dezelfde biotoop voorkomen. (WNCD 1980 kent aan de Pochard “a
large head” toe; ws. een reminiscentie aan het
gebruik van de naam voor de Slobeend!)
ETYMOLOGIE N tafel <N Tafel [=Lat mensa;
VK c.1618] <mnl tafel, tafele, tavel(e), taffel(e);
fries tafel; D Tafel (D Tisch (~N dis) is het
gewone woord voor ‘etenstafel’) <ohd tavala,
tabala; E table <F table, maar ook oudengels
tabule; zweeds taffel, noors tavle (maar gewoonlijk
zweeds/noors bord ‘etenstafel’; F table (1050);
<Lat tabula ‘plank, bord’; ook ‘schrijfplank,
rekenbord, lei’; tabula rasa ‘nog onbeschreven
blad, pasgeborene’; ook ‘speelbord, tafel van de
wet’ etc.). In de Middeleeuwen at men van tijdelijk op schragen geplaatste planken, vandaar de

TAIGARIETGANS – TALING

Lavskrika, uit de vorige is verbasterd/geëvolueerd. Lavskrika betekent letterlijk: ‘Gaai
(Skrika), die iets met mos (lav) te maken heeft.’
Op minstens twee manieren is een verband met
mos denkbaar, maar anderzijds is zo’n verband
ook zo weinig karakteristiek dat m.i. aan verbastering van Lapp- gedacht mag worden.

Taigarietgans Anser fabalis (Latham) 1787,
eerder beschouwd als de subspecies fabalis van de
Rietgans ⇑. Deze soort is geneigd meer in de taiga
te broeden, i.t.t. de Toendrarietgans ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS ‘Taigarietgans’ [Berg
& Bosman 1994] <N Taigarietgans [Oreel 1980]
<N ‘taigarietganzen’ [Voous 1960] <N Europese
Rietgans [Kist 1956, Ardea 44: 188-206].

Ekster
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Takhoer Ietwat curieuze volksnaam voor de
Ekster te Gent [WVD 1996 p.128]. Vermoedelijk
is het tweede element van de naam bedoeld als
scheldwoord, wat bij de Ekster niet ongebruikelijk is (Hanne bijv. is ook niet gunstig!). Vanzelf
bevindt een Ekster zich ook dikwijls tussen de
takken van de bomen, maar dit kan het ontstaan

van het eerste element van de naam niet echt verklaren. Vermoedelijk is de naam van het lemma
een variant of verbastering van de naam Takster
(=Ekster) welke te Evergem (OVl) is opgetekend
[WVD 1996 p.127]. Deze naam nu bevat het
gewone woord voor ‘Ekster’ in sommige delen
van Vlaanderen, te weten Akster (naast Aak ster ⇑, Okster en Ikster!), voorafgegaan door de
letter t, die de laatste letter van het woord ‘het’
kan zijn geweest (hoewel de Ekster natuurlijk
niet onzijdig is); er is dan sprake van het fenomeen van de metanalyse, dat óók speelde bij de
vorming van Nakster, naam voor de Ekster in
Heist-aan-Zee en Lichtervelde (WVl) en Nekster
te Diksmuide (WVl) (hier is de N de laatste letter
van de lidwoorden ‘nen’ of ‘den’).

Taling Gemeenschappelijke N naam voor de
twee kleinste soorten Grondeleenden, de Wintertaling Anas crecca en de Zomertaling Anas querquedula ⇑. Bij uitbreiding later ook voor andere,
uitheemse kleine Anas-soorten, zoals de Bronskoptaling ⇑ en Siberische Taling ⇑; reeds bij
Houttuyn 1763 “Graauwe Taling” voor Linnaeus’
“Anas rustica” (=Buffelkopeend ⇑) en “Gekapte
Taling” en “Chineesche Taling” voor Linnaeus’
Anas galericulata (=Mandarijneend ⇑).
De Wintertaling ⇑ is een vrij zeldzame broedvogel in de Lage Landen en een talrijke doortrekker. De Zomertaling was niet zo lang geleden een
algemene broedvogel in natte weidegebieden.
Deze beide Talingen komen als broedvogel ook
in Engeland en Scandinavië voor; de Wintertaling broedt ook op IJsland.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In NV 1789 worden
Wintertaling en Zomertaling Winter-Taling en
Zomer-Taling genoemd. Kort daarvoor, in
Houttuyn 1763, was het echter een onduidelijke
zaak met de naamgeving. Houttuyn had ook de
namen Winter-Taling (voor Linnaeus’ Anas querquedula) en Zomer-Taling (voor Linnaeus’ Anas
circia), maar daarnaast nog een derde naam,
Schijf-Taling, voor Linnaeus’ Anas crecca. Wat
Houttuyn Winter-Taling noemt, was volgens
hem “de eerste der Talingen, maar tevens de
grootste; weshalve hy ook den naam voert van
middel-Eend.” (p.58). Dat ‘Talingen’ in de vroegere terminologie de grootte van “middel-Eenden” konden bereiken, blijkt ook uit een citaat
uit HG 1669 (teruggaand op Gesner 1555) waar
staat dat de “Teeling” groter is dan de “Smeant”
(zie sub Smient). Wat Smient betreft verbaast
het niet, als men bedenkt dat de intrinsieke betekenis van Smeant/Smient ‘kleine Eend’ is; zie
etymologie van Smient.

vervolg TALING

de r niet uitgesproken wordt), ijsl Urtönd ‘Wintertaling’ (ook Arta [De Vries 1928]) en oudnoords Arta ‘Wintertaling’ [AEW].
Het vocalisme van Arta en genoemde Talingnamen is in overeenstemming met (de ingweoonse) Klankwet nr.23 ⇑.
De conclusie uit het bovenstaande is dat de l in
Taling en Teal niet bij de stam van het woord
behoort (in feite een deel is van een suffix -ling),
dat het oorspr. woord een r bevatte en dat het dus
gelijk was aan of sterk geleek op (oudnoords) Arta
‘Wintertaling’.
Het grondwoord hierin bestaat uit een klinker,
een (rollende) r en een explosieve slotmedeklinker, welk geheel sterk doet denken aan de ratelende lokroep van het % Zomertaling! De oorspr.
naam is dus vermoedelijk een onomatopee3. De
basis (urt, art, ort of ert) lijkt veel op krk, de basis
van de namen Krakeend ⇑ en D/scandinavisch
Krickente/Krikand ‘Wintertaling’, ook onomatopoëtisch van oorsprong.
Oudere E etymologische theorieën vermeldden
steeds de onzekere afkomst van E Teal en verwezen steeds naar mnl Teling. Macleod 1954 (Key
to the names of British birds) zocht de oorsprong
van de vogelnaam zelfs in het N ww. telen ‘produceren, voortbrengen’ en verklaarde Teling als
‘het geteelde product’. Buma (Us Wurk 23; 1974)
neemt germ *taili- uit FWH over, herleidt deze tot
een hypothetische idg grondvorm en komt met
‘bont-glanzende vogel’ als oerbetekenis. Het is
ws. deze weinig overtuigende theorie, die er dr.
Boutkan van de Fryske Akademy toe gebracht
heeft (in litt. 991015) te stellen dat Taling ws.
een níét-idg naam is (dus uit een substraattaal
voortkomt). Dit nu is speciaal bij onomatopeeën
een mogelijkheid: bij zulke namen immers
bepaalde de vogel zijn naam (door zo te roepen
als zijn naam later geworden is); zowel een substraatvolk als een lid van de idg stam zou voor het
eerst zo’n naam gehanteerd kunnen hebben.
Lockwood poneert oudengels *tela voor het %
en *tele voor het & van de Wintertaling. Het hypothetische *tel zou volgens Lockwood een geluidsnabootsing kunnen zijn naar “the chuckling
sound heard from the birds when feeding”. Dit
geluid is echter zeer zacht en onopvallend en
daardoor nauwelijks een overtuigend soortkenmerk. Hoewel Lockwood met zijn gedachte aan
een onomatopee op het goede spoor zou kunnen
zitten, is juist de lettergreep tel (met slot-l) nauwelijks geschikt voor de weergave van een vogelgeluid, al helemaal niet voor dat van de
Wintertaling (vgl. BWP I 1977 p.501).
1

E Tele is getraceerd tot 1201, daar behorend bij
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Zie ook Piiptjilling.
ETYMOLOGIE N Taling <N taelingh (Querquedula) [Junius 1567; VK c.1618] <mnl taling
(1378), talinc; achterhoeks Taelink (1895)
[Schaars]; daarnaast veel ingweoonse vormen: N
Teelingh <mnl telink; fries Tjilling ⇑ of Tsjilling, Tielling [De Vries 1928], gronings Teelnk,
mv. Teelns en Tielnk; nederduits (oostfries)
Telink (1656); germ *tē1li- [VT], beter dan *taili[FWH]. Echter, ws. zijn deze germ reconstructies
slechts een deel van het oorspr. woord (zie verder),
terwijl ze anderzijds juist te lang zijn; immers al
deze namen hebben de uitgang -ling (/-link)
welke een verkleiningssuffix is. Ook E Teal ‘Wintertaling’ en de volksnaam Atteal (Orkney &
Shetland) kwamen eerder met verkleiningsuitgang voor als Teillis1 (mv.) en Atteilis (mv.)
(1599); -i uit -ie een E/schots verkleiningssuffix,
bijv. in Corbie (c.1420) (letterlijk ‘Raafje’) [Lockwood 1993 p.24]. Het deel -li behoort dan dus
niet tot het germ grondwoord.
Voor de verklaring van Atteal, dat wegens het
uitdrukkelijk noemen naast Teal in enkele oude
bronnen, als een daarvan gescheiden begrip zou
kunnen worden opgevat, veronderstelt Lockwood invloed van deens Atling(and) ‘Zomertaling’, invloed die op de Orkneys en op Shetland
verwacht mag worden (De Fær Øer zijn nu nog
deens). Deense invloed kan er eventueel op het
noordN/friese taalgebied geweest zijn: N Taling
en deens Atling (Attelingand bij Pontoppidan
1763) hebben alle klanken en de uitgang -ling
gemeen. Er is dus verwantschap tussen de N/
friese en deense namen enerzijds, en, zoals Lockwood 1993 aangaf, tussen de deense naam en E
Atteal (1813), Awteal (1652), Ateile (1653),
Atteilis (1599) anderzijds.
Wat de E namen betreft kan Teal verklaard
worden uit Atteal door metanalytische werking:
Atteal werd mogelijk al in een vroeg stadium
gereïnterpreteerd als a teal (‘een Taling’), waardoor het nieuwe woord Teal (Tele1) ontstond.
Ook in het fries kan metanalyse gespeeld hebben, bijv. in combinatie met het lidwoord ’e ‘de’.
In dit geval kan er een ouder *et(t)e(r)ling geweest zijn, of ook, gezien syltfries Ertling,
*e(r)t(e)ling (in het fries wordt de r voor l, n en
andere dentale medeklinkers niet uitgesproken;
vgl. sub Sterns), met verspringen van de klemtoon na wegval van de eerste lettergreep.
Onderling verwant (/van elkaar afgeleid) zijn
ws. deens Atlingand en Etterlings-And2 (vgl. syltfries Ertling ‘Wintertaling’), Ertand [Schiøler
1925 p.36, noot 9, verwijzend naar een woordenboek], Ortaand [Syv c.1700, daar als synoniem
“Penelope”], zweeds Årta ‘Zomertaling’ (waarin

TAPUIT

2

3

de persoonsnaam Robert Tele die naar de vogel
is genoemd (Reaney 1976, A Dictionary of
British Surnames).
Schade 1811: “i Mors kaldet Etterlings-Aand
og Etterlæns-Aand, hvilke Navne synes at være
en forandret Udtale af Efterling eller efterlagt
Ægs And, fordi man har troet, at denne And
kunde være kommen af et lidet Æg, som den
almindelige Graa-And til Slutning har lagt, og
derfor er bleven saa liden.” [Schiøler 1925;
mb.98H,23] (een niet serieus te nemen etymologie).
AEW noemt oudnoords Arta ‘Wintertaling’ en
Lat Ardea “Reiger’ etymologisch verwant. Dit
op grond van klankwettige overeenkomst (de d
en de t volgens Klankwet nr.5). Qua betekenis
is er echter een dermate groot verschil, dat ook
niet door andere woorden overbrugd wordt, dat
deze stelling een te sterk speculatief karakter
heeft. AEW bepleit tevens verwantschap tussen
oudnoords Arta ‘Wintertaling’ en oudnoords
Ertla ‘Witte Kwikstaart’; ook hier is er een groot
betekenisverschil.

Tapuit
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Tapuit Oenanthe oenanthe (Linnaeus: Motacilla) 1758. Vrij bekende broedvogel van zanderige weinig begroeide terreinen in de Lage
Landen, met een witte stuit en staartbasis. De
vogel heeft ettelijke volksnamen (bijv. Wientapper ⇑) en ook de naam Tapuit kwam ws. uit het
volk voort. Vroeg 1764 en Wegman 1765 gebruiken de naam Tapuit voor de soort die we er nu
ook onder verstaan; de naam komt zelfs met verschillende adjectieven voor: “Blaauwe Tapuit”
en “Graauwe Tapuit” (mogelijk voor % resp. &
van de Tapuit). Sijs 2001 geeft een veel te laat
jaartal (1860) als vroegste vindplaats op.
Houttuyn 17631 spreekt alleen van de naam

Witstaart voor deze soort, maar NV 1789 geeft
“Wyntapper, Tapuit, Stag, Witstaart” op. Schlegel 1852 vermeldt de naam TAPUIT (vet).
Voor wat betekenis en etymologie betreft verwijzen zowel vDE 1993 als Blok 1988 naar een
ww., maar in beide gevallen ontbreekt het sluitende stukje uitleg. vDE vermoedt dat het herhaaldelijk “bukken” van de vogel een associatie
met ‘tappen’ heeft opgeroepen. Er staat niet bij,
wat met ‘tappen’ bedoeld wordt; indien ‘(wijn of
bier) tappen’, dan is de relatie met het bukken
toch wel erg gezocht. Blok verwijst naar een mnd
ww. tâpen, dat ‘kloppen, plukken, tasten’ betekent. Hoe deze met Tapuit in verband gebracht
moeten worden, staat er niet bij.
Nu valt bij de betekenis van het ww. kloppen
een verbinding te maken naar de volksnamen
Steenbikker en Steentikker ⇑, welke namen de
roep van de vogel illustreren, nl. het geluid van
iemand die op een steen klopt of tikt; F taper
=‘aanslaan van een toets van de piano (o.a.)’; het
ww. is ws. aan mnl tappen (1284) (<mnl tap ‘afsluiter (van een biervat)’ ontleend. In de noorse
volksnaam Steindappen (er is ook: Steindulp
‘Tapuit’) komt de klank van de naam in de buurt
van de N volksnaam Wijntapper; de betekenis
(kloppen op een steen) is gelijk aan die van N
Steenbikker. Mogelijk hebben klank (wijn rijmt
met Stein) en betekenis (tappen) elkaar wederzijds beïnvloed, en is later, uit nood ter verklaring, een beeld van een ‘zich bukkende’ vogel aan
de Wijntapper toegevoegd. Een aannemelijker
theorie echter voor de herkomst van Wijntapper
staat verwoord sub Wientapper ⇑.
Het element ‘tap’ heeft dus mogelijk een primair onomatopoëtisch karakter, net als Tapier
en Fitop, andere volksnamen, en misschien ook
Stag ⇑. Vreemd is in dat geval, dat de klemtoon
in het woord Ta’puit op de tweede lettergreep
valt. ‘Tap’ heeft de algemene betekenis van ‘cilinder, afgeknotte kegel’, als onderdeel van een
groter geheel (een werktuig bijv.); in de VK ook
‘penis’. Het kan niet uitgesloten geacht worden
dat Tapuit (secundair) een hiermee in verband
staande schertsnaam is. Het achtervoegsel -uit is
dan misschien naar analogie van flap-uit
gevormd. Bij deze uitleg zou ook de alternatieve
naam Stag, Stagger goed kunnen passen.
Als de naam Tapuit er oud genoeg voor is1,
moet er, klankwettig gezien, *Tapuut aan voorafgegaan zijn. Een woord met die klank is overgeleverd in het deens: Taputen, Tapyten in Syv
c.1700. Deze vogel wordt vergeleken met (vermoedelijk!) de Tureluur, maar is kleiner en heet
doof te zijn (vgl. sub Doverik), reden waarom hij
het gezelschap van de Kieviet opzoekt [Schiøler
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1925]. In een voetnoot wordt (in 1909 door
Dahl) verwezen naar de hollandse vogelnaam
Tapuit, maar het vermoeden wordt geuit dat Syv
met de deense Tapyt + -en van het zgn. slut-artikel (zie Verantwoording: Termen) Bosruiter,
Oeverloper of Bokje heeft bedoeld. Deze soorten
hebben het staartwippen met de Tapuit gemeen,
maar maken geen geluid dat als “tap” klinkt. Qua
vorm zijn deze soorten enigszins gedrongen (zie
hierna), vooral het Bokje.
MH 1932 noemt mnl tepuut =‘gezwollen’
[Wilms]; dit zou misschien op de Tapuit van toepassing kunnen zijn, want de Tapuit is een beetje
een ‘dikkertje’. In dat geval heeft mogelijk
het fenomeen van vortoniges a (zie Verantwoording: Termen) gespeeld. De gedachte aan een
voorwerp tap of de kennis van een reeds
bestaande klank tap (bijv. in de vogelnaam Wientapper) kan ook de aanzet tot de klankvervorming geweest zijn.
1

Hoewel het over de mogelijke ouderdom van
de naam Tapuit niet alles zegt, is het opmerkelijk dat Houttuyn 1763 de naam niet noemt:
kennelijk was de naam niet algemeen in het N
bekend. Dit laatste blijkt ook uit een in 1803
verschenen vertaling (uit het F) van Sonnini,
luidende ‘Reize door Griekenland en Turkijë’,
waarin de F naam Traquet in de N tekst onvertaald blijft staan. Volgens Schlegel 1828, waarin de N tekst in een voetnoot op p.214 staat, is
er hierbij sprake van Saxicola oenanthe.

Teapert Officiële friese naam voor de Kwartel-

koning ⇑. De naam wordt ws. genoemd in Albarda 1884 (Naamlijst der in de provincie Friesland in wilden staat waargenomen vogels) [ViF
1976 p.403]. In Albarda 1897 staat (foutief?)
“Taepert” gespeld. De naam duidt op het geluid;
fries âlde teapert is een ‘kletskous’ [ViF p.404].
B&TS 1995 verbinden met het friese ww. teapje
‘harrewarren, krakelen, twisten’. Fries teapert is
ook een “vinnig, kijfachtig vrouwspersoon”
[Zantema 1992]; ook in sommige D volksnamen
wordt de vogel met een vrouw vergeleken: Alte
Magd, Faule Magd [Wüst 1970]. Er is ook een
fries gezegde sa bryk as in teapert, wat ‘zo scheef
als een Kwartelkoning’ betekent. Hoe men daaraan komt is mij niet bekend.
ETYMOLOGIE Als Teapert een nomen agentis is
(ook fries Wurgert ‘Grauwe Klauwier’, Kwikkert
‘Tapuit’ en Skierkert ‘Bonte Kraai’ eindigen op
een -t; maar erg vaak komt in het fries zo’n vorm
van het nomen agentis niet voor), dan hoort het
bij fries teapje ‘harrewarren, krakelen, twisten’
en dit gaat vermoedelijk terug op oudfries tapia
‘plukken, trekken, (ook tokkelen?)’ [AEW], waarbij het akoestische element dan wel verdwenen
is. Dit ww. is ws., evenals mnd tappen, tapen
‘plukken, trekken’ en middelengels tappen
‘zachtjes slaan’, verwant met mnl taperen ‘spartelen’, en dan ook met D zappeln, zabeln ‘spartelen’ <ohd zabalôn en N sappelen ‘ploeteren’.
Oudnoords tapa ‘verliezen’ is ook verwant, maar
heeft een heel andere betekenis; onder dit lemma
stelt AEW dat de betekenis ‘plukken’ het in de
buurt brengt van de groep van oudnoords tág ‘vezel’. De gutturaal op het eind geeft misschien een
opening naar de E volksnamen Daker en Daker
Hen, goeddeels onbegrepen namen voor de Kwartelkoning, die Lockwood 1993 in een onomatopoëtische richting duidt. {De Vries 1928
(voetnoot p.111) oppert een samentrekking van
the en Akerhen, maar het tweede woord is in het
E onbekend.}

Temmincks Griltsje Officiële friese naam
voor de Temmincks Strandloper [ViF 1977;
Boersma 1972]. De Vries 1912/ 1928 voerde nog
de namen “Lytse Gril ef Lyts Griltsje” voor de
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Tarwemus Tarwmusch Terwmusch Westvlaamse volksnamen voor de Huismus ⇑, waarvan de laatste twee schrijfwijzen vermeld staan
in De Bo 1873/1892 [WVD 1996 p.34]. Mussen
eten wel van de korrels van de Tarwe Triticum
aestivum L.
ETYMOLOGIE N Tarwe <mnl tarwe, taerwe,
taruwe, terwe, teerwe, teeru, teerv. NEW vergelijkt, sub dravik, met middelLat dravoca (=Klis
Lappa), welk woord uit het keltisch geleend is;
vgl. bretons draok en welsh (=kymrisch) drewg
‘Dravik’. Het N woord dravik (met -ik-suffix net
als in Dolik, een andere Grassoort) behoort ws.
tot de etymologische groep, evenals N Dreps
(Bromus secalinus L.), dialectisch drep, D Trespe
<mhd trefs(e) (=Dravik), mnd drepse (=wilde
Haver) en noors Drap-havre (=Arrhenatherum
elatius, Frans raaigras, welke Grassoort op Haver
lijkt) [Weijnen 1996]. De bloeiwijzen van Dreps
Bromus secalinus lijken op die van Tarwe. NEW
en vDE 1993 noemen ook litouws dirva ‘zaaiveld’
en oudindisch durva (=Gierst Panicum). De d-

in deze woorden is geheel klankwettig in de germaanse talen tot een t- geworden (Klankwet
nr.5); dat de d- in Dravik is blijven staan, berust
mogelijk op late ontlening uit het Lat.
Idg *doreuā, van de wortel *der- ‘villen, splijten’.

TEMMINCKS RIETZANGER – TÈRPUTJE

Temmincks Strandloper (en “Gril ef Griltsje”
voor de Kleine Strandloper).
Coenraad Jacob Temminck (1778-1858) was
een N ornitholoog, zoöloog, verzamelaar en
auteur, en de eerste directeur van het in 1820
gestichte Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
te Leiden. Had grote naam, ook in het buitenland,
wegens zijn kennis van de fauna van NederlandsIndië en zijn publicaties (o.a. Manuel d’Ornithologie, 1820 en Nouveau recueil de planches coloriées d’oiseaux, 5 dln, 1820-1839). Naar hem is
ook de Temmincks Rietzanger genoemd ⇑.

Temmincks Rietzanger Locustella lanceolata
(Temminck: Sylvia) 1840. Dit kleine Zangertje
heet tegenwoordig Kleine Sprinkhaanzanger ⇑.
Het is een zeer zeldzame gast uit Siberië; er is
tweemaal een doodvondst op Nederlands grondgebied gedaan (dec 1912; sept 1958 op lichtschip
Noord-Hinder), en 4x een veldwn. in Zeebrugge,
België (o.a. okt 1991 en okt 1994; peildatum 13
september 2002).
Ook de E naam heeft een wijziging ondergaan.
NAE 1958 vermeldt Temminck’s GrasshopperWarbler; Davis 1961 (in BB 54(4): 142) noemt E
Lanceolated Warbler, een verengelsing van de
Lat naam lanceolata (=‘speervormig’, duidend
op de lengtestreepjes op de borst van de vogel)
<Lat lanceola ‘kleine lans’ <Lat lancea ‘werpspeer’ <keltisch.
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Temmincks Strandloper Calidris temminckii (Leisler: Tringa) 1812. Eén der kleinste
Strandlopersoorten die de Lage Landen op de
doortrek aandoen; het is een vrij nieuwe N naam
[NAE 1958] voor wat voordien Kleinste Strandloper ⇑ heette. D Temminckstrandläufer minstens
sedert Schlegel 1844 (Temminck’s Strandläufer),
maar ws. al sedert Leisler, die immers een Duitser was. Deens Temmincks Strandløber [Kjærrbølling 1856] > Temmincks Ryle [Schiøler 1925].
F Bécasseau Temmia [Schlegel 1844].
Tengmalms Uil ZuidN naam voor de Ruigpootuil ⇑ [Kist 1962], eerder als Tengmalmsuil
ook bij Buekers 1902. Naar de zweedse medicus
Pehr Gustaf Tengmalm (1754-1803). Diens
naam komt ook voor in E Tengmalm’s Owl,
deens Tengmalm’s Ugle [bij Kjærbølling 1856;
Perleugle bij Schiøler 1925], F Chouette de Tengmalm, Sp Lechuza de Tengmalm, portugees
Mocho de Tengmalm, baskisch Tengmalmontza en de oude wetenschappelijke naam Strix

Tengmalmi Gmelin 1788 [Wilms 970404,5;
M&M 1988]. Houttuyn 1762 noemt Linnaeus’ 7e
Uil, Strix Funerea, “Steen-Uil”; het is duidelijk,
wat hier aan de hand is: de summiere omschrijving door Linnaeus liet Houttuyn toe de hem wél
bekende Steenuil hier ‘in te vullen’.

Terekruiter Xenus cinereus (Güldenstädt:
Scolopax) 1775. Bij ons zeldzaam op de trek verschijnende Steltloper uit de Ruiterfamilie, iets
gelijkend op de Oeverloper, maar met een langere
en duidelijk opwaarts gebogen snavel. De soort is
niet alleen in het N, maar ook in veel andere
talen genoemd naar de rivier Terek, die in de
Kaukasus ontspringt, op enige afstand van de
tsjetsjeense hoofdstad Grozny stroomt en uitmondt in de Kaspische Zee, c.200 km ten zuiden
van de Wolga-delta. Vandaar dat de F naam in
gunstige zin van Bargette de Térek veranderd is
in Bargette du Térek: men zou uit de eerste naam
misschien kunnen denken dat Terek een persoon was. De duitse natuurhistoricus Johann
Anton von Güldenstädt (1745-1781) heeft de
vogel op de trek tussen het siberische broedgebied en het oostafrikaanse overwinteringsgebied
ontdekt aan de Terek en beschreven in Reisen
durch Rußland und im Caucasischen Gebirge (in
2 delen uitgegeven door P S Pallas in de jaren
1781-1791) (zie ook sub Witoogeend). Van de
talrijke namen met de riviernaam erin volgen
hier als voorbeeld: de oude wetenschappelijke
namen Tringa terek en Terekia cinerea, welke
laatste ws. model heeft gestaan voor pools Terekia; hongaars Terekcankó; Sp Andarríos de Terek;
It Piro-piro Terek; deens Terekklire; in Letland,
de dichtstbijzijnde broedplaats, heet de vogel niet
naar de rivier: Peleka tilbite betekent letterlijk:
‘grijze Ruiter’.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Van Balen 1915 gebruikte voor deze als doortrekker in NederlandsIndië voorkomende soort de naam TerekStrandloper. Kist 1954 en NAE 1958: Terek
Strandloper. Oreel 1980: Terek Ruiter.
Gr Xenus =ook ‘vreemdeling’; ws. realiseerde
men zich ten tijde van het geven van deze naam,
dat de soort aan de Terek slechts “vreemdeling”,
lees: ‘doortrekker’ was. Zo ook zou de wetenschappelijke naam Xema (na een verschrijving)
voor de Vorkstaartmeeuw ⇑ te verklaren zijn.
Tèrputje Limburgse volksnaam voor de Zwarte
Roodstaart ⇑ [Maasen & Goossens 1885-1902;
Wilms 970807]. Het eerste deel is teer ‘zwarte
viskeuze vloeistof’, het tweede is potje ‘klein vat

TESSELAAR – TIERIJN

dat de teer bevat’; het potje zal o.h.a. even zwart
zijn als de teer). Er is echter ook de limburgse
naam Tèrpötterke, waarin het tweede deel putter zou kunnen zijn, ofwel ‘degeen die uit de teerpot put, degeen die teert’; dit zou leuk op de
Zwarte Roodstaart van toepassing kunnen zijn,
want behalve dat het % van deze soort zelf zwart
als teer kan zijn, zit hij ook dikwijls op gebouwen, Koeienstallen e.d. die van tijd tot tijd
geteerd werden. Van Rijen 1993 geeft brabants
(tilburgs) Tèèrpötje en Tèrrepötje voor de Roodborsttapuit. Deze opgave kan misschien op een
fout berusten (en is de Zwarte Roodstaart
bedoeld), maar de Roodborsttapuit hééft wel
intens zwarte veerpartijen. [Wilms 970807,3]
ETYMOLOGIE N teer, dialectisch tar TEER,
TEERE, TERRE [Pix] [VK c.1618] <mnl ter, terre,
tar, tarre, t(h)eer [MH 1932]; fries tar(re) oudfries
tera; D Teer (begin 16e eeuw) <mnd ter, tere; E
tar <middelengels terr, tarr <oudengels teru,
teoru; zweeds tjära, noors tjære <oudnoords
tjara; lets darwa; litouws dervà ‘harshoudend
hout’. In N Heulenteer (=Vlier(boom)), Hesselteer (=Haagbeuk) en mnl appeltere (=Appelboom) zit hetzelfde woord; het oude product
‘teer’ was eerder hars, dat uit bomen verkregen
werd. Verwant zijn daarom E tree, noors tre,
gotisch triu ‘boom’ en R dérewo (<oudkerkslavisch drevo) en Gr *DØH drûs ‘boom, Eik’. Als
suffix in bijv. D Holunder ‘Vlier’; voor het boomnaam-suffix -tere/-tra/-dra zie ook sub Appellijster.

Thaggebolle Noordfriese naam in Wiedingharde (Sleeswijk) voor de Roerdomp ⇑ [De Vries
1928]. Het eerste deel betekent ‘Riet’; het komt
ook voor in Thaggefùgl (=Rietgors), ook een
naam in Wiedingharde. De Roerdomp en de
Rietgors houden zich graag in het Riet op. Fries
bolle =Bul, Stier; het woord zit ook in westerlauwersk Reidbolle ⇑ en Marbolle ⇑.
De schrijfwijze met th- is mogelijk toevallig:
andere vogelnamen in de regio worden wisselend
met th- en t- geschreven [mb.Weijnen.99,16].
ETYMOLOGIE noordfries thagge ‘Riet’: dit
woord is verwant met E thatcher1 ‘Rietdekker’,
waarin de betekenissen ‘Riet’ en ‘(be)dekken’
samenkomen: de rietdekker bedekt het huis met
Riet. De betekenis ‘(be)dekken’ is het oudst: het
zit in oudfries thecca, oudengels ðeccan, oudnoords þekja, ohd decken en oudnederfr (onl)
theccan (>mnl decken >N dekken en N dak,
dek, deken). ~Lat tegere, Gr JX(@H tégos ‘dak’
(ook: ‘huis’).
1

vgl. Margaret Thatcher, voormalig E premier.

Thaggefùgl Noordfriese naam in Wiedingharde
voor de Rietgors [De Vries 1928]; deze houdt
zich graag in het Riet op. Een heel andere vogel
met een identieke biotoop is de Thaggebolle ⇑.
Ook het Dekfûgeltsje ⇑ (=Baardmannetje) verblijft in het Riet.
Tierijn Tierijntje Vlaamse namen voor Sijs en,
in mindere mate, ook voor Barmsijs. Voor een
verspreidingskaartje van deze en variante namen
(zoals Tarijn(tje), Tarientje, Terientje, Tierie-
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Tesselaar Texelaar Volksnaam voor de Wilde
Zwaan, vermeld in ZiK 1937. Op Texel zelf komt
de naam niet voor; B&TS 1995 geven als locatie
op: Noord-Holland en Kampen (Ov) en omgeving. Net als met de volksnaam Deen ⇑ wilde
men met Texelaar vermoedelijk de herkomst van
de soort weergeven. Bij ‘Texelaar’ zou de vermelding door Pieter van Cuyck 1789 van het broeden
van “wilde zwanen” in Waal en Burg op Texel
een rol kunnen hebben gespeeld [Dijksen 1992].
De daar broedende “wilde zwanen” zijn echter
geen Wilde Zwanen Cygnus cygnus geweest,
maar verwilderde Knobbelzwanen Cygnus olor.
ETYMOLOGIE Texel (Tessel): onl Thesla (776,
814) en Texla (985). Het eerste deel van de naam
zit ws. ook in de oude brabantse gouwnamen
Texandria en Teisterbant (tijd: van de Romeinen; plaats: huidige Kempen) en in dialectisch
tieko, waarmee men (in Fijnaart NB) aangeeft dat
het trek- of rij-Paard naar rechts moet. Men gaat
uit van germaans *tehs(w)a ‘rechts’ en/of ‘zuid’.
Gotisch taihswa ‘rechter (kant)’, verwant met

Lat dexter ‘rechts, rechter’ en Gr *,>4`H ‘rechts,
rechter’; ook: ‘gelukvoorspellend, gunstig’; ‘handig, flink, vaardig’; het tegengestelde van wat
men is als men twee linkerhanden heeft). De
d > t overgang beantwoordt geheel aan de Germaanse Klankverschuiving (Klankwet nr.5).
De betekenis ‘zuid’ is voortgekomen uit de
afspraak om een plaatsaanduiding ‘aan je rechter
hand’ op te geven als je met het gezicht naar het
oosten staat; dan is ‘rechts’ tevens ‘zuid’. Voor
Texel gold dit als de zeevarende via de (noordelijk
van Texel (en Vlieland) gelegen) Vliestroom de
Waddenzee binnenvoer; Terschelling lag dan
links, en daar heeft het de oude naam Uxalia
‘land aan de linkerhand’ aan te danken [Pannekeet 1988; Weijnen 1996; vDE 1993; De Vries
1962].

TIERNTAAINTJE – TJETER

tje) zie WVD 1996 p.101. Tierijn gaat tot in FVl.
De namen zijn ongetwijfeld te verbinden met F
Tarin (des aulnes) ‘Sijs’ (mb.97L,8). De vogelnaam heeft een aanzienlijke ouderdom: Le
Robert geeft voor Tarin op: vóór 1350. De betekenis is (nog) onduidelijk; Robert 1993 en C&C
1995 denken aan een onomatopee. Volgens Diez
1869-1870, geciteerd in C&C, zou de oorsprong
picardisch zijn. Dit zou dan het frequent voorkomen van de naam (en z’n varianten) in het aan
Picardië grenzende deel van België goed verklaren. C&C 1995 geven echter ook provençaalse
varianten.
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Tierntaaintje Groningse volksnaam voor de
Tjiftjaf ⇑ [Gavere & Bemmelen 1856 geven ‘verhollandst’ Tierentein]. De naam is ongetwijfeld
een ono, naar de zang. Men kende (kent) de soort
goed in Groningen; Gavere & Bemmelen: “Een
van de gemeenste zangvogels in de geheele provincie.” Opmerkelijk is tweemaal de letter -n- in
de naam; dat zie je verder alleen bij lets Cuncins
‘Tjiftjaf’.
Tietleeurik Oude N benaming voor de Grasen/of Boompieper in NV 1770. Op een plaat in dit
werk staat een Pieperachtige vogel met een lange
vrij rechte achterteen (duidt op Graspieper) in de
juiste biotoop voor Graspieper; er staat echter de
wetenschappelijke naam Alauda trivialis bij, wat
op Boompieper zou kunnen duiden.
Piepers ⇑ werden vroeger niet van Leeuwerikken onderscheiden. Tiet is hier ws. geluidsnabootsend, evenals in de N volksnaam Piepleeuwerik en bij het N gebruik van ‘tiet’ in de betekenis ‘Kuiken’. Echter, in E volksnamen Tit Lark,
Chit Lark en Peet Lark hebben de eerste elementen Tit- en Chit- naast een onomatopoëtische
duiding ook de betekenis ‘klein’ [Lockwood
1993]. Vgl. E Titmouse (letterlijk: kleine Mees/
Muis), zuidN tieter ‘klein mannetje’ [vD 1970]
en ijsl tūtr ‘dreumes’ (dus: ‘klein’). Klanknabootsing én de betekenis ‘klein’ vallen samen bij
kleine dieren die een piepend (“tiet tiet”) geluid
maken, zoals inderdaad Kuikens (Kiekens), Muizen, Mezen én Piepers!
ETYMOLOGIE tiet-: ws. van onomatopoëtische
oorsprong, maar frequent met de (bij)betekenis
‘klein’ [NEW 1992 sub sik en Wilms 000206,1/2].
N tiet ‘tit, tepel’, toot en tuit hebben mogelijk
‘aanrakingspunten’ met het element tiet- in de
vogelnamen: de hoofdbetekenis ‘spits toelopend’
zou bij de (slanke, ‘spitse’) Graspieper kunnen
passen.

De Vries vertaalt de oudnoordse vogelnaam
Titlingr met “mus” [AEW]. Vermoedelijk is dit
een slag in de lucht. IJslands Tittlingur betekent
Pieper, en vermoedelijk kenden degenen die oudnoords spraken de Graspieper beter dan de Huismus! Lockwood 1993 geeft dan ws. ook de betere
determinatie van oudnoords Titlingr (<*t§tlingr,
met lange, onomatopoëtische §, schrijft Lockwood!): “Pipit” (=Pieper).

Tjaak Tsjaak Tjan Namen voor de Kauw in
resp. Buchten (L), Gronsveld (L) en Moresnet
(Voerstreek, België) [WLD] en delen van NoordBrabant [WBD]. In T(s)jaak is de roep van de
Kauw beter getroffen, in Tjan (ook: Jan) is de
mansnaam (die de Kauw vaak in volksnamen
heeft) kernachtiger weergegeven.
Tjakker (1) Texelse volksnaam voor het & van
de Merel, die eigenlijk meer bepaald Grééuwe
Tjakker [‘grauwe tjakker’] heet en voor het jonge
% (Swarte Tjakker) [Dijksen 1996]. De naam is
een halfonomatopee.
(2) Volksnaam voor de Kramsvogel, in Gelderland, Limburg, Antwerpen, Zeeuws-Vlaanderen
en ook weer op Texel (daar meer bepaald Veldtjakker) [Dijksen; B&TS 1995; Swanenberg 2000
p.79]. Er zijn tal van varianten, zoals Tjaklijster,
Djakker, Skatter en Sjakker(t). Vgl. ook Schatterliester.

Tjerk Volksnaam voor de Tureluur ⇑ in noordwest-Groningen [ViF II p.699] en op Texel [Dijksen 1992; op Texel ook: Tjat]. De verwijzing sub
“tjerk” in vD 1904/1970 en NEW 1992 naar “tureluur” is dus terecht, maar de verwijzing hierin
naar de “amerikaanse houtsnip” stelt ons voor
raadsels! Ook de in NEW voorgestelde etymologie
(“klanknabootsing”) kan niet overtuigen; eerder
valt de etymologie van Tjirk ⇑ te overwegen.
Tjeter Naam voor de Keep, genoteerd voor
Meulebeke (WVl), maar in Woumen (WVl) staat
dezelfde naam voor de Karrekiet; je hebt daar
zelfs de Grote en Kleine Tjeter ‘Grote en Kleine
Karrekiet’. Het Tjietertje ‘Goudhaantje’ komt in
Schellebelle (OVl) voor, het Tietertje in Lebbeke
(OVl). De Vink “tjuipt” of “tjipt” volgens De Bo
1873/1892 [WVD 1996 p.93]. Mussen kunnen
nóg meer: tjieteren, tjirpen, tjieten, tjiepen, tjetteren, tjeeuwen, tjiriken, tjilpen, sjilpen, tateren
etc.

TJIFTJAF – TJIRK

De naam Duinetjeuter (in B&TS =Kuifleeuwerik) staat ook zó in WVD, meer bepaald in Desnerck 1972, voor “een vogel die in de duinen te
vinden is”. In WVD staat ook nog Duinetjieter
(=Kuifleeuwerik) in Oostende, WVl). Alle namen
zijn (half)onomatopeeën. Zie ook sub Taats(j).

Tjiftjaf

Tjiftjaf Phylloscopus collybita (Vieillot1: Sylvia)

1

Louis Jean Pierre Vieillot (1748-1831), franse
amateur-ornitholoog en zakenman, reisde naar
Saint-Domingue en beschreef veel europese,
amerikaanse en australische vogelsoorten
nieuw voor de wetenschap, o.a. als bijdragen in
Nouveau Dictionaire d’Histoire Naturelle
(1803-1819) en in zijn eigen Histoire Naturelle
des Oiseaux de l’Amérique Septentrionale
(1807). Tijdens de Franse Revolutie verbleef
hij met zijn gezin in de V.S.

Tjilling Tsjilling

Het friese woord voor

Taling ⇑.

Tjirk Friese naam voor Tureluur. Ook Tsjirk ⇑

en Tjerk ⇑. De naam hangt ws. samen met het
friese ww. tjirgje ‘tieren, razen, tekeergaan’ [ViF II
p.698]. Tureluurs kunnen inderdaad vocaal flink
tekeergaan, naar mensenidee ‘zich aanstellen’.
Het benoemingsmotief is overigens niet zo
uniek: ook fries Skries ⇑ ‘Grutto’, Wylp (zie sub
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1817. Eén der bekendste Bos- of Loofzangers,
met een zuivere onomatopee genoemd naar zijn
zang. Onomatopoëtisch zijn ook fries Tsjiftsjaf,
gronings Tierntaaintje (Gavere & Bemmelen
1856: Tierentein), D Zilpzalp, luxemburgs
Zillzäppchen (Gesner 1555: Zilzepfle), E Chiffchaff (White c.1780; dit is vóór 1817! [Lockwood]) (en de E volksnamen Chip-chop, Chitchat en Siffsaff (Wales)), iers Tiuf-teaf [Bibi
1995], lets Cuncins, fins Tiltaltti en hongaars
v
v
Csilp-csalp füzike. Serv.-kr. Zvizdak (obicni)
v
(alle Phylloscopen: Zvizdak) is een halfonomatov
pee: het ww. zvizdati =‘fluiten’ (vgl. N sijfelen
en Lat sibilare, en zie sub Fluiter) [Wilms
990117]. Deens Faggerfiis [Pontoppidan 1763,
Brünnich 1764] zou ook een ono kunnen zijn,
waarbij de elementen met [i] en [a] verwisseld
zijn, maar de naam heeft een zinvolle betekenis
(gekregen): deens fager ‘mooi’; fiis = fis = N veest
‘windje’ (en fise ‘zachtjes blazen’, ‘zachtjes fluiten’), zodat de naam met ‘prachtvijster’, ‘prachtfluiter’ vertaald zou kunnen worden; vgl. mnl
Asschevijster (=Assepoester) en deens Askefis
[NEW 1992 sub Assepoes; Wilms 980724,3]; als
de naam tenminste (mede) op de Tjiftjaf slaat,
want hij zou ook (mede) op de Fitis betrekking
kunnen hebben; de naam was bij Pontoppidan
synoniem met Løv-sanger en Trochilus. Zie ook
de volksnaam Maatslagertje.

BENOEMINGSGESCHIEDENIS De Tjiftjaf wordt
vaak als een E ‘ontdekking’ beschouwd. E “Chiffchaf” als klanknabootsende naam werd gegeven
door de ontdekker van de Tjiftjaf als een van de
Fitis verschillende soort, de Engelsman Gilbert
White (c.1780). Gesner 1555 echter voerde al D
Zilzepfle (“a frequenti voce zilzel, vel tiltapp.”)
[Soulahti]. Het WNT [Sijs 2001] vermeldt als
oudste vindplaats in de N literatuur het jaar
1605. Schlegel 1858 vermeldt als enige hem
bekende buitenlandse naam voor de soort: “The
Tchiff-tchaff” waarmee hij dan bovendien het E
fout spelt! Het lijdt weinig twijfel, of de N naam
“Tjif-tjaf” die Schlegel hanteert, is een vertaling
van de E naam (in 1857 spelt Schlegel nog eens:
tschiff-tschaff). Schlegel had al in 1852 deze
naam gehanteerd, maar cursief gedrukt (“De tjiftjaf”); cursief betekende in dit werk zoveel als:
‘Er valt nog over de juiste officiële naam te discussiëren, ik noem de naam bij wijze van voorstel.’ De wetenschappelijke naam die Schlegel
hanteerde, was een andere dan de huidige, nl.:
Ficedula rufa. De soortnaam was ws. van de Brit
John Latham. In de N literatuur komt “Motacilla
rufa” ook voor bij B&O 1822; deze auteurs noemen als N naam: “De rosse Kwikstaart”. Of deze
auteurs beseften over welke soort zij het hadden,
is zeer de vraag: ze zeggen erover dat hij in ons
land niet “voortteelt” (=broedt). Dat het anders
was, wist Schlegel in 1852 (p.76): “Broeit in bosschen en tuinen. Over het geheele rijk verspreid.
Trekvogel.”

TOARNEKSTER – TOENDRARIETGANS

Wulp), Wilster ⇑ en Teapert ⇑ zijn half-onomatopeeën.
Een oude vermelding van de naam van het
lemma is op een grafsteen in Stiens (Fr) uit 1871
(of mogelijk al 1750) [ViF 1977 p.552 met foto
van de steen]
ETYMOLOGIE fries tjirgje komt klankwettig
overeen met N tergen (vgl. fries Stirns met N
Stern, Bjirk met Berk, tsjirmje met kermen, tsjitterje met tetteren, fjild met veld etc.). De betekenis ‘tergen’ (in het fries in het ww. tergje
behouden) is in tsjirge dus veranderd. Het beeld
dat de vogel met zijn getier de mens ergerde, is
dus ws. niet aanwezig geweest.
In N tieren ontbreekt de gutturaal; dit ww. is
dus niet verwant.
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Toarnekster Officiële friese naam voor de
Klapekster [Boersma 1972; ViF 1979 p.1078]
Het eerste element is buitengewoon goed van
toepassing: de Klapekster gebruikt doorns om
zijn prooi op te spietsen. Daarnaast komt echter
lokaal Túnekster voor en ook elders (bijv. in de
Achterhoek Toenekster, Tuunekster en Tuinekster ⇑). Deze naam is een misnomer, want Klapeksters komen zelden of nooit in tuinen voor.
De Vries 1911 noemde de naam van het
lemma nog niet, wél Túnekster en Finkebiter.
De Vries 1928 noemt deze namen ook, maar
voorafgegaan door Toarnekster (p.28).
Toarnhipperke Officiële friese naam voor de
Braamsluiper ⇑ [Boersma 1972]. Hij betekent
‘doornhipper(tje)’, ‘(kleine) vogel die door het
doornstruikgewas sluipt/glipt’. De Vries 1911
vermeldt de naam voor deze soort, maar Albarda
1897 níét (wel een tweetal andere volksnamen in
Friesland). Albarda noemt daarentegen “Toanhipper” (p.29)1 voor de Winterkoning1 in de woudstreken van Friesland, en ook in mijn exemplaar
van de gebundelde artikels van De Vries (Aves
Frisicae 1911-1912) heeft de vorige eigenaar van
het boek de naam “Toarnhipperke” onder de
Winterkoning met potlood bijgeschreven. De
Winterkoning komt wel in doornstruikgewas
(vooral Braam) voor. Er is nog een derde soort, te
weten de Heggenmus, die friese namen draagt
met toarn-; ViF 1979 vermeldt bij deze soort
“Toarnmosk, Toarnkrûper en Toarnhipper”.
Aangezien de Braamsluiper maar een beperkt
deel van het jaar aanwezig is (april tot september), (als Sylvia!) verborgen leeft, en bovendien
tamelijk dun gezaaid is (/was? – Albarda 1897
doet anders vermoeden!), is het niet de meest voor

de hand liggende vogelsoort om van ‘het volk’ een
volksnaam opgespeld te krijgen (al kreeg hij de
onmiskenbaar op hem van toepassing zijnde
volksnaam Klappermantsje). Winterkoning en
Heggenmus zijn veel opvallender en talrijker
soorten (in Friesland) en dus zal Toarnhipper
inderdaad (zoals de oudere literatuur al aangeeft)
oorspr. de naam voor deze beide (of één van beide)
geweest zijn.
1

Op p.150 verbeterd in “Twanhipper”, waarmee de bedoeling (Toarnhipper) duidelijk
wordt: [twan] is de uitspraak van fries toarn
‘doorn’. {Twee D volksnamen voor de Winterkoning in Wüst 1970 zijn: Thurnkönick
(Thurn zal ‘doorn’ zijn) en “Tannkönning”
(Tann =‘Zaun’?) (p.318).}

Toarteldo Officiële friese naam voor de
Zomertortel ⇑, die eerder in het N (ook) Tortelduif heette [Boersma 1994]. Eerder werd Toarteldou gespeld [De Vries 1912]. De uitspraak van
de naam van het lemma is zodanig dat de regionale naam Darteldo (in de Friese Wouden)
ermee rijmt.
Toebakzakje Vlaamse naam voor de Dodaars
in Lokeren (OVl). In deze plaats zijn ook opgetekend Borzeken toebak en Bozzeken toebak
(‘beursje tabak’) [WVD 1995 p.212]. De namen
houden verband met het gebruik van het huidje
van de vogel als handig leren zakje om tabak en
hagel in te bewaren (zie sub Hagelzakje).
Toendrarietgans Anser serrirostris Swinhoe
1871. Synoniem Anser rossicus Buturlin 1933.
Eerder werd dit taxon als een ondersoort van de
Rietgans ⇑ beschouwd [DB 19: 22, 1997; ZVN
1999 p.42]. Broedvogel van de toendra’s in Europees Rusland en Siberië, over het algemeen noordelijk van het broedgebied van de Taigarietgans ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS N ‘Toendrarietgans’
[Berg & Bosman 1994] <N Toendrarietgans
[Oreel 1980] <N ‘toendrarietganzen’ [Voous
1960] <N West-Siberische rietgans [Van Dobben 1957] <N Westsiberische Toendra-rietgans
[Kist 1956]
ETYMOLOGIE toendra: N toendra (1856) (=‘mossteppe’) <R HÍ>*Da tóendra (1691) <fins tuntur(i) [uitspraak: doendoeri] ‘bergen (in het noorden), vlakke boomloze verhoging’ of <laps
tundar (naast duoddâr) ‘berg’ [vDE].

TOERSWEL – TOP-EIN

Het fins en laps (=samisch) behoren, evenals
het hongaars en het samojeeds, tot de oeralische
taalfamilie. Dit betekent dat er in de idg taalfamilie niet gezocht hoeft te worden naar een vergelijkbaar woord voor tundar. Het woord toendra
is één van de zéér weinige leenwoorden (via het R
weliswaar) in onze taal uit die oeralische groep
[Sijs 1998]. Daartegenover heeft het fins in een
zéér vroeg stadium (al tussen 1500 en 1000 vóór
Christus!) verscheidene woorden uit het (oer)germaans overgenomen, door contacten via de
Oostzee (het fins, estisch, karelisch en wepsisch
behoren tot de oostzeefinse talen), en dit leenproces ging ook door na voltooiing van de Germaanse Klankverschuiving, zodat deze finse
leenwoorden nu dankbaar gebruikt worden om
meer inzicht te krijgen in de (oer)germaanse taal.

Gierzwaluw

Toerswel Officiële friese naam voor de Gierzwaluw [Boersma 1972; ViF 1977]. De naam
komt ook voor bij De Vries 1911 (gespeld Toersweal) (daar als eerste in een rij van vijf synonieme namen) en bij Albarda 1897 (Toerswjel).
Voor de etymologie van toer [tudr] zie die van
toren sub Torenka. Zie ook Gûlswel en zie sub
Alpengûlswel.

Tolk Naam voor de Steenloper bij Houttuyn

Tomke Officiële friese naam voor de Winterkoning [Boersma 1972; ViF; Visser 1993]. Letterlijk
betekent fries tomke ‘duimpje’; voor de verklaring en etymologie zie sub Duimpje.
Net als bij de naam Duimpje het geval is, is
ook de geschiedenis van fries Tomke voorzien
van lacunes, alsof de naam niet altijd even
bekend is geweest bij de Friezen. Albarda 1897
noemt in zijn boek wel volksnamen voor de
vogels, maar bij de Winterkoning niets met
tomme of duim. De Vries 1911 geeft als eerste
naam “Tomke ef Tûmke”, maar in De Vries
1928 werd Tûmke helemaal niet meer genoemd
en was Tomke naar het tweede plan verwezen:
alleen nog maar “yn de Dongeradielen”. De eerste naam die De Vries 1928 opgeeft is Tommelid
(daarna pas Mûske en Winterkeninkje), en deze
naam zou op Schiermonnikoog voor het Goudhaantje Regulus regulus gelden. Maar De Vries
gaf zowel in 1911 als in 1928 Tomke als éérste
en enige naam óók aan Tjiftjaf Phylloscopus
collybita, en vermeldt bij deze soort tevens nog:
“To en by Ljouwert: Duumke.” ViF 1979 geeft
Tomke, Dúmke (“om Stiens hinne”) en Tommelid dan weer alléén voor de Winterkoning (dus
niet bij Tjiftjaf en Goudhaantje).
Aangezien ook het Goudhaantje erg klein is
(zelfs nog kleiner dan de Winterkoning), lopen
Goudhaantje en Winterkoning in de naamgeving
nogal eens door elkaar (ook in het buitenland); zo
zou te verklaren zijn waarom Tommelid zowel
voor Winterkoning als Goudhaantje werd gebruikt.
In de vroegste dagen van de westeuropese ornithologie werden ook Goudhaantje en Fitis/Tjiftjaf door elkaar gehaald; dit zou misschien het
gebruik van de namen Tomke (Tûmke), Duumke
en Miller’s Thumb (‘Tjiftjaf’) en Tom Thumb
(‘Fitis, Tjiftjaf en/of Goudhaantje’) in Yorkshire
(UK) voor de Tjiftjaf kunnen verklaren. In elk
geval is het benoemingsmotief dat Boersma in
ViF (p.1095) veronderstelt (het korte overeindstaande staartje) niet op Goudhaantje, Fitis en
Tjiftjaf van toepassing (vgl. sub Duimpje).
Top-ein Lokale friese naam voor de Kuifeend ⇑.
Hierin staat top voor ‘kuif’ (vgl. noors Toppand
‘Kuifeend’), wat uiteraard goed klopt. Zie ook sub
Topper(t) en sub Toppereend.
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1763 (p.244), later overgenomen door B&O 1822.
Houttuyn vertaalde ws. slechts de naam die Linnaeus de soort gegeven had: Tringa interpres, en
deze naam was gebaseerd op een zweedse (gotlandse) naam Tolk. Maar deze naam gold daar
voor de Tureluur! Behalve dat, had Linnaeus ook
de etymologie niet begrepen (nl. ~zweeds Stolk
=‘steltenaar, Steltloper’); Linnaeus dacht: “tolk
= de vogel die door zijn angstroep de waarschuwer is voor ook andere soorten, zo a.h.w. als tolk
fungeert”. Meer in Wilms 970529,5-6.

Syv c.1700 (in Schiøler 1925 p.39) noemt ws.
het deense equivalent, met “Tokle, het & van de
Kemphaan”.

TOPLAIWERK – TORENKA

Toplaiwerk Groningse volksnaam voor de
Kuifleeuwerik ⇑. Top =‘kuif’, laiwerk =‘Leeuwerik’.
Voor top zie sub Toppereend.
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Top-meese In de VK (c.1618) genoemde N
naam voor de Kuifmees ⇑. Top =‘kuif’. Zie ook
sub Toppereend.
Topper Toppereend Aythya marila (Linnaeus: Anas) 1761. Officiële N naam voor een
Duikeend, die wel iets gelijkt op de wat kleinere
Kuifeend, maar o.a. diens afhangende kuifje
mist. De naam van het lemma was oorspr. wel
voor de Kuifeend bestemd, en nu nog fungeert de
naam plaatselijk als volksnaam voor de Kuifeend; ook Toppertje en Top-ein zijn nog volksnamen voor de Kuifeend. Vgl. ook noors Toppand
‘Kuifeend’, E Black Toppin’ Duck (=volksnaam
in Yorkshire voor Kuifeend) en D Töppelente
(naam voor Kuif- en/of Toppereend; Van Beckum
1952). Vroeg 1764 geeft op p.24: Topper of
Zwarte Kuifduiker voor een “Fuligula Mas”,
m.a.w. een % van de Kuifeend.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Nozeman & Houttuyn 1797 (deel 3 van NV) vermelden de namen
Topper en Veld-Duiker ⇑. B&O 1822 hanteren
dezelfde namen, maar in hun naamlijst op p.425
treedt een drukfout op: “De Tapper of Veldduiker”. Aangezien Linnaeus 1758 de soort niet
heeft, vermeldt ook Houttuyn 1763 hem niet.
Echter bij Vroeg 1764 zijn een % en een & van de
soort in de veilingcollectie, blijkt uit de beschrijvingen (nr.244 en 245, p.24); men noemt ze daar
“ZEE EEND” resp. “KOL EEND”. Over de status:
“Valt, doch zeer zeldzaam, in de Noord Zee”
resp. “Deze is hier in het Westland gevangen”.
Hierop amendeert Schlegel 1828: “Bijzonder
menigvuldig ziet men dan [gedurende het koude
jaargetijde], aan het strand der Noordzee, Anas
nigra, fusca, marila, fuligula en clangula, LINN.”
Schlegel 1852 geeft: “DE TOPPEREEND. Ook veldduiker genoemd. In het koudere jaargetijde vrij
algemeen, aan onze zeekusten en ook op de rivieren en binnenwateren.” Sinds 1994 is, in ieder
geval in Dutch Birding de oude naam Topper
weer in gebruik [Berg & Bosman 1994]. De Vries
1928 geeft fries Jolling ⇑, een naam die hij in
1911/12 aan de Kuifeend gaf.
Voor de benoemingsgeschiedenis van D Bergente ‘Toppereend’ zie Bergeend, sub 1.).
ETYMOLOGIE Het deel topper- (voor het tweede
deel zie sub Eend) houdt mogelijk verband met
een algemeen germ woord top(p) ‘hoogste deel

van iets, kruin; ook kruinbeharing’; F toupet is
van dit woord afgeleid. Maar hoe de verlengde
vorm topper is ontstaan, is moeilijk te verklaren.
De -r- zal vermoedelijk niet van het oudnoords
toppr ‘punt, omhooggevlochten haar’ stammen.
Misschien wel van fries toppert (=1. Toppereend, 2. gekuifd Hoen, 3. kwast aan slaapmuts),
dat daarnaast nog een toegevoegde -t toont (een
paragogische t), net als in E tuft (vgl. Tufted Duck
‘Kuifeend’) <F touffe <ohd zopf ‘vlecht, staartpruikje, uiteinde, top(eind)’ <ohd *topf, alle met
top(p) verwante woorden. Zie ook fries tufe, tûfe
sub Goudtúfke.
Misschien is topper ook een verkleinvorm van
top(p); D Töppel wordt in elk geval wel als verkleinvorm van D Topp beschouwd (vgl. N tepel
<mnl tippel <mnl tip ‘spits uiteinde’, alle met
top verwante woorden). De r in topper is dan misschien oorspronkelijk een -l- geweest [Blok 1988;
Eigenhuis 1994, De Windbreker 65: 17-18].
Maar er is nog een andere overweging voor het
ontstaan van het element ‘topper’ mogelijk.
B&TS 1995 noemen een aantal volksnamen voor
o.h.a. duikende Eendensoorten: in ZeeuwsVlaanderen Dobber voor zowel Kuif- als Toppereend. Slechts een verscherping van de middenklank leverde de volksnaam Dopper. Wanneer
we mogen uitgaan van nogmaals een verscherping, maar dan van de aanvangsmedeklinker,
krijgen we bedoelde naam Topper, een friese
volksnaam voor de Toppereend. Voor de betekenis van deze woorden zie onder Dompelaar.

Topper Toppert Toppertje Volksnamen
voor de Toppereend ⇑ resp. de Kuifeend ⇑. Ook
de naam Toppereend treedt naast officiële naam
voor de Aythya marila ook op als volksnaam voor
de Kuifeend. Houttuyn 1763 geeft Toppertje als
naam voor Linnaeus’ 39e Eend, “Anas fuligula”,
de Kuifeend dus. Vermoedelijk zijn de sterk op
elkaar lijkende namen Top-ein ⇑ en de onderhavige namen op totaal verschillende manier ontstaan, en dus niet etymologisch verwant. De
veronderstelling is nl. dat Topper <Dopper
(volksnaam voor Kuifeend in Zeeuws-Vlaanderen) <Dobber (id.), waarbij deze laatste naam
uitgelegd moet worden als ‘dobberende Eend’
(drijft op het water maar duikt ook af en toe
onder). Het verschil tussen de iets grotere Toppereend en de (dus kleinere) Kuifeend komt in de
derde naam van het lemma (Toppertje) mooi tot
uitdrukking.
Torenka Volksnaam voor de Kauw in Gro-

TORENKRAAI – TORTELDUIF

ningen [Gavere & Bemmelen 1856; VPG 1983],
Drenthe [Smit 1996] en Overijssel [B&TS 1995].
In Friesland Toerka. De naam is een uitbreiding
van synoniem Ka ⇑ met ‘toren’, de plek waar
deze vogels graag verblijven (en als het kan: nestelen). Zie ook Torenkraai.
ETYMOLOGIE N toren <mnl toren, toorn, toirn,
torren, torn, torre, turre, tor, tore, toor; oostmnl
taern, tairn [MH]; oudnederfr (onl) turn; fries
toer; oudoostfries turn [NEW]; D Turm <mhd
turn, torn <ohd turri, turra; E tower <middelengels tour, tor <oudengels torr; al deze woorden
zijn, op verschillende tijdstippen, ontleend aan
oudf tur (1080) (>F tour (12e eeuw)), Lat turris
en/of Lat turrem. Gr JbDD4H, JbDF4H túrris, túrsis
‘toren, burcht, bastion’.

Kauw

Volksnaam voor de Kauw ⇑ [vD
1970; WVD 1996], naast Torenka ⇑. Schaars 1989
noemt Torenkraej(e) voor Eefde en Silvolde (Gld),
maar vaker is het element ‘toren’ in de naam in
die hoek van het land vervangen door ‘kerk-’.
Houttuyn 1762 noemt de naam van het lemma niet; wel staat er (p.310): “De Woonplaats is
in Toorens of oude Kasteelen, die dikwils van
Kaauwen grimmelen.”

Torenkraai

1

Vgl. N Windwanner.

Tortelduif Streptopelia turtur (Linnaeus: Columba) 1758. In Thijsse 1944 Tortel, welke
korte naam sinds de uitbreiding van de Turkse
Tortel ⇑ naar ons land nu soms voor verwarring
zorgt. Vandaar dat de alternatieve naam Zomertortel ⇑ voor de Tortelduif opgang maakt. Als
verkleinwoord worden tortelduifje(s) en torteltje(s) overdrachtelijk gebruikt voor ‘geliefden’.
Voor duif, zie aldaar.
Fries Toarteldo(u), Toartel. De lokale friese
naam Darteldo(u) zal wel een verbastering zijn.
Evenzo gronings Turreldoeve, Tuddeldoeve, de
laatste naam met stemhebbende middenklank
(i.p.v. stemloze -t-), zoals ook bij bijv. gronings
Stindel ⇑.
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Torenvalk Falco tinnunculus Linnaeus 1758.
De wetenschappelijke naam van deze bekendste
onder de Valken had haast niet anders dan Falco
turricola kunnen luiden: in alle Linnaeus ‘omgevende’ talen wordt naar het broeden in kerktorens verwezen: zweeds Tornfalk, deens/noors
Tårnfalk (Kirkefalk bij Pontoppidan 1763 en
Schade 1811), ijslands Turnfálki, D Turmfalke
(<D Thurmfalke (Schlegel 1844; Meves 1886)
<Turmfalke (Popowitsch 1780), N Tooren-valk
[Rynja 1983; gezien de spelling moet dit 18e
eeuw zijn], maar Linnaeus liet zich inspireren
door de klassieken: Plinius’ Historia Naturalis

gaf Tinnungulus en de Griek Theodorus Gaza
(1408-1478), die Aristoteles naar het Lat vertaalde, Tinnunculus. Lat tinnunculus houdt
mogelijk verband met Lat tinnulus ‘schel klinkend’, verwijzend naar de scherpe “kli-kli-klikli”-roep van de soort [Coomans de Ruiter et al.
1947]. Zie ook Steenkrijter en Steengal.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1852 en
1858 geeft als hoofdnaam: Zwemmer ⇑, en vermeldt daarnaast Torenvalk. In Schlegel 1860 is
Torenvalk de hoofdnaam geworden. Houttuyn
1762 noemt de naam Zwemmer voor Linnaeus’
20e Valk, Falco lanarius, en verwijst naar de D
naam Schwimmer; de ware identiteit van deze
soort blijft in het ongewisse.
B&O 1822 geven op: “De Torenvalk, Steengal,
Steensmetzer, Windwanner”. Voor Linnaeus’
15e Valk, Falco Tinnunculus, geeft Houttuyn de
naam Steen-smetzer op. Hier geeft Houttuyn
duidelijk te kennen dat hij de soort uit N kent:
“Hy maakt een zonderlinge beweeging met zyne
Vleugelen in de Lugt, even of hy aan het wannen
ware, en deswegens noemen hem de Duitschers
somwylen Wannen-Vaher of Wannen-Waeher,
de Engelschen Wind-Vanner1 en Wind-hover:
want even als de Meeuwen, wanneer zy op Visch
loeren; zo houdt hy zig in de Lugt door ’t flodderen zyner Wieken stil, en mikt op zynen prooy,
daar hy dan eensklaps op nedervalt. Zyne
gewoonste naam, egter, is afgeleid van zyne huisvesting in de Toorens of Muuren van de oude
Sloten, namelyk Stein-gall, Steinschmatz, welken
wy in ’t Nederduitsch navolgen, met Steengal,
Steenschmetzer. De Sweeden noemen hem,
nog eigener, Kerk-Valk, Toorn-Valk.” (met de
“Meeuwen die zig stil houden in de Lugt” zal
Houttuyn Visdiefjes bedoeld hebben).
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TRAP
ETYMOLOGIE Van de Lat naam Turtur stammen
bijna alle germ en romaanse namen voor deze
vogel af. De Lat naam is een bijna perfecte
geluidsnabootsing; de vogel ‘zingt’ nl. “toerrtoerr, toerr-toerr …” De variaties op de naam
zijn te verklaren, doordat ook Lat turturilla
(=tortelduifje, ws. in letterlijke en figuurlijke
zin) ten grondslag lag aan latere namen in andere
talen. Het vrij vaak voorkomende verschijnsel
dat dissimilatie heet, treedt ook bij deze naam
op: oorspr. eindigde eerste en tweede lettergreep
beide op -r, maar door dissimilatie werd de
tweede -r omgevormd tot -l (dus: turtur > turtul).
Misschien werd dat in dit geval bevorderd door
de verkleiningsuitgang -illa, die dus ook in
gebruik was.
ETYMOLOGIE/BENOEMINGSGESCHIEDENIS
N
Tortel(duif) <N Tortel-duyve [VK c.1618] <mnl
tortelduve, turtelduve (<mnd tortelduve);
D Turteltaube <mhd türteltube <ohd turtil(a)tuba, turtul(a)tuba; E Turtle Dove (c.1300)
<E Turtle <oudengels turtla (de mannelijke
vogel) en turtle (de vrouwelijke) [E turtle ‘schildpad’ (<F tortue) is volksetymologisch ws. vervormd naar de vogelnaam]; zweeds Turturduva,
noors/deens Turteldue, ijsl Turtildúfa <oudnoords turturi; gotisch Hraiwadubo [NEW 1992
sub reeuw] is dus niet verwant. F Tourterelle (des
bois) <mf turtrele (1050) [de jonge vogel heet
tourtereau, terwijl des tourtereaux =jonge geliefden]; provençaals o.a. Tourtourello en Tourdourello naast Tourdoula; catalaans Tórtora; Sp
Tórtola Común; It Tórtora; roemeens Turturica.
Alle voorgaande <Lat Turtur, hoewel dat bij een
geslaagde geluidsnabootsing natuurlijk moeilijk
te bewijzen valt. Overal zingt de vogel hetzelfde,
dus overal zou ongeveer onafhankelijk dezelfde
naam als onomatopee kunnen ontstaan. Dat
blijkt bijv. uit pools Turkawka ‘Tortelduif’ (Kawka
=Kauw; Tortelduif en Kauw zijn ongeveer even
groot) is het eerste element Tur- nog van de vorm
als in het Lat. In bulgaars Goergoelitsa begint het
klankwoord met een G- in plaats van met een T-.
Wel speelt ook hier ws. het fenomeen van de dissimilatie (vgl. r en l op dezelfde plaats als in Tortel!) R Górlitsa ‘Tortelduif’ is verwant, maar,
evenals Tortel in vergelijking met Turtur, iets
minder fraai klanknabootsend. Bovendien zit
hier R górlo ‘keel’, ‘gorgel’ [Wilms 010520,1],
waarvoor zie ook sub -keel. Serv.-kr. Grlica;
v
tsjechisch Hrdlicka. In Gr IDL(f< Trugón ‘Tortelduif’ (JDb.T trúzo ‘koeren, kirren’) vinden we
de eerste lettergreep ook weer klanknabootsend.
De r en de klinker zijn ten opzichte van elkaar
verwisseld (metathesis). Als klanknabootsing
voldoet tru- ook uitstekend. Zie hierbij ook sub

Drossel. (Trugon is de wetenschappelijke naam
geworden voor Trugon terrestris, een grondduif
op Nieuw-Guinea.)
Hongaars Gerle lijkt op de slavische namen.
Men zou dit niet verwachten, want het hongaars
is geen slavische, zelfs geen idg taal. Misschien is
er sprake van een slavisch leenwoord. Een andere
niet-idg taal is het estisch. Estisch Turteltuvi
(-tuvi ‘duif’) zal wegens zijn voor ons zeer herkenbare vorm daarom ook wel een leenwoord zijn.

Trap Algemene benaming voor een familie van
grote vogels, die het naast verwant zijn aan de
Kraanvogels. In N komen voor de Grote Trap
(vooral vroeger soms invasief), de Kleine Trap (een
zeldzame gast) en de Kraagtrap (1x in 1850!). Ze
worden ook wel Trapganzen genoemd, maar met
de Ganzen zijn zij niet verwant. Ook niet met de
Hoenderen.
ETYMOLOGIE N Trap <N TRAP-GANS (VK c.1618)
<mnl Trappe, trap (1398) [VT], trap-gans
(1502) [Brouwer 1954 p.5]; ook: Trapvogel
[MH 1932]; fries Trapgoes; D Trappe <mhd trap,
trappe, trap-gans; <pools/tsjechisch Drop
<drop(i)a (c.1200) (vgl. roemeens Dropie,
R Drofá, bulgaars Dropla). [mb.98K,39-42]
De vermoedelijke betekenis van Drop is: ‘statige loop’ [Blok 1988]. Dit beeld stemt overeen
met de betekenis van F Outarde <F Otarde (Rabelais 1552) <F Hostarde (Rabelais 1535) <mf
ostarde (14e eeuw) <volksLat *austarda <Lat avis
tarda (=letterlijk: langzame vogel) (Plinius c.77
n.Chr.). Uit volksLat *(a)vis tarda >Sp Avutarda,
portugees Abetarda en >It Bistarda (naast
Ot(t)arda) >mf bistarde, bitarde [Houttuyn 1763
p.261] >middelengels Bustarde (c.1460) >E Bustard). De meeste namen gelden voor de Grote
Trap; voor de Kleine Trap zijn vaak weer andere
namen.
Inzicht in de samenhang dezer namen (w.o. de
geslachtsnaam Otis) was al aanwezig bij Houttuyn 1763 p.287: “Het Grieksch woord Otis, dat
tot een Geslagtsnaam der Trapganzen strekt, is,
volgens sommigen, van de wydte hunner Ooren
afkomstig. [Gr ous, ôtós ‘oor’]. In ’t Latyn heet
deeze Vogel Avis tarda & bistarda, als zynde,
wegens de zwaarlyvigheid, zeer traag van Vlugt.
Ook noemen hem de Italiaanen Starda, de Engelschen Bustard of Bistard, de Schotten Gustard,
de Franschen Outarde, Ostarde of Otarde. De
Nederduitsche naam is van den Hoogduitschen
Trapp, of Trappe, af te leiden.”
Het ijslands kent een ‘eigen’ woord Doðra voor
deze vogel, hoewel Trappen op IJsland nog nooit
gezien zijn.

TREITE – TREKVOGEL

Treite Treit Vlaamse volksnaam voor de Grasmus, Braamsluiper, Rietzanger en/of Bosrietzanger, en, als Haagtreit, voor Grasmus, Braamsluiper en ook voor de Heggenmus [WVD 1996;
B&TS 1995]. Behalve dit is het woord ook een
“schimpnaam voor een lange of voor een praatzieke vrouw” [vD 1970]. Hiermee is een betekenisparallel herkenbaar naar de namen Taatsj ⇑
en verwanten. Deze parallel wordt nog versterkt
door het voorkomen van de r-loze vormen -tijd/
-teyte in Lijzetijd (=Heggenmus) bij Vlijmen (NB)
[Snouckaert 1908] en Haegh-teyte (=Winterkoning?) bij Kiliaan c.1618. Dit laatste gegeven
kan betekenen dat de -r- in de vogelnaam later
geïntroduceerd is, mogelijk onder invloed van
limburgs/kerkraads traatsj (=kletstante) en D
Tratsch ‘gebabbel, gebazel’. Voor de etymologie
van treit in de betekenis van ‘praatzieke vrouw’
verwijzen vDE 2e druk 1993 en vD 1e druk 1995
naar mnl treite, dat echter een geheel andere
betekenis heeft (‘leren lus aan elke kant van het
gareel1’ [MH 1932; Weijnen 1996 sub treit] en
dus misschien toch niet hetzelfde woord is
(d.w.z. etymologisch niet hetzelfde is). [Wilms
960731,4; 960917,8].
WVD geeft Treit als dialectvariant, naast Trat
en Tret; gespeld in ABN is het Trutte en Hagetrutte. Er zijn talloze verbasteringen, variërend
van Haverratje (=Grasmus, p.39) tot Hagekutte ⇑. De namen Trutje/Treutje en Treutjekeuning komen/kwamen voor in Laarne, Destelbergen en Lochristi (OVl) voor de Winterkoning.
ETYMOLOGIE Deze is dus vooralsnog niet
geheel duidelijk. Ook de etymologie van N trut
‘langzame vrouw’ biedt voor de Vogelnaam weinig perspectieven. Wilms 960719,8 wees op het
vlaams ww. treiten ‘schimpen’ [vD 1970]; de
naam heeft dan ws. met het geluid te maken. De
betekenis ‘diarree’, die treite óók kan hebben [vD
1970] komt intrigerenderwijs ook voor bij een
geheel ander woord: spoerts ‘diarree’ [Weijnen
1996] en de kempense vogelnamen Spoertske ⇑
en Bremspoers [Daams 1947]. Het benoemingsmotief voor deze soort is heel aardig: de zang,
voorgedragen vanuit een struik (“retteketetteketet”) klinkt als diarree! Misschien hebben ook
vlaams Braamschijter (zeeuws Braemschietertje)
en Hageschijtertje (=Braamsluiper) daarmee te
maken.
1

Deze bron geeft foutief op voor mnl treite:
“leren lus aan elke kant van het geheel”.

Trekduiker Phalacrocorax capensis (Sparrman)
1788. De naam en de betreffende vogelsoort (een
op zee levende Aalscholver) zijn zuidafrikaans;
zuidafrikaans Duiker is de algemene naam voor
‘Aalscholver’ en trek- heeft betrekking op het
waargenomen trekgedrag (“‘Trekking’ is commonly seen during the summer months in the
Cape when hundreds, sometimes thousands of
birds following in long lines, cross the water, now
low, now rising higher in a ripple that runs down
the line …” [McLachlan & Liversidge 1980]).
Het is een raadsel hoe en waarom de naam van
het lemma in vD 1961 terechtgekomen is; naam
en vogel zijn in N totaal onbekend. Voor de etymologie van trek- zie sub trekvogel.

trekvogel trekvogels Aanduiding voor de
categorie Vogels die trekt; de fundamenteel meest
verschillende hiervan zijn de standvogels, d.w.z.
de vogelsoorten die in onze streken niet of nauwelijks trekken (migreren).
Trekvogels verschijnen en verdwijnen op
tamelijk vaste tijden in het jaar.
Fries trekfûgel; D Zugvogel; E/Am migrant
(<migratory bird); F (oiseau) migrateur. Het
woord van het lemma wordt niet als een naam
beschouwd, omdat er geen bepaald taxon aan
beantwoordt. Dit geldt ook voor standvogel en
broedvogel ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1762
vermeldt naast het synonieme “Stryk-Vogelen”
(p.10) ook het woord van het lemma, zij het met
verbindingsstreepje: “Trek-Vogelen worden zodanige genoemd, die in de Lente uit andere Lan-
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Trekduif Ectopistes migratorius (Linnaeus:
Columba) 1766. N naam voor Am Passenger

Pigeon of Wild Pigeon, een soort van wilde Duif
die in de Verenigde Staten in de periode 18321876 nog in grote kolonies broedde, maar waarvan de laatste vertegenwoordiger in september
1914 in de Cincinnati Zoo stierf. Het gestelde in
vD 1961 (“trekduif, wilde, krachtig gebouwde
duif die voorheen in Noord-Amerika in grote
menigten van de ene streek naar de andere trok
om voedsel te zoeken: de trekduif is al sinds een
halve eeuw uitgestorven;”) klopt dus. De tekst in
vD 1904 (“trekduif wilde duif in Noord-Amerika
die in groote menigte van de eene streek naar de
andere trekt “) klopte in 1904 helaas al niet
meer: Fleming 1907: “for all practical purposes
the close of the nineteenth century saw the final
extinction of the passenger pigeon in the wild
state …” [Bent 1932 p.379]. D Wandertaube
[Luther 1970]; F Pigeon migrateur [Mayaud
1936].
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TROEPIAAL – TSAKER

den met geheele zwermen tot ons overkomen, en
in ’t begin van den Herfst, of tegen den Winter,
wederom elders verhuizen; gelyk dit van de Oijevaars, Zwaluwen en Leeurikken, in ’t algemeen
geloofd wordt.”
Le Clercq 1776 II: Trek-Vogels (p.66), Trekvogels (p.84).
Van Heenvliet c.1636 neemt 3 categorieën aan,
waarbij de trekvogels zijn opgesplitst in “Somertocht-vogelen” en “Wintertocht-vogelen”, d.w.z.
trekvogels die in onze streken ofwel juist
’s zomers verblijven, ofwel juist ’s winters (deze
categorie broedt elders, over het algemeen in
noordelijker en oostelijker van ons gelegen streken). De term die Van Heenvliet gebruikt (tochtvogelen) is etymologisch identiek aan de D term.
Deze is overigens niet zo oud: HG 1669 laat de
Ooievaars in het najaar “darvon fahren” en in het
voorjaar “wiederkommen” (de woorden ziehen
en Zug vallen niet).
JvM c.1266 zegt van de Coturnix [Kwartel]: “In
onse lant varen si ende coemen, So dat selden es
vernomen Welctijt si comen ofte varen …”; een
woord dat op trekken lijkt, geeft hij niet; de mnl
woorden voor ‘wegtrekken’ en ‘terugtrekken’
(van toepassing op onze zomergasten) gelijken op
de D van Horst/Gesner (varen en fahren resp.
comen (coemen) en wiederkommen.
Een heel oude germaanse term voor de categorie trekvogels veronderstelt Maak 2001; ohd
v
*trahho (<idg *dhreg); als enig geattesteerd
woord interpreteert hij in deze zin: ohd anutrehho ‘Woerd’ (maar in het germaanse spraakgebied is de Wilde Eend echter geen uitgesproken
trekvogel).
Het omgekeerde van trekvogel, vogeltrek, is
ws. een jonger woord. Schlegel 1828 sprak nog
van “het trekken der vogels” (p.131) en “het verhuizen der vogels” (p.134). vD 1904 heeft vogeltrek niet als lemma; het staat in vD 1961. Van
Dobben 1932 schreef het eerste jaarverslag van
de Stichting Vogeltrekstation Texel. Drijver
1963 verenigt beide woorden in de titel van een
boekje Vogeltrek en trekvogels.
ETYMOLOGIE trek <trekken: N trekken (intransitief) <mnl trec(k) (diverse betekenissen,
maar níét die van ‘vogeltrek’) <trecken (intransitief; vele betekenissen, w.o. ‘zich verplaatsen
van een leger’; MH 1932 noemt níét het ‘trekken
der vogels’) (ook tracken en treken?); fries trek
(“De fûgels binne op ’e trek”) <ww. trekke (“De
fûgels trekke nei it suden” [Zantema 1992])
<oudwestfries trekka; D Treck (van de Boeren in
Zuid-Afrika; bij vogels spreekt men van Zug)
<mnd/mhd trecken (schleswig-holsteinisch “de
Lurk treckt, de Enten treckt, de Draak treckt”

[Maak 2001]) >mhd trechen; noors trekkfugl
[Schjøll 1960] en fugletrekk (vadertrekket ‘de
Steltlopertrek’ [Bilet et al. 1992]) <trekke; deens
trækfugl en fugltræk [Olsen 1992 p.70] <trække.
E track (znw. en ww.) <mf trac ws. <germaans.
Verdere etymologie van trekken in ruime zin is
onzeker; indien idg dan mogelijk verwant met N
dragen en Lat traho ‘trekken, slepen’ (in het Lat
komt de anlaut dr- niet voor; bijv. Lat draco
‘draak’ is uit het Gr geleend). NEW denkt ook aan
een substraatwoord (“het hunnebeddenvolk
moet wel een woord voor het slepen van de steenblokken hebben gehad.”).
Zweeds (fågel)sträck ‘(vogel)trek’ <sträcka
‘trekken van vogels’ is misschien hetzelfde woord
als schleswig-holsteinisch trecken/deens trække;
ik weet niet waar de s in het zweedse woord vandaan komt.

Troepiaal Algemene naam voor een familie
van amerikaanse Zangvogels, de Icteridae. In N
werd in oktober 1987 op Vlieland de Baltimoretroepiaal ⇑ (destijds was de naam: Noordelijke
Troepiaal) waargenomen (d.w.z. het was een
ringvangst). De N naam is een ‘vertaling’ van Am
Troupial (naar de gewoonte van de meeste der
soorten uit deze familie om in troepen te leven;
Terres 1980). Calkoen 1903 noemt de familie
Troepiaal-vogels; vD 1904 noemt de naam niet.
ETYMOLOGIE N Troepiaal <Am Troupial <F
Troupiale (1760). Sp Trupial, naast Turpial ‘Troepiaal’ [Meyer de Schauensee & Phelps 1978], is
mogelijk uit het F overgenomen. [Wilms 960722]
Trut Trutte Trat Tret Treit Treite Volksnamen voor o.a. de Braamsluiper in Vlaanderen
[WVD 1996 p.40]. Zie onder Treit(e).
Tsaker Tsakker Tschaker Helgolandfriese
naam voor de Watersnip ⇑ [De Vries 1912, resp.
1928, resp. Reichenow 1920]. De naam is een
(nagenoeg) zuivere onomatopee naar de ‘zang’,
welke in BWP 1983 “chipper-call” en “yakking”
genoemd wordt (“Diep-pe”-Reihen in HVM 1977
p.37). Stiermarks Tscharker [Suolahti 1909]. De
E volksnaam Snip-snap [Jackson] in Somerset
berust ws. ook op de chipper-call. Voor E Scaper
(ook in Somerset) geeft Swaen 1933 (sub Scape
IV) op dat deze naam berust op de vluchtroep
(“etsj”) van deze soort; dit zal ook wel het geval
zijn voor de D volksnaam Hätscher, die Wüst
1970 vermeldt.

TSJAAK – TÚFKOEKOEK

Tsjaak Naam voor de Kauw [WLD]. Zie sub
Tjaak en Sjaak.
Tsjiftsjaf Officiële friese naam voor de Tjif tjaf ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911/1928 geeft
de naam van het lemma niet; in 1911 is het
“Tomke; to en by Ljouwert Duumke.” en in
1928: “Tomke ef Tûmke; to en by Ljouwert
Duumke.”

Tsjirk Officiële friese naam voor de Tureluur ⇑
[Boersma 1972]. De Vries 1912/1928 gaf als
friese namen voor de soort: “Tjirk ef Tjerk.”
Albarda 1897: “in Friesland: Tjerk; Friesch:
Tjirk.” (p.85). ViF 1977 geeft op een kaartje van
Friesland de namen aan (p.699): Tsjirk globaal
ten zuiden van Leeuwarden, Tjirk ten noorden
ervan, Tjerk net buiten de provincie ten oosten
van het Lauwersmeer. Boersma (in ViF) stelt dat
de vogelnaam te maken heeft met het ww. tjirgje
‘tieren, razen, tekeergaan’. Meer sub Tjirk.

Griel

Túfdûker Officiële friese naam voor de Kuifduiker ⇑ [Boersma 1972]. Net als voor de N situatie geldt, zal ook in Friesland de Kuifduiker
verward zijn met de thans algemenere Geoorde
Fuut ⇑. Het is daarom zeker niet uitgesloten dat
(in het veld) met Túfdûker aanvankelijk (mede)
de Geoorde Fuut werd aangeduid.
Albarda 1897 noemt geen friese naam voor
beide soorten; De Vries 1912 heeft voor de
Geoorde Fuut géén friese naam en voor de Kuifduiker twéé friese namen: Túfdûker en Stintling
(met drukfout, er staat nl. “Sintling”). De Vries
1928 geeft voor de Kuifduiker: “Tûfdûker,
Tûfkedûker en Stintling.” en voor de Geoorde
Fuut: “Swartnek-Dûker” (p.82/83).
ETYMOLOGIE fries túf: naast túf kent het fries
de heterofonen tûf, tûfe en tufe. Deze woorden
lijken sterk op E tuft (met paragogische t), dat
ook hetzelfde betekent: ‘kuif (van vogels), pluim,
kwastje’. Voor E tuft geldt (in de woordenboeken)
dat het geleend is uit het F, al verschillen Weekley en WNCD van opgave over tijdstip en het
exacte F/mf woord. Zou fries túf(e), tûf(e) dan ook
uit het F geleend zijn? Naverwante germaanse
woorden zijn niet te vinden; D Zopf (waarvoor zie
sub Toppereend) staat er het dichtst bij, maar dan
is de f in tûf onverklaard.
Túfein Officiële friese naam voor de Kuif eend ⇑ [ViF 1976; Boersma 1972 met streepje
tussen túf en ein].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In 1928 gaf De
Vries drie friese namen voor de soort op: “Tûfein, Top-ein en Kamdûker.” In 1912 echter
stond er: “Jolling, ek wol Tûf-ein.” Ook Albarda
1897 gaf bij de Kuifeend de volksnaam Jolling ⇑,
ongetwijfeld een friese.
Túfielgoes Officiële friese naam voor de Kuifaalscholver ⇑ [Zantema 1992; Boersma 1972
met streepje tussen túf en ielgoes].
Túfkoekoek Officiële friese naam voor de
Kuifkoekoek ⇑ [Boersma 1972]. De eerste wn.
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Tsjokpoat Officiële friese naam voor de
Griel ⇑. De naam komt voor in De Vries 1928,
terwijl De Vries 1911-1912 een soortgelijk
Tsjokfutet opgeeft als de helgolandfriese naam.
De naam wordt gemotiveerd: “mei tsjokke poaten”, ‘met dikke poten’. Dit motief is al ouder:
Houttuyn 1763 schrijft op p.261: “De naam
Oedicnemus, die door de Ouden aan deezen
Vogel gegeven wordt, ziet op de dikte zyner
Pooten effen onder de Kniejen.” Oedicnemus is
verzonnen door Belon 1555 [Lockwood 1993 sub
Thick-kneed Bustard], het is de soortnaam die
Linnaeus 1758 aan de vogel geeft (Charadrius
Oedicnemus), en Temminck 1815 verheft deze
tot geslachtsnaam (Oedicnemus crepitans). {De
huidige naam van het geslacht is Burhinus Illiger
1811.} Het is nog maar de vraag, of de (vooral
lange) poten van de Griel (en niet die van de

Trap) model hebben gestaan. Ook de D namen
Trieltrappe en Grieltrappe ‘Kleine Trap’ bij Klein
1750 [Suolahti p.264] wijzen op de soms enge
relatie die er in naamgeving tussen Griel en Trap
bestond.
ETYMOLOGIE fries tsjok: zie N dik sub Dikbekfuut. Voor fries poat: zie -poot.

TÚFLJURK – TUINFLUITER

voor Friesland betrof een doodvondst op 12 augustus 1954; daarna volgden nog vier gevallen in
de provincie Friesland [ZVN 1999 p.208].

Túfljurk Officiële friese naam voor de Kuifleeuwerik ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries 1911/
1928 Tûfljurk.

1984 verondersteld uit ‘Lugdunum’ te zijn ontstaan, maar dat is niet waar. De Vries 1962: Leiden <Leithen (1143) <Ledene (1109) <Leythen
(1083) <Legihan (9e eeuw), misschien een
schrijffout voor *Legthan. De betekenis van de
oudste vorm hangt misschien samen met lede
‘waterloop’ (vgl. Warmonder Lee); BSP 1995:
*lagithon = ‘aan de wateren gelegen’, waarbij -ith
het mv. aangeeft; vgl. Bokt sub Boekvink.}

Túfmies Officiële friese naam voor de Kuif-
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mees ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1911/1928
geeft “Tûfmies ef Tûfmieske en Ulsholtsje.”
Boersma (in ViF 1976 p.76) stelde terecht dat het
onwaarschijnlijk is dat het Ouls-holtje bij Gysbert Japicx de Kuifmees moest voorstellen. De
opgaven van deze naam in Visser 1993 (sub kuifmees) en Zantema 1992 (sub ûlsholtsje) kloppen dus evenmin. Meer sub Uilekop.

Tuinekster Tuunekster Toenekster Namen voor diverse vogelsoorten in de Achterhoek
[Schaars 1989]. Het is in de eerste plaats voor de
Klapekster (ook in Friesland Túnekster en in
Groningen Tuinekster en Blaauwe Tuinvalk) en
de Grauwe Klauwier (in Groningen Rode Tuinvalk), maar een bezwaar is dat deze soorten nauwelijks in tuinen voorkomen. Voor de Bonte
Vliegenvanger en de Grote Lijster, die soms ook
Tuunekster genoemd worden, geldt dit bezwaar
niet. B&TS 1995 menen dat het element ‘tuin-’
geïnterpreteerd moet worden zoals D Zaun:
‘heg’. Schaars 1987 en 1989 noemt deze betekenis echter niet voor achterhoeks tuun/toen en
bovendien kent het D geen naam *Zaunelster.
Daarbij is zelfs ‘heg’ nog niet zo’n goede plaatsaanduiding voor de Klapekster en de Grauwe
Klauwier (zij zitten veelal in doornstruiken – zie
ook sub Toarnhipper).
ETYMOLOGIE N tuin <mnl tuun, thuun, tuyn,
tuen, tûn (Bern. c.1240) ‘omheind stuk grond’;
aanvankelijk de ‘omheining’ zelf (mnl tunen
betekende niet ‘tuinieren’, maar: ‘een omheining
van gevlochten teen maken’) <oudnederfr tun;
fries tún <oudfries tun; saksisch toen (ook tuun
en tuin) <oudsaksisch tãn; D Zaun ‘heining,
schutting, hek’; ook: ‘heg’ (vgl. Zaunkönig ‘Winterkoning’) <mhd, ohd zun; E town ‘stad’
<oudengels tun ‘omheining’; oudengels tynan
‘omheinen’; hiervan vindt men getuigenis in de
plaatsnamen zelf: London, Brighton etc.
In de keltische tak: oudiers dun ‘burcht, versterkte stad’; gallisch dun, dunum in namen van
steden zoals Verdun, Lyon (<Lugdunum). {Ook
de N stadsnaam Leiden wordt door Stevenson

Tuinfluiter Sylvia borin (Boddaert: Motacilla)
1783. Tamelijk non-descripte vertegenwoordiger van de Grasmusfamilie Sylvia die in de Lage
Landen als broedvogel niet zeldzaam is, maar
o.h.a. biotopen heeft die, anders dan de naam
Tuinfluiter doet vermoeden, niet nauw aan menselijke vestiging gebonden zijn (men zou de soort
een cultuurvlieder kunnen noemen). De Tuinfluiter laat vanaf eind april een muzikaal liedje
(als een “snelle Merel”) horen.
Tot en met Snouckaert 1908 stond deze soort
vermeld onder de wetenschappelijke naam Sylvia
hortensis (Bechst.) 1795 (deze bij B&O 1822 overeenkomend met “Braamsluiper”), pas in Snouckaert 1915 wordt de huidige wetenschappelijke
naam vermeld. Lat hortensis heeft te maken met
Lat hortus ‘tuin’ (vgl. ook Ortolaan en Hortus
Botanicus).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Er is een oude naam
Grauwe grasmusch [Rynja 1983] maar deze is in
elk geval niet uit NV 1770-1829 afkomstig, want
daar wordt de soort niet genoemd (mogelijk wél
1x afgebeeld!). Wickevoort Crommelin 1858 geeft
op (voor Syvia hortensis (Bechst.)): Groote of
Basterd grasmusch, maar vermoedelijk zijn dit
plaatselijke volksnamen bij Haarlem.
Schlegel 1852 gebruikt de naam TUINFLUITER
(vet). Het is niet duidelijk, waar en wanneer het
element ‘tuin’ in de N naam voor deze soort voor
het eerst opdook, maar kennelijk is dit ruim na
1795 (het jaar van Bechsteins hortensis) gebeurd.
Er zou echter onder de N (volks)namen ook nog
een voorloper geweest kunnen zijn met het synoniem hof voor ‘tuin’1: Albarda 1897 vermeldt de
namen Groote hofzanger en Groote grijze hofzanger voor Groningen resp. Friesland. Ook in
andere talen is het element ‘tuin’ (of een synoniem of een vertaling) merkwaardig constant
aanwezig: gronings Grote Hofzinger, fries Hofsjonger of Túnsjonger; D Gartengrasmücke
[Schlegel 1844; Poeppig 1848], E Garden Warbler (sinds Bewick 1832), deens Havesanger
[Kjærbølling 1856], noors Hagesanger (have,
resp. hage =‘tuin’), zweeds Trädgårdssångare,
ijsl Garðsöngvari, F Fauvette des jardins, R Sado-

TUINKRUIPERTJE – TUKKER

vaja Slavka (sad ‘tuin’), pools Pokrzewka ogrodowa (ogród ‘tuin’). Aangezien de Tuinfluiter, in
N althans, juist helemaal geen typische soort van
tuinen of boomgaarden is, maar eerder dichte
bosschages zoekt op vooral vochtige terreinen,
moet hier vermoed worden dat de officiële
namen in de meeste gevallen niet uit het volk,
maar uit de boeken (als vertaling van hortensis,
waarvoor zie sub Orpheusgrasmus) zijn voortgekomen.
1

Zo’n naam noemt Houttuyn 1763 evenwel
níét; de naam Graauwzingertje bij Houttuyn
(genoemd bij Linnaeus’ 9e ‘Kwikstaart’, “Motacilla Sylvia”) zou mogelijk wél (mede) op de
Tuinfluiter betrekking kunnen hebben gehad.

Tuinvalk Onderdelen van groningse Klauwiernamen: Blaauwe Tuinva(a)lk voor de Klapekster,
Rode Tuinva(a)lk voor de Grauwe Klauwier.
Voor de laatste ook Vinkevaalke [VPG 1983]. Het
element ‘-valk’ is omdat de Klauwieren ⇑ Roofvogelachtige allures hebben. Het element ‘tuin-’ is
moeilijker te begrijpen: deze soorten houden zich
zelden in tuinen op. Meer sub Tuinekster.
Tukker Volksnaam voor de Kneu ⇑ en voor de
Putter ⇑ in Twente en in de Achterhoek [kaartje
in Schaars 1989, p.390]. Een verklaring voor de
naam zou gemakkelijk te geven zijn door hem op
te vatten als een klankwoord (gelijk ook Kneu
<Kneuter, van kneuteren = kwelen) [Weijnen
1996]. Maar misschien mag ook gedacht worden
aan het ww. tukken, dat o.a. betekent: een rukkende, trekkende of stotende beweging maken.
Daar valt bij de Kneu en de Putter wel iets bij
voor te stellen:
1.) deze vogels hebben, net als sommige andere
trouwens, een wat dansende (‘rukkende’) vlucht.
2.) ze maken rukkende bewegingen bij het lostrekken van plantenzaden, bijv. hennepzaad of
distelzaden. E Lintwhite (<oudengels linetwige;
line ‘Vlas’, twige ‘plukker’) {E Lintwhite ?>E
Twite (=Frater)} en E Thistle Tweaker zijn volksnamen voor resp. Kneu (E Linnet) en Putter.
Hierin zou het tweede element in betekenis met
‘tukker’ kunnen overeenkomen. Naar de vorm
van de woorden is er misschien een verre verwantschap. {Twige en tweaker zijn verwant met
E to twitch (‘rukken, trekken’; ook: ‘een bijzondere vogelsoort scoren’) en D zwicken ‘knijpen’;
N tukken is verwant met D zucken, zücken ‘een
plotselinge beweging maken’; Wüst 1970 vermeldt de D volksnaam Tuckert voor de Kneu.}
Nagenoeg hetzelfde benoemingsmotief, maar
waarbij een ander woord werd gebruikt, vinden
we bij Frijter ⇑.
De bijnaam Tukker voor de Twentenaar verwijst vermoedelijk naar de vogel [vDE 1993; vD
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Tuinkruipertje Volksnaam voor de Winterkoning ⇑. B&TS 1995 vermelden als locaties voor
het gebruik van de naam: Groningen, Gelderland
en (ook volgens Rynja 1983) Utrecht. Ws. in aansluiting op het laatste gebied is de registratie van
de naam door mijn ouders [Aalsmeer 12-2-99],
voortbouwend op een oudere traditie in Aalsmeer-Oost (c.1935) en Haarlemmermeer (Geniefort ten noorden van Rijsenhout; c.1935). In
Aalsmeer kent men echter ook de naam Klein
Jantje ⇑ voor de soort [13-2-99, med. Jaap van ’t
Hof, Aalsmeer-Oost; mij bekend is het gebruik
van deze naam door mijn oom Jan Leen, hoofdonderwijzer in Aalsmeer-Oost c.1970]. VPG 1983
vermelden voor Groningen Toenkroeperke;
‘Tuinkruipertje’ is daar de ‘hollandse vertaling’
van. Schaars 1989 meldt Toenkruper voor
Markelo (Gld), maar dit is in de Achterhoek niet
de favoriete naam voor de soort. B&TS noemen
een aantal dialectische varianten voor Drenthe
en Twente (Twanhipper (=Toarnhipper) uit
Albarda 1897 (p.150) voor Zuidoost-Friesland
hoort hier dus niet bij).
vD 1904/1970 vermeldt wél het trefwoord
tuinkoninkje (=Winterkoning), maar niet tuinkruipertje; dit lijkt niet terecht, omdat de laatste
naam onderhand in een groter deel van ons land
bekend is dan de eerste [B&TS; WBD].
Wüst 1970 noemt nederduits Tunkrüper(ken),
waarvan Zaunschlüpfer het hoogduitse equivalent is; Zaunschlüpfferlein komt ws. al voor bij
Geßner 1555 [HG 1669 III-110 en 111] (Zaunkönig is de officiële D naam). De naam is goed
gemotiveerd omdat de Winterkoning een zich
verstoppend vogeltje is (wegkruipertje a.h.w.) en,
als hij tot wegkruipen in de gelegenheid wordt
gesteld, de tuin of de tuin omgevende heining
(vgl. D Zaun en mnl tuun) graag met een bezoek

vereert. Voor de etymologie van tuin zie sub
Tuinekster.
In de officiële scandinavische namen voor de
Winterkoning zit precies hetzelfde benoemingsmotief, alleen de woorden zijn anders; het zijn
zweeds Gärdsmyg, noors Gjerdesmett (volksnamen Gjerdesmjugar en Per Smygar) en deens
Gærdesmutte. Het eerste element (~N gaard(e))
betekent ‘omheining’. Het tweede element zit
ook in N Grasmus ⇑ en betekent ‘sluiper’.
[Wilms 980729,2; mb.99A,21]

TULPETAAN – TURKSE TORTEL

1995] op grond van het pastorale (landelijke)
aspect aan beide. Ook ‘heikneuter’ (achterhoeks
Heedtukker, Hiedtukker en Heedknutter) heeft
zo’n dubbele functie (=1. vogel én 2. ‘op de hei
levend’ k(n)euterboertje! – hierin heeft keuter
(<kot) een andere etymologie).
In Twente wordt met Tukker(d) ook wel de
(verwante) Groenling aangeduid, evenals elders
met de samengestelde namen Lultukker, Groadtukker, Greuntukker en Grovn Tukker [B&TS
1995 p.250].

Tulpetaan Tulpetaat In westelijk NoordBrabant voorkomende verbasterde namen voor
de Poelepetaat ⇑ ofwel het Parelhoen ⇑. Kaartje
in WBD p.186.

Tierk), waar het ww. tjir(g)je ‘tieren, tekeergaan,
razen’ met de vogelnaam samenhangt.
In tegenstelling tot de zeer geslaagde onomatopee in het N, komen in andere talen veeleer de
rode poten van de soort tot uitdrukking (bijv. in E
Redshank).
(2) Tureluur is ook een volksnaam voor de
Kuifleeuwerik ⇑.

Turkestaanse Klauwier Lanius phoenicuroides Schalow 1875. Recent van de Izabelklau wier ⇑ afgesplitste soort, die zijn broedgebied
heeft van Iran en Kazachstan tot in Sintjiang
(Noordwest-China), hier het landschap Toerkestan omvattend [ZVN 1999].
Turkse Boekvink Turkse Vink Namen voor
de Keep in delen van Limburg [kaartje in WLD
p.129] en Geraardsbergen (OVl) [WVD]. Ook
kortweg Turk. Turkse Veenk in Enschede
[B&TS]. ‘Turks’ heeft de lading van ‘exotisch’.
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Tureluur

Tureluur Tringa totanus (Linnaeus: Scolopax)
1758. (1) Bekende weidevogel, die tot de Steltlopers en, daarbinnen, tot het geslacht Tringa
(=Ruiters) behoort. Als één der weinige draagt de
Tureluur echter niet de ‘achternaam’ Ruiter ⇑.
De naam Tureluur is niet oud: volgens NEW 1992
pas na Kiliaan [d.i. circa 1600]. In Van Heenvliet
(c.1636): “Tureluyr oft Stintel”. In NV 1797
Tuureluur.
Junius 1581 noemt het Mathoen ⇑, waarmee
hoogstwaarschijnlijk (vanwege de rode poten) de
Tureluur werd bedoeld.
Evenals de volksnamen Tuut, Tureluut, Tuuk,
Tutering, Tuutling, Tuder en Tsjuud is de naam
een imitatie van de roep van de vogel, maar ‘Tureluur’ en ‘Tureluut’ bootsen die roep het fraaist na.
Tureluur betekent ook: ‘eentonige, vervelende
dreun, waar men tureluurs van wordt’. Mogelijk
heeft dit element van agitatie ook in de benoeming van de vogel meegespeeld. Dit is nl. ook het
geval in fries Tjirk (en varianten Tsjirk, Tjerk en

Turkse Tortel Streptopelia decaocto (E. Frivaldszky: Columba) 1838. Thans zeer talrijk
voorkomende broed- en grotendeels standvogel
in de Lage Landen, maar het eerste broedgeval in
N dateert pas van 1950 (in Musselkanaal, Groningen).
Ook etymologisch gezien is de bliksemachtige
expansie van deze soort over geheel Europa interessant. Welke namen kreeg de vogel in landen,
waar hij niet (van naam) bekend was, in de
moderne tijd, waarin communicatie van land tot
land zoveel vlotter liep dan in historische tijden?
Kreeg hij ook bij- en volksnamen? Wat dit laatste
betreft, in N schijnt de naam Antenneduifje ⇑
gebruikt te worden: een prachtige naam, die zeer
treffend gekozen is, en zelfs een kenmerk van de
tijd waarin gegeven in zich draagt! Een andere
grappige ontwikkeling stellen we vast bij de Tortelduif die opeens met naamsconcurrentie geconfronteerd werd. De Turkse Tortel werd zo
overheersend, en komt ook direct met de mensen
in aanraking door het voorkomen in dorpen en
steden, dat het predikaat ‘Turkse’ in de omgangstaal vaak weggelaten wordt; voor de Tortel(duif)
moest men a.h.w. naar een kernachtiger en kenmerkender naam uitzien; dat werd Zomertortel ⇑.
ETYMOLOGIE In dit speciale geval is het ’t aardigst om te zien of er een lijn te ontdekken valt
m.b.t. de naamgeving in tegengestelde richting
vanwaar de vogel kwam (in verhoudingsgewijs
zeer korte tijd). De uitbreiding van deze soort ver-

TUUTJEDER – TWEESTREPENFITIS

liep vanuit Zuidoost-Europa, met name Macedonië en Bulgarije, vanaf c.1930 explosief in
noordwestelijke richting; zie de kaartjes in HVM
1980 p.106-109. Van vóór die tijd is over de
uitbreidingssnelheid niet veel met zekerheid
bekend. Wel is bekend dat de soort o.a. in Turkije
voorkwam; er is echter geen speciale reden aan te
wijzen, waarom de naam Turkse Tortel is gekozen, anders dan dat Turkije ‘voor het gevoel’ het
land van herkomst was. Turkije is ook het meest
zuidoostelijk gelegen europese land. Wel is het zo
dat Moslims (en de meeste Turken waren dat)
deze soort mogelijk een speciale bescherming
boden. De N naam zal echter vooral bepaald zijn
door D Türkentaube, want Duitsland was het
laatste ‘geïnvadeerde’ land vóór N aan de beurt
kwam. Kort vóór de entree in duitstalig gebied
(Oostenrijk) waren Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Joegoslavië als verspreidingsgebied in
bezit genomen. Tsjechisch Hrdli ka zahradní,
waarin Hrdli ka ‘Tortel’ (zie sub Tortelduif) en
zahradní ‘handig in het uitbuiten van omstandigheden’ (uiteraard goed van toepassing op zo’n
succesvolle soort!); hongaars Balkáni Gerle
(=letterlijk ‘Balkantortel’) geeft beter dan de D
en N naam aan waar exact de zegetocht van de
soort gestart is. De Hongaren konden dat ook
beter weten, omdat Hongarije aan de Balkan
grenst. Serv.-kr. Grlica kumra (Cumra = plaats
in Turkije, dichtbij Konya; maar hiernaar niet
genoemd; kumra <arabisch kumri ‘wijnkleurig’). R Kól’tsjataja Górlitsa (letterlijk: ‘Geringde
Tortel’) geeft een uiterlijk kenmerk van de soort
weer, de zwarte nekring. Er is voor de russische
naamgeving kennelijk niet zo’n noodzaak geweest om een geografische herkomst aan te duiden, wat goed te begrijpen is als we naar de
bovengenoemde landkaartjes kijken: Rusland is
veel langzamer en veel bescheidener bezet. De
hoofdverbreidingsrichting verliep/verloopt naar
noordwest.
Vanaf Duitsland gerekend is de naam ‘onveranderd’ met de vogel meegereisd: fries Turkske
Toarteldou [Boersma 1972; ViF 1977] >Turkske
Toarteldo [Boersma 1994] en misschien tegenwoordig al Turkske Do, F Tourterelle turque
[Mayaud 1936], catalaans Tórtora turca, Sp
Tórtola turca, deens/noors Tyrkerdue, zweeds
Turkduva, ijslands (!) Tyrkjadúfa, estisch Türgi
turteltuvi. Deens Tyrkiskdue is al te vinden bij
Syv (c.1700) waarmee een bepaald soort tamme
Duif wordt aangeduid; misschien inderdaad de
Turkse Tortel [Schiøler 1925 p.37].

E Collared Dove (<E Collared Turtle Dove) is
daarop een uitzondering. Misschien heeft hier de
wetenschappelijke genusnaam Streptopelia (letterlijk: geringde Duif, Duif met halsring) een rol
gespeeld (deze naam werd in 1855 door C L J L
Bonaparte, na bestudering van collecties in
het Leids Natuurhistorisch Museum, geïntroduceerd). Een andere goede mogelijkheid is dat
de Engelsen de benaming Collared (Turtle) Dove
al gebruikten voor Duiven met een ‘ring in de
nek’ die zij kenden in Afrika en/of India. In India
was E Ring-Dove in gebruik (Roonwal 1940 geciteerd in HVM 1980 p.140).
Pools Sierpówka verwijst naar de nekring in de
vorm van een sikkel (=pools sierp). Voor pools
Turkawka (Tur-kawka!) zie sub Tortelduif.
Ook de Italianen hebben geen naam met
‘turks’ erin: It Tortora dal Collare orientale geeft
echter wel de richting van de herkomst aan.
ETYMOLOGIE N Turk <turks Türk. De verdere
etymologie is niet bekend. Robert 1993 noemt
ook nog Gr byzantijns Tourkos, met arabische en
perzische equivalenten en mongools Türküt.

Tuutjeder Volksnaam voor de Tureluur in
Oldambt in Noordoost-Groningen [VPG 1983].
Het eerste deel van de naam komt overeen met
Tuut en Tuter, andere volksnamen in Groningen. De naam is een nomen agentis (op -eder) bij
het ww. tuutjn ‘fluiten’, net als ganshutjeder
‘man die met hut en lokganzen wilde Ganzen
lokt’ het nomen agentis bij het ww. ganshutjn is
[Ter Laan 1929; Wilms 010408,2].
Volgens Ter Laan is Tuutjeder ook de naam
voor een (kennelijk) fluitende Zangvogel; wélke
is niet helemaal duidelijk [Wilms 010408,2].
Twanhipper Zie sub Toarnhipperke.
Tweestrepenfitis Korte tijd (recent) in gebruik geweest zijnde N naam voor de Swinhoes
Boszanger ⇑. Dit taxon heeft, i.t.t. de verwante
Grauwe Fitis, twee vleugelstrepen. E Two-barred
Greenish Warbler [Williamson 1976].
ETYMOLOGIE N twee <mnl twee, twe (c.12651270), tuê (Bern. c.1240) [VT] <oudnederfr
tune; gotisch twai (mannelijk), twōs (vrouwelijk), twa (onzijdig) [NEW]. Lat duo (geleend >N
duo). Van toepassing is Klankwet nr.5, zie
aldaar.
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UUF – UIKERJAAN

Uuf Mnl woord (/naam) voor ‘Uil’, mv. Ufen
[De Tollenaere 030723]. MH 1932 geeft sub “Ufe”
abusievelijk op: “Naam van eene bepaalde soort
van valk”. Klankwettig had het in N *uif, mv.
*uiven over moeten gaan, maar van die vormen is
het nooit gekomen (Uiver ‘Ooievaar’ ⇑ is hier vrijwel zeker niet mee verwant). Het woord zit nog
wel in de samengestelde vogelnaam fries Katof ⇑
en bijv. in zweeds Berguv en D Auf ‘Oehoe’.
Voor etymologie zie sub Uil.
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Uibik Naam voor een (kleine) Uil (Steenuil ws.)
in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg.
Uibeke in Rutten 1890 (Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon) [WLD 2001 p.192]. Uibik
wordt naast Huiben ⇑ genoemd door Weijnen
1996. De uitgang -ik is ws. een verbastering van
de verkleiningsuitgang -ek/(e)ke (misschien
onder invloed van Havik en Leeuwerik waar het
suffix -ik een ander is), gezien ook Uubek ⇑ en
Uibeke. {Sub mezik ‘Onweersbeestje’ beschouwt
Weijnen 1996 juist de verkleiningsuitgang -ek(e)
in miezek(e) als secundair.}

U

Uikerjaan Uikriaan Waarschijnlijk verouderde westvlaamse benaming voor een ‘kleine
Uil’ (WVD 1996 interpreteert: Steenuil), gevonden in De Bo 1873//1892: “1) soort van kleene
bosuil; 2) soort van kleene nachtuil, de grootte
van eenen meerl.”
Het eerste element van de naam hangt samen
met vlaams huiken ‘roepen, schreeuwen’ [Gezelle
1881-1895] en mnl huken, uken ‘schreeuwen’
[MH 1932]. Het tweede element is de mansnaam
Jaan (<Adriaan), die we ook vinden in de vlaamse
vogelnamen Mereljaan en Poverjaan ‘Roodborst’.
De naam zou men dus kunnen ‘vertalen’ met
‘Jan-de-roeper’. Uilen zijn op gezette tijden erg
vocaal (roeperig). De Steenuil komt bij boerderijen voor en is daarom een goede kandidaat voor
deze volksnaam, die een goede bekendheid bij de
mensen veronderstelt. Uikriaan is slechts een
lichte vervorming van Uikerjaan. De naam zou
echter heel goed de (verbasterde) voortzetting
kunnen zijn van mnl Uweraen ⇑.
Terwijl aan de naam, geheel volgens de vlaamse
traditie, de begin h- weggevallen is, is bij de vogelnaam Nukkerjaan ‘Kauw’ (te Loker, WVl) juist
een n- toegevoegd; het is de -n van het lidwoord
den (=de) of een. Het principe volgens welk deze
vervorming geschiedt, heet metanalyse. [Wilms
980225,1; mb.980212]

UIL – UILEKOP

weliswaar het gebruik van de naam uv in zweeds
Dvärguv; fries Katof is een halve uitzondering:
de Velduil is een middelgrote soort.}
Mogelijk is de overgang van de [oe]-klank naar
de [o]-klank (in kat-uf [spreek uit: kat-oef] >katof) een assimilatieverschijnsel onder invloed van
de voorafgaande a. De -f (uit -v) is mogelijk het
gevolg van verscherping aan het eind van het
woord (vgl. halve en half); ontstaan uit een vóórgermaanse p is misschien ook een mogelijkheid
(vgl. hierboven bij lets Upis).
TOPONIEMEN Oeffelt (NB) <Oeffel (1573)
<Hoeffelt (14e eeuw) <Uflo (c.1100), uit oudnederlands *(h)ûf ‘uil’ en -lo ‘bos’. Bij de waternaam Ule-sprong bij Dunegea (=Doniawerstal,
Fr) <uilespronch (1709) <jolasprongh (1543)
wordt door BSP 1995 de vergelijking gemaakt met
E wyll-spring ‘wel, bron’, waarbij het eerste en
het tweede element dan hetzelfde betekenen.

Uilekop Jagersterm waarmede de Houtsnip
aangeduid werd/wordt [vD 1961, 1970], eerder
reeds bij Schlegel 1854-1858: “De jagers geven
aan de grootere voorwerpen [van de Houtsnip]
den naam van Uilenkoppen.” (p.429). D Eulenkopf = “(oude) houtsnip” [Van Beckum 1952],
maar ook ‘Griel’ [Wüst 1970 p.189] en ‘Goudplevier’ [Suolahti 1909 p.271]. In Kinrooi (BL)
schijnt de naam Uilekop bij de Scholekster
terechtgekomen te zijn [WLD 2001 p.216].
Fries Ûlekop [Zantema 1992]; Boersma 1977
in ViF: “De earste Houtsnippen dy’t hjerstmis
[=in de herfst] út it noardeasten komme, wurde
Ulekoppen neamd”. Uit deze omschrijving zou
men mogen besluiten dat men in Friesland niet
de weinige aldaar voorkomende broedvogels met
deze term aanduidde.
– Een nadere analyse vergt de naam “Oulsholtje” ⇑, een vogel waaraan de friese dichter
Gysbert Japicx (1603 - 1666) speciale vocale
kwaliteiten toekende. Dit kan dan niet een (winterse!) Houtsnip zijn, zoals Boersma (l.c.) veronderstelt. Terecht zoekt Boersma in de richting
van een bekende friese vogel; maar als broedvogel
is de Houtsnip in Friesland vermoedelijk altijd al
zeer schaars en uiterst lokaal geweest. De baltsroep, het enige wat men ooit van de Houtsnip
horen kan, is nogal onopvallend, aan de gewone
man vrijwel zeker onbekend. Strikt genomen kan
men de baltsroep van de ‘Ulekoppen’ in Friesland helemaal niet horen: dit zijn immers uitsluitend de op de najaarstrek verschijnende
vogels. De Vries 1911 en Zantema 1992 noemen
“ûlsholtsje =Kuifmees Parus cristatus”. Indien
dit gegeven berust op overwegingen van de door
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Uil Algemene N benaming voor de diverse
‘nacht-Roofvogels’, die de wereld rijk is. In N
broeden vijf soorten min of meer regelmatig en
twee soorten zelden. Daarnaast nog drie soorten
als incidentele gast. De Oehoe is de enige die niet
de achternaam -uil draagt. Uiltje is hier en daar
een volksnaam voor de Steenuil, maar het is de
officiële naam voor sommige Nachtvlinders, de
familie der Noctuidae, omdat de meeste hiervan,
net als de meeste Uilen, ’s nachts actief zijn. Zie
ook Schuifuil, Schuifuit.
ETYMOLOGIE N Uil <mnl ule [Bern. c.1240;
JvM c.1266 vs.607 Leidsch Handschrift; hule
A/H]; fries ûle (in De Vries 1911/1928 ook
ûl) <uwle (1614), ouwl, ouwlle (1640) <oule
(1543); achterhoeks Oele, liemers Oel [kaartje in
Schaars 1989 p.366]; gronings Oel; drents Oele;
nederduits Uul [Hutterer 1999 p.296]; E Owl
<middelengels oule <oudengels ule, hule; D
Eule <mhd iule, iuwel <ohd ūwila; zweeds
Uggla, noors/deens Ugle, ijsl/færøers Ugla <oudnoords ugla; germ *uwwilon, *uwwalon, verkleiningsvorm uit *uwwon [Wahrig 1992]. Het germ
oerwoord is mogelijk een klanknabootsing van
de roep van de meeste Uilen; het bevat de [oe]klank. In het N ontwikkelde deze klank zich echter via [uu] naar [ui] en hierdoor is het onomatopoëtisch karakter van de naam voor de vogel
verloren gegaan. De klanken in het ww. huilen,
oorspronkelijk ook klanknabootsend, volgden
dezelfde ontwikkeling.
Naast de bovengenoemde woorden voor ‘Uil’
vermeldt NEW 1992 nog de volgende: “mnl ûfe,
uuf ⇑ ‘soort Uil’; ohd uvo; oudengels uf; oudnoords úfr ‘nachtuil’”. Hiervan vinden we in
moderne talen nog terug: fries Katof ⇑; zweeds -uv
in Berguv ‘Oehoe’ en Dvärguv ‘Dwergooruil); ijslands Ufur ‘Oehoe’; lets Upis ‘Oehoe’ (waarin een
p die mogelijk door Germaanse Klankverschuiving in de germaanse woorden tot f geworden is).
Hierbij behoort ook Lat Bubo =‘nachtuil’,
de wetenschappelijke naam voor de Oehoe ⇑.
Indien wij zouden uitgaan van idg *(bh/k)ubhu,
een nabootsing van de roep van de meeste grote
europese Uilensoorten, kunnen we bijna alle
bovengenoemde namen onder één noemer
brengen. De ontwikkeling zou dan als volgt
gedacht kunnen worden: idg *(bh/k)ubhu > germ
*(b/h)uvu. [buiten het germ bijv. >Lat bubo] Uit
het oergermaanse woord kunnen dan zowel ohd
uvo (*huvo) als ohd *(h)uwwon ontstaan
gedacht worden. De l doet dan zijn intrede als
onderdeel van een verkleiningssuffix in de
namen voor de kleinere Uilensoorten. In de
naam voor de grootste onder de Uilen, de Oehoe,
blijft de l achterwege! {Een uitzondering is dan

UILVALK – ULEKOFFE
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Boersma [ViF p.76] geciteerde auteurs, dan zal
men het met Boersma eens zijn dat de in Friesland bijna onbekende Kuifmees (stellig rond
1650) volstrekt niet de ideale kandidaat is voor
Gysbert Japicx’ “Ouls-holtje”. Afgezien daarvan
stellen ook de vocale kwaliteiten van deze soort
nog eens te weinig voor. Er is mogelijkerwijs ooit
de verkeerde voorzet gegeven door te veronderstellen dat het “Ouls-holtje” wel een “sjongfûgeltsje” zou zijn [ViF p.76]. {Als men aan een Uil
(letterlijk) als kandidaat wil denken, zou dit de
Steenuil moeten zijn. Ervoor pleiten: 1. de Steenuil was in Friesland als broedvogel zeer algemeen
(Albarda 1884); 2. de Steenuil schuwt de menselijke nederzettingen niet, evenmin als het daglicht: de mensen kenden hem dus vrij goed van
visuele waarneming. Uiteraard kijkt men het
eerst naar zijn kop als men een Uil ziet; 3. vocaal
stelt de Steenuil veel meer voor dan de Houtsnip:
zijn luide voorjaarsroep ontging de mensen niet
(vgl. sub Waarûle); 4. de Steenuil is een kleine
Uilensoort; vandaar dat hij vaak ‘Steenuiltje’
genoemd wordt. Ook “Ouls-holtje” staat nadrukkelijk in de verkleinvorm. – Tegen deze kandidaat
pleit dat deze dan naar zijn eigen (grote) hoofd was
benoemd. Men zou ook kunnen overwegen dat
het “Ouls-holtje” een kooivogel geweest kan zijn.
De Grasparkiet Melopsittacus undulatus (Shaw)
zou geen onaardige kandidaat geweest zijn (hij
zingt verdienstelijk en het kopje, met de in de
veren verborgen kromme snavel en de concentrische lijnen om het gele oog rechtvaardigt de vergelijking met de kop van een Uil), ware het niet dat
deze soort pas na 1840 in Europa is ingevoerd.}
Het Ouls-holtje van Gysbert Japicx is ws. een
(in Friesland te verwachten!) weidevogel geweest.
Voor de Wulp als kandidaat zou diens prachtigjodelend baltsgeluid kunnen pleiten maar tegen
deze pleit dat hij veel te groot is. Een in het voorjaar boven de friese weidegronden mooi Zangvogelachtig geluid is dat van de Wilster (Goudplevier). Uit de sub Uilekop bij D Eulenkopf
opgesomde soorten staat de Goudplevier óók! De
naam werd gegeven, omdat men de Goudplevier
een ronde kop vond hebben, iets dat in de traditionele D naamgeving ook voor andere soorten
Plevieren gold [Suolahti p.271]. Dat dichters in
één regel zowel Zangvogels als niet-Zangvogels
combineerden, kwam in vroeger tijden vaak
voor, bijv. ook bij Hans Sachs 1531, waar in Das
Regiment der anderhalb hundert vögel ‘de Wulp
danst met de Grasmus’ (“Der prachvogl tantzt
mit der graßmucken”).

Uilvalk Door vD 1970 genoemde naam voor de

Sperweruil Surnia ulula. Deze scandinavische
Uilensoort, die slechts 2x in N is waargenomen,
heeft inderdaad een beetje het model van een
Valk of Sperwer (vanwege de voor een Uil lange
staart). De naam zou eigenlijk *Valk-uil moeten
luiden, maar dit wekt zonder lettergreepscheiding misschien verkeerde associaties op. Overigens lijkt het twijfelachtig, of deze (boeken)naam
nog in gebruik is.

Uiver Volksnaam voor de Ooievaar ⇑ in het
noorden van Limburg [WLD], het noordoosten
van Noord-Brabant [WBD], de Lijmers en (volgens
oudere bronnen) de Achterhoek [Schaars 1989]
en een onbekend (ws. vooral oostelijk) deel van
de Betuwe [Bergh et al. 1979]. Volgens Sponselee
& Buise 1975 zou de naam ook in het oostelijk
deel van Zeeuws-Vlaanderen voorkomen, maar
volgens een ws. nauwkeuriger latere bron
[Broecke de Man & Eggermont 1982] betreft het
hier het gebruik van Euver na het kennelijk vaker
gebruikte Oeëvoar en Ôôievoar. WVD 1996
noemt thans Uiver noch Euver voor aangrenzend
Vlaanderen (wél Eiber ⇑ voor Waasland), maar
oudere bron Teirlinck 1908-1922 geeft wel oostvlaamse namen als Euvaard, Euvaart, Euvord en
Euvort naast Ooivaard. Bergh et al. 1979 noemen als eerste naam (voor het Rivierengebied):
Eiver.
De [ui]-klank in het woord is niet goed te verklaren, ofwel het moest zo zijn dat Uiver eerder
het woord voor ‘Uil’ was (zie sub Uuf, Ufe). Maar
eerder zijn Eiver en Uiver heterofonen bij Euver,
waar de [eu]-klank als umlaut van de [oo] (van
Ooievaar) moet worden gezien (vgl. Weijnen
1996 p.213); het zeldzame Uver in Westervoort
(Gld) is dus ws. secundair aan Uiver.
Ulekoffe Friese volksnaam voor de Velduil (⇑;
zie ook sub Uil). Hierin betekent ûle ‘Uil’ en -koffe
is te vergelijken met het friese woord kobbe ⇑,
waarmee men vogels (en dingen) met een “kort,
dik en afgerond lichaam” pleegt aan te duiden
[Boersma in ViF p.78]. De etymologie van -koffe
hangt misschien samen met die van kobbe. Zo is
ook het woord kuif (met een f) etymologisch verwant met kobbe. Maar ook zou overwogen moeten worden, of -koffe ontstaan zou kunnen zijn
uit -of (zie sub Uil en sub Katof), dat immers ook
‘uil’ betekent. Ulekoffe is in dat geval een tautologische ss., d.w.z. beide delen van de ss. betekenen hetzelfde, maar wellicht kende men de
betekenis van ‘-of’ niet meer ten tijde van het
ontstaan van het woord ûlekoffe. De k zou er tus-

ÛLSHOLTSJE – UUBEK

sengevoegd kunnen zijn ter vergemakkelijking
van de uitspraak. Het c.1650 geregistreerde
Uwlle-koffe verraadt helaas nog niet veel over de
ontwikkeling van deze naam. In It gufo ‘Uil’
staat een vergelijkbare beginklank.

Ûlsholtsje Oude friese naam, volgens sommigen voor de Kuifmees (maar dit is zeer onwaarschijnlijk). Meer sub Uilekop ⇑.
Unger Ûnger Ünjer Helgolandfriese naam
voor diverse leden van het geslacht Sylvia; de verschillende schrijfwijzen in De Vries 1911, De
Vries 1928 resp. Wüst 1970 (p.363). De etymologie is mij niet bekend.

Stormmeeuw

Uts Naam voor de Huismus in Brunssum (L)
[WLD 2001 p.51].
ETYMOLOGIE Swanenberg 2000 schrijft dat de
naam Uts “misschien toegevoegd kan worden
aan de groep van ‘kwetter- en kwebbel’-namen
zoals (Huis)Kets, (Huis)Klut(s), Kloerts, Huiskretser, (Huis)Kwak, Huiskwakel, Kwekkel
etc.” (p.149). Dat is misschien zo, als ook Jiets ⇑
en Guuts daaraan toegevoegd mogen worden en
Uts een ‘voortzetting’ of een ‘kruising’ is van
deze laatste twee. Het is echter ook denkbaar dat
Uts het metanalytische product van Muts is, een
in Limburg regelmatig voorkomende variant van
Mus [WLD p.50]. Uts zou dan kunnen zijn ontstaan uit [eem muts] waarin de n van een (van:
[een muts]) werd geassimileerd.
Als reden voor veel alternatieve Mus-benamingen in Limburg geven Goossens 1988 en Swanenberg 2000 op dat Mus (/mus) in delen van
Limburg zich ontwikkeld heeft tot de betekenis
‘vogel(tje) in het algemeen’, parallel aan de betekenisverruiming van Sp pájaro en roemeens pasare tot ‘vogel’ (oorspr. betekenden deze woorden,
die van Lat Passer afstammen: ‘Huismus’); daardoor heeft men ook in het Sp en het roemeens
naar andere woorden voor ‘Huismus’ moeten grijpen: Gorrión [Bibi 1995]; Vrabie [Vasiliu 1968].
Uubek Naam voor de Steenuil op Schouwen
(Zld) [B&TS 1995]. De -uu- hierin komt fraai overeen met de -ui- in brabants Uibik ⇑: immers, in
het zuidwestelijke deel van N is de diftongering
van de [uu] (tot [ui]) niet doorgedrongen (i.t.t.
Holland en Brabant; zie kaartje in Van der Wal
1994 p.264). De laatste twee letters van Uubek
en Uibik komen ook overeen: het is een verkleiningsuitgang, wat past bij het kleine formaat dat
de Steenuil (als Uil; vgl. E Little Owl) heeft. Vgl.
ook Huipke en Huiveke sub Huiben.
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Unwaarsfûgel Officiële friese naam voor de
Stormmeeuw [Boersma 1972]. In ViF 1977 Unwaersfûgel. Fries ûnwaar ‘onstuimig, stormachtig weer; slecht weer’. Bij landgericht vliegen van
deze, dachten de mensen, zou ‘slecht weer’ op
komst zijn. De grote vraag is echter, welke specifieke Meeuwensoort hierbij betrokken was. Vermoedelijk was dit juist niet de Stormmeeuw, die
een eeuw geleden veel minder talrijk was dan nu.
Regionaal komt (/kwam) de naam dan ook voor
voor Kokmeeuw Larus ridibundus en Zilvermeeuw L. argentatus; De Vries 1912: “ûnwaersfûgels ef koartwei: ûnwaeren” sub Zilvermeeuw;
De Vries 1928: “Ûnwaersfûgel” sub Kokmeeuw
en sub Zilvermeeuw; niet onder Stormmeeuw!].
Zie ook Onweersvogels en zie over deze kwestie
ook sub Stormmeeuw.
ETYMOLOGIE fries ûnwaar <fries ûnwaer
<oudfries unweder ‘slecht weer’. Voor fûgel zie
sub Vogel.

Urretje Volksnaam voor de Winterkoning ⇑,
genoemd zonder locatie in Rynja 1983 en B&TS
1995. Deze laatste auteurs verklaren de naam als
volgt: “Urretje of ‘tobbertje’ getuigt zelfs van zorgelijkheid, althans bij de naamgever.” Mogelijk
is hier gedacht aan het ww. urmen ‘tobben’.
Maar die zorgelijkheid sluit nauwelijks aan op de
namen Povertietsjen en Poverke(n) in (Zeeuws-)
Vlaanderen, die vooral ‘(armzalig) kleintje’ betekenen. Een andere uitleg is daarom dat Urretje
‘erwtje’ betekent. Zie bijv. westfries urt =‘erwt’
en urtje =‘erwtje; klein persoontje of diertje’
[Pannekeet 1990]. De Winterkoning is een uitermate kleine vogel.

UUF – UWERAEN

Uuf Zie sub Ufe.

(Hoelzwaan met een oude N naam) in de Kop
van Overijssel [B&TS 1995 p.34]. Kennelijk wordt
de H- in deze namen niet uitgesproken. Verder is
het opmerkelijk dat de Kop van Overijssel op een
kaartje van Kloeke het gebied is waar moes
(=muis) naast huus (=huis) wordt uitgesproken.

ure, uere, hu(e)re, heure <oudf eure, ore (1080)
(>F heure) <Lat hora <Gr êDα hora ‘uur, tijd,
jaargetijde’.
tikkertje: iets of iemand die tikt. Het ww.
tikken kan aangeven: 1. ‘een tikkend geluid
maken’. 2. ‘(zacht) stoten (en daarbij eventueel
het geluid veroorzaken)’. Deze betekenis maakt
een vergelijking met het stekende dier Teek (Ixodes) interessant: Teek en tikken zijn vermoedelijk etymologisch verwant.

Uurtikkertje Groningse volksnaam voor de
Braamsluiper, gevonden in Ter Laan 1929/1952,
maar niet herbevestigd door VPG 1983 (p.50).
Aangezien VPG een associatie met de vogelnaam
Jutik vermeldt, zou Uurtikkertje een verbastering van Jutik kunnen zijn; tegelijkertijd echter
zou de zang van de Braamsluiper, die enigszins
doet denken aan het aflopen van een wekker (vgl.
ook Molenaartje en fries Klappermantsje), een
motief voor de naam kunnen zijn.
ETYMOLOGIE N uur <N ure [VK c.1618] <mnl

Uweraen Uwerhaen Mnl namen voor (een)
Nachtuil ⇑ [MH], o.a. bij Jacob van Maerlant
1266 (zie sub Nachtrave). Ook Huweraen en
Huwerhaen met (ws.) hypercorrecte h-.
Het eerste deel is ws. germ *uwwon, waarvoor
zie sub Uil. Het tweede deel is mogelijk haen
‘Haan’ of anders een suffix (-ana?). Er is ws.
wel van volksetymologische verbastering sprake
(omdat het verband tussen een Uil en een Haan
toch niet zó voor de hand ligt), net zoals mogelijk
bij het later optredende Uikerjaan ⇑.
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Uulder Oelder Namen voor de Wilde Zwaan

VAAL STORMVOGELTJE

Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa
(Vieillot: Procellaria) 1817. Regelmatige passant
langs onze kust in het najaar, vooral bij harde
aanlandige wind, soms in enige aantallen
(waardoor de verkorte naam Vaaltje dikwijls
gehoord wordt). De soort lijkt op zijn kleinere
verwant, het Stormvogeltje ⇑. Schlegel 1852
noemt deze soort niet maar Wickevoort Crommelin 1858 vermeldt de (ws.) eerste vondst: ”…
is in November, bij eenen zwaren storm, in de
nabijheid van Zandvoort gevangen. Verzameling
van den Heer H.D. GILDEMEESTER BUSE te Haarlem.” Het bijbehorende jaartal zal tussen 1852
en 1858 liggen. De huidige N naam wordt daarbij
al genoemd: “Het vale Stormvogeltje”.
Het woord vaal heeft volgens vD elf verschillende betekenissen. De meest oorspr. hiervan is
ws. ‘(bleek)geel’; daarna zijn er andere kleurschakeringen met het woord vaal verbonden zoals
‘bleekbruin, geel bleekrood, rossig, grijs, donkergrijs en grauw’ (waarvoor zie sub Grauwe Fitis).
Ook ‘verkleurd, kleurloos, eentonig en egaal’.
Deze laatste betekenis is wel van toepassing op de
onderhavige vogelsoort: qua kleur is het een ‘somber’ beestje. Behalve een vage lichtgrijze vlek op de
bovenvleugel en een witachtige stuit is hij verder
nogal donker van kleur, donkergrijsbruin. Qua
kleur komt hij nog het meest overeen met de
Grauwe Pijlstormvogel, maar ook wel met de Vale
Pijlstormvogel of de Vale Gierzwaluw.
ETYMOLOGIE vaal: <mnl vale, vael, valu,
va(e)luwe1, veluwe <oudsaksisch falu; D fahl
‘bleek, kleurloos’ en falb ‘bleekgeel, gezegd van
sommige Paarden’ <mhd val, resp. val(a)wer
<ohd valo, falo; oudnederfr falw2 <germ *falva(vgl. ook sub Valk); fries feal; E fallow ‘vaalrood,
vaalbruin, speciaal de kleur van Herten’ <middelengels falow <oudengels fealo, fealu, fealw; noors
falmet ‘vaal, flets’; oudnoords fölr; buiten het
germ: Lat pallidus ‘bleek’, Gr polios ‘grijs, grauw’,
litouws palvas ‘bleekgeel’, oudkerkslavisch plavu
‘wit’; welsh (keltisch) llwyd ‘grijs’(de p valt hier
af); oudindisch palita ‘grijs’. Vgl. ook de etymologie van geel sub Geelborstje en zie ook sub
Stormvogeltje.
TOPONIEM De aardrijkskundige naam Veluwe
(<Felaouua (793)) past hierbij.
1
2
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Zie ook Val(m)duif.
>F fauve ‘rossig’ (>F Fauvisme = bepaalde
schilderschool c.1900) (vgl. onder Fuvetje)
<mf falve (1080) <laatLat falvus (9e eeuw)
<oudnederfr *falw <germ *falva-.

VADDEKIEKEN – VALE LIJSTER

Vaddekieken Vlaamse volksnaam voor de
Meerkoet [Wilms 970312,3/990616; WVD 1996
p.216]. B&TS 1995 vermelden ten onrechte “Vaddekrieken”, en dan voor het Waterhoen. Misschien wordt de naam van het lemma ook voor
de Dodaars gebruikt. Rogiers 1988 geeft namelijk
níét een dergelijke naam voor het Waterhoen,
maar wél Vazzetje en Vasje ⇑ als zeeuwsvlaamse
namen voor de Dodaars, en licht toe: “deze vogel
heeft het uiterlijk van een graszode” (p.70).
{Zeeuwsvlaams Dukeloentje ⇑ geldt voor de
Dodaars én het Waterhoen. Vanwege het deel
‘dukel-’ klopt de naam niet zo mooi voor het
Waterhoen. Er lijkt dus, qua naamgeving, sprake
van een flinke verwarring wat Dodaars en Waterhoen betreft!}
Vadde ‘zode’, kieken ‘Kuiken, Hoentje’. Waterhoenen lopen veel op gras(zoden), terwijl Dodaarzen inderdaad een wat typisch afgerond-hoekige vorm hebben (maar of ze daarmee nu op een
graszode lijken?). Dodaarzen zijn klein (vandaar
misschien -kieken), maar staan anderzijds wel
weer verder van de Hoenders ⇑ af dan het Waterhoen.
ETYMOLOGIE vadde: zie vodde sub Foddebosk
[Weijnen 1996 sub vadde].

Vaenebolle

Achterhoekse volksnaam voor
de Roerdomp ⇑ in Winterswijk (Gld) [Schaars
1989]. Achterhoeks vaen(e) ‘(hoog)veen’ naar de
biotoop; bolle ‘Bul, Stier’ naar het geluid dat de
vogel in de baltstijd maakt (als van een ver verwijderde Stier) (zie ook Marbolle).
Voor de etymologie van vaene zie sub Veenpatrijs.
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Valduif Valduve Benamingen voor de Houtduif in (Zeeuws-)Vlaanderen en op Walcheren
en Zuid-Beveland. Ook vlaams Valmduive. Ten
onrechte is het eerste element als val- opgevat;
Warren 1996: “naar de baltsvlucht” (nl. alsof de
baltsende vogel valt) en B&TS 1995: “men doelt
op het invallen van de Duiven op fruitbomen”.
Gezelle 1881-1895 (p.79): “niet omdat zij vallen,
maar omdat zij valuwe, valme, dat is blauwachtig, van verwen zijn.” Van Mander 1597: “Vallems heesch van kelen” [Wilms 961215,3].
ETYMOLOGIE N Valduif <N Valm(duif) <N
Valm-duyve [Kiliaan 1599] <mnl valmeduve
(c.1349) (valme in Maerlant vs.2665 Brussels
Handschrift) <mnl *valwe-duve (vgl. vlaams
zwalwe ‘Zwaluw’ >zwalme; vgl. zeeuws Zwelmpje ⇑). Zie sub Vaal Stormvogeltje voor de etymologie van vaal.

Vale Gier Gyps fulvus (Hablizl: Vultur) 1783.
Vaal staat hier, volgens vD 1970 in de betekenis
‘bleekbruin’.
F Vautour fauve; hierin is fauve = “geel, neigend naar oranje” [Robert 1993]; evenals Lat
fulvus ‘goudgeel, rossig’ in de wetenschappelijke
naam geeft deze kleuromschrijving een iets
te levendig beeld van de werkelijkheid. Jobling
1991 vertaalt fulvus met “taankleurig, geelachtig
bruin”, welke kleuromschrijving voor de Vale
Gier beter voldoet.
Fries Feale Gier. De soort werd reeds 2x in
Friesland in het wild waargenomen. In N en België elk minstens 5x. NV 1829 maakt melding van
de (ws.) eerste vangst in Nederland, omstreeks
1828, op de heide bij Amersfoort. De naam
luidde toen: “Gewone gier”. Ook Schlegel 1858
noemt die naam. Albarda 1897: Vale gier.
Zie ook sub Gier.
Vale Gierzwaluw Apus pallidus (Shelley:
Cypselus) 1870. Een verwant van onze Gierzwaluw ⇑ uit Zuid-Europa, die nog niet met
zekerheid in N is vastgesteld (wel in Engeland).
Vergeleken met onze Gierzwaluw is de Vale
Gierzwaluw een tintje lichter bruin, maar toch
nog altijd zeer donker. ‘Vaal’ staat hier daarom
wellicht in de betekenis “verschoten, verbleekt”,
zoals stoffen en weefsels kunnen zijn, en dan in
vergelijking tot de donkerder kleur (bijna zwart)
van de Gierzwaluw. Ook de wetenschappelijke
naam wijst in die richting (pallidus ‘bleek’).
Vale Lijster Turdus obscurus J F Gmelin 1789.
Een uit Siberië afkomstige, ons land zelden bezoekende Lijstersoort. Schlegel 1852 vermeldt de
naam cursief gedrukt, vergezeld van de toenmalige wetenschappelijke naam Turdus pallens Pallas. “Eens bij Haarlem in het najaar1 gevangen.
Verzameling van den heer N. GROENEWEGEN te
Haarlem”.
Lat pallens ‘bleek; geel, vaal’. Deze Lijster heeft
wel wat kleur: oranje zijborst in contrast met een
grijze kop (zweeds Gråhalsad trast) waaraan een
helderwitte wenkbrauwstreep (oudere zweedse
naam Vitbrynad trast). In vergelijking met de
meeste andere Lijsters valt deze soort zeker niet
op als een kleurloze, of eentonig bruine, of gesleten Lijster. De N naam is dus een misnomer.
De huidige wetenschappelijke naam is ook
tamelijk obscuur: Lat obscurus = ‘donker, duister; ook: verborgen, onzichtbaar’; misschien heeft
de soort een verborgen levenswijze. Er is ook een
friese naam Feale Lyster; deze staat voor de

VALE PIJLSTORMVOGEL – VALK

Kramsvogel. Het eerste deel hiervan, feale ‘vale,
grijze‘, schuilt volgens Lockwood 1993 mogelijk
ook nog in E Fieldfare ‘Kramsvogel’ <oudengels
*Fealu Fearh (letterlijk: ‘grijs Varkentje’).
1

meer bepaald: 27-10-1843 in Velserbeek.

Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus
Lowe 1921, eerder ook Puffinus (puffinus) yelkouan (Acerbi) 1827. Vroeger gerekend als de
mediterrane ondersoort van de Noordse Pijlstormvogel ⇑ en toen Vale Noordse Pijlstormvogel genoemd [DB 1: 79 (1979)], maar thans als
aparte soort. De Vale Pijlstormvogel is minder
contrastrijk dan de Noordse, is dus bij deze vergeleken ‘vaal’ (=verbleekt, verschoten). De huidige naam duikt het eerst op in DB 10: 195
(1988). Schlegel 1852 en 1858 voert als enige
malen aan de N kust waargenomen soort op: “de
kleine pijl-stormvogel, Puffinus obscurus, Boie.”
Op p.585: “Komt ook in de Middellandsche zee
voor, maar de voorwerpen van deze streek hebben eenen rankeren bek (Puffinus Yelkouan).” In
1844 noemt hij voor deze de namen D Dunkler
Puffin en F Puffin obscur. Het is het meest aannemelijk dat met deze de donkere vorm van de
Vale Pijlstormvogel is bedoeld. De N naam
Kleine Pijlstormvogel ⇑ is inmiddels overgegaan
op Puffinus assimilis Gould, 1838 (E Little Shearwater), een soort die rond Madeira, de Azoren en
de Canarische Eilanden broedt, maar in N nog
nooit met zekerheid is vastgesteld (wel in Engeland al meerdere malen en ook in België). Zie ook
sub Pijlstormvogel.
Valinger Volksnaam in Zuid-Holland voor de

Valk Algemene N benaming voor de leden van
het Roofvogelgeslacht Falco, waarvan de bekendste vertegenwoordigers de Torenvalk, de Boomvalk en de Slechtvalk zijn. Valk is ook onderdeel
van sommige volksnamen voor Grauwe Klauwier en Klapekster (Kleine Valk en zie sub Tuinvalk). De germaanse mansnamen Valk, Falk,
Falko en Falco verwijzen naar de vogel in verband
met diens ‘dapperheid’; veel geografische namen
op hun beurt naar de mansnaam. Valkenswaard
(NB) is laatstelijk genoemd naar de vogel (i.v.m.
de Valkerij). In 1236 heette de plaats Wederde
en tussentijds, naar de Varkensmarkt, ook Varkenswaard.
ETYMOLOGIE N Valk <N valck [VK c.1618]
<mnl valk, valc, valke (Bern. c.1240 [VT]); als
persoonsnaam onl falko (1116 [Schoonheim]) en
als deel van een toponiem onl valc- (918-948,
kopie eind 11e eeuw [Claes 1994]); fries Falk
(ook: Wikel, ⇑); achterhoeks Valke <mnd valke;
D Falke <mhd falche <ohd falco, falcho < óf >
volksLat falco (330 n. Chr.). De Vries 1992 zegt
dat aan de germaanse herkomst van de vogelnaam niet getwijfeld behoeft te worden. De Germanen vereerden de Valk al vóór zij met de uit
het Oosten stammende Valkenjacht bekend werden. Dit blijkt o.a. uit de persoonsnaam Falco,
die voorkwam in het langobardisch, het westgotisch en het westfrankisch. De grondbetekenis
van de vogelnaam zou verband houden met germ
*falva ‘vaal(bruin)’, naar de kleur van het verenkleed, en niet met Lat falx ‘sikkel’, naar de (als
sikkels) gekromde klauwen, snavel of vleugels
(in dit laatste geval wordt ook wel verband in
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Tafeleend ⇑, genoemd in Albarda 1897 en vD
1970. Vroeg 1764 en Wegman 1765 voeren de
naam Valeker, welke B&TS 1995 opgeven voor
Reeuwijk (ZH). Er is ook Falingkor in Lage Zwaluwe [WBD]. Door het grote aantal betekenissen
van N vaal (zie sub Vaal Stormvogeltje), kan
de naam in het onderhavige geval slaan op de
oranjebruine kop van het % van de Tafeleend
(wat een aansluiting zou kunnen geven naar de
naam Veiling ⇑ voor de Smient, die namelijk óók
een oranjebruine kop heeft), maar eventueel ook
op het effen (zilver)grijze lichaam van het % Tafeleend (bij het & is het lichaam ‘valer’ en doorgaans
iets gevlekt).
De volksnaam Vale Knobbe in Kampen suggereert dat we hier inderdaad met het bnw. vaal te
maken hebben en niet met een Westfaal. B&TS
sluiten nl. terecht niet geheel uit dat de

(groningse?) volksnaam Veelnk voor de Smient
‘Westfaal’ betekent. Veel volksnamen verwijzen
naar een meestal fout beoordeeld ‘thuisland’ van
een trekkende vogelsoort (vgl. Deen, Bemer etc.),
en Tafeleend zowel als Smient komen hier in de
trektijd voor.
Ker en Kor zijn ws. onomatopoëtische namen
(/aanduidingen) voor een aantal soorten die
“ker”, “kar” of “kor” zeggen, overeenkomend
met E Curr voor “diving ducks generally, but
more especially the Scaup” [Jackson 1968 p.25].
Bor ‘Tafeleend’ in Nieuwkuijk en Vlijmen zal
ook zo’n zuivere onomatopee zijn [WBD]. Men
kan zich afvragen, of dit -ker en -kor misschien
verbasteringen van -ger in Valinger zijn; in dat
geval moeten beide delen van Valinger verklaard
worden. Als het andersom is, is men met
Valinger klaar, want ‘vale ker/kor/kar-roepende
Eend’ is een aanvaardbaar benoemingsmotief
[mb.02A,38].

VALKBUIZERD – VEDER

betekenis gelegd met de Lat vogelnaam Accipiter
‘Havik’ <*acupteros ‘met scherpe vleugels’) F
Faucon <oudf falcun (1080); It Fàlco, Falcóne;
Sp Halcón (met h <f, zoals bij enkele andere Sp
woorden meer); <volksLat falco.
E Falcon <middelengels falcon (1450) <faucoun (c.1330) <middelengels faucun (c.1250)
<oudf faucun, maar de naam bereikte het E oorspronkelijk in de tijd van de Noormannen (c.8001100) <oudnoords falki (<westgermaans, volgens Sahlgren 1920 [AEW] <mnl valce, valc]). De
l in E Falcon is niet een relict van het oudnoordse
woord, maar stamt uit de tijd (c.1425) dat de l als
‘modeverschijnsel’ naar het Lat, in de spelling
(niet in de uitspraak!) werd geïntroduceerd.

Valkbuizerd Oude officiële N naam voor wat
nu Steppebuizerd ⇑ heet [O&V 1925] of voor de
mengpopulatie zimmermannae tussen buteo en
vulpines [Coomans de Ruiter et al. 1947]. De
naam van het lemma is mogelijk geïnspireerd op
D Falkenbussard [NAE].
Valmduive Vallem Oude namen voor de
Houtduif. Zie hiervoor Valduif.
Vaneel Mnl naam voor de Kieviet ⇑, ws. wel
gevormd naar diens Lat naam Vanellus. B&TS
1995 vermelden Vaneel als (actuele?) volksnaam; een locatie wordt echter niet gegeven.
Lat Vanellus wordt doorgaans in verband gebracht met Lat vannus ‘wan’ (meer sub Waaierstaartrietzanger en Windwanner) vanwege de
vleugels, die vooral tijdens de baltsvlucht zoeven
in de wind, en zo aan twee wannen doen denken.
De naam komt 2x voor in Boek III van Naturen
Bloeme van Van Maerlant c.1266:
“Vanellus dats die vaneel1
Een voghel wel bekent een deel:
Een kienic2 hetet in onse lant.
Dese voghel, als hi siet te hant3
I man van sinen neste verre,
so vlieght hi te hem waerd erre”
1 MH
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2

3

1932 geeft naast vaneel ook de spelling
vanneel.
tekst van het Leids manuscript; in het Amsterdams en Haags handschrift staat hier “kivit
hetet in Oestlant”; in het Brussels manuscript
staat: “cuut heetet in Oesten lant.” Misschien
schuilt in deze regel de naam van de Kluut?
Deze vogel vliegt, zo gauw hij ver van zijn nest
een (=I) man ziet, boos op hem af.

Dodaars

Vasje Vazzetje Zeeuwsvlaamse namen voor
de Dodaars [Rogiers 1988; ws. ook Sponselee &
Buise 1970, gezien de opgave van deze bron in
B&TS 1995 p.271]. Rogiers 1988 licht toe dat de
Dodaars op een vazzetje ‘Graszode’ lijkt. B&TS
(p.12) vergelijkt de uit de achterkant van de
Dodaars stekende “plukkige veertjes” kennelijk
met de grassprietjes die uit de graszode steken.
Een complicatie in de verklaring echter vormt
Vaddekieken ⇑, een naam die (mogelijk) voor
een geheel andere soort, namelijk het Waterhoen
zou gelden.
veder veer Huidbedekkend element bij de
vogels. Sommige vogels hebben niet door veren
bedekte, dus naakte huiddelen, maar geen enkele
vogelsoort vertoont in de normale situatie een
compleet gemis aan veren. Het begrip veer is zo
bekend bij de mensen, dat er een groot aantal
gezegden is met het woord veer (of veren) erin,
bijv. Aan zijn veren kent men de vogel. Misschien omdat veren zo obligaat aan elke vogel te
zien zijn, komen er maar weinig vogelnamen
voor, waarin het element veer of veren zit. Eén
van de weinige voorbeelden is Koekoeksveren ⇑
en fries Koekútsfear(ren) voor de Sperwer. In buitenlandse vogelnamen is dit ook maar zelden het
geval, maar er is D Weichfedersturmvogel (zie
sub Donsstormvogel), E Feather-poke, Featherbed en Feather-bird ‘Staartmees en/of Fitis’
(omdat deze soorten een zo rijk met veren
gevoerd nestje maken), en mogelijk zijn er meer.
Met synoniemen voor veer zijn er in het N:
Donsstormvogel en Donsgans (=Eidereend) en
er zijn de meer algemene benamingen pluimvee
en veerwild (beide in wat onsympathiek verband). N Kale kadotter ⇑ zou dan juist een vogel
zonder veren moeten zijn. F Aigrette ‘Zilverreiger’ is primair de naam voor de vogel, maar een
afgeleide betekenis is ‘egret, sierveer’, naar de
gelukkig voorbije gewoonte om Reigerveren op
hoeden te dragen. Zie ook sub Maraboe.
Enkele belangrijke toepassingen van (reeds
door de vogels afgeworpen) veren zijn de vulling

VEENPATRIJS – VEILING

van kussens en dekbedden (zie sub Eidereend) en
de pen, oorspronkelijk een schuin afgesneden
(Ganzen)slagpen, waarmee men schreef1. Uit F
plume (<Lat pluma ‘dons’) is onze taalschat verrijkt met de woorden plumeau ‘vederborstel’ en
plumoloog ‘kenner van veren’.
ETYMOLOGIE veder, veer: <N VEDER (Pluma)
[VK c.1618] <mnl vder, vedere <oudnederfr
fethera, oudsaksisch fethara; fries fear <oudfries
fethere; D Feder <mhd veder(e) <ohd fedara; E
feather <oudengels feðer; noors fjær, zweeds
fjäder <oudnoords fjöðr ‘vleugel, veer, vin, speerblad’; buiten het germ is p- als beginklank te verwachten (volgens Klankwet nr.7): Lat penna
‘slagpen, vleugels’ <*petna <Lat petere ‘streven
naar’; Gr BJ,D`< pterón ‘veer, vleugel(slag),
vogelvlucht’, BJ,DL> ptéryx ‘vleugel, vlucht’; vgl.
Archeopteryx, de Oervogel) en BXJoµα4 pétomai
‘vliegen, zweven, zich snel bewegen’; R B,DË peró
‘veer’ <oudslavisch pero; oudiers ēn (<*petno)
‘vogel’ en ette (<*petniā) ‘vleugel’ (met afgevallen p-); oudindisch patati ‘vliegt’; idg *pet- ‘vliegen, ijlen, zich snel bewegen’. Vgl. ook sub Vogel
en Vliegende Krodde, waar idg *pleu ‘vloeien,
stromen’.
{Lat pluma ‘dons(veer)’ (<*pleusma) is etymologisch verwant met N vlies. – N pen (=1. vogelveer; 2. (schrijf)pen) <Lat penna (zie boven).}
1 MH

noemt geen ss. met Ganse- voor de ‘Ganzenveer’ of ‘Ganzenpen’.

Veenpatrijs Perdix perdix sphagnetorum Altum

1

Zowel HVM 1973, BWP 1980 als I&F 1989
geven: 1894. De D ornitholoog Bernard Altum
leefde 1824-1900 [Stresemann].

Veest-Meeuw Benaming voor een Jager bij
B&O 1822, te weten voor “Larus Crepidatus L.”
Omdat Linnaeus de Jagers bij Larus (=de Meeuwen) indeelde, is het de vraag of B&O wel bedacht
hadden, of ze bij deze naam met een Jager te
maken hadden; onmogelijk is het niet, want hun
naam bevat een grappige foute vertaling, die ingegeven kan zijn door het element stront- in de
naam Strontjager ⇑. Crepidatus betekent nl.
‘voorzien van sandalen’ (wijzend op de zwarte
voeten van juveniele Jagers) maar B&O vertalen
veest ‘wind, scheet’ alsof er stond crepitatus
‘knetterend’. De naam was natuurlijk geen lang
leven beschoren. [mb.970417]

Veiling Het WNT en Fokkema 1959 noemen
deze naam als het jagerswoord in Oostzaan, Den
Ilp, Landsmeer, Broek in Waterland en de Wijde
Wormer voor de Smient (vD 1970: “weinig
gebruikelijk”). Rynja 1983 noemt de naam zonder verwijzing naar een locatie. B&TS 1995 vermelden Waterland en de Zaanstreek (NH). B&TS
noemen ook de naam Veelnk ‘Smient’ voor Groningen, maar VPG 1983 kent deze naam niet.
ETYMOLOGIE Fokkema 1959 gaat op initiatie
van De Tollenaere uit van een verwantschap
met het friese ww. feilje ‘dekken (van Eenden en
Ooievaars)’ <*fugilje ‘vogelen of veugelen, paren
van dieren, in platte taal ook lijfsgemeenschap
van mensen’ (p.63). vDE 1993 neemt dit over:
“[smient] vermoedelijk oorspr. fries en dan bij
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18841. Ondersoort van de Patrijs ⇑ die o.a. in de
drentse hoogveengebieden broedt (/broedde). Over
herkenbaarheid, verspreidingsgebied en populatie-ontwikkeling doen in de ornithologische
literatuur tegenstrijdige mededelingen de ronde
[Kist et al. 1970; Berg & Bosman 1994, ZVN
1999; ViF 1976 p.383; HVM 1973; Bureau in
Bowdler Sharpe 1907 p.497].
Fries Feanpatriis. D Heidehuhn; E Peat Partridge (Harrison 1952) of Bog Partridge (031217
Justin Jansen).
ETYMOLOGIE N veen: <mnl veen, vne (begin
12e eeuw) [VT]; achterhoeks vaene (zie Vaenebolle) <oudsaksisch feni ‘moeras, veen’; fries fean
<oudfries faen; ijslands, færøers, noors, deens fen
<oudnoords fen [AEW]; gotisch fani ‘slijk’.
Buiten het germ: gallisch anam ‘moeras’, middeliers en ‘water’, oudpruisisch pannean ‘turfland’ (oudiers en =‘vogel’; zie sub veer).
Vanuit germ *fani bewerkte de i umlaut van de
korte a tot korte e; de korte e werd door het fenomeen rekking in open lettergreep tot een (lange)

ē. Bij de verbogen naamvallen van de stam *fanja
trad ook umlaut tot korte e op (vanwege de j),
maar bovendien bewerkte de j zgn. (jod)-geminatie van de n. In het mnl ontstond zo het woord
venne, waarin de e niet gerekt werd. Door apocope van de slot-e ontstond N ven ‘klein meertje
in de heide’. Mnl venne, ven, vinne ‘veen(land),
drassig stuk land, weide’ [MH]. De oudste vindplaats is onl Sutphen (1101), al zou Suotfene
(1103) ‘Zutphen’ ook op de niet-gegemineerde
vorm kunnen wijzen. De plaatsnaam betekende
dus oorspr. ‘zuidelijk (gelegen) drassig stuk land’
(hetzij in gebruik als weide, hetzij als turfwinningsgebied, hetzij in geen enkel gebruik). In
sommige plaatsnamen is verkorting van een eerder lange ē in veen te zien: Veinhusen (c.1312),
Veenhusen (1343) > Venhuizen (NH). Dit i.t.t.
Veenhuizen (NH).
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VELD-DUIKER – VELDHOEN

feilje [dekken van eenden] of verklaarbaar als
van dezelfde basis als vogel.” NEW 1992: “indien
het een oorspronkelijk fries woord is: Veiling
<*fugiling, verkleinwoord van *fugila ‘vogel’.”
Onduidelijk is, of vlaams vei(l)(ig)/ feil(ig) ‘parig,
paarziek’ hierbij te rekenen is.
Gezien de locatie van de naam zou een
(west)friese oorsprong goed mogelijk zijn. Het is
echter wel opmerkelijk, dat deze of een hierop
gelijkende naam niet in het westerlauwersk
bekend is [De Vries 1911-12; De Vries 1928; ViF
1976-1979; Zantema 1992]. De door Fokkema
1959 vermoede betekenisrelatie met het friese
ww. feilje ‘copuleren’ is bovendien uitgerekend
voor de Smient, die hier als wintergast nauwelijks dergelijk vergevorderd baltsgedrag vertoont,
uiterst onwaarschijnlijk.
De betekenis ‘fûgel’ is erg ruim en dus weinig
specifiek; mogelijk had het woord de betekenis
‘Eendenbout’ (wat wel te verwachten is, omdat
Veiling gebruikt werd bij jagers). Het aspect van
het ‘kleine’ (dus ‘kleine bout’) zit ook in de naam
Smient ⇑, niet zozeer in de Smient zelf (de
Smient is aanzienlijk groter dan de Winter- en
Zomertaling). In deze richting denkt ook Wilms
(970807,2), die nl. oppert dat Veiling zou kunnen zijn verbasterd uit Vierling ‘Taling, Eend
met het één vierde van het gewicht van een zgn.
Volle Eend (=Wilde Eend)’. Vierling en Vierderling zijn bestaande volksnamen in Vlaanderen
[WVD]. Het formele uitgangspunt (het grondwoord) is dus wel anders (vier i.p.v. vogel).
Nog een andere mogelijkheid voor de etymologie is deze: omdat de Smient en de Tafeleend in
de E naamgeving door het volk nogal eens verwisseld worden (de Tafeleend heet daar Smee Duck
of wigeon), is een vergelijking met de N volksnamen Valinger ⇑ en Falingkor ⇑ voor de Tafeleend
interessant. Een alternatieve etymologische verklaring is daarom de naam Veiling te zien als een
variant op Valinger en Falingkor. Het gemeenschappelijke element is dan de ‘vaalrode’ kop.
Zie ook Veldduiker.
Een vierde, niet geheel uit te sluiten verklaring
voor de naam, is de oorspronklijke betekenis
‘Westfaal’, ‘Feling’ in het gronings, waarop ook
de groningse volksnaam Veelnk betrekking zou
kunnen hebben. Het idee is dan dat de Smient als
trekvogel afkomstig zou zijn uit Westfalen, gelijk
ook de ‘hannekemaaiers’ (vgl. sub Hannebroek).
Het suffix -ing, dat bij visnamen in een zekere
periode erg productief bleek te zijn geweest
(Paling, Nebbeling, Scafteling, Tetting, Haring,
Serpeling, Bokking, Wijting), komt bij vogelnamen, zij het minder frequent, ook voor. Voorbeelden zijn Veiling, Loering ⇑ en Weiting ‘Vlaamse

Gaai’ (zie sub Wouter).

Veld-Duiker Veldduiker Oude naam voor
de Toppereend ⇑ in NV 1797 resp. B&O 1822. Er
is ook de spelling velt duicker bij Giebel 1872
[Wilms 970820,6]. Op Texel is Veldduiker een
naam voor de Dodaars [B&TS 1995; níét in Dijksen 1992].
De verklaring van het tweede element is niet
moeilijk: de Toppereend is een Duikeend. Ook
de Dodaars is een (onder water) duikende vogel;
hij heeft ook de bijnaam Duikertje.
Het eerste element kan niet ‘veld, open land’
zijn, omdat hieronder niet de wateren vallen; een
zwemmende watervogel kan dan ook niet “in het
veld duiken”.
De schrijfwijze veld is dus mogelijk volksetymologie. Indien het oorspronkelijk velt was
(“velt duicker” (1872) zou daar op kunnen wijzen), dan betekent het eerste element: ‘vilt’.
Hiermee kan de viltige kleur van het grootste
deel van het lijf van het % Toppereend zijn aangegeven. In de botanie worden plantendelen met
een dichte beharing ook wel ‘viltig’ genoemd;
bijna steeds zijn zulke viltige planten(delen) zilverwit, precies zo als het % Toppereend. Bij de
Dodaars kan het ‘harige’ achterlijf de reden voor
de vergelijking met vilt zijn geweest.
Er zou ook gedacht kunnen worden aan een
geval van metanalyse: Vel- (zonder d) zou dan
kunnen staan voor ‘vaal’. De klinkerverandering
kan overeenkomen met die van het woordpaar
vaal - Veluwe (zie sub Vaal Stormvogeltje)
[mb.970810,6 en 97C,16].
Veldhoen Oude N naam voor de Patrijs ⇑,
welke inderdaad een Hoen van het open veld,
d.w.z. onbebost terrein is (voor veld zie sub Veldleeuwerik). De naam komt voor in de VK
(c.1618): “RAEP-HOEN. J. VELD-HOEN. Perdix. ger.
rebhun. sax. raphoen.” MH 1932 vermeldt mnl
Velthoen (“Patrijs, fazant”). Bij Houttuyn 1763
komt de naam ook voor, daar niet specifiek voor
de Patrijs, maar voor de familie waartoe de Patrijs
behoort (“’t Geslagt der VELDHOENDEREN”, p.391).
ETYMOLOGIE N veld <mnl, oudnederfr velt,
onl veld (815) [VT]; achterhoeks veld, nederduits
Feld <oudsaksisch feld; D Feld <mhd velt <ohd
feld; fries fjild <oudfries feld; E/middelengels
field <oudengels feld. Verwant zijn Lat palam
‘open(lijk)’, Lat planum ‘vlakte’, Gr platos ‘breedte’, (oud)slavisch polje ‘veld’ (p > f overgang, zie
Klankwet nr.7 van de Germaanse Klankverschuiving); er is ook wel gedacht aan verwantschap
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met ablautend N (mest)vaalt [AEW sub fold].
TOPONIEMEN Uiteraard vindt men (het woord
voor) ‘veld’ in veel geografische namen; enkele
voorbeelden: Polen (vgl. sub Poalske Snip),
Fulda, Falsterbo, Westfalen, Falun (ten noordwesten van Stockholm), Falköping etc.

Veldleeuwerik Alauda arvensis Linnaeus 1758.
De meest voorkomende en, vooral door zijn
zang, meest bekende Leeuweriksoort van ons
land. De soort heette bij Houttuyn 1763 AkkerLeeurik en nog bij Thijsse 1944 Akkerleeuwerik.
Bij Schlegel 1852 “LEEUWRIK”, bij Albarda 1897
“LEEUWERIK” en bij Snouckaert 1908 “Veldleeuwerik”.
Veld heeft in vD 1970 diverse betekenissen: 1.
het open land buiten de steden en dorpen, 2. het
land als plaats van de akkerbouw, akker, 3. stuk
grond met enig gewas, bijv. een veld met Tarwe.
In vogelnamen staat ‘Veld-’ niet uitsluitend voor
betekenis 2.; ‘veld-vogels’ kunnen ook voorkomen op weidegronden of in de duinen! De naam
Veldleeuwerik omvat daarom de biotopen van
deze soort perfecter dan de naam Akkerleeuwerik. Hetzelfde geldt voor fries Fjildljurk, D Feldlerche, F Alouette des champs en de E volksnaam
Field Lark (in Surrey; Jackson 1968). De officiële
E naam Sky-lark (<Skie-Lark (Ray 1678)) en naar
mogelijk D voorbeeld Himmellerch (Gesner
1555) lijken onovertrefbaar: in het voorjaar lijkt
de vogel zich uitsluitend nog maar ‘aan de hemel’
te bevinden!

Veldmus Volksnaam in verspreide delen van
Limburg, Brabant en Vlaanderen voor de Ringmus ⇑ [kaartjes in WLD, WBD en WVD]. Veldmosch is één van de twee namen, die Houttuyn
1763 voor de Ringmus bezigt (de andere is Bergmosch). Veldmusch staat in vD 1904, met de uit
nog oudere tijden stammende omschrijving:
wilde musch. D Feldsperling, fries Fjildmosk ⇑
en een oude E naam Field-Sparrow [Schlegel
1858]. Naar betekenis hetzelfde zijn R Polewój
Worobéj (R póle ‘veld’, zie etymologie sub Veldhoen; R Worobéj ‘Mus’ <R wor ‘dief’), tsjechisch
Vrabec polní, bulgaars Polsko Wrabtsje en serv.kr. Vrabac poljski.
Veldrietzanger Acrocephalus agricola (Jerdon:
Sylvia) 1845. Zangertje ⇑ uit de groep der Karrekietachtigen of ‘Rietzangers’, dat o.a. in Roemenië broedt en zeer zelden op de najaarstrek in de
Lage Landen verschijnt. De soort werd op 2 oktober 1971 voor het eerst in N vastgesteld, op de
Mokkebank (Fr). Fries Fjildreidsjonger [ViF
1979].
De N naam wordt genoemd in NAE 1958 en
Voous 1960, en is ws. een rechtstreekse vertaling
van de wetenschappelijke naam (Lat ager ‘akker,
veld’). Ook D Feldrohrsänger [Reichenow 1920].
E Paddyfield Warbler (letterlijk: ‘rijstveld-zanger’) (<E Jerdon’s Warbler [M&M p.472]).
Thomas Claverhill Jerdon (1811-1872) was
van schotse afkomst en werkte vanaf 1835 als
assistent-chirurg in Madras (India). Auteur van
The Birds of India (1862-1864). Naar hem is ook
de Jerdon’s Courser, Rhinoptilus bitorquatus
genoemd.
Velduil Asio flammeus (Pontoppidan: Strix)
1763. Een in het open veld voorkomende Uilensoort, die ook in N broedt. Een oude vermelding
van de naam vinden we bij Van Heenvliet
(c.1636) (“Velt-uijlen”) [OTT 23/9/2000], maar
het is niet zeker of daar ook onderhavige soort
mee bedoeld werd, want men was in die tijd met
het onderscheiden van de verschillende soorten
Uilen nog nauwelijks gevorderd. De naam is,
evenals zweeds Jorduggla (‘aard-uil’) en Sp
Lechuza Campestre, wel van toepassing; andere
Uilensoorten die in het open veld jagen, doen dit
’s nachts, zodat het de waarnemer niet zo op zou
vallen.
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Veldlijster Volksnaam voor de Kramsvogel.
De naam is geïncorporeerd in Groote graeuwe
Veld-Lijster [NV 1797] en Groote graauwe Veldlijster [B&O 1822], min of meer officiële namen
voor de soort. Schlegel 1858 (en 1852) had de
naam van het lemma niet, maar wel iets wat erop
leek: Veldjakker, welke laatste ook bij Vroeg
1764 en Wegman 1765 voorkomt. Pas Albarda
1897 noemt de naam van het lemma weer. Ook
de thans officiële friese naam, Fjildlyster ⇑, is de
vertaling van Veldlijster. Het motief ‘veld’, ook
in E Fieldfare ‘Kramsvogel’, is goed te verdedigen:
Kramsvogels komen ten onzent veel in het open
veld voor (hoewel de soort ook bomen en struiken niet schuwt). Het doet echter toch enigszins
vreemd aan dat ‘veld’ deel uitmaakt van de
naam, omdat vrijwel alle Lijsters wel in het open
veld komen en daarnaast nog een hele optocht
van andere vogelsoorten. Lockwood 1993 maakt
aannemelijk dat in de E naam voor de soort het
element field door verbastering van een heel

ander woord en begrip ontstaan is; zie daarvoor
sub Fjildlyster en sub Vale Lijster.
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Thans is de Velduil in de Lage Landen erg
schaars, maar Schlegel 1852 zei nog over het
voorkomen: “… somtijds menigvuldig op de duinen, de weilanden, heidevelden en de velden der
provinciën Noord- en Zuid-Holland, alwaar zij
ook van tijd tot tijd broeijende wordt waargenomen …” Hij vermeldt de soort onder de N naam
“DE VELDUIL” (met hoofdletters, d.w.z. naam
goed ingeburgerd) en de wetenschappelijke naam
Strix brachyotos Forster. In Schlegel 1844 wordt
de wetenschappelijke naam Otus brachyotus
Cuvier gehanteerd. Deze namen, waarin naar de
korte ‘oren’ verwezen wordt, evenals in E Shorteared Owl, zijn beter te begrijpen dan de huidige
wetenschappelijke naam. Deze gaat volgens
Kleinschmidt [Coomans de Ruiter et al. 1947
p.58] terug op Lat flammeum ‘(bruids)sluier’,
duidend op de ‘gezichtssluier’, die overigens bij
alle Uilen voorkomt. HG 1669 (en Gesner 1555)
noemden de Kerkuil: “Ulula flammeata”, inderdaad vanwege de vrouwensluier (vandaar D
Schleiereule). Het is theoretisch denkbaar dat de
zweedse natuurwetenschapper Olof Rudbeck jr.
de naam “Strix tota flammea” voor de Velduil
hanteerde met ook de gedachte aan een sluier,
maar ws. toch niet: de zweedse naam voor “Strix
tota flammea” luidde destijds Brandugla, door
Houttuyn 1762 (p.198), op de naam afgaand
terecht, geïnterpreteerd als “Vuurig roode Uil”.
Linnaeus gaf in 1766 de naam (Strix) flammea
wat de zeven letters van dit woord betreft (terug)
aan de Kerkuil; misschien dacht Linnaeus daarbij aan de ‘vlamkleur’ in het verenkleed van sommige Kerkuilen. Ws. is bij Rudbeck Lat flammeus
‘vlammend, vurig’ ‘opgekomen’ doordat de Zweden de Brandugla kenden (maar deze zal ws. voor
de brand en verderf aankondigende Oehoe hebben gestaan!) en misschien heeft hij dat daarna
met de gele iriskleur van zijn geschoten Velduil
in verband gebracht; de kans is daarbij groot dat
een verbasterd flammeatus (<voorzien van flammeum ‘sluier’) aan de wieg van Rudbecks naam
heeft gestaan.
Jonston 1660 Tab.XIX toont op de middelste rij
links een verrassend goed getroffen Velduil. Ook
met de naam daarbij, “Aluco mashuw”, kan men
uit de voeten als men aanneemt dat “mashuw”
een bedorven *Moß-huw (letterlijk ‘moerasoehoe’ of ‘moeras-uil’) is: de Velduil komt soms
in moerassige streken voor (de Ransuil overigens
ook), wat in D Sumpfohreule, deens Mosehornugle (voordien Sump-Hornugle), F Hibou des
marais en It Gufo di palude in de naam tot uitdrukking is gebracht. Wüst 1970 overigens
plaatst “Masshuw (d.h. Mooruhu)” bij de Bruine
Kiekendief, wat op grond van de gegevens bij Jon-

ston geenszins gerechtvaardigd is.
HG 1669 kende de Velduil niet. Als Olof Rudbeck jr. aan de hand van dit werk zijn Velduil
heeft gepoogd te determineren zal dit dus vanzelf
niet gelukt zijn, temeer daar de platen op p.192
(slecht getekende Kerkuil) en 193 (idem Bosuil)
verwisseld zijn. Het heeft er echter alle schijn
van dat dit de naam flammea (minus -ta) definitief bij de Velduil heeft gebracht, want Pontoppidan nam in 1763 de naam over (minus toto).
Linnaeus wist in 1758 geen raad met soort en
naam en plaatste de naam “Strix flammea” in
1766 bij de Kerkuil.

Holenduif

Veldvlieger Volksnaam, door B&TS 1995 en vD
1970 genoemd voor resp. de Holenduif en “veldduif”, welke staat omschreven als “wilde duif,
(zuidn) soort van huisduif”. Houttuyn 1763
noemt de naam en zijn synoniem Blaauwe Duif
als ‘vertaling’ voor Linnaeus’ eerste uit het
geslacht der Duiven, te weten Columba oenas.
De omschrijving van Linnaeus laat, zowel volgens Linnaeus zelf als volgens Houttuyn, toe,
onder C. oenas mede de destijds veel gehouden
tamme Duiven te verstaan! Dit nu verklaart de
naam Veldvlieger, die op zichzelf vrij nietszeg-
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gend lijkt: immers, alle Duiven vliegen van tijd
tot tijd in en boven het veld! Maar met die
tamme Duiven lag dat ‘zich in het veld bevinden’
heel gevoelig! Enerzijds waren er oude verordeningen dat men niet op Duiven mocht schieten
(zeker de ‘ongekwalificeerden tot de Jagt’ niet!),
anderzijds was het wel duidelijk dat alle Duiven,
en dus ook de tamme, aan de veldgewassen knabbelden. Dit leidde er toe dat het houden van
tamme Duiven, vooral om de eieren en het vlees,
aan strenge voorwaarden werd gebonden. Men
mocht alleen “… Duiven houden, welke in ’t
Veld vliegen, of een Duifhuis zetten …”, wanneer men tenminste over een zeker areaal aan
grond in de onmiddellijke omgeving van zijn
woning beschikte [Houttuyn 1763 p.430/433]!
De naam van het lemma is op Helgoland nog
gangbaar, als Lütj Feldflüchter of Letj Feldflichter ‘Holenduif’ [Reichenow 1920; De Vries
1912].

Vendersfeep Naam voor de Tapuit bij Ospel
(L) [Wilms in litt. 970529]. Meer sub Vindersfeep en Venpijp. WLD heeft voor de schrijfwijze
Vindersfeep gekozen.
Vennemuske Volksnaam voor de Roodborsttapuit in Twente [B&TS 1995]. Het eerste deel
verwijst naar de biotoop van de vogel; het tweede
deel betekent ws. zoveel als ‘vogeltje’. B&TS vermelden ook de naam Vèremuske voor de Fitis in
het Rijk van Nijmegen. Vermoedelijk betreft het
hier een verbastering; Fitis en Roodborsttapuit
komen wat ‘het veen’ betreft beide in deze biotoop voor. [mb.98I,7]
Voor de etymologie van venne zie sub Veenpatrijs.
Vennenfeep Volksnaam in Nederweert en
Ospel, volgens opgave in WLD (p.59) voor de
Zwartkop. De referent is ws. foutief, maar de
naam zelf is interessant, omdat hij Venpijp ⇑ en
Venders-/Vindersfeep ⇑ ‘verbindt’.
Vennesaege Vaenesegge Vennezege
Vennesik Achterhoekse volksnamen voor de

Vennetute Achterhoekse volksnaam voor de
Wulp [Schaars 1989; kaartje p.361]; venne- naar
de biotoop van deze; -tute is een halfonomatopee. Synoniem Reettute ⇑.
Venpijp Benaming in Turnhout (A) voor de
Graspieper [WBD p.172]. De naam komt qua
benoemingsmotief ws. gedeeltelijk overeen met
Vendersfeep, Vindersfeep ⇑.
Ven-, Vennen- (in Vennenfeep, ⇑), Vendersen Vinders- moeten wel haast alle ‘dezelfde’
woorden zijn, gezien de overeenkomende ss. met
-feep (en -pijp) en gezien ongeveer dezelfde soorten vogels die in het spel zijn. Dit woord komt
ws. nog in andere gedaanten voor, waarvoor zie
sub Wientapper, Weinddepper, Windhapper,
Wijntapper etc., en verder zie sub Vindersfeep.
De naamsdelen pijp en feep (~fiepen) (zie
Feep) zijn ws. niet etymologisch gelijk, tenzij de f
in (D) fiepen een door de Hoogduitse Klankverschuiving verschoven p zou zijn (maar anlautende p verschuift bij deze klankverschuiving
niet volledig: voorbeelden D Pferd, Pfund, Pfiff,
pfeifen).
Vierling Vierderling Westvlaamse namen
voor de Wintertaling [De Bo 1873; WVD 1996].
De namen gaven aan dat een Wintertaling maar
ongeveer het één vierde van het gewicht van de
Wilde Eend (=Volle Eend, ⇑) had. “ongeveer”,
want in Vlamertinge (WVl) had de soort de bijnaam Drieling en elders de naam Halfeendje. In
Woumen (WVl) is de naam Zomervierling voor
de Zomertaling opgetekend; de Zomertaling is
ongeveer even zwaar als de Wintertaling. Zie ook
Ortfocla en Veiling.
Vijgensnip B&TS 1995 vermelden deze naam
bij de Tuinfluiter. vD 1970 geeft op: “vijgesnep,
vijgesnip: een soort van vogel die op de vliegen
aast, die zich op de vijgebomen ophouden.” Deze
omschrijving sluit uit dat we te maken hebben
met een Snip of Snep ⇑. Het element -snep in de
naam is mogelijk afkomstig van D Schnäpper,
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Watersnip ⇑. [Schaars 1989 p.360]. De laatste
van deze serie is het begrijpelijkst, maar ook in de
andere namen betekent het tweede element: ‘Sik
(=Geit)’. Het achterhoekse woord voor dit op de
boerderij bekende dier zweemt sterk naar D
Ziege ‘Geit’, en wordt ook nog vermeld in NEW

1992, sub sik (p.640). Het motief is hier het
geluid dat de Watersnip in baltsvlucht maakt en
dat op dat van een Sik (Geit, Bokje, Lam etc.) lijkt.
Het eerste element geeft de biotoop van de Watersnip weer, het ‘veen’; Schaars 1987 verklaart:
“venne(grond) is ‘n stuk land dat af-egraven is
veur törf en woorop doornao völle water steet.”

VINDERSFEEP – VINK

wat Vliegenvanger ⇑, letterlijk ‘snapper’ betekent. In die zin geeft ook de VK (c.1618) “SNEPPE
= Ficedula … sneppa. ger. schnapffel … ang.
snype.”; op p.484 in dit werk: “vygh-sneppe.
Ficedula.” De onderhavige naam is in de N taal
misschien terechtgekomen als vertaling van Lat
Ficedula (zie sub Bonte Vliegenvanger), wat
opneming van de naam in Muller & Renkema
1961 (Latijns - Nederlands Woordenboek) verklaart, evenals de vermelding van de naam Vygeneeter bij Houttuyn 1763 als vertaling van Linnaeus’ 11e ‘Kwikstaart’, “Motacilla Ficedula”.
De omschrijving die Linnaeus van deze vogel
geeft, zou in de richting van een Grauwe Vliegenvanger kunnen wijzen (“… Pectore cinereo maculato …”, “… de Borst Aschgraauw gevlakt …”).
Houttuyn verwijst in zijn tekst echter naar de It
naam Beccafigo en It Beccafico is nu de It naam
voor de Tuinfluiter (maar deze heeft weer geen
“gevlekte borst”). Jobling 1991 noemt onder
Ficedula de Zwartkop Sylvia atricapilla als kandidaat; inderdaad was Ficedula Atricapilla bij
Horst 1669 (ws. ook bij Gesner 1555) de Zwartkop; bij Jonstonus 1660 (Tab.45, onder) heetten
er twéé soorten zo: Zwartkop én Bonte (of Withals-) Vliegenvanger. Jacob van Maerlant (c.1266)
‘behandelt’ Ficedula, maar geeft geen N naam:
vs.1433 Ficedula, seghet Ysidorus,
Es een voghel, heet aldus,
Omme dat hisere mint vighen;1
Waer dat hise mach ghecrighen,
Soete boemvrucht dats sine spise.
ETYMOLOGIE N vijg <mnl vîghe <oudsaksisch/ ohd figa <oudf figue <provençaals figa
<vulg.Lat *fica <Lat Ficus (=Vijgenboom). D
Feige <ohd figa; E fig. Lat Ficedula <Lat ficus
‘vijg’ + edula ‘pikster, dief (dievegge)’; van Lat
edo ‘eten’; vgl. sub Aasgier en Bijeneter). Vgl.
gelijk geconstrueerde Lat monedula ‘Kauw’ <Lat
moneta ‘geld, centen’ + ēdula ‘pikster’ [Coomans de Ruiter et al. 1947 p.2].
De verwarring of onzekerheid welke vogel oorspronkelijk met Lat Ficedula bedoeld werd komt
ook tot uiting in het huidige gebruik van de naam
Ficedula voor o.a. de Bonte Vliegenvanger, terwijl Ficedula door o.m. Schlegel 1852 in gebruik
was voor de familie der Boschzangers.

544

1

Omdat hij erg van vijgen houdt

Vindersfeep Limburgse volksnaam voor de
Tapuit (Weertlands Woordenboek, Berg et al.
1983) [WLD p.85,86 met kaartje] en voor de Graspieper in Ospel [WLD p.175]. Wilms heeft Ven-

dersfeep ‘Tapuit’ bij Ospel (in litt. 970529).
Zie ook Vennenfeep en Venpijp. Voor -feep
zie Feep.
Ten aanzien van het eerste deel (vinders-/venders-/venne(n)-) is er speelruimte: ‘ven’ of ‘veen’
kunnen er mee te maken hebben (mb.99E,8).
Maar in het register van WLD staat verder dan
geen enkele vogelnaam met ‘vinders-’, wat dus
niet voor een eventuele vervorming van ‘vennen-’
pleit.
Limburgs vender =vaandel en vendelen ‘nutteloos heen en weer gaan’. Bij de Graspieper zou
dat op de bijzondere baltsvlucht, waarbij de vogel
als een parachuutje naar beneden komt, kunnen
slaan. Dit woord is het echter ws. niet.
Een interessante andere mogelijkheid: het eerste deel kan hetzelfde zijn als het eerste deel
in Wientapper, Weinddepper, Windhapper en
Wendtapper, óók namen voor de Tapuit (c.s.).
Men vindt daar dezelfde klinkers als in Vinderen Vender-; de w en de v zijn wel inwisselbaar
zoals ook bij Wreeuwer en Vreeuwer (Weijnen
1996 p.241), waarbij zelfs de f kan optreden: bijv.
in frètele <wrijten [Weijnen p.52] (van belang
i.v.m. de vogelnaam Frijter (>Frater)). Als betekenis voor wien- geldt ws.: ‘grasland, weiland’,
kortom: de biotoop van de betreffende vogel (vgl.
E Whinchat =Paapje). Bij Vindersfeep en Vennenfeep klopt dat ook aardig, vooral in het geval
van de Graspieper! Vindersfeep/Vennenfeep is
dan nét zo opgebouwd als Wientapper/Wendtapper: het eerste deel verwijst naar de biotoop, het
tweede naar het type geluid dat de betreffende
vogel maakt!
De d in Vindersfeep/Vendersfeep is dan een
epenthetische (zoals in het woord diender). In de
serie van Wientapper is er óók een naam waar de
beginklank verscherpt is: Vitop en Fitop ‘Tapuit’! In deze namen is dan ter vergemakkelijking
van de uitspraak niet naar een epenthetische d
gegrepen, maar naar een denasalering van de n,
net als in Viedepper [WLD p.86] en Wietek, Fietek en Wietak, namen voor de Roodborsttapuit;
omdat men hierbij niet (meer) aan ‘wijn’ dacht,
behoefde er dus ook niet ge-tap-t te worden en
werd (c.q. blééf) het tweede deel ‘dep’, ‘top’ resp.
‘tak’.

Vink Fringilla coelebs Linnaeus 1758 (1). Voor
deze soort bestaan ook ‘vollediger’ namen zoals
Boekvink, Maanvink, Schildvink ⇑. Fries Skelfink ⇑. De korte naam heeft zich als soortnaam
goed kunnen handhaven ondanks dat deze ook
staat voor de naam (het begrip) Vinkachtige
(=‘lid van de familie der Fringillidae’) (2).

VIREO – VISDIEF

Als znw. is vinken (verbogen vorm) in 1287
in de N literatuur aangetroffen, als (toe)naam
van een persoon (“dodin vinc”) in 1180 en 1264
(“vinke”), en als onderdeel van de plaatsnaam
Vinchenbusch (=Vinkenbos in BB) in 1154
[Schoonheim 2002; VT].
ETYMOLOGIE De naam wordt wel verklaard als
een geluidsnabootsing van de bekende lokroep
“pink” van deze soort. Lockwood 1993 veronderstelt dat idg *ping de zgn. Germaanse Klankverschuiving heeft doorgemaakt en zo tot ohd uinco
(8e eeuw), finco (9e/10e eeuw), fincho (11e eeuw)
(>D Fink) en oudengels finc (>E Finch) is geworden. Hierbij gaan Klankwetten nr.7 en 6 op,
maar Klankwet nr.9, die gezien Lat *pincio had
moeten gelden, níét.
Een eventuele oerverwantschap van de germ
namen met de romaanse woorden voor ‘Vink’,
die met p- beginnen (F Pinson, Sp Pinzón
(<volksLat *pincio) is dus taalkundig niet aan te
tonen, evenmin als met de keltische namen zoals
welsh Pink (waar de anlautende p niet had mogen
staan; vgl. welsh llawn sub Volle Eend). In sommige E volksnamen staat echter ook de p (Pink,
naast Pink-pink, Pink-twink en Chink), zodat
hier sprake kan zijn van een hernieuwde onomatopoëtische benoeming in recentere tijden.
{Officieel E voor de Vink is: Chaffinch (letterlijk:
‘kafvink’); vgl. de N volksnaam Kolfvink.}
Vgl. bulgaars Tsjinka met E volksnaam Chink
(beide klanknabootsingen). Estisch Vint vertoont
aanvangs-V, zonder dat daar een Germaanse
Klankverschuiving voor verantwoordelijk kan
zijn, tenzij het een germ leenwoord is. Hongaars
Pinty, Pinc en fins Peippo vertonen de aanvangsP. In sommige talen zijn de namen voor ‘Vink’
ingeleend, zoals zweeds Fink (<ouder finke) uit
het nederduits [Suolahti].

op de doortrek voorkomt. Qua betekenis en
etymologie hetzelfde zijn fries Fisk-earn, D
Fischadler en noors/deens Fiskeørn. Een E volksnaam luidt Fishing Eagle.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1852
noemt de soort VISCHAREND. Zo gespeld bleef
het tot Thijsse 1944. Schlegel 1828 had de soort
echter nog rivierarend ⇑ genoemd (p.177, 179).
Houttuyn 1762 geeft een herkenbare afbeelding
van de soort en noemt hem “Visch- of Zeearend”. {Linnaeus’ Falco Albicilla (=Zeearend)
blijkt Houttuyn niet te kennen; hij geeft als N
naam op “Arend met een witte Staart” (p.141).}
De oudste vermelding van de naam is in Binnaert-De Wilde 1719 [in WNT; med. Adri de
Groot aan Peter van Scheepen 011125].
ETYMOLOGIE N vis <N visch [VK c.1618] <mnl
visc, visch (c.1220-40 [VT]); achterhoeks/liemers
vis, visse <oudsaksisch fisk; fries, oudfries fisk;
nederduits/D Fisch <mhd visc(h) <ohd fisc; E
fish <oudengels fisc; zweeds/noors/deens fisk,
ijslands/færøers fiskur <oudnoords fiskr; gotisch
fiscs; <germ *fiskaz; Lat piscis; oudiers iasc
<*peisko (in de keltische talen viel de p- af); R
piskarù (=Grondel); <idg *p(e)isko met p > f
overgang naar germ *fiskaz (Klankwet nr.7).

Vireo Naam voor een aantal soorten noordamerikaanse Zangvogels, waaronder de Red-eyed
Vireo (=Roodoogvireo ⇑) de bekendste is; deze
trekt soms naar Europa. Lat vireo is de naam
voor een kleine groene vogel (de Groenling misschien); Lat vireo ‘groen zijn’, figuurlijk ook:
‘fris, krachtig zijn’ <Lat vir ‘(volwassen) man’
(‘hij die krachtig is’) <Lat vis ‘kracht’. Vireo’s
zijn o.h.a. (olijf)groen van kleur; ook zijn zij ‘steviger’ dan de verwante Boomzangers (Am (Wood)
Warblers).

Visdief Sterna hirundo Linnaeus 1758. De
meest voorkomende Stern ⇑ in de Lage Landen.
De soort is sinds lang bekend bij de mensen vanwege het vroegere ‘economische’ belang: men
verzamelde en verhandelde de veren en de eieren.
Benamingen voor de soort: Visdief (Berg &
Bosman 1994; Voous 1980, 1960; Kist et al.
1970) <Visdiefje (vD 1970; Kist 1954 (1962);
Van Dobben 1957) <Vischdiefje (Thijsse 1944;
Snouckaert 1908; vD 1904; Albarda 1897; Schle-
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Visarend Pandion haliaetus (Linnaeus: Falco)
1758. Een voornamelijk van vis levende grote
Arendachtige Roofvogel, die in de Lage Landen

Visdief

VISSEPIKKER(TJE) – VLAAMSE GAAI

gel 1852 (daar vet)) <Splitstaart en Starre
(Schlegel 1858, alternatieve namen) <Splitstaert <Hicstaert (Van Heenvliet c.1636 geciteerd in Brouwer 1953). [Ook, o.a. in Thijsse
1938, Gewone Zeezwaluw <Zee-Zwaluw ⇑
(Houttuyn 1763).] Gesner 1555 vermeldt bij de
afbeelding van een duidelijk als ‘Stern’ te herkennen vogel: Larus Piscator Fischerlein [Tab.46 in
Jonston 1660 (1976)].
Vgl. ook Stern, Ikstar, gronings Ikstern ⇑,
(Kriet)steern, Sterentje en fries Klikstirns (=Grote
Stern) (alle onomatopeeën).
Voor de etymologie van -dief zie sub Diefje. De
Visdief is geen bijzonder kleine Sternsoort, reden
waarom men het verkleinwoord heeft verlaten.
Visdiefje klinkt echter gemoedelijker: men vergeeft de vogel kennelijk het eten van doorgaans
erg kleine visjes!

Vissepikker(tje) Volksnaam in Noord-Holland

voor de Visdief ⇑ [B&TS 1995]. Pannekeet 1990
vermeldt als omschrijving: “Meeuw, sterntje.”
Inhoudelijk betekenen Visdief en Vissepikker
hetzelfde.
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Vitop Volksnaam voor Tapuit en verwanten in
Groningen en Friesland; oorspr. gespeld Fitop ⇑,
wat ook beter met de friese spelling overeenkomt
[in deze spelling opgenomen in Zantema 1992].
Vlaamse Gaai Garrulus glandarius (Linnaeus:
Corvus) 1758. Zie ook Gaai. “Vlaamsche Gaay”
is de gangbare N naam bij Houttuyn 1762
(p.313-314). Een oudere opgave komt ook uit
Houttuyn (p.322), waar het volgende staat: “De
Staaten van Zeeland behandelen, in hun Plakkaat van den jaare 1712, de Kraaijen, Aaksters en
Vlaamsche Gaaijen, alle te samen, op dergelyken
voet, gebiedende het verstooren van derzelver
Nesten …”
Schlegel 1852 vermeldt: “DE VLAAMSCHE
GAAI. In Noord-Brabant markolf.” Getuige zijn
vele volksnamen moet de Vlaamse Gaai in vele
delen van ons taalgebied een bekende vogel zijn.
In Holland, en wellicht ook Vlaanderen waar
weinig Eikenbossen zijn, is dit dan misschien
nog het minst zo. Spaanse Ekster houdt misschien verband met de onder -1.) genoemde theorie. De namen Ekster en Gaai werden vaak
hopeloos door elkaar gebruikt en ook wel aangewend voor niet-verwante vogels zoals de Klauwieren (Klapekster ⇑). Wouter ⇑ is een naar een
persoon wijzende benaming, een veel voorko-

mend fenomeen bij vogelnamen. Voor Marrekolf en Meerkol ⇑.
De volksnamen Krijtekster en Schreeuwaakster duiden op de luidruchtigheid van de soort,
welke mogelijk de naam Scharrelaar ⇑ [bij B&O
1822] ook tot stand gebracht heeft. De Vlaamse
Gaai zou bij uitstek de soort geweest kunnen
zijn, die zijn naam (Scharrelaar) ‘overgedragen’
heeft op de soort, die die naam nu draagt.
Ook Eikelaakster, Hannebroek ⇑, Houtekster,
Wâlekster, Markloper, Spaanse Ekster ⇑, Rotzak ⇑ en Takhoer ⇑.
Voor de verklaring van ‘Vlaamse’ zijn vier
mogelijkheden denkbaar:
1.) Het zou kunnen berusten op het feit dat de
Vlaamse Gaai in de Lage Landen in sommige
jaren invasiegast is, d.w.z. vrij massaal van
elders komt binnentrekken. Dat ‘elders’ kan dan
bij het volk aanleiding zijn tot speculaties daarover, want vaak wist men (en weet men) niet precies wat het land of de streek van herkomst was
(is). Zo noemt men de Pestvogel: Bemer (=‘Bohemer’) ⇑, de Strandleeuwerik: Franse Leeuwerik ⇑
en in Yorkshire noemt men de Bonte Kraai:
Dutch Crow. In deze gevallen geeft het land van
vermeende herkomst uiteraard niet het land
waar de naamgeving plaatsvindt weer. De naam
Vlaamse Gaai is in deze uitleg dus juist niet
afkomstig uit Vlaanderen, maar bijv. uit Holland. Een aardige bijkomstigheid is nog dat het
woord Gaai ⇑ via het picardisch (de taal in
Noordwest-Frankrijk) ons taalgebied is binnengekomen, dus dat voor ‘Hollanders’ in ieder geval
in de juiste richting werd gewezen als men het
had over de Vlaamse Gaai, ‘de uit Vlaanderen
afkomstige Gaai’.
2.) De VK geeft: “Gay (verouderd) … Psittacus
… gal. (=F) gaey (sic!), ang. [=E] iaye”. Hierin
geven de E en F woorden ws. etymologische equivalenten, geen betekenis-equivalenten weer.
‘Psittacus’ wijst erop dat met ‘Gay’ (eerder) de
Papegaai werd bedoeld. Ter onderscheiding van
de ‘inlandse’ Gaai was dan een nadere precisering nodig en die zou kunnen bestaan uit de toevoeging ‘Vlaamse’ (=inheemse). In deze uitleg
zou de naam juist wél uit Vlaanderen afkomstig
moeten zijn. Maar in geen enkel vlaams dialect
wordt deze benaming gebruikt; men kent de
benaming in Vlaanderen alleen uit hoofde van
officiële N naam1 [R De Fraine, Testelt].
Jacob van Maerlant (c.1235-1300) werd geboren
in de omgeving van Brugge, vestigde zich later op
Voorne (in het oord Maerlant, bij Brielle (ZH))
en keerde omstreeks 1266 terug naar het westvlaamse Damme. In zijn Natueren Bloeme (‘het
mooiste in de natuur’) schrijft hij:

VLAAMSE VIESEL

Garrulus is eens voghels name,
Die in busschen ende in brame
Voor allen voglen die leven
Meeste ghecrijs ende luuts utegheven,
Dies is hi garrulus ghenant.
Een gai hetet in Wals lant.”
Deze dichtregels kunnen een aanwijzing zijn,
hoe de Lat (boeken)naam Garrulus op het punt
stond door de eenvoudiger (volks)naam Ga(a)i
vervangen te worden. Van het adjectief ‘Vlaams’
is dan nog geen sprake.
3.) Blok 1988 vermeldt in zijn uitleg van
Vlaamse Gaai oa: “F flamand ‘vlammend’. Dit
wegens de roodbruine kleuren in het verenkleed.”
Dit is in geschrift niet juist (F flamant =vlammend, Flamingo; F flamand =vlaams, Vlaming),
maar ook heeft die uitleg tegen zich dat deze
‘woordspeling’ dan vanuit het F tot ons gekomen
moet zijn. Mij is ook geen F ‘Geai flamand’
bekend, wat een onontbeerlijke steun voor deze
etymologie moet zijn. De F naam Flamand (>N
Vlaming) zelf zou volgens één der mogelijke etymologische verklaringen wél met ‘vlammend’ en
‘Flamingo’ te maken kunnen hebben: de Portugezen noemden destijds de vlaamse koopvaarders
zo vanwege hun blonde uiterlijk (‘rode koppen’,
vonden de Portugezen). Zie ook sub Flamingo.
4.) De functie van het bnw. ‘Vlaamse’ zou ongeveer gelijkaardig kunnen zijn aan die in Vlaamse
Viesel ⇑. De vogel wordt gekenmerkt door een
fraai verenkleed, zo fraai als de gegoede burgerij
speciaal uit het rijke Vlaanderen was gewend te
dragen. – Voor een opmerking over de etymologie
van Vlaanderen (>Vlaams) zie sub Koet.
Voor de verklaring van glandarius in de wetenschappelijke naam, zie sub Eikelaakster. Voor
die van Garrulus zie sub Scharrelaar.
1 WVD
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1996 (p.120-125) geeft verspreidingskaartjes van de vlaamse namen voor de soort.
Hieruit blijkt dat in de provincie Oost-Vlaanderen de naam ‘Vlaamse Gaai’ in een tiental
plaatsen werd opgegeven, en in de provincie
West-Vlaanderen in een tiental resp. twintigtal plaatsen (de gegevens hebben betrekking op
vóór resp. ná 1950 verzameld materiaal). Niet
geheel duidelijk wordt, of “Vlaamse Gaai” als
échte volksnaam moet worden gezien, of dat
de geënquêteerden deze naam opgaven omdat
ze hem uit de gangbare vogelgidsen (in ABN en
met de officiële N namen) kenden. In dat laatste geval is de mededeling van De Fraine (vgl.
hierboven) correct en bevat het WVD op dit
punt oneigenlijk materiaal (immers niet behorend tot het vlaamse dialect!).

Vlaamse Viesel Zeldzame naam voor de Pestvogel, alleen te vinden in Gronovius 1760:
“Lanius remigibus secundariis apice membranaceo colorato, cauda integra. Linn. spec. anim.
gen. 43 n. 10. Belgis Vlaamse Viesel. Anno 1759
autumnali tempore aliquot huius speciei observati sunt apud nos.”
L Th Gronovius was de zoon van dr. J F Gronovius, die samen in 1757 de eerste naamlijsten
van de N visfauna in het Lat uitgaven [Nijssen &
De Groot 1983 p.8]. Van de laatste is bekend dat
hij in Leiden werkte en in 1735 Linnaeus de middelen verstrekte om zijn Systema naturae te
drukken [Stresemann 1996 p.51]. Zoon L Th
publiceerde bovenstaand citaat in Acta Helvetica, een te Basel uitgegeven tijdschrift. Hieruit
(en uit de on-nederlandse naam) zou men misschien kunnen concluderen dat de familie
Gronovius binding had met Duitsland of Zwitserland. Dit is van belang, omdat het element
Viesel in de naam van het lemma ws. correspondeert met D Wisel ‘Koperwiek’ [Wüst 1970; Kinzelbach 1995 p.7]. De Koperwiek is evenals de
Pestvogel een wintergast en de influx van Koperwieken is regelmatiger en groter: van belang wanneer men de vogels vreest (als voorboden van
ongeluk of als opeters van de fruitoogst – beide in
werkelijkheid niet van toepassing!). De Koperwiek draagt in het D de naam Bömerlin (letterlijk
‘Bohemer’) (en varianten daarop), namen die ook
voor de Pestvogel in gebruik waren (en mogelijk
nog zijn). Omgekeerd bestaat de schwyzerdütsche
naam Haubvogu (letterlijk ‘kuifvogel’) voor de
Koperwiek, die echter, in tegenstelling tot de
Pestvogel, geen kuif heeft! Vermoedelijk nu was
aan L Th Gronovius een D/zwitserse naam
*Flämische Wisel bekend (letterlijk ‘Vlaamse
Koperwiek’), waarmee de overeenkomst (in cultuurhistorisch opzicht) met de Koperwiek werd
aangegeven, en tegelijk, door het element
‘vlaamse’ het verschil: de ‘Vlaamse koperwiek’
kwam uit een onbekende noordelijker streek (de
Zwitsers konden aan Vlaanderen gedacht hebben – net zoals mensen elders aan Bohemen
dachten), ofwel de ‘Vlaamse koperwiek’ onderscheidde zich van de ‘gewone’ Koperwiek door
een fraaier verenkleed, zo fraai als de gegoede
burgerij speciaal uit het rijke Vlaanderen was
gewend te dragen, wat ook de aanleiding was tot
de naam Seidenschwanz (zie sub Zijdestaart)
[Kinzelbach 1995 p.7].
In elk geval werd in de naamlijst van N vogels
(géén “Belgische”) uit 1760 de naam Vlaamse
Viesel gebezigd, die in ieder geval bij Houttuyn
1762 niet bekend was, en ook later nooit meer
opdook (zie sub Pestvogel). Voor de etymologie

VLAMSIJS – VLEGENVANGER

van D Wisel biedt Kinzelbach 1995 een voorstel
aan, behelzende een afleiding van westgerm wîsa
‘wetend, wijs’, duidend op het ‘vooruitweten’ van
de vogels, wat de mensen te wachten stond (een
pestepidemie, het uitbreken van oorlog, brand
(“avis incendiaria”), of simpel het mislukken van
de oogst). Er is echter ook D Winsel, welke naam,
als het geen verbastering is van Wisel, de meeste
kans heeft een ono te zijn.
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Vlamsijs Volksnaam voor Kneu ⇑ wegens de
‘vlammend’ rode kleuren op voorhoofd en borst
bij het % [WLD]. De Kneu is verwant met de Sijs ⇑
(beide hebben de genusnaam Carduelis). Bij
Houttuyn 1763 min of meer officiële naam voor
Linnaeus’ “Fringilla flammea”: “Dit is de Brandof Vlam-Sys, die men anders ook Frytertje
noemt.”
De naam geeft een clue voor het ontstaan van
de naam Barmsijs Carduelis flammea ⇑ die met
een volksnaam in oostelijk Noord-Brabant
Vlaemseeske wordt genoemd (ofwel dit is de
volksnaam voor de Kneu in Heerlen) [B&TS
1995; WLD].
ETYMOLOGIE N vlam <mnl vlamme (c.12651270), flamme (Bern. c.1240) <oudnederfr (onl)
flamma >mhd vlamme >D Flamme [VT; Mackensen]; (<F flamme) <Lat flamma <*flagma
(~Lat flagrare) ‘vlammen, in brand staan’ (>N
flagrant) en Gr N8X(µα phlégma ‘brand, vlam,
gloed’; ook ‘slijm” (>N flegmatiek).
Vlasvink Oude volksnaam voor een aantal verschillende Vinkachtigen, maar de Kneu ⇑ was
hoogstwaarschijnlijk de eerste die de naam kreeg.
WLD geeft bij de naam van het lemma zes soorten
op: Kneu, Barmsijs, Groenling, Vink, Keep en
Pimpelmees, WBD vier: Kneu, Groenling, Vink en
Bosrietzanger, WVD drie: Kneu, Groenling en
Geelgors en Schaars 1989 geeft voor Vlasvinke
één soort op: de Groenling. Fries Flaaksfink ⇑ is
de officiële naam voor de Groenling.
Het eerste deel van de ss. heeft betrekking op
het voedsel: Vlaszaad =lijnzaad, zaad van Linum
usitatissimum). In eerste instantie waren (of nu
zijn nog) de volgende namen alle synoniemen: D
Flachsfink (Flasfink bij Turner 1544, Flachsfinck
bij Gesner 1555) en Leinfinck (=Linaria bij Gesner 1555), F Linotte (13e eeuw) (zie ook sub
Anutte, Linot, Renotje en Roodnootje) en E
Linnet (c.1530). Alle namen staan wel vooral
voor de Kneu. Idem Vlaschvink bij Houttuyn
1763, maar deze auteur kon het verschil tussen
Linnaeus’ Fringilla linaria en Fringilla cannabina

(terecht) niet begrijpen. De VK voert “vlasscher
fland. i. vlasch-vincke.”
Zie ook Herel.
vD 1961 geeft voor vlasvink ook ‘vlastrekker
uit den vreemde’, een ‘gastarbeider’ dus. De
lading hiervan is mij niet bekend. Ook niet die
van zuidN ‘meisje dat in een vlasfabriek werkt’.

Vlaszaaijer Noordbrabantse volksnaam voor
de Hop. Wickevoort Crommelin 1858 (in: Herklots, Bouwstoffen): “Upupa epops. Linn.: in
Noord-Brabant ook vlaszaaijer genoemd, omdat
hare komst in die provincie aan de landlieden te
kennen geeft dat de geschikte tijd om vlas te zaaijen aangebroken is.” April was/is de tijd om vlas
te zaaien [Kocks & Van der Poel 1981 p.Z197] en
april is ook de maand waarin de Hop terugkomt
[Vogelzang & Steinhaus 1987; DB 9: 171] De
naam komt qua bedoeling overeen met de naam
Bonenpotter in de Achterhoek [Schaars 1989
p.368], welke daar óók aan Koekoek en Wielewaal gegeven wordt. B&TS 1995 (p.158, 159) leggen niet het verband met ‘tijd om te zaaien, resp.
te poten’, maar verklaren de naam Vlaszaaier
wegens een onaangename reuk van het lijnzaad
(=Vlaszaad), die het met de Hop delen zou.
Vleethond Volksnaam (in Nieuwkoop, ZH)
voor het Woudaapje ⇑, evenals Blafhond ⇑. De
naam is gegeven naar de roep, die wel iets weg
heeft van het geblaf van een Hond (meer naar de
klank dan naar het ritme). Vleet zou kunnen
staan voor N vliet (=riviertje) (mnd vleet of fleet)
als aanduiding van de biotoop. Er zit echter een
‘luchtje’ aan deze naam, net als aan de naam
Woudaapje ⇑, die ook (nogal onzinnig) naar een
zoogdier verwijst. Als er van een verbastering
sprake moge zijn, dient zich als kandidaat voor
de oorspr. naam direct een ongeveer eender
klinkend ander woord aan: wedehoppe! (Zie
onder Woudhopje.)
Vlegenvanger Vleegnsnappert
Vlegenvängerke Vlegenpitser Namen voor
de Grauwe Vliegenvanger in resp. Achterhoek,
Twente en Limburg [Schaars 1989; B&TS 1995;
Rynja 1983]. Vlegensjneppe(r) komt in de Achterhoek (die aan Duitsland grenst) voor [Schaars].
Wüst 1970 spelt D Fleegenschnepper en geeft
bovendien de namen (/spellingen) Fleigensnepper en Fleiefänker (=‘Vliegenvanger’).
Het eerste element betekent ‘Vliegen-’; zowel
Vlieg als Vleeg komt voor in de Achterhoek, syn-

-VLEUGEL – VLIEGENVANGER

chroon met de ww.en vliegen en vlegen [kaartjes
in Schaars 1989 p.316 en 339].
De [ee]-klank in sommige achterhoekse/nederduitse woorden correspondeert met de [ie]-klank
in het N (en het D); zo is er deep (‘diep’, D tief),
neet (‘niet’, D nicht), leten (‘lieten’, verleden tijd
van laten, D ließen) en reet ‘Riet’ (zie Reettute).
Voor nederduits Deef ‘dief’ zie sub Diefje. Vgl.
ook achterhoeks Geetling/Gieteling ⇑, maar dit
correspondeert met [ei] in het nederduits (Geitlink, Gaidling etc.), en in de grondwoorden N
Geit en D Geiß.

met een gemeenschappelijk znw. ‘vlucht’. Het
ww. vlieten is ook verwant. Vgl. D fliehen, fliegen en fließen; E flee, fly en flow. Litouws plaukti
‘zwemmen’ geeft misschien het oer-idee van
‘vliegen’ weer: ‘zwemmen in de lucht’.
N vleugel <mnl vlogel, vluegel <mhd vlügel,
is afgeleid van de stam van ‘vliegen’ met achtervoegsel -el.
N vogel is etymologisch ws. wel verwant, maar
is vooralsnog niet probleemloos in de etymologie
van ‘vliegen’ in te passen. Zie Vogel.
N vlerk, vleder, vleer (in Vleermuis) is verwant
met ‘fladderen’, welk ww. eveneens vooralsnog
moeilijk met ‘vliegen’ kan worden verbonden.

-vleugel Onderdeel van een aantal vogelnamen
zoals Blauwvleugeltaling, Kortvleugelspotvogel
en Witvleugelstern. Voor de etymologie van
vleugel zie vliegen sub Vliegende Krodde.

Bonte Vliegenvanger

Vliegenvanger Algemene benaming voor een
viertal in N voorkomende soorten uit de geslachten Muscicapa en Ficedula. Fries Miggesnapper,
achterhoeks Vlegenvanger. Zie ook Fe(r)nienfreter. D Schnäpper <Fliegenschnäpper (vgl. sub
Vijgensnip), voordien Fliegenfänger.
Mnl vlieghenvangher komt voor in JvM c.1266:
vs.2682 Want hi al bi vlieghen levet,
Ende gaept wide daer hise hevet,
So datter hem in die kele
Te samen dicke vlieghen vele:
Dies heetmenne muscicapa,
Dats vlieghenvangher in Dietsche wel na.
ETYMOLOGIE N Vlieg <mnl vliege; achterhoeks/
limburgs Vleeg; mnd vlēge; D Fliege <mhd
vliege, vliuge, vleuge <ohd fliege, fliuga, flioga; E
Fly <middelengels flie <oudengels flēoge; noors/
zweeds/færøers/ijslands Fluga, deens/noors Flue
<oudnoords fluga; fries Mich (=Vlieg Muscidae)
is niet verwant, maar fries Flie (=Mensenvlo
Pulex irritans) vermoedelijk wel. Vlieg is afgeleid
van het ww. vliegen (zie sub Vliegende Krodde)
en Vlo (vermoedelijk) van het ww. vlieden.
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Vliegende Krodde Vliegende Pad Volksnamen voor de Nachtzwaluw ⇑, verwijzend
naar het geluid, dat men vond overeenkomen
met een Krodde =Pad; ws. heeft men daarbij
gedoeld op de ‘ratel’ van de Rugstreeppad Bufo
calamita. F Crapaud volant (F volant ‘vliegend’,
Crapaud ‘Pad’) (naar de lage gedrongen vorm, als
van een Pad, ook: F crapaud =‘lage leunstoel’).
De friese volksnaam Podûle (=letterlijk ‘Paduil’) combineert het Paddengeluid met de nachtelijke leefwijze (als van een Uil). Ook bestaat de
N volksnaam Vliegend Spinnewiel. Deze naam
is een metonymia.
ETYMOLOGIE N Pad <mnl pad(de), pedde; achterhoeks Pedde, Padde; westfries/fries Pod,
Podde (misschien niet verwant? vgl. Weijnen
1996 sub pôdde =‘vuiligheid’); mnd Padde,
Pedde; oudengels pad, padde; ijslands/noors/
zweeds Padda, färøers/deens padde <oudnoords
padda. ?>pad, patte (=‘voetzool’ (Kiliaan)) en
dan <F patte (vgl. poot sub Geelpootruiter). Ws.
geen verwantschap met N puit en nederduits
Pogg(e) ‘opgezwollen dier’, waarvan de etymologie veel verder terugvoert. (Padde en pogge
komen bij elkaar in oostfries poggenstol ‘paddestoel’ (vgl. idg *bu- sub Pongmieske).
Voor de etymologie van Krodde zie Krodde.
N ww. vliegen <mnl vliegen <oudnederfr fliugon; fries fleane <oudfries fliaga; D fliegen <mhd
vliegen <ohd fliogan, fliugan; mnd vlegen (zie
Vleegnsnappert); E fly <middelengels flien <oudengels flēogan; zweeds flyga, deens flyve, noors
fly, nynorsk fljuga, ijslands flúga <oudnoords
fljúga; <idg *pleuk <idg *pleu ‘vloeien, stromen,
meedrijven met de stroom; gieten, schenken’.
Vlieden en vliegen zijn verwante werkwoorden
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vanger: van N ww. vangen <mnl vaen <ohd/
gotisch fahan <idg *pank (Klankwet nr.7).

Kramsvogel
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Vlierscheut Noordbrabantse naam voor de
Kramsvogel [Albarda 1897 p.37] en/of Grote Lijster [kaartje in Swanenberg 2000 p.74]. Daams
1947 geeft “Vlierschuit” op (voor de Grote Lijster). De naam gold ws. oorspronkelijk voor de
Kramsvogel, want zelfs ten tijde van Albarda
1897 was de Grote Lijster nog een zeldzame
vogel; de Kramsvogel daarentegen was vanaf
oktober een talrijke wintergast, die de dan nog
voorradige Vlierbessen wel wist te vinden.
Voor Zwarte Vlierscheut ⇑.
Het element -scheut laat wat ruimte in de verklaring; mogelijk wilde de naamgever aangeven
dat de vogel met grote snelheid op de Vlierbessen
afkwam (afschoot).
ETYMOLOGIE Vlier (Sambucus): N Vlier <N
VLIER, VLIER-BOOM [Vierde Kiliaan c.1618]
<mnl Vlieder, vlier, vleder, vleer, vliender, vlinder [MH 1932]; achterhoeks Vlier, Vleer [kaartje
in Schaars 1987 p.272] <mnd Vleder <oudsaksisch *fliodar; D Flieder ‘Sering’; voor het boomnamen-suffix -der zie sub Tèrputje.
Vogel Algemene N benaming voor de klasse der
Vogels (classis Aves), en alleen in die betekenis
als naam op te vatten (bijv. tegenover de Reptielen), dus met een hoofdletter te spellen. In veel
andere gevallen zal het woord vogel niet die
streng-taxonomische betekenis hebben en kan
dan met kleine beginletter worden gespeld. Het
element vogel vindt men in menig soort- en
familienaam terug: zuidafrikaans Aasvoël ‘Gier’,
Alievogel ⇑, Baardvogels Capitonidae (E Barbets), mnl Braecvogel ⇑, Brandvogel ⇑, Brilvo gel ⇑, zuidafrikaans Bromvoël Bucorvus leadbea-

teri (Vigors) 1825, Dekfûgeltsje ⇑, DiomedesVogel (zie sub Kuhls Pijlstormvogel), Eidervo gel ⇑, Fregatvogel ⇑, Goudvogel ⇑, Hapvogels
Eurylaimidae (E Broadbill), Hopvogel (zie sub
Hop), IJsvogel ⇑, Jaarvogel (synoniem met Neushoornvogel), Kanarievogel ⇑, Katvogel Dumetella carolinensis (Linnaeus), Kraanvogel ⇑,
Kramsvogel ⇑, zuidafrikaans Kwêvoël Corythaixoides concolor (A Smith) 1833 (Grey Lourie
of Go-away-Bird), zuidafrikaans Kwêkwêvoël
(Camaroptera), Lakvogel ⇑, Liervogel (Menura),
Meivogeltje ⇑, Muisvoël (“naam door de Hollanders aan de Kaap de Goede Hoop gegeven aan
vogels van het geslacht Colius, omdat zij zachte
veeren hebben en langs den grond door de struiken voortschuiven” (WNT) [De Tollenaere 1997
p.94]), Neushoornvogels (Bucerotidae), Onweersvogels ⇑, Pestvogel ⇑, Piepvöggelke, Pijlstormvogel ⇑, Plaatvöggelken, Pronkvogel ⇑, Purpervoghel ⇑, Renvogel ⇑, Reus-Vogel ⇑, Rijstvogel
Padda oryzivora (Linnaeus: Loxia) 1758 (reeds bij
Houttuyn 1763 Rystvogel), Rupsvogel Campephaga (met verwijzing naar de rups in zowel de
N als de wetenschappelijke naam), Secretarisvogel ⇑, Slangenhalsvogel (Anhinga; zuidafrikaans Slanghalsvoël), Sneeuwvogel ⇑, Spotvogel ⇑, Steekveugel ⇑, Stormvogel ⇑, een ander
geslacht dan het Stormvogeltje ⇑, Struisvogel ⇑,
Trapvogel ⇑, de mythologische ‘Vuurvogel’,
Walghvoghel ⇑, Wevervogels (Ploceidae), Witvogel ⇑, Zee-Vogel ⇑.
Ook in de namen voor grotere groepen binnen
de klasse: Roofvogel ⇑, Stootvogel ⇑, Schreeuwen Klimvogels (Van Dobben 1957), Zangvogel ⇑,
Eendvogel.
Verder de ss.en broedvogel ⇑, trekvogel ⇑, standvogel (synoniem jaarvogel [HFP]), zwerfvogel naar
de tijd van voorkomen; bosvogel (Bosvogeltje
Cephalanthéra is de naam van een Orchideeëngeslacht), kustvogel, Landvogelen [Houttuyn
1763 p.11], moerasvogel [Voous 1992], StrandVogelen [Houttuyn], watervogel, weidevogel ⇑ en
zeevogel ⇑ naar de plaats van voorkomen (de
woorden zijn geen naam voor een taxon en worden daarom met kleine letter gespeld); loopvogel,
Ruid- of Ruigvogelen [Houttuyn 1763 p.11]
<mnl rudevogel ‘ruiende vogel’, waadvogel,
zwemvogel naar het gedrag (zonder taxonomische
implicaties); geluksvogel, kooivogel, lokvogel,
meivogel, siervogel (vD 1995), volièrevogel.
vD (1904/1970) geeft als betekenis voor vogel
ook: ‘eend’; dit is dan jagerstaal. In het beiers is
Vogel zelfs nóg meer gepreciseerd: ‘het mannetje
van de Eend’ [Schmeller 1872/77; Maak 2001
p.69]. Maak (l.c.) concludeert uit laat-ohd anutfogal ‘Woerd’ dat toevoeging van -fogal aan een
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vogelaar 1. (verouderd) vogelvanger [vD] 2. (amateur-)ornitholoog 3. geilaard
vogelarij 1. (verouderd) het vangen van vogels
en het rapen van eieren [Brouwer] <mnl
vogel(e)rie ‘(recht om) vogelvangst (uit te oefenen); voor de vogelvangst ingericht terrein’; 2.
het actief zijn van vogelaars
vogelasiel synoniem vogelhospitaal, gebouw
waarin vrijwilligers zieke en gewonde vogels
opvangen en verzorgen
vogelatlas boekwerk waarin alle vogels die in een
bepaalde periode in een bepaald gebied werden
waargenomen staan aangegeven middels kaartjes met de precieze (of minder precieze) locatie;
iedere zichzelf respecterende regio heeft tegenwoordig een door vrijwillige vogelwaarnemers
tot stand gekomen vogelatlas voortgebracht
vogelbadje klein stenen badje waarin een (kooi-)
vogel zich wassen kan; heb je Pietje z’n vogelbadje al ververst?
vogelbalg gedroogde en geconseerveerde huid van
een vogel waaraan de kleed kenmerken nog
goed zijn te constateren; vogelbalgen dienen
een wetenschappelijk doel, maar zijn niet zo
mooi als opgezette vogels
vogelbandje casettebandje (als geluidsdrager)
met vogelgeluiden
Vogelbekdier Ornithorhynchus anatinus
Vogelbes vD
vogelbeschermer vD
vogelbescherming [vD; Brouwer]
vogelbestrijding
vogelbevolking syn. vogelpopulatie
vogelbewaker
vogelboek zie vogelgids, vogelhandboek
vogelboekenschrijver
vogelboer boer wiens inkomsten (deels) voortvloeien uit een of andere bemoeienis met wilde
vogels die op zijn land voorkomen
vogelbout stuk gebraden of geroosterd vogelvlees
vogelbroedgebied 1. dat deel van het verspreidingsgebied van een vogelsoort waarin deze tot
broeden komt; 2. speciaal beschermd gebied
om vogels van verschillende soort rustig te
kunnen laten broeden
vogelchecklist geschreven of gedrukte lijst van
alle vogelsoorten (/vogeltaxa) uit een bepaald
gebied (meestal een land)
vogelclub club van mensen die zich op een of
andere manier met vogels bezig houden; soms
synoniem met vogelwerkgroep, vereniging
van vogelvrienden, birding association
vogelcholera zie vogelziekte
vogelcollectie collectie van opgezette vogels
en/of balgen in vogelmuseum of van particulier
vogelconcentratie concentratie aan individuele
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vrouwelijke vogelnaam (zoals ohd anut) een speciale manier was om juist de mannelijke tegenhanger aan te duiden en vervolgt dan met de nog
belangwekkender stelling dat dit eerder zo
gedaan werd met een ohd woord dat voor ‘draak’
stond. Beide stellingen echter zijn niet verder
bewezen; het ohd woord is zelfs hypothetisch:
geattesteerd is alleen ohd anutrehho, waaruit
*anut-trahho geconstrueerd is (vgl. Ganzerik sub
Gans).
Bij vogel in overdrachtelijke zin voor personen
is de betekenis lichtelijk ongunstig: Wat is dat
toch voor een (vreemde) vogel! (=een rare snoeshaan). Het verkleinwoord vogeltje daarentegen
heeft iets vertederends, iets meelijwekkends (De
vogeltjes voeren; een vogeltje voor de poes). Uit
het grote aantal verkleinwoorden voor vogelnamen (in veel talen!) valt af te leiden dat vogels bij
de mensen over het algemeen sympathiek aangeschreven stonden/staan.
ETYMOLOGIE N vogel <mnl voghel <oudnederfr vogal, gespeld uogal.
Hebban olla uogala nestas hagunnan / hinase
hic enda thu / wat unbidan we nu (of: wat unbidat
ghe nu) = ‘Nu alle vogels met nestelen zijn
begonnen / behalve jij en ik / waar wachten wij nu
nog op? (of: waar wacht gij nog op?)’ [kopie van
het origineel in Dautzenberg 1998 p.18] onl/oudnederfr, oudwestvlaams, c.1100; het handschrift
wordt te Oxford (VK) bewaard.
Zeeuws/westfries veugel <mnl vuegel heeft
zgn. spontane palatalisatie ofwel umlaut zonder
umlautsfactor [Van Bree p.8; Van Loey p.50].
Achterhoeks vöggelken ‘vogeltje’ en limburgs
vuggelke hebben, net als D Vögelchen, de
umlaut van de o aan de verkleiningsuitgang te
danken.
In de ss. *ortfocla ⇑ komt het woord in de 8e
eeuw voor [Schoonheim 2002].
D Vogel <mhd vogel <ohd fogal; gotisch fugls;
fries fûgel <oudfries fugel; E fowl (in de ss.en
waterfowl, wild-fowl) <middelengels foul <oudengels fugol; zweeds fågel, noors fugl <oudnoords fugl; oudsaksisch fugal; geopperd wordt
wel dat de grondvorm een l-dissimilatie is van
*flugl, waarna aangesloten kan worden bij het
ww. vliegen (zie sub Vliegende Krodde). {In *flugl komen twee lettergrepen voor met een l; door
nu in de eerste lettergreep de -l- weg te laten,
wordt deze gedissimileerd (=ongelijk gemaakt)
met de tweede.}
De volgende afleidingen en samenstellingen
met vogel- worden, omdat het woord vogel hier
niet als naam voor de klasse der Aves behoeft te
worden opgevat, in de meeste gevallen met
kleine letter gespeld:
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vogels; vogelconcentraties boven zee geven
dikwijls aan waar aan de oppervlakte zwemmende vis te vinden is
vogelcontroleur controleur Vogelwet
vog(h)elcooye (mnl) Eendenkooi [MH; Brouwer],
Vogelkooy [Houttuyn p.10]
vogeldaagje in het veld doorgebrachte dag met
het waarnemen van vogels
vogeldag door ornithologische vereniging georganiseerde dag die gewijd is aan de vogelstudie;
de Dutch-Birding vogeldag; de Belgische vogeldag
vogeldagboek dagboek waarin vogelwaarnemingen worden opgetekend; ten behoeve van de
vogelatlas werd het vogeldagboek van H.G.
door E.L. bewerkt
vogeldeterminatie de procedure waarbij van een
vogelsoort (in het veld of in de hand) correct op
naam gebracht wordt; ‘Bird Identification’ is
een Engelstalig boek dat speciaal gericht is op
vogeldeterminatie
vogeldichtheid
vogeldrinkplaats
vogelei
vogeleiland vD
vogelen 1.,2. vD; 3. vogels waarnemen
vogelencyclopedie
vogelenmest syn. vogelkesstront, vogeltjeskak;
in Brabant veel ss.en met vogele(n)- [WBD
2001];
vogelexcursie
vogelexpeditie
vogelexpert syn. vogelkenner
Vogelfamilie zie Vogeltaxon
vogelfanaat serieuze twitcher
vogelfauna vD
vogelfenologie
vogelfilm vogelfilmer
vogelfluitje vD
vogelfokker
vogelfoto(graaf)
vogelfotoparade
vogelgebied
vogelgedrag
vogelgeluid vD
vogelgeslacht zie vogeltaxon
vogelgids meestal geïllustreerd handzaam boekwerk(je) waarin de kenmerken van vogelsoorten vermeld worden
Vogelgierst Setária itálica
vogelgriep gevaarlijke virale infectie bij Kippen
in Zuidoost-Azië (januari 2004)
vogelgroep
vogelgroet Met vriendelijke vogelgroeten
vogelhaar ‘dons’ (Oostende; WVD)
vogelhandboek (vergeleken bij vogelgids) groter,

meest meerdelig boekwerk waarin de vogelsoorten van een bepaald gebied beschreven en
afgebeeld zijn; BWP (Engels) en HVM (Duits)
zijn in Nederland de meest gebruikte vogelhandboeken
vogelhandel(aar) vD
vogelhospitaal synoniem met vogelasiel
vogelhuis vD
vogelhuisje overdakte (houten) constructie die
vogels nestelgelegenheid of voedsel biedt
vogelhut in het veld gebouwde voorziening die
gelegenheid biedt zonder verstoring observaties aan vogels te doen
vogelinventarisatie
vogelinventariseerder
vogeljaar
vogeljacht vD
vogeljong jong van een vogel [WVD p.26]
vogelkalender kalender die opgesierd is met
vogelafbeeldingen [Brouwer]
vogelkastje; zie ook vogelkeske
vogelkenner vD
vogelkennis
Vogelkers Prúnus pádus
vogelkeske vogelkisje nestkastje [WLD]
vogelkijker 1. prismakijker; 2. persoon die naar
vogels kijkt
vogelknip vD
vogelkolonie
vogelkooi vD <mnl vogelcouw(e)
Vogelkruid Stellária média
Vogeltjeskruid Senécio vulgáris
vogelkunde vD
vogelkundige synoniem ornitholoog
vogelkweker
vogelland
vogelleven vD
vogelliefhebber vD
Vogellijm vD
vogellijn Bel de DBA-vogellijn!
vogellijst 1. lijst van door één waarnemer waargenomen vogeltaxa; 2. vogelchecklist van een
bepaald gebied
vogelliteratuur alle over vogels (/ornithologie)
beschikbare geschreven en gedrukte kennis
inclusief teken- en plaatwerk
Vogelluis vD
vogelmaand kalendermaand waarin vogels worden waargenomen; voor de meeste Nederlandse
vogelaars is mei wel de beste vogelmaand
vogelmalaria
vogelman 1. het mannetje van een bepaalde
vogelsoort; 2. iemand (een man) die vogels
bestudeert
vogelmarkt vD
Vogel-Marra benaming voor Nico Marra sr. door
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vogel erop; sommige filatelisten specialiseren
zich op vogelpostzegels
vogelprentenboek [Brouwer]
vogelpreparateur
vogelquiz quiz die de vogelkennis van de deelnemers test
vogelreis reis om vogels te zien
vogelreservaat vD
vogelrichtlijn
vogelring(er) vgl. ook ringvangst in Verantwoording: Termen
vogelringbaan synoniem Vinkenbaan
vogelringstation
vogelroer vD
vogelrots uit zee oprijzende rots waarop zeer veel
zeevogels rusten en nestelen
vogelrui
vogelschilder artistiek schilder die (knap) vogels
schilderen kan
vogelsilhouette op ruiten en ramen te plakken
plastiek (roof)vogelsilhouette ter voorkoming
van aanvaringen door vogels
vogelskelet [Brouwer]
Vogelsoort vD
Vogelspin vD
vogelsport het in het veld verzamelen van zoveel
mogelijk vogelkennis of vogelwaarnemingen
waarbij het accent valt op het sportieve karakter daarvan; bij de vogelsport trekt men zich
van mindere weerscondities meestal niet veel
aan
vogelstand vD
vogelsterfte sterfte onder wilde vogels als gevolg
van een vogelziekte of onverkwikkelijkheden
in het milieu
vogelstront <vogelenstront
Vogelstruis Struisvogel [Houttuyn 1763; vD
1904]
vogelstudie ornithologie
vogeltaxon categorie (onderklasse, orde, suborde, familie, onderfamilie, geslacht, soort of
ondersoort) van vogels; omdat het soms omstreden is of een bepaalde categorie van vogels
nu een soort dan wel een ondersoort uitmaakt,
is ‘vogeltaxon’ een handige term
vogeltekenaar iemand die (knap) vogels tekenen
kan
vogeltentoonstelling tentoonstelling van gekooide (doorgaans gekweekte) vogeltjes
vogeltijdschrift tijdschrift dat gewijd is aan de
vogelstudie
vogeltje vD
vogeltjesmars
vogeltocht wat lange of moeizame vogelexcursie
vogeltopografie het benoemen van de uiterlijke
lichaamsdelen van een vogel; stuit en teugel
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zijn arts, die daarmee aangaf de ‘juiste’ patiënt
voor te hebben; “Bent u dan de Vogel-Marra?”
vogelmeer meer(tje) dat speciaal voor (water-)
vogels is bestemd
vogelmelding schriftelijke, mondelinge en/of
elektronische melding van (de waarneming
van) een bijzondere vogel
Vogelmelk Ornithógalum umbellátum
vogelmest vD; zie ook vogelenmest
vogelmonitoring
vogelmoord
vogelmotief
vogelmuseum
Vogelmier Vogelmuur Stellária média
vogelnaam naam voor een speciale soort (/een
speciaal taxon) van vogels, hetzij een officiële
naam, hetzij een volksnaam; de etymologie
van sommige vogelnamen is nog nooit goed
uitgezocht
vogelnest vD
Vogelnestje (vD: vogelnest) Neóttia
Vogelnestzwam (vD) oudere naam voor het
Geel Nestzwammetje Crucibulum naeve;
(Vogel)Nestzwammetjes groeien op dood hout
en lijken op een miniatuur vogelnestje met
eitjes daarin
vogelnieuws nieuws over recente bijzondere
waarnemingen aan vogels
vogelobservatie het bewust bekijken van vogels
teneinde bijzonderheden aan uiterlijk of
gedrag te kunnen vaststellen
Vogelondersoort zie Vogeltaxon
vogelonderzoek(er)
vogelparadijs plaats waar vogelliefhebbers genieten van een grote verscheidenheid aan vogelsoorten
vogelparasiet
vogelpark parkachtig ingerichte dierentuin met
(exotische) vogels
vogelperspectief vD 1904, 1970. D Vogelperspektive (c.1800) <F vue d’oiseau, à vol d’ oiseau
vogelpest vD; zie ook vogelziekte
vogelplas zoetwaterplas waar (althans tijdelijk)
veel vogels komen om te rusten en/of te foerageren
vogelpoel
vogelpoep ontlasting van vogels
vogelpoepje klein stukje ontlasting van vogels;
er is een klein Nachtvlindertje, dat als mimicry
de vorm en kleur van een vogelpoepje heeft
vogelpoëzie [Brouwer]
vogelpoot vD
Vogelpootje Orníthopus perpusíllus
vogelpopulatie
vogelposter poster met vogels erop
vogelpostzegels postzegels met afbeelding van
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zijn vogeltopografische termen
vogeltransport
vogeltrek zie sub trekvogel
vogeltrekpost
vogeltrekpunt
vogeltrekstation gebouw waar men de vogeltrek
bestudeert
vogeltrektelling
vogeltuberculose zie vogelziekte
vogeltwitcher iemand die er speciaal op uit gaat
om waarnemingen te doen van zeldzame
vogelsoorten
vogeluitrusting niet in vD
vogelvakantie vakantie die geheel in het teken
staat van de veldornithologie of het kijken naar
vogels; soms synoniem met vogelreis
vogelvangst [vD; Brouwer]
vogelveer niet in vD
Vogelveerzwam Onygena corvina; de Vogelveerzwam is een vrij zeldzame kleine zwam (Ascomyceet) die op afgeworpen veren van vogels
groeit
vogelverschrikker vD
vogelvideo videoband waarop vogels te zien zijn
vogelvlucht vD
vogelvlug 1. vD; 2. syn. vlug ‘net in staat om te
vliegen’ (gezegd van jonge vogels) (in Gits
(WVl) [WVD p.30])
vogelvoer vD
Vogelvoet Vogelvoot Voggelvoot Veugeltjesgrös Hanepoot Echinóchloa crus-gálli [Schaars
1989]
vogelvriend 1. iemand die vogels vriendelijk
gezind is en voor vogels meestal een open oog
heeft; soms is een vogelvriend ook een vogelkenner en/of een vogelwaarnemer. 2. vriend
met wie men vogels kijkt
vogelvrij (1681) <D/mhd vogelfrei (1538) ‘aan
de vogels (Gieren) overgelaten’, gezegd van het
lijk van hem die in de ban gedaan was en niet
mocht worden begraven [VT 2000]
vogelwaarnemer man of vrouw die waarnemingen doet aan wilde vogels; synoniemen
vogelliefhebber, vogelaar, (amateur-)ornitholoog, (vogelvriend)
vogelwaarneming auditieve of visuele wn. van
een of meerdere individuen van een bepaalde
vogelsoort; de redactie van ons vogeltijdschrift
neemt uw vogelwaarnemingen graag in ontvangst
vogelwacht vD
vogelweide vD
vogelwereld vD
vogelwerkgroep zie vogelclub
vogelwet [vD; Brouwer]
vogelwijf vrouwtje van een vogel (Ruiselede

(WVl) [WVD p.10]; syn. pop
Vogelwikke Vícia crácca
vogel(en)zang vD
vogelziekte Vogelziekten voorkomen en genezen
titel van een boek (Stork z.j.); hierin o.a. vogelcholera, vogeltyphus (p.58), vogeltuberculose,
pseudo-vogelpest
vogelzwerm grote groep van dicht opeen levende
vogels

Vogelaarsuil Benaming voor de Uil (de Steenuil ⇑) waarmee vogelaars (in de betekenis ‘vogelvanger’) kleine vogels aanlokten (zoals Mussen;
meer sub Mussenuil) om deze te vangen [Rynja
1983; B&TS 1995]. Voor het aanlokken van Roofvogels (die men trachtte te vangen ten behoeve
van de Valkerij) werden Oehoes ⇑ gebruikt.
Volle Eend Benaming voor de Wilde Eend in
Oudenaarde en het Land van Waas (OVl), locaal
uitgesproken als Volle Eenze en Volle Ienze, en
in Rijsenhout (NH) [mededeling H Kampf
c.1960]. De naam zou vooral onder jagers bekend
zijn. Hiermee is in overeenstemming het feit dat
Volle Snip (=Watersnip) ook een jagersterm is
[B&TS 1995 p.109; B&TS noemen Volle Eend
niet]. De melding in WVD 1996 p.176 dat Volle
Eenze in Lokeren gebruikt wordt voor ‘Eend’
(=Eend in het algemeen) berust ws. op een misverstand: alleen de Wilde Eend Anas platyrhynchos heeft voldoende zwaarte om een ‘volle’ eend
te zijn: de andere soorten zijn kleiner en dus lichter van gewicht en hebben daarom bij de jagers en
kooikers namen waarin een breuk (een half of
twee-derden) verwerkt zit (bijv. Halfje of zelfs
Vierling ⇑ (‘Wintertaling’). Het grote gewicht van
de Wilde Eend ten opzichte van de andere
inheemse Eendensoorten is de reden van de
vlaamse naam Blokeend ⇑ en (ws.) ook D Stockente [mb.99C,5].
ETYMOLOGIE N vol <mnl volle, vol (c.12201240), vul (c.1265-1270) [VT], volgens Sijs 2001
ook in de Wachtendonkse Psalmen (10e eeuw),
maar exacte spelling staat niet vermeld; <oudnederfr foll; oudsaksisch ful; fries fol <oudfries ful;
D voll <mhd vol <ohd fol; E/oudengels full;
noors/zweeds full <oudnoords fullr; gotisch fulls.
Lat plēnus; R B@:>Z6 pólnyj <oudslavisch
plunu; litouws pìlnas; kymrisch (welsh) llawn
<oudiers lān (de begin-p valt hier weg); oudindisch prna. Idg *plno. Verwant zijn N veel,
implementeren (<Lat implēre) en misschien ook
N volk.

VOOGD-ZIEN-HOUNDER – VOSGANS

Voogd-zien-hounder Groningse volksnaam
voor de Zilvermeeuw. Letterlijk: ‘de Hoenderen
(Kippen) van de voogd’. De voogd was de voogd
van Rotterumeroog, die de eieren van de Zilvermeeuw raapte en deze in de hele provincie Groningen verkocht [VPG p.223]. Een andere naam is
Spiekster Hounder, naar het plaatsje Spijk (Gr).
Zie ook Zeekip.

voorke, forc (?<ohd furka of ?<oudf furcke, forque) <Lat furca (>It forchetta). Er is ook oudnoords forkr ‘met ijzer beslagen stok’ [VT]. Voor
staart zie sub Staartmees. Voor Meeuw, zie
aldaar.

Vorkstaartplevier Glareola pratincola (Linnaeus: Hirundo) 1766. (1) Een Plevierachtige
vogel met diep gevorkte staart. Een oude N naam
is daarom Zwaluw-plevier [Schlegel 1858 p.399].
Fries Swellesturtwilster ⇑. Er zijn nog andere
soorten uit het geslacht Glareola, die ook Vorkstaartplevieren (in algemene zin) worden genoemd (2). (Schlegel 1858 gebruikte zijn naam
ook in algemene zin). Schlegel 1828 bespreekt
kort het geslacht Glareola, maar noemt geen N
naam (“is vooral menigvuldig in Hongarijë”).
In N komt, iets minder zeldzaam dan G. pratincola, ook de Steppevorkstaartplevier ⇑ voor.
Zie voor staart onder Staartmees en zie Plevier.

Vorkstaartmeeuw
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Vorkstaartmeeuw Larus sabini J Sabine 1819.
Synoniem Xema sabini. Arctische Meeuw die
onze kust op de trek soms aandoet en die in
afwijking van de andere Meeuwen een licht
gevorkte staart heeft. In Albarda 1897 en Snouckaert 1908: Sabine’s Vorkstaartmeeuw. Joseph
Sabine (1770-1837) was een E ornitholoog, die
de soort beschreef in de verzameling dieren die
William Edward Parry (1790-1855) van zijn reis
naar de Noordpool in 1818 had meegenomen.
Hij noemde de soort naar zijn broer Sir Edward
Sabine (1788-1883), natuur- en sterrenkundige.
Met het geleidelijk toenemen der wn.en aan de
kust der Lage Landen werd de oude N naam kennelijk te lang bevonden. Aangezien de naam
Vorkstaartmeeuw voldoende discrimineerde,
werd Sabine’s weggelaten, i.t.t. de namen in veel
andere talen: E/Am Sabine’s Gull, daarnaast de
Am volksnaam Fork-tailed Gull, deens Sabinemåge, noors Sabinemåke, tsjechisch Racek
° F Mouette de Sabine [Schlegel 1844] Sp
Sabinuv,
Gaviota de Sabine, It Gabbiano di Sabine (Gabbiano a coda forcuta).
Fries Swellesturtmiuw ⇑ en de oude D naam,
Schwalbenschwanz-Möve [Schlegel 1844] geven
met ‘Zwaluwstaart’ het gevorkte aspect van de
staart (wat overdreven) weer. De huidige D naam,
Schwalbenmöwe, is vrijer maar vager. Voor de
(mogelijke) betekenis van de oude wetenschappelijke naam Xema, zie sub Terek Ruiter.
ETYMOLOGIE N vork <mnl vorke (1240),

Vosgans Alternatieve naam voor de Nijlgans ⇑,
ws. naar de kleur van de vogel, als van een Vos
Vulpes. Het is in feite de vertaling van de wetenschappelijke genusnaam Alopochen van de Nijlgans: Gr V8fB0> alópex ‘Vos’ en Gr PZ< chen
‘Gans’ ⇑). Schlegel 1844 (p.111) noemt toenmalig
D Gemeine Fuchsgans (D Fuchs ‘Vos’) en F Oierenard d’Égypte (F Oie ‘Gans’, F Renard ‘Vos’;
vgl. N Reinaert de Vos <oudnederfr Reginhart).
Vosseneend [vD 1904] en misschien ook Vosgans [vD 1904] zijn echter ook naar de Bergeend
(en/of de Casarca?) verwijzende namen; It Volpoca ‘Bergeend’ (It Volpe ‘Vos’, Oca ‘Gans’). Zie
ook sub Bergeend ⇑ en Holeneend ⇑.
Buekers c.1910 (p.232) gebruikt de naam van
het lemma voor de Casarca ⇑.
ETYMOLOGIE N Vos <N VOS, VOSSE, VOSCH
[VK c.1618] <mnl vosse, voos, vos (1210-1240
[VT]); (<)oudnederfr vus (Wachtendonkse Psalmen, 10e eeuw [vDE; Sijs]; fries foks(e), fos; D
Fuchs <ohd fuhs; E Fox <oudengels fox; westgerm *fuhsa; al deze woorden hebben een s-suffix
[Kluge 1899 § 28]. Zonder dit suffix: N (dial.)
vooi, fooi, voei, voe, veu ‘vrouwtjes-Konijn’; mnd
vō, D Fohe <mhd vohe <ohd foha ‘wijfjes-Vos’,
gotisch fauho, oudnoords fóa, orkneys fúa
(<germ *fuhōn) [De Vries 2000]; R BJN poech
‘dons’; litouws paustis ‘dierhaar’, avestisch pusā
en sanskriet puccha ‘staart’ <idg *peuk ‘dicht
behaard, harige staart’. Het s-suffix zit ook in N
Los, Das (mogelijk) en in zweeds bjässe ‘beer
(van een vent)’ [mb.00E,40; me.030727].

VOSSE MEREL – VREKEL

Vosse Merel Volksnamen voor de Zanglijster
resp. Grote Lijster in Kasterlee (A) resp. Blauwberg [Swanenberg 2000]. Het eerste element betekent ‘voskleurig, ros, geelrood’ [Cornelissen &
Vervliet 1899-1903]; het zal duiden op de kleuren aan de Zanglijster. Voor de Grote Lijster past
de naam niet, want die heeft die kleuren niet.
Merel wordt hier als synoniem gebruikt met
‘Lijster’.

voren’). De betekenisontwikkeling is gebaseerd
op ‘ruimtelijke scheiding’; éérst liep de leider een
klein eindje voor zijn leger uit, later werd de
afstand zo groot zijn hij van zijn achterban vervreemdde.
Klankwet nr.10 is van toepassing, als de -o- in
Gr prómos een korte is; p > f is Klankwet nr.7.
Het verschijnsel van de -b- in D frembd heet:
epenthese; Weijnen 1996 geeft als voorbeeld
westnoordbrabants omblaog (‘omlaag’).
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Vreemdeling Boekennaam voor de Ortolaan ⇑
in Groningen; ws. oudste vermelding in Gavere
& Bemmelen 1856. Nadien werd dit gegeven
herhaald in Schlegel 1858, Albarda 1897 en nog
meer publicaties. Maar VPG 1983 vermeldt (op
p.50) dat men de naam niet in Ter Laan 1929 of
in eigen verzameling heeft bevestigd gezien. Des
te merkwaardiger dat VPG de naam wél in het
gronings dialect omgezet heeft en als Vrömdeling (onder de Ortolaan op p.337) vermeldt.
De naam is ongetwijfeld goed gemotiveerd: de
Ortolaan zal ten tijde van de naamgeving in Groningen en het grootste overige deel van ons land
een zeldzame, maar tóch af en toe aan te treffen
soort geweest zijn, een gast uit den vreemde, met
vrij spaarzame hernieuwde kennismaking. Wél
zal dit ook wel voor sommige andere vogelsoorten gegolden hebben, en daarom zal de naam
Vreemdeling misschien ook wel op andere
‘vreemdelingen’ zijn toegepast. Dit gold zeker
gedurende enige tijd voor delen van het D spraakgebied. Zo zei Gesner (1557) onder de Ortolaan:
“Dieses ist ein frembder Vogel, in Italia umb
Bobonien gemein, zu Teutsch kan er ein welscher Gilbling genennet werden” [HG p.I-143]
maar er was bij Gesner ook sprake van Frembde
Fincken, Frembder Falck, frembde Atzel, frembde oder Welsche Käutzlein, en elders van frembde Endt (zie sub Eider). Wüst 1970 noemt D
Frembdling als oude naam voor de Slechtvalk.
De N naam Vreemdeling zal vermoedelijk uit
het D zijn overgenomen of op het D zijn geïnspireerd; het is dan ook minder toevallig dat dit in
Groningen gebeurd is, want deze provincie
grenst aan het D taalgebied. [Wilms 010726,5]
ETYMOLOGIE N vreemdeling =bnw. vreemd +
achtervoegsel -ling ter aanduiding van een persoon; N vreemd <mnl vreemde, vremde, vreemt,
vremt <oudnederfr fremithi; D fremd (ouder D
frembd) <mhd vrem(e)de <ohd fremidi, framidi,
framadi; gotisch framaþ(ei)s; oudnederfr/oudsaksisch/ohd/ oudnoords fram ‘weg, ver, verder,
voorwaarts; uit’ (>zweeds/ijslands/noors fram);
dit verwant met Gr BD`µ@H prómos ‘voorste,
voorvechter, leider’ (Gr BD` ‘voor(aan), naar

Vreeuwer Wreeuwer Freeuwer Breeuwer
Braiwer Westvlaamse namen voor de Keep,
afgeleid van het mnl ww. wreeuwen ‘schimpen’
[MH 1932], ws. duidend op de lokroep “kèèp” die
men als schimpend zou kunnen opvatten. Weijnen 1996 geeft onder het trefwoord wreeuwer
(=vreeuwer) een dergelijke etymologie, maar
komt onder het trefwoord vreuwer tot een
andere etymologische lezing: zou misschien van
mnl vervreuwen, vervreeuwen ‘van koude verkleumen of verstijven’ komen. De eerste etymologische lezing lijkt mij de juiste, aangezien de
Keep ook andere namen heeft die naar zijn geluid
verwijzen: zie Schremer ⇑ en Kwèker (zie sub
Kweak).

Sperwer

Vrekel Vriekel Oostlimburgse volksnaam voor
de Sperwer [WLD] resp. groningse volksnaam
voor “Sperwer of Havik, géén Valk”, vermeld
door Molema 1887 [VPG 1983 p.50]. De namen
zijn wegens hun kleine verspreidingsgebied van
elkaar geïsoleerd; er zijn geen andere germ equivalenten bekend, tenzij ablautend zweeds Vråk
‘Buizerd’.

vervolg VREKEL
ETYMOLOGIE W de Vries [1895 in Weijnen
1996; latere aantekeningen in Reker 010903] wil
gronings Vriekel gelijkstellen aan oudfries *wrikil behorend bij oudfries wreka ‘wreken, stoten’
(wat impliceert dat de naam vóór de 16e eeuw
gevormd moet zijn, want toen werd er nog fries
gesproken in het groningse Westerkwartier; het
woord *wrikila moet ook wel zo oud, zelfs veel
ouder zijn, want de vorming van het nomen
agentis middels het suffix -ila is een oud fenomeen – ouder dan de vorming van het nomen
agentis door het suffix -âri (=N -er) [Suolahti
p.XXI] – en bovendien berust de overgang van e
(in *wrekila) naar i op Klankwet nr.11 (zie
aldaar), een zeer oude germaanse klankwet). De
betekenis van idg *wreg is: ‘stoten, vijandig vervolgen’; bij Roofvogels plausibel (de gedachte aan
‘wraak’ is bij Roofvogels niet van toepassing). De
Vries vergelijkt met limburgs Vreekel “kleine
sperwer” (Valkenburg, 1918) [Wrekel, Vrekel in
WLD 2001 p.195]. De ē hierin zou kunnen berusten op rekking van oudwestgerm korte i naar onl
lange ē (zoals bij weduwe) (fries Vrikl en widdo
corresponderen dan met Vrekel en weduwe).
Zweeds Vråk ‘Buizerd’ staat ws. in ablaut (zoals N wraak bij wreken) tot oudn reka (<vreka)
‘drijven, jagen, wreken’ en is identiek met (of
anders verwant met) oudn rák ‘het (op)drijven
van het vee’ [AEW]. Opmerkelijk is dat de scandinavische talen ook Våg ‘Buizerd’ hebben (<oudn
vákr [AEW]), welk woord de r mist, net zoals N
Wiekel ⇑ ten opzichte van Vriekel de r mist. Dit
kan toeval zijn.
De uitgang -el in Vriekel en Vrekel is dus volgens W de Vries geen frequentatiefsuffix.
Een andere zienswijze is dat Vriekel (/Vrikl)
met het ww. wrikkelen (nederduits wriggelen)
kan verbonden worden. Dit ww. is het frequentativum van wrikken, en daar heeft het bidden van
de Torenvalk veel mee gemeen: de slaande vleugels zijn het bewegende (krachtzettende) deel,
het stilhangend of zwak schommelend lijf het
‘gefixeerde’. Limburgs Vrekel zou dan via *Vreikel en *Vrikel op dezelfde manier ontstaan
kunnen zijn als limburgs vreigel ‘wringhout’,
vreigele ‘onrustig zitten draaien, redetwisten’ en
vreilen, vrellen ‘wringen, te vast binden’, woorden die verwant zijn met mnl wrigen ‘draaien’
[Weijnen 1996]. Een secundaire ¯e treft men ook
aan bij vlaams wrekelen ‘met de riemen wrikken’
[NEW sub wrikken].
Aangezien de naam Vrekel uitsluitend voor de
Sperwer wordt opgegeven, moet de betekenis
anders zijn dan voor de Torenvalk (in Groningen) hierboven wordt verondersteld. Te denken
valt dan aan de betekenis ‘(de prooi) de nek
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Ter Laan 1929 volgt Molema niet geheel ten
aanzien van de betekenis: hij geeft voor de naam
Vriekel “valk, sperwer of havik” [Wilms
990704,4]. De naam komt volgens Ter Laan
voor op ’t Hogeland en in ’t Westerkwartier. VPG
heeft de naam níét uit eigen onderzoek naar de
groningse vogelvolksnamen kunnen bevestigen;
waarschijnlijk omdat de Havik in Groningen
zeldzaam was, is de naam in VPG nu alleen onder
de Sperwer genoemd (dus op basis van de vermelding door Molema). Weijnen 1996 noemt Vrikl,
Vriekel (gronings) en geeft als omschrijving
“havik, roofvogel, wreedaard”. Hier staat een etymologie van de naam (naar W de Vries 1895). Het
uitdrukkelijk stellen door Molema dat de naam
Vriekel “géén Valk” voorstelt, zal een reden hebben: in delen van Groningen is de (algemeen
voorkomende!) Torenvalk bekend onder de
naam Wiekel ⇑, en die naam lijkt erg op Vriekel.
De naam Vriekel was niet bekend aan Gavere
& Bemmelen 1856, die een lijst van groningse
vogels samenstelden en daarbij ook alle hun
bekende groningse volksnamen opsomden.
Bij de opgaven zoals hierboven omschreven
is de volgende ornithologische/avifaunistische
overweging aan te houden: Sperwer en Torenvalk
werden en worden zeer veelvuldig door de
gewone mensen verward. ’s Zomers was en is de
Torenvalk een veel geziene en door zijn ‘bidden’
boven de open velden opvallende Roofvogelsoort.
De Sperwer daarentegen was ’s zomers in Groningen in de tijd van Gavere & Bemmelen waarschijnlijk zo goed als afwezig (zal toen wél een
algemene wintergast geweest zijn). Maar wat
schrijven Gavere & Bemmelen in 1856 ?: “De
Sperwer is gedurende het geheele jaar de algemeenst voorkomende Roofvogel in de geheele
provincie. Broeit overal algemeen.” [VPG 1983].
Dit nu is nauwelijks mogelijk en uit latere bronnen, de één nauwkeuriger dan de ander [Albarda
1897; Van Veldhuizen 1928], blijkt dan ook dat
zelfs deze ornithologisch geïnteresseerde heren
zich ws. vergisten, en met de “Sperwer” de
Torenvalk moesten bedoeld hebben! Hetzelfde
kan gegolden hebben voor degeen, die het eerst
de naam Vriekel in de mond nam: er kan hem de
naam Wiekel voor de geest gezweefd hebben,
welke naam toen algemeen gebruikt zal zijn voor
de Torenvalk, maar waarschijnlijker nog voor
Torenvalk (’s zomers) en Sperwer (’s winters)
samen! Pas in een later stadium zullen de namen
Wiekel en Vriekel nog weer eens vergeleken zijn
en zal men, ervan uitgaande dat er een onderscheid zou zijn, ‘beslist’ hebben dat de Vriekel
“beslist géén Valk” (dat was dan wél de Wiekel)
moest zijn.

VRIESGANS – VUURKEELTJE

omdraaien, wurgen’.
Het ww. wrikkelen/wriggelen verschilt van de
friese ww.en wigelje, wiggelje en wikelje ‘bidden’
door de aanwezigheid van een zgn. emfatische r
(zegt NEW1 1992). Deze zou vaker een rol spelen
bij vergelijkbare (werk)woorden2. Het beeld bij
Vriekel is dan (slechts) licht verschillend van het
beeld bij Wiekel ⇑. Beide hebben met het eigenaardige bewegen in de lucht te maken. Het valt
moeilijk te zeggen, of deze beelden beide primair
aanwezig zijn geweest, of dat er van beïnvloeding
van de één op de ander sprake is.
Een verbastering kan, behalve door de (geïntroduceerde) r als een emfatische r op te vatten, ook
nog verklaard worden door te veronderstellen dat
de verbasteraar een woord als wreed door het
hoofd heeft gespeeld, waarna hij de beginletters
wr- op een reeds bestaande Roofvogelnaam (Wiekel) heeft geprojecteerd (>*Wriekel >Vriekel).
Conclusie: De vorming van Vriekel en Vrekel
zoals W de Vries zich voorstelt is een afleiding
van idg *wreg (oudfries wreka ‘wreken, stoten’;
oudsaksisch wrekan ‘wreken, straffen’ (ook ‘stoten’?)) middels het nomen-agentissuffix -ila. Het
veronderstelt een hoge ouderdom van de betreffende namen. De tweede lezing gaat uit van een
jongere formatie (<wrigen, wrikkelen). Een incidentele verbastering van een andere naam (Wiekel) mag voor Vriekel ook niet worden uitgesloten.
1
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De Tollenaere ziet geen verband via een emfatische r [VT 2000; DT in litt.].
Qua vorming is te vergelijken met de woorden
(school)frik en figgelen [NEW 1992]. Hoaneschrobber en Haneschop ‘Buizerd’ verschillen
ook in een (emfatische?) r.

Vriesgans Vriezegans Zeeuwse en vlaamse
naam voor ’s winters ter plaatse verschijnende of
doortrekkende Ganzen (in het algemeen), die er
kennelijk op duiden dat het gaat vriezen [Beekman et al. 1986; Rogiers 1988; B&TS 1995; WVD
1996]. De naam kwam al in oudere bronnen
voor, zoals De Bo 1873/1892, Loquela 18811895, Joos 1900, Lievevrouw-Coopman 19501955. Qua benoemingsmotief is de naam dus
licht verschillend van de naam Winterganzen op
Schouwen [Beekman et al. 1986].
WVD noemt met hetzelfde eerste samenstellend deel ook Vrieseend [Teirlinck 1908-1922
i.v. duiker]; welke soort Eend dit precies is, wordt
niet vermeld, maar ook hier zal het een de winter
aankondigende trekvogel betreffen; ook hier is er
de ‘tegenhanger’ Wintereend ⇑.

Vuurgoudhaan Vuurgoudhaantje Regulus
ignicapillus (Temminck (Brehm): Sylvia) 1820.
ZuidN Vuurhaantje, fries Fjoertúfke ⇑. Het element vuur in de naam wijst er op dat de oranje
kruinstreep bij het volwassen % fraaier van tint is
dan bij het Goudhaantje, iets wat door de N
naamgever Coenraad Jacob Temminck (17781858) tot uitdrukking is gebracht in zowel de
wetenschappelijke naam (Lat ignis ‘vuur’; Lat
capillus ‘(hoofd)haar’; hier: ‘veren van de kop’)
als in de N. D (Feuerköpfiges Goldhähnchen
[Schlegel 1844]) en E (Firecrest). F Roitelet triplebandeau [Schlegel 1844; C&C 1995] omschrijft
het verschil met het Goudhaantje ⇑: bij het
Vuurgoudhaantje zijn er in totaal drie lichtgekleurde strepen over de lengte van de kop i.t.t.
één, precies over de kruin, bij het Goudhaantje.
Sp Reyezuelo listado (letterlijk ‘gestreept koninkje’) verwoordt het verschil met Reyezuelo sencillo (=Goudhaan, letterlijk ‘onopgesmukt
koninkje’; vgl. wetenschappelijke naam inornatus van de Bladkoning) iets anders. WBD en WLD
behandelen de soort niet. Dit illustreert de
slechte bekendheid bij het volk.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 noemen
de soort als 27e en laatste (toegevoegde!) Motacilla: “Motacilla Ignicapilla, BREHM – De vuurkleurige gekuifde Kwikstaart.” Schlegel 1852:
Het vuur-goudhaantje.
ETYMOLOGIE N vuur <N vuer, vier [VK c.1618]
<mnl vuur, vier (Bern. c.1240) <oudnederfr fuir;
fries fjoer (mv. fjurren; fjurke ‘vuurtje’) <oudfries fiur; nederduits Füür <oudsaksisch fiur; D
Feuer <mhd viur, viuwer <ohd fiur; E fire
<oudengels fyr; <westgerm *fuir; noors/zweeds
fyr <oudnoords fýrr; gotisch fōn ‘vuur’ is verwant,
maar méér nog met N vonk; Gr pûr (>N pyromaan); middeliers ūr ‘nieuw, fris’ <oudiers ur
‘vuur’; <idg *peuor (vgl. Klankwet nr.7), mogelijk een verlenging van idg *peu- ‘reinigen’ (vgl.
de betekenis van het middelierse woord) (vgl. Lat
pûrus ‘rein’) [VT]. Voor de etymologie van goud:
zie onder Goudhaantje; voor die van -haan(tje),
zie aldaar.
Vuurkeeltje Oude N naam, bij Schlegel 1858,
voor de Roodkeelnachtegaal ⇑. In een eerdere
publicatie van Schlegel, nl. in 1844, gebruikte
deze alleen de F en de D naam voor deze soort; de
F luidde Gorge en feu calliope en de D Gemeines
Feuerkehlchen. Schlegel wist dat deze siberische
soort toevallig eens in Europees Rusland was
waargenomen. Voor -keeltje zie aldaar.

WAAIERSTAARTRIETZANGER – WAARLAMKE

Waaierstaartrietzanger Cisticola juncidis
(Rafinesque: Sylvia) 1810. Zanger met een waaiervormige staart uit het Middellandse-Zeegebied, die meer aan Gras dan aan Riet gebonden
is. Daarom is de onderhavige naam willens en
wetens vervangen door Graszanger. De soort
werd in augustus 1973 voor het eerst in N opgemerkt [De Ridder 1974] en broedt sindsdien af en
toe in de Lage Landen. De onderhavige naam vinden we bij Kist 1954 en NAE 1958 als officiële N
naam. Voous 1960 (p.221) vermeldt: “Waaierstaart- of Grasrietzanger.”
In baltsvlucht spreidt de soort regelmatige de
staart alsof het een waaier is. Het benoemingsmotief is gelijk in E Fan-tailed Warbler (fan ‘waaier’).
Bij de baltsvlucht laat hij een doordringend monotoon “tsip” horen (vanwaar ws. catalaans Trist als
onomatopee). Het is dan ook opmerkelijk dat de
soort pas relatief laat voor het eerst wetenschappelijk beschreven is (door de It natuuronderzoeker
Schmaltz Constantine Samuel Rafinesque, die
leefde van 1783 tot 1840) [Coomans de Ruiter
1947 p.162].
ETYMOLOGIE N waaier <N waaien <mnl waeyen; fries waaie <oudfries waia, waya; mnd
wēien; D wehen <mhd wæjen <ohd wāen;
oudengels wāwan; gotisch waian. Buiten het
germ: Lat ventus ‘wind’ en Lat vannus ‘wan,
mand waarover geblazen wordt ter scheiding van
kaf en koren’; vgl. Vanellus sub Kieviet). Ook E
fan <oudengels fann <Lat vannus. Idg wortel
*wē. Hiervan stammen ook de woorden weer,
wind en mogelijk winter (vgl. sub Wintereend)
en wiek (vgl. sub Koperwiek).
Waarlamke Officiële friese naam voor de
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Watersnip ⇑, overeenkomend met de volksnaam
Weerlam, Weerlamke ⇑ elders [Boersma 1972].
Het element -lam(ke) is bepaald door het blatend
geluid, als van een Lam of Geit, dat de soort tijdens de balts maakt (vgl. Maailamke en Hemelgeit, vgl. ook sub Bokje). De naam komt in de
volgende spellingsvormen voor: Waerlamke,
Wearlamke, Weerlaompien [De Vries 1912 en
1928], Wjerlamke [ViF p.654; Zantema 1992].
Het eerste element waar- wordt door B&TS 1995
in verband gebracht met de vermeende komst
van (slecht) weer. Deze zienswijze wordt veroorzaakt, doordat in de friese folklore gold: “As de
Waerlamkes bletterje, is der Noardewyn op til”
[De Vries 1928 p.100; ook ViF p.654 en Zantema
1992 p.1154]. Ook komt dit element sterk overeen met het friese woord voor ‘weer, weersgesteldheid’, dus lag het voor de hand een
betekenisrelatie te veronderstellen. Echter, even-

WAARD – WACHTER

min als dit met het element waar- in fries
Waarûle ⇑ het geval is, is ook met ‘waar-’ in
Waarlamke oorspronkelijk ‘het weer’ bedoeld.
Het zou ook niet logisch geweest zijn, want
‘weer’ is neutraal; slecht weer of mooi weer, dáár
gaat het de mensen om. Vandaar dat woorden als
‘regen’, ‘storm’, wellicht ook ‘sneeuw’ en ‘ijs’, in
vogelnamen, wél exact aangeven wat de mensen
te wachten staat bij ontmoeting met een soort
met dat woord in zijn naam.
ETYMOLOGIE vDE 1993 geeft dat het eerste lid
“weer = gesneden ram” is. Een Weerlam zou
dan een jonge gesneden Ram moeten zijn, gezien
-lam. Of zo’n mannelijk Lam nu wel of niet
gecastreerd werd, zal voor het type geluid dat hij
maakte niet zoveel uitgemaakt hebben; maar dit
geluid, dit blaten, deed de naamgever aan het blaten van de Watersnip denken en omgekeerd.

Waard Algemene benaming voor het ‘mannetje van de Eend’ [vD 1904]; heterofoon van
Woerd ⇑ en Woord.
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Waarûle Friese naam voor de Steenuil, maar
ook wel voor de Kerkuil [De Vries 1911-1912 en
1928 Waer-ûl(e); ViF 1977 p.871 Waerûle; Zantema 1992 p.1155 Waarûle]. De uitleg die B&TS
1995 geven bij deze naam is ws. ingegeven door
de bijbetekenis van waarûle, nl. “(6) iemand die
weer en wind trotseert”. Er behoort zelfs een ww.
bij: waarûlje =‘bij nacht en ontij op pad zijn’. Er
is nog een andere betekenis van waar-ûle, nl. die
van “(5) spook/tovenares dat/die bij nacht en
ontij rondzwerft [rondwaart]” [Zantema]. Deze
betekenis ligt aan de basis van de vogelnaam!
Zowel Steen- als Kerkuil worden door het bijgeloof beschouwd als waargeesten =rondwarende
geesten van gestorven mensen (zie ook sub Bosuil en Ruigpootuil). Dit ws. vanwege hun nachtelijke leefwijze, hun muisstille vlucht en hun
‘ijselijk’ geschreeuw (of ‘gezucht’ in het geval van
de Kerkuil). Uilen zullen over het algemeen niet
speciaal bij slecht weer op jacht gaan. Zij zullen
integendeel vooral op mooie zomeravonden door
de mensen zijn opgemerkt. De bijbetekenis (6)
als voren omschreven, zal door een onjuiste
interpretatie van het woorddeel waar- (<fries
waer-) zijn ontstaan.
ETYMOLOGIE fries waarje / N waren (=rondwaren): <N waren (=‘wandelen’ bij Kiliaan [NEW])
<mnl *waderen (?= zwerven).
NEW 1992 vergelijkt met D wallen (=D
Wallfahrt machen = N een pelgrimstocht
maken) en niet met D wandern (=‘rondtrekken’

(vgl. D Wanderfalke ‘Slechtvalk’).

Wachtel Mnl naam voor de Kwartel ⇑; variant
Wachtele [MH]. Schlegel 1858 noemt de naam
van het lemma als N volksnaam, maar geeft geen
locatie op.
WBD 2001, WLD 2001, WVD 1996 en Schaars
1989 geven de naam met wisselende frequenties
op (kaartjes in WBD en WLD), met als varianten
Wachel, Waggel en Jaggel [WBD], Wachel,
Wachele en Wachtele [Schaars] en Kwachtel
[WVD].
De etymologie zal (ongeveer) zijn als die voor
D Wachtel: <mhd Wahtele <ohd wahtala, een
zuivere onomatopee naar de driedelige roep van
de soort. De l in de naam heeft een verkleinende
functie [Mackensen 1985; Weijnen 1996]. Zie
ook sub Kwakkel.
Wachtel-havik Valkeniersterm (ws.) bij Le
Clercq 1776 (p.72), die náást deze soort óók “de
Valk, de Giervalk, … de Sakkervalk, de Smeerle,
de Sperwer of Wikel, en de Havik” noemt. Het is
dus onduidelijk welke soort met de naam van het
lemma werd bedoeld. Zie ook Kwartelvalk,
welke toch haast de zelfde soort zou moeten zijn.
Wachtelkoning Volksnaam in Gelderland bij
Schlegel 1858 en officiële N naam bij Albarda
1897 voor de Kwartelkoning ⇑. Als volksnaam
lijkt Wachtelkoning nu zeldzamer dan de naam
Wachtel voor de Kwartel; alleen WVD geeft hem
nog op (voor het Land van Waas bij Antwerpen):
Wachtelkeunink.
Wachter Volksnaam voor de Klapekster. De
naam moet geïnterpreteerd worden als ‘hij, die
de wacht houdt, waakzaam is en scherp waarneemt’. Hetzelfde grondwoord in zweeds Varfågel en noors Varsler (vgl. E aware ‘gewaar’;
oudnoords varr ‘opmerkzaam’; N waarschuwen
=letterlijk ‘vrees inboezemen’ (schuwen) door
iemand ‘opmerkzaam te maken’ (waar-)). De
motivatie is het gedrag, waarbij de vogel op een
uitkijkpost zit om prooi in zicht te krijgen. Dit
gedrag verschafte hem ook zijn wetenschappelijke naam (Lat excubitor ‘schildwacht’) en de E
volksnaam Sentinel Shrike. Naar Newton &
Gadow (1896 p.66) maakten Valkeniers gebruik
van de opmerkzaamheid van de Klapekster om
wilde Roofvogels op het spoor te komen. Volgens
Terres (1980 p.821) zou bij Linnaeus bij de

WÂLDMIES – WALDUKER

zouden ze ook met E salt gerijmd hebben.
Voor de etymologie van wâld zie die van woud
sub Woudboomkruiper ⇑.

Wâldsnip Friese volksnaam voor de Houtsnip ⇑. De naam duidt aan dat deze Snip (als
enige in de hele Steltloperfamilie) zich graag in
het wâld (=‘bos’) ophoudt. De naam correspondeert dan ook volledig met gelders Woudsnep, D
Waldschnepfe, E (verouderd) Wood-snipe [De
Vries 1928, p.100] (<oudengels wudusnīte
[Lockwood 1993 p.169]) en N Houtsnip, waar
Hout- =‘woud-’. De friese naam staat vermeld in
De Vries 1911 p.55, in Thijsse 1944 p.107, in ViF
1977 en in Visser 1993. De friese/D naam is
overgenomen in R %¿:\*T>,B Wál’dsjnep, evenals dit met de Haarsnip ⇑ het geval was. Bij welke
gelegenheid dit gebeurd is, is mij niet bekend (ten
tijde van Pallas?).
Klapekster

naamgeving gespeeld hebben dat de Klapekster
andere vogels waarschuwt bij het zien van Roofvogels door luid te krijsen. De vogelnaam Wagter
wordt door Houttuyn 1762 (p.214) gebruikt ter
aanduiding van Linnaeus’ 2e Klauwier, Lanius
Excubitor. Eerder al vinden we het woord bij Kiliaan c.1618, maar daar wordt niet de vogel mee
bedoeld. Van Bemmelen [in Wickevoort Crommelin et al. 1858] deelt mee dat de naam dikwijls
in Gelderland voor de Klapekster wordt gebruikt.
Daarna vinden we nog opgave van de naam,
steeds zonder plaatsaanduiding, bij Schlegel
1858, Albarda 1897, Snouckaert 1908 en vD.
ETYMOLOGIE N wachten <mnl wachten ‘(af-)
wachten, verwachten, wacht houden, (be)waken,
beloeren etc.’ (Bern. c.1240) is afgeleid van N
wacht <mnl wachte ‘het bewaken, hoede’ (Bern.
c.1240) en dit is weer afgeleid van waken, waarvoor zie sub Wekkerke.

Wâldmies Officiële friese naam voor de Zwarte

Walduker Gelderse [Schlegel 1858] c.q. achterhoekse naam voor de Tapuit [Schaars 1989].
Schaars vermeldt ook Waltakken [voor Winterswijk; Meinen 1901] en Waldtakker [voor Lievelde; Weenink 1943]. B&TS 1995 vermelden
Waltakker voor de Achterhoek en Overijssel.
Overeenkomende namen zijn Roodborst-Walduker voor de Roodborsttapuit [Schaars] en Kleine
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Mees ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk staat er ‘woudmees’. Dit is een goed gekozen naam, want de
Zwarte Mees is de meest uitgesproken bosvogel
van al onze inheemse Mezen (en dan vooral van
naaldbos).
De Vries 1928 voert de naam van het lemma
als eerste naast Wâldmieske, Swarte mies en
Swart mieske. De Vries 1911 echter had nog een
“?” waar de friese naam had zullen staan.
Fries wâld en fries sâlt rijmen met elkaar; als
de l in de friese woorden niet stom geweest was,

Wâldspjocht Officiële friese naam voor de
Zwarte Specht ⇑ [Boersma 1972; ViF 1977]. In
De Vries 1911 en 1928 wordt de friese naam
Wâldspjucht al genoemd, terwijl er dan nog geen
sprake is van wn.en van de soort uit de provincie
Friesland (in 1930 pas voor het eerst). De vraag
is dan ook op welk voorbeeld de friese naam
geïnspireerd is, want wâld ‘bos’ is een nietszeggende bepaling bij een Specht (alle Spechten verblijven nl. in bossen). In naburige verwante talen
bestaat een naam vergelijkbaar met de friese níét;
een D volksnaam als *Waldspecht bestaat bijv.
niet [Wüst 1970]. E Black Woodpecker bevat dan
wel het woord wood, maar dit betekent hier ‘(het
materiaal) hout’, waar het woord pecker ‘pikker,
bikker, hakker’ op aansluit.
Het is tamelijk merkwaardig dat het benoemingsmotief ‘zwart’ of ‘kraai-’ (de Zwarte Specht
is niet alleen zo zwart als een Zwarte Kraai, maar
ook (bijna) zo groot!) niet gekozen is; het kan
bijna niet anders of de friese naamgever heeft
gemeend dat de soort uitsluitend in zeer zware en
uitgestrekte (sprookjes)bossen voorkwam, het
type bos dat in Friesland ontbrak.

WÂLDÛLE – -WANG

Walduk(k)er voor het Paapje [B&TS]. Ook bestaan
Waltapuit (in Woudenberg U) en Walkruuprken
(in Twente) voor het Paapje en Bonte Walduker
(in de Betuwe) en Waltak (in Noord-Brabant)
voor de Roodborsttapuit [B&TS]. Deze namen
komen naar benoemingsmotief geheel overeen
met de E volksnamen Wallacker en Wall Hacker
[in Dorset; Lockwood 1993] voor Roodborsttapuit en Paapje, namelijk dat met wal een met
kruiden of boompjes begroeide aarden wal in het
oude cultuurlandschap wordt aangeduid, waar
genoemde soorten graag verblijf houden, terwijl
het tweede element van al deze namen onomatopoëtisch bedoeld is. In dit laatste opzicht komen
de N/saksische namen overeen met de namen
‘rond’ Wientapper ⇑, waar ook het tweede element het geluid van de soorten nabootst, maar
met een woord (te weten -tapper) dat met ‘Wien-’
(-wijn) zo op het oog een zinvolle combinatie
vormt! In Walduker is ook de onomatopoëtische
component vervormd tot een wat concreter
begrip: duker =‘duiker’. Als aanduiding dat de
vogels in de begroeiing van de wallen beschutting
vinden, en er desgewenst in kunnen ‘wegduiken’,
is de naam, hoewel volksetymologisch bepaald,
geslaagd. Lockwood vermeldt dat Roodborsttapuit en Paapje in gaten in die (stenen) wal nestelen, maar dat is niet correct; alleen de Tapuit
doet dat.
Schaars vermeldt ook nog de naam Waltakke
(in Lochem Gld) voor Sijsje en Barmsijs, welke
naam B&TS voor deze soorten niet verklaren kunnen. Sijs en Barmsijs delen de biotoop (voorzover
de wal met Elzen begroeid is!), echter op een
andere tijd van het jaar. Ook maken deze Vinkachtigen geen “takkend” geluid. De toepassing
van Waltakke is hier dus maar deels correct. Het
tweede element zou echter ook onder invloed
kunnen hebben gestaan van achterhoeks Tukker, een bekende naam voor zowel de Kneu (verwant met Sijs en Barmsijs) als de Achterhoeker
zelf. Het ‘inslikken’ van de -r zou als typisch achterhoeks fenomeen te verklaren zijn (vgl. achterhoeks Zwatte Kraeje, Kwikstat, Roodbosjen etc.).
ETYMOLOGIE N wal <N walle (VK c.1618)
<mnl wal, walle <m.e.Lat walus <Lat vallum
‘(verdedigings)wal’. Zie ook Wilg sub Wilgengors).
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Wâldûle Officiële friese naam voor de Bosuil ⇑
[De Vries 1928; Boersma 1972; ViF 1977; Visser
1993 (met zetfout)]. De friese naam is de vertaling van N Bosuil en/of D Waldkauz en is qua
benoemingsmotief ‘in orde’. De Vries 1911 echter had de naam van het lemma nog niet; daar
werd als enige friese naam voor de soort vermeld:

Kat-ûl(e) (zie sub Katuil). Dat het bij De Vries
1911 met de naam Kat-ûl(e) nog een (uit)zoekerij
was, blijkt wel uit het feit dat hij precies dezelfde
naam bij de Ransuil opgeeft (zelfs zonder nader
commentaar).

Walgh-voghel Walch voghel (Walgvogel)

Vroegste N naam voor de Dodo ⇑. De naam
komt voor (in de toenmalige spellingen) in het
Tvveede Boeck (1601) dat is opgemaakt naar de
scheepsjournaals van een achttal schepen, waaronder de ‘Gelderland’, die vanaf 17 september
1598 enige tijd in een baai voor het eiland Mauritius in de Indische Oceaan lag: “Oock zijn daer
noch meer andere ghevogelte, die so groot zijn als
by ons de Swanen, met groote hoofden, ende op
het hooft een vel ghelijck of sy een kapken op het
hooft hadden, sy en hebben geen vloghels, dan in
de plaetse van haer vloghels staen drie ofte vier
swarte pennekens, ende daer haer steert soude
staen, hebben sy vier ofte vijf kleyne ghekrulde
pluymkens, zijn van coleur grauachtig. Dese
vogels noemden wy Walchvoghels, eensdeels om
dat, alhoewel sy langhe soden [=sudderen], seer
tay om eeten waren, doch de maghe met de borst
was seer goet, ten anderen uyt oorsaken dat wy
de menichte vande Tortelduyfkens conden becomen, de welcke ons vry wat lieffelicker van
smaeck waren.” De schepelingen walgden dus
van het vlees, maar niettemin kon dat niet verhoeden dat men de vogel in 80 jaren tijd compleet uitroeide [Van Wissen 1995 p.16, 17, 102;
HG 1669 p.II-83].
De etymologie, die vDE 1993 geeft, komt niet
overeen met de bovenvermelde passage uit het
scheepsjournaal. vDE’s verwijzing naar mnl walc
‘klit, knot dooreengewerkt haar of wol’ klopt ook
niet met het gegeven dat de vogel niet vóór 1598
bekend was!
ETYMOLOGIE N walgen <mnl walghen, walgen
(Bern. c.1240); mnl mi walghet = het draait mij
(in de maag); mnd/mhd walgen <ohd walgon
‘rollen’; idg *uel- (/wel-) ‘draaien’.
Vgl. Wouter, Jolling, wal (sub Walduker) en
Wilg (sub Wilgengors).

-wang Bestanddeel van de vogelnamen Blauwwangbijeneter en Witwangstern.
ETYMOLOGIE N wang <mnl wanghe; fries wang;
oudsaksisch wanga; D Wange <ohd wanga;
oudengels wonge; oudnoords vangi; gotisch waggari ‘hoofdkussen’; het woord in de betekenis
‘zijkant van het gezicht’, ‘koon’, is te verbinden
met wang ‘dam, dijk’ en wang ‘veld, weide,

WATERHOEN – WATERPIEPER

beboste vlakte’ zoals dit in plaatsnamen voorkomt (bijv. het oostfriese waddeneiland Wangeroog). Over de oerbetekenis is men het niet eens;
hetzij is het ‘krom’ (oudindisch vakra ‘krom;
~Lat convex), dan wel is het een gutturaal-afleiding van een wortel *wen ‘bebladerde tak, dienend als wintervoer voor het vee’ (in deze
betekenis ~ww. winnen, waarvoor zie sub Wientapper) [NEW 1992; Berger 1993].

Waterhoen

Waterlijster vD 1904-1970 meldt “waterlijster”
als benaming voor “watermeerle” resp. “waterspreeuw”. Voor de Waterspreeuw ⇑ (Cinclus cinclus) kon ik de naam van het lemma nog niet in
de N ornithologische literatuur aantreffen; wel
zijn er de officiële friese naam Wetterlyster en
een D volksnaam Wasserdrossel (beide letterlijk:
waterlijster). In combinatie met ‘Noordse’ komt
‘Waterlijster’ sinds 1964 wél voor ⇑ voor een zelden naar Europa afdwalende noordamerikaanse
soort (Seiurus novaboracensis).
Waterpieper Anthus spinoletta (Linnaeus:
Alauda) 1758. In de Lage Landen slechts op de
trek verschijnende Piepersoort, die broedt in de
alpenweiden van Zuid- en Midden-Europa. De
soort is daar, maar vooral bij ons op de trek (en
overwinterend), aan een waterrijk biotoop gebonden. Tot vrij recent is de Waterpieper enige tijd
als één soort beschouwd met de Oeverpieper ⇑.
Als ondersoortnaam was ‘Waterpieper’ gangbaar.
Als (mogelijk) eerste wn. voor ons land vermeldt
Albarda 1897 een bemachtigd exemplaar op 10
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Waterhoen Gallinula chloropus (Linnaeus:
Fulica) 1758. Ws. al sinds lang bij het volk
bekende Ralachtige, die echter vroeger eerder
met de Kip (het Huishoen Gallus gallus) dan met
een Waterral Rallus aquaticus verwant geacht
werd. In de naam komt dit tot uiting, evenals in
vele volksnamen Waterhennetje, Waterhen,
Waterkip(petje), Riethoen, Rietkip, Jezuskippetje etc.) en vele buitenlandse namen. Zie voor
de etymologie sub Hoen.
Het element water- verwijst hier niet alleen
naar de doorgaans nattige biotoop, maar ws.
vooral naar het vermogen van deze “Kip” om zich
in en op het water uitstekend te kunnen redden,
ook al zwemt “ze” met opzichtige, schokkende
bewegingen.

BENOEMINGSGESCHIEDENIS N Waterhoen <N
Waterhoentje [Albarda 1897] <N Waterhoentje
[NV 1770] <N waeter-hinne [VK c.1616, onder
vermelding van de Lat vertaling “Tringal” (sic)]
<N Waeterhoen Fulix, fulica, gallina aquarilis
[Kiliaan 1599; vgl. Wilms 960731,8] <mnl
Waterhoen (=“naam van verschillende watervogels”) [MH 1932]. Nog ouder is ohd vuazarhuon
(10e eeuw), dat echter met “onocrotalus” geglosseerd is [Suolahti].
Nu nog is Waterhinneke een volksnaam in
Noord-Brabant [WBD; B&TS]. Het is bekend dat
de N woordenlijst van Kiliaan door het brabants
(“sicambrisch”) is beïnvloed. De Lat naam
“Tringal” is ws. gevormd uit Tringa ‘een watervogel bij Aristoteles’ + gallus ‘Huishoen’. Linnaeus
benoemde het Waterhoen met de genusnaam
Fulica, die hij ook voor de Meerkoet ⇑ gebruikte.
Gallinula betekent in feite ‘Kipje’ (<Lat gallina
‘Hen, Kip’ <Lat gallus ‘haan’).
ETYMOLOGIE N water <mnl water <oudnederfr/oudsaksisch watar; fries wetter <oudfries
weter; E water <oudengels wæter; D Wasser
<mhd wazzer <ohd wazzar; deens vand, zweeds
vatten, ijslands, færøers, noors vatn <oudnoords
vatn; gotisch wato; idg *wedor ‘water’. E wet ‘nat’
en fries wiet ‘nat’ zijn met deze woorden wél verwant, maar N wed ‘doorwaadbare plaats, drenkplaats’ en N wad (in Waddenzee) niet (deze ~Lat
vadum =‘doorwaadbare plaats’).

WATERRAAF – WATERRIETZANGER

oktober 1820 bij Leiden en als (mogelijk) tweede
idem op 25 oktober 1862 in Zuid-Holland (misschien zijn hier Oeverpiepers in het spel; Schlegel 1828: “De eenige van de Europische piepers,
die zwerfvogel kan worden genoemd, is de waterpieper (Anthus aquaticus, BECHST). Niet alleen
in het gansche noordelijk Europa, maar op de
hooge Alpen van Tyrol, Zwitserland, Stiermark,
enz., brengt hij den zomer door. In den winter
begeeft hij zich naar de opene plaatsen der rivieren en poelen, en aan het zeestrand, en verlaat
ook zelfs in de koudste maanden onze streken
niet. In de Nederlanden, vooral aan den mond
van den Rijn, zijn zij in dit jaargetijde zeer algemeen.” (p.208)). Schlegel 1828 noemt dus al de
naam van het lemma; in 1844 noemt Schlegel
hem als ‘goede soort’ onder de namen (D) Wasserpieper, (F) Pipit spioncelle en wetenschappelijke naam Anthus aquaticus. De laatste is van
Bechstein, zal dus op de D naam geïnspireerd
zijn. Op zijn beurt zal de N naam op de toenmalige wetenschappelijke naam of op de (toenmalige) D naam geënt zijn. Schlegel 1858 vermeldt
de soort echter zonder N naam, want weet kennelijk niet van de wn. uit 1820 af (of Schlegel zal
deze vogel als Oeverpieper gedetermineerd hebben!). Linnaeus 1758 vermeldt als de 7e van zijn
‘Leeuwerikken “Alauda Spipoletta”. Houttuyn
1763 geeft als N naam (die hij mogelijk ‘ad hoc’
vertaalt) op: Spipolet ⇑.
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Waterraaf Oude N naam voor de Aalschol ver ⇑, genoemd in Houttuyn 1763. De motivatie
voor deze naam is al heel oud en komt ook in
namen in andere talen voor. Er is ook de N naam
Zee-Raaf voor dezelfde. ‘Zee-’ en ‘water’ duiden
op de verblijfplaats van deze Ravenzwarte vogel
wanneer hij op jacht is naar vis. In de oude N
naam Kormoran ⇑ zitten eveneens de elementen
‘Raaf’ (Corvus) en ‘zee’ (marien), en het motief
‘Raaf’ zit vermoedelijk zelfs in de huidige N
naam (alleen niet meer herkenbaar; meer sub
Aalscholver). Op p.119 in Houttuyn 1763 blijft
onduidelijk, of hij met Water-Raaf ook de Kuifaalscholver bedoelt. Vermoedelijk is de bedoeling
van het randschrift dat als naam voor de Kuifaalscholver gelezen moet worden: Kleine Kormoran
of Kleine Water-Raaf.
Waterral Rallus aquaticus Linnaeus 1758. Op
moerassige plaatsen vrij verborgen levende, maar
in de Lage Landen niet zeldzame Ralachtige.
Water-Ral bij B&O 1822. Houttuyn 1763 noemt
“Water-Rallen” (=de groep binnen de Rallen die

zich van de “Land-Rallen” onderscheidt; zie ook
sub Ral) en “Water-Rall of zwarte Rall” (=Rallus aquaticus). Ook in NV 1797 Water-Rall (met
afbeelding van het Porseleinhoen).
De doorgaans natte biotoop past bij het eerste
element van de N naam, ook bij de wetenschappelijke naam (Lat aquaticus ‘in of aan het water
levend’; <Lat aqua ‘water’; Rallus aquaticus was
de naam bij Aldrovandi 1603 [Lockwood 1993]),
bij D Wasserralle, E Water Rail (Mouffet 1655) en
zweeds Vattenrall (zweeds vatten (spreek uit:
watten) ‘water’). Al deze namen komen overeen
met F Râle d’eau (‘ral van het water’), waar de
naam mede daarom zo ‘volledig’ moest zijn,
omdat er in het F ook een Râle de genêts is
(‘Kwartelkoning’, letterlijk ‘ral van de bremstruiken’, wat overigens minder correct de biotoop
van de Kwartelkoning aanduidt, maar wel dat de
Kwartelkoning in drogere biotopen huist). De ‘tegenstelling’ wordt ook fraai aangegeven met de E
namen Water Rail versus Land Rail ‘Kwartelkoning’, D Wasserralle versus Wiesenralle, limburgs Waterscher versus Bamptscher (‘beemdschraper’) en vlaams Rietscharre versus Breemscharre [Wilms 970519].
In de wetenschappelijke naam is Rallus een
latinisering van F Râle, voor de etymologie waarvan naar Ral ⇑ verwezen wordt. De invloed van F
Râle heeft niet gereikt tot fries Wetterhintsje ⇑,
deens Vandrikse, noors Vannrikse en ijslands
Keldusvín (letterlijk: ‘bron- of beekzwijn’, vanwege het ‘Speenvarken-geluid’).
Houttuyn heeft de naam zwarte Rall (een volwassen Waterral is niet zwart; een Waterhoen
zou je zo kunnen noemen, of anders wel
een Meerkoet) mogelijk van Reyger 1760 (D
Schwarze Ralle), en dit is een voortzetting van D
schwartze Caspar en/of Graue Rall (“rallus cinereus”) bij Klein 1750; dit op zijn beurt is een
voortzetting van D Schwartz Wasser Hünle
‘Waterral’ bij Schwenckfeld 1603 (deze auteur
heeft ook een Aesch-Hünlin (letterlijk ‘askleurig
hoentje’), maar deze vogel is niet precies te determineren).
In de F literatuur komt een “râle noir” voor [Le
Robert 1993 sub Râle], welke ook de Waterral
zou moeten zijn.

Waterrietzanger Acrocephalus paludicola
(Vieillot: Sylvia) 1817. Een sterk op de Rietzanger ⇑ gelijkende soort, die o.a. in Polen broedt
en bij ons (vrij zeldzaam, meestal in augustus) op
de trek verschijnt. De N naam, die te vinden is bij
Albarda 1897, zal hoogstwaarschijnlijk een vertaling zijn van F Phragmite aquatique (Louis

WATERSNIP – WATERSPREEUW

Jean Pierre Vieillot (1748-1831) was een F natuuronderzoeker), waarbij F aquatique (o.a.)
‘moerassig’ of anders van de ongeldige naam
Motacilla aquatica Gmelin 1788; vgl. Lat paludicola ‘moerassen bewonend’. De vertaling Waterrietzanger is in dit geval geen fraaie, en zou beter
*Moerasrietzanger geluid kunnen hebben, omdat de betrekking met de biotoop van de vogel
kenmerkender met ‘(zegge)moeras’ dan met het
weinigzeggende ‘water’ wordt getypeerd. Men
zou echter ook nog kunnen denken dat de N
naam moet worden gelezen als ‘Waterriet-zanger’, waarbij N (gewestelijk) Waterriet =Zegge
Carex, en dát is dan wel een toepasselijke naam.
Vgl. D Seggenrohrsänger (oudere D naam Binsenrohrsänger) en fries Bjintesjonger ⇑.
Aangezien E aquatic =‘water-’, en niet: ‘moeras-’, is ook E Aquatic Warbler een nietszeggende
(of foute!) naam, evenals de scandinavische
namen voor deze vogelsoort, die vertaald luiden:
‘water-zanger’. Zij suggereren namelijk een relatie
met ‘water’ gelijk bij het op het water zwemmende
Waterhoen of de in en aan het water levende
Waterspreeuw. Het E kent wel de officiële naam
Sedge Warbler (letterlijk: zeggen(riet)zanger),
maar die is nu juist, minder gelukkig, gereserveerd voor de Rietzanger.

Waterspecht Vlaamse volksnaam voor de
Groene Specht. De naam houdt verband met de
regen (=water) voorspellende reputatie. Volksgezegden: “Als de specht roept giet-giet-giet
bedriegt hij u niet.” (Vlaanderen) en “Als de
specht lacht, regen verwacht.” (Nederland) [B&TS
1995]. Met het ‘lachen’ van de Groene Specht
wordt zijn roep, een dynamisch herhaald “kluu”
bedoeld. Dit ‘gelach’ herinnerde de mensen ook
wel aan het hinniken van een Paard (zie Meerts
Veulen). Zie ook sub Watterkalf.

Waterspreeuw

Waterspreeuw Cinclus cinclus (Linnaeus:
Sturnus) 1758. De enige europese Zangvogel, die
ónder water zijn voedsel kan vinden. De vogel is
bijna zo groot als een Spreeuw en heeft ook
de overwegende donkere kleur van deze, maar
de borst is wit. In de Lage Landen broedt de middeneuropese ondersoort (zie Roodbuikwaterspreeuw) aan (berg)beekjes, maar in N is deze
biotoop zeldzaam. Als trekvogel en wintergast
komt de noordeuropese ondersoort (Zwartbuikwaterspreeuw) iets vaker voor, maar toch nog
tamelijk zeldzaam (zie sub Wetterlyster). De
vermoedelijk eerste wn. (tevens vangst) in N was
eind november 1759, waarover C Nozeman in
1760 publiceerde: Beschrijving van de waterspreeuw, Uitgez. Verh. V, p.68-76, met plaat.
Deze wn. was er wellicht ook de reden van dat de
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Watersnip Gallinago gallinago (Linnaeus:
Scolopax) 1758. Soort van Snip ⇑, die i.t.t. een
andere soort van Snip, de Houtsnip, gebonden is
aan vochtige (‘waterige’) milieus. De Watersnip
moet vroeger in de Lage Landen een zeer veel
voorkomende vogel zijn geweest, maar tegenwoordig is hij door biotoopvernietiging als broedvogel zeldzaam geworden en als doortrekker een
stuk minder talrijk. In Houttuyn 1763 (Snepje)
werd het eerste element van de naam weggelaten,
hoewel daar (op p.232) de naam Water-Snep, zij
het als vertaling van de D naam, wel al valt: “By
de Duitschers hebben zy verscheiderley naamen,
waar onder Water-Snep en Gras-Snep, als ook
Schnepfflein, ’t welk Snepje betekent, en onder
deezen naam zyn ze by ons zeer bekend.” De
nadere specificatie bestond eruit dat de verkleinvorm gehanteerd werd; met de Snep (of ook
Houtsnep) werd dan de (grotere) Houtsnip
bedoeld, terwijl Poelsnep ⇑ een benaming voor de
Grutto was.
MH geeft mnl Watersnippe en Watersneppe,
maar heeft geen omschrijving.
De Watersnip was vooral door zijn blatend
geluid tijdens de baltsvlucht (mechanisch, nl.
door de buitenste staartveren veroorzaakt) goed
aan de mensen bekend. Veel volksnamen wijzen

daar op: Maailamke, Waarlamke, Hemelgeit,
Ronneke-mere, Vennesaege, Gunterbokkie, en
zie ook Bokje. Een op een ander geluid (de ‘zang’)
gebaseerde naam is Tsaker ⇑.

WATERVALS-MEEUW – WATTERKALF

Waterspreeuw, ondanks zijn zeldzaamheid h.t.l.,
al in deel I van NV (1770) werd behandeld. Houttuyn 1763 gebruikte dezelfde naam (p.479) voor
Linnaeus’ 4e ‘Spreeuw’, “Sturnus Cinclus”: “Van
deezen, dien LINNÆUS te vooren onder de Kwikstaarten geplaatst hadt, wordt by de Schryvers
gesproken onder den naam van Water-Merel, en
dus wordt hy Merle d’Eau geheten van BRISSON,
die hem onder de Strand- of Moerasloopers
(Tringæ) plaatst. De Italiaanen, in ’t Milaneesche en daar omstreeks, noemen hem Folot of
Falunt d’Acqua, de Duitschers Wasser-Amsel,
Bach- of See-Amsel, de Engelschen Water-Ouzel
of Water-Crake. Wy kunnen ’er gevoeglyk den
naam aan geeven van Water-Spreeuw.” Ook B&O
1822 voeren deze laatste naam, precies zó
gespeld.
De wetenschappelijke naam Cinclus <Gr
6\(68@H kínklos, een watervogel bij Aristoteles,
Aristophanes en anderen. In Jonston 1660 staat
de naam “Cinchli” op Tab.53 bij een vogel die
gemakkelijk als Waterspreeuw te herkennen is.
Voor achtergronden bij E Dipper (=Waterspreeuw) zie sub Duiker.

Watervals-Meeuw Benaming bij B&O 1822
voor de Grote Jager. De naam is kennelijk een
vertaling van de toenmalige wetenschappelijke
naam “Larus Catarractes L.” (meer hierover sub
Grote Jager), maar toont duidelijk aan dat de
auteurs de soort niet kennen (wat niet verwonderlijk is; de soort is in die tijd nauwelijks uit N
bekend). De Grote Jager komt niet speciaal bij
watervallen voor, en zou ook beter niet “meeuw”
genoemd kunnen worden, omdat juist gewone
Meeuwen vaak zijn ‘slachtoffer’ zijn. Roofmeeuw ⇑ is een wel betere benaming. – VeestMeeuw ⇑ is ook al zo’n mislukte naam voor een
Jager.
Schlegel gebruikt in 1852 de toepasselijker N
naam Groote strontjager.
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Waterwulp Volksnaam voor de Wulp (Rynja
1983) en voor de Regenwulp (B&TS). De naam
komt overeen met fries Wetterwylp ⇑.
Watterkalf Volksnaam in oost Noord-Brabant
voor de Groene Specht. Als enige bron voor deze
naam geldt (tot dusver) B&TS 1995 (p.160), waar
met een drukfout vermeld staat: Watterhalf
[Blok in litt.] In genoemde bron wordt de naam in
verband gebracht met de regen voorspellende
reputatie die de Groene Specht heeft, en de

vlaamse volksnaam Waterspecht ⇑ voor dezelfde
soort. Het lijdt dan ook geen twijfel dat het eerste
element Watter- staat voor ‘water-’. Het tweede
element, ‘-kalf’, heeft mogelijk dezelfde etymologie als het zoogdier met die naam [Wilms
980430,1], maar komt naar betekenis meer overeen met N (dial.) kalf (=‘wintergezwel aan hand
of voet’). Mnl watercalf betekent ‘waterzucht,
oedeem’ [MH 1932], een toestand, waarbij de
huid en onderhuidse weefsels gezwollen zijn als
gevolg van een overmaat aan ‘water’. Vooral de
buik kan als gevolg hiervan flink bollen, en het is
ws. dát beeld geweest, wat de Groene Specht zijn
naam bezorgd heeft; aan deze vogel valt, als hij
tegen de boomstam aangeklemd zit, zijn enigszins ‘gebolde buik’ op. Tegelijk speelde ws. ook
de regen aankondigende reputatie mee.
ETYMOLOGIE Kalf (=jonge Koe) <mnl calf
<oudnederfr calf; D Kalb <mhd kalp <ohd kalb,
chalb; E/middelengels calf <oudengels cealf;
zweeds/noors kalv <oudnoords kalfr; gotisch
kalbo; <germ *kalbaz (=oude -es/-os-stam, waardoor het meervoud kalveren). Gallisch/Lat galba
(=dikbuik), Lat globus ‘bol, kogel, klomp massa’,
Lat gleba ‘aardkluit’ zijn alle verwante woorden
(Klankwet nr.6). Idg *geleb(h) <idg wortel *gel
‘zich ballen; iets ronds’. In veel van deze woorden
komt de basale betekenis (iets gewelfds) tot
uiting, vaak beter dan in de betekenis ‘Kalf, jonge
Koe’. Zo is er E calf (of the leg) ‘kuit’, waarin het
gewelfde aspect duidelijk is. In mnl watercalf
(=waterzucht; ook waterbuik?) is dit ook zo.
Galbula (letterlijk ‘dikbuikje’) is de wetenschappelijke naam voor een geslacht van Spechtachtige vogels uit Zuid-Amerika. Jobling 1991
(p.92) hecht hier de betekenis ‘geel’ aan; misschien is dit niet juist.
Het element -half toonde gelijkenis met op
overeenkomstige plaats staand -hall met verouderd E Wood-hall (c.1650) (=Groene Specht)!
Het probleem bij deze naam is dat ook de elementen -wall (in E volksnaam Woodwall) en -awl
(in Hood Awl) voorkomen in namen voor de
Groene Specht, die onderling mogelijk (volksetymologisch!) ‘inwisselbaar’ waren. Daarbij kunnen -wall en awl etymologisch beter onderbouwd
worden (waarvoor zie sub Wielewaal en Elsenaar)
dan -hall. In E volksnamen voor enkele Spechtensoorten komt ook de uitgang -ile voor, in
Whet-ile (=‘Groene Specht’ in Essex en Hertfordshire), Green-ile (=‘id.’ in Gloucestershire)
en Magpie-ile (=‘Grote Bonte Specht’ in Gloucestershire). Aangezien awl ‘els, priem’ zeer goed
bij een Specht past (duidend op de snavel waarmee de Specht in hout priemt, en als pars-prototo staand voor de Specht zelf), is het verleide-

WEDEHOPPE – WEIDEPIEPER

lijk om -ile te beschouwen als een verbastering
van awl. Lockwood 1993 echter (p.164) concludeert uit de uitspraak [wetoil] van Whet-ile (of
Whetile) dat deze naam verbasterd is uit *Wettail (=letterlijk ‘natte staart’). Hiervan zou
zweeds Blötas (=‘Groene Specht’) een prachtige
bevestiging kunnen zijn, als -as staat voor ‘-aars’
(dit is ws. ook zo [Wilms in litt. 960628]), want
zweeds blöt (etymologisch verwant met N bloot
en D blöde ‘dom’) betekent nl. ‘nat, doorweekt’.
De “natte staart”, resp. “natte aars” zijn een zinspeling op de regen, die de Specht zelf door zijn
roepen uitlokt.

Wedehoppe Zie Withoppe.
Weenk Groningse naam voor de Rietgans
met als eerste vindplaats Gavere & Bemmelen
1856: “Anser segetum, Bechstein. Weenk, Wink,
Weenkies, Grasgans.” Ook vD 1970 vermeldt de
naam (p.2353). Als etymologie vermoedelijk:
Weenk <Weenderik (=mannetjes-Eend). Meer
sub Wink.
Weerlam Weerlamke Volksnaam voor de
Watersnip, o.a. in Groningen [VPG 1983], in
Lochem in de Achterhoek [Schaars 1989] en in
Overijssel en Twente [B&TS 1995]. De oudste
opgave in de ornithologische literatuur is van
Snouckaert 1908. Voor de verklaring zie onder
het friese equivalent Waarlamke.

Weidepieper Benaming voor de Graspieper,
in Noord-Brabant volgens B&TS 1995. Thijsse
1938 gebruikt deze naam ook, maar geeft geen
locatie. Het eerste element verwijst naar de biotoop, waarin (vooral vroeger, bij extensieve
beweiding) behalve Graspiepers nog tal van
andere vogelsoorten een biotoop vinden (/vonden). Zie sub weidevogels. Opmerkelijk is dat
maar weinig inlandse vogelsoorten het predikaat
weide- in hun naam dragen.
ETYMOLOGIE N wei (via d-syncope met syllabeverlies) <weide. <mnl weide (c.1265-’70 [VT]),
wey, weede, wede (vlaams; 1253 [VT]), wee,
wayde [MH]; oudnederfr weitha (Wachtendonkse
Psalmen, 10e eeuw); mnd weide; D Weide <mhd
weide <ohd weida; (niet verwant is fries greide
‘grasland (wordt gemaaid)’); fries weide ‘weiland
(dat het vee Gras (=voer) verschaft; het Gras zelf,
dus ‘veevoer’; het opeten (verkrijgen) van dat
voer’; vandaar de geringe betekenisverschuiving
naar ‘jacht’, de betekenis van oudnoords veiðr
(>ijsl veiður), ‘jagen, bemachtigen’ (=oudnoords
veiða) en oudnoords veiði ‘jachtbuit, jachtrecht’.
Aan het jachtbedrijf herinneren nog de N woorden weidelijk, weitas (<*weidtas) en weiman,
weidman ‘jager’. Waarschijnlijk past hier ook de
vogelnaam Wouw ⇑.
Deze woorden, en een aantal buiten het germ
zoals oudiers fīad ‘jachtwild’ en Lat vis ‘jij wilt’,
worden verbonden met idg *wei- ‘op iets af gaan,
streven naar’. NEW 1992 vindt dit niet bevredigend omdat een zo concreet begrip als ‘weiland’
dan vanuit een abstractie (als ‘streven naar, zoeken naar voer’) moet worden ingevuld. De auteur
veronderstelt daarom dat aan ‘weide’ een ander
woord ten grondslag ligt, nl. mnl wēde ‘kreupelhout, struikgewas’ (>N Wederik Lysimachia),
waaraan de idg wortel *wei- ‘binden, vlechten’
ten grondslag ligt. De weide zou dan ‘het met een
van Wilgentakken gevlochten omheining omgeven grasland’ zijn (p.825). – Dit idee is m.i. niet
verenigbaar met het begrip ‘jacht’; de jacht en
ook de visserij werden juist buiten zulke omheiningen uitgevoerd.
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Wegkroeperke Groningse volksnaam voor de
Winterkoning, van ws. nog niet zo oude datum
[VPG 1983 p.50, 280]. Hoewel de naam goed
gemotiveerd is (‘wegkruipertje’ =‘verstoppertje
(spelende vogel)’), kan hij eventueel een verbastering zijn van gronings Heegkroeperke, dat in
fries Haechsnipke, drents Tuunkroepertie en D
Hagschlüpferle zijn equivalenten vindt. De naam
van het lemma impliceert wél dat men de vogel
niet meer ziet; over het algemeen genomen valt
dat bij de Winterkoning nog wel mee: de vogel
sluipt wel door de begroeiing, maar toont zich
toch ook dikwijls opvallend.
ETYMOLOGIE (bijwoord) weg: N weg (‘niet meer
aanwezig’) <mnl wech, ewech, enwech, ewghe,
enwghe (letterlijk: ‘op weg’) (vgl. E away
<oudengels onweg). Het bijwoord weg is dus in
feite het znw. weg (‘baan’), welk weer een afleiding is van het ww. (be)wegen (=‘uit de ruststand komen’). Hiermee verwant zijn talrijke

germaanse woorden, in velerlei betekenissen
(zoals ‘het gewicht bepalen van’ in N wegen).
Buiten het germaans o.a. Lat vēho ‘dragen,
(ver)voeren, brengen, rijden, varen’ en Lat via
‘(straat)weg, reis, gang, mars’. Verwant zijn o.a.
v
N wagen, wagon, vehikel etc. Idg *ucgh- ‘bewegen, gaan’. Vgl. Wiekel ⇑.
ETYMOLOGIE kroeperke: zie kruiper sub Boomkruiper.

WEIDEVOGELS – WESPENDIEF

weidevogels Algemene benaming voor alle
vogelsoorten die men (vooral vroeger) in de Lage
Landen in weiland kon vinden; de beroemdste
daaronder zijn Kieviet, Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Scholekster, Zomertaling,
Slobeend, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en
Graspieper. Ruitenbeek et al. 1990 hebben het
begrip nader uitgewerkt en in de provincie
Noord-Holland een klein aantal, in oecologisch
opzicht verschillende, zgn. “weidevogelgezelschappen” gecreëerd (p.46-83).
Weidevogels zijn niet tot één taxon (anders
dan de klasse Vogels) te verenigen, en het woord
vormt dus geen naam; daarom gespeld: weidevogels. Fries greidfûgel, greidefûgel.

Weinddepper Wendtapper Volksnamen
voor de Tapuit, evenals de varianten Wientapper ⇑ etc. B&TS 1995 geven voor de variant Weinddupper (=Roodborsttapuit, in oostelijk NoordBrabant) een heel andere verklaring (“winddobber”) dan voor Wientapper en Wientepper, maar
al deze namen hebben ongetwijfeld een gemeenschappelijke oorsprong.
Weiting Volksnaam voor de Vlaamse Gaai.
Zie sub Wouter.
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Wekkerke

Officiële friese naam voor de
Krekelzanger ⇑ [Boersma 1972]. De motivatie is
de zang van de soort, die, net als de zang van
Snor ⇑ en Sprinkhaanzanger ⇑ aan een aflopende
wekker doet denken. De naam suggereert een
bekendheid van de Friezen met de soort, die er
echter niet is. Een friese naam voor deze soort
was nl. nodig, omdat er een wn. op fries grondgebied in de boeken stond [Mörzer Bruyns & Rooth
1955, Een Grote Krekelzanger, Locustella fluviatilis (Wolff)1, op Terschelling, Ardea 43: 271274], een geval dat door ViF niet ‘meegenomen’
was. Maar dit enige friese geval is niet sterk onderbouwd: een jonge Sprinkhaanzanger (die de toen
nog niet bekende zgn. ‘zomerzang’ laat horen) valt
uit de beschrijving niet uit te sluiten.
ETYMOLOGIE Wekkerke is een metonymia onder verwijzing naar het huishoudelijk apparaat
wekker ‘wekker(klok)’; dit woord is een nomen
agentis bij het ww. wekken, en dit is weer het
causativum van waken. In het fries komt deze
relatie echter niet in de vorm van het ww. tot uitdrukking: waken =weits(j)e, wekje en wekken
=wekker meitsje (‘wakker maken’). Er is wel
oudfries wakand ‘wakend’.

N/mnl waken <oudnederfr wacon (Wachtendonkse Psalmen, 10e eeuw), oudsaksisch wakon.
Ohd wahhōn; oudnoords vaka ‘waken, wakker
zijn’; gotisch wakan ‘waken’. ~Lat vegeo ‘ik ben
flink, levendig’, oudindisch vâja- ‘kracht, snelheid, kampprijs’ [VT].
Verwant is wachten; zie daarvoor sub Wachter ⇑.
1

Sic! Voor Johann Wolf zie sub Krekelzanger.

Wenkbrauwalbatros Diomedea melanophris
Temminck 1828. [HFP 1973] Een Albatros ⇑ uit
de zuidelijke oceanen, eerder ook wel Malmokalbatros ⇑ genoemd, die zelden Engeland bezoekt, en mogelijk ook eens vanaf de N kust is
waargenomen (wn. van 30-11-80 is niet aanvaard). De soort heeft een witte kop met een kort
zwart streepje over het oog (de ‘wenkbrauw’). Dit
is ook de motivatie voor de wetenschappelijke
soortnaam geweest: Gr melan ‘inkt’ (melas
‘zwart’), Gr ÏNDbH ophrús (f) ‘wenkbrauw’. E Blackbrowed Albatross; D (Mollymauk >) Schwarzbrauenalbatros; F Albatros à sourcils noirs.
ETYMOLOGIE wenkbrauw: N wenkbrauw <mnl
winbrauwe, winbrawe (4e kwartaal 13e eeuw),
wintbraeuwe, wencbraeuwe; oudsaksisch wintbrawia; ohd wintbrawa (>mhd wintbra >D
Wimper (met assimilatie van de n tot m onder
invloed van de volgende b). Het eerste deel van de
ss., dat in het N volksetymologisch tot wenk- is
vervormd (alsof men met dit lichaamsdeel
wenken kon), betekende ‘haar’; verwant zijn
middeliers find (vgl. oudiers find ‘wit’ sub Wintereend) en Gr íonthos ‘haarwortel, jonge baard’
en ionthás ‘harig, ruig’.
Voor de etymologie van brauw zie -brauw en
zie sub Geelbrauwgors.
Wespendief Pernis apivorus (Linnaeus: Falco)
1758. In de Lage Landen ’s zomers voorkomende
(en hier ook broedende) Roofvogel ter grootte en
met het uitzien van een Buizerd, die zich echter
voedt met Wespen, Wespenbroed en andere
insecten. Ook wel met kleine zoogdieren. De
wetenschappelijke soortnaam apivorus betekent
‘Bijen-etend’.
Houttuyn 1762 noemt de naam Muis-Valk
(als vertaling ws. van D Maus Falke). B&O 1822:
“De Muisvalk, Bijen- of Wespenetende Buizert”. Schlegel 1852 noemt pas de onderhavige
naam, evenals “Wespendieven” als naam voor
het geslacht Pernis, waartoe de soort behoort.
Zuidafrikaans Wespedief [McLachlan & Liver-
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sidge 1980]; fries Huningfalk ⇑ (de Friezen nemen het begrip ‘Falk’ ruimer, noemen ook de
Buizerd Mûzefalk), als friese volksnaam ook
Wapsebiter. D Wespenbussard; deens Hvepsevåge (<deens Hvepsefalk), noors Vepsevåk
·
(<noors Hvepsehøk), litouws Vapsvaedis
(litouws vapsva ‘Wesp’), catalaans Falcó vesper,
roemeens Viespar, R ?F@,* Osoed (@F¿ osá
‘Wesp’, ,*¿ edá ‘(het) eten’.
ETYMOLOGIE N Wesp <N wespe (=Lat Vespa)
[VK c.1618] <mnl wespe (Bern. c.1240) [VT];
achterhoeks wepse, wi(e)ps, wupse, wöpse; oudsaksisch waspa; mnd wespe, wispe; fries brims,
meeps, maar ook: waps(e), we(e)ps; D Wespe
<mhd wespe, vespe, webse, webze, wefse <ohd
wefsa, wafsa; E wasp <middelengels waspe
<oudengels wæsp, wæps; noors veps, zweeds
vespa, deens hveps; buiten het germ: F guêpe
<oudf guespe (eind 12e eeuw) <Lat vespa (>It
vespa, catalaans vespa, roemeens viespe); Sp
avispa; litouws vaps(v)a, R @Fa osá ‘wesp’ <oudkerkslavisch osa, vosa ‘horzel’; germ *wapsô
<idg *uobsâ of mogelijk beter germ *wabso <idg
*uobhsâ, want de idg wortel *uebh- ‘weven’
wordt verondersteld eraan ten grondslag te liggen; het nest van deze insecten ziet er uit alsof
het geweven is.
Bij de metathese van ps > sp in de germaanse
talen wordt invloed van Lat vespa verondersteld
[VT].

Westelijke Blonde Tapuit Oenanthe hispanica (Linnaeus: Motacilla) 1758. Vóór 1998 als
subspecies beschouwde vorm van de Blonde
Tapuit ⇑; hij broedt o.a. in Spanje (vandaar hispanica).

Waterspreeuw

Wetterlyster Officiële friese naam voor de
Waterspreeuw ⇑ [Boersma 1972]. De Vries 1928
voert de naam van het lemma ook, maar De Vries
1911 geeft een “?” waar de friese naam van de
soort had zullen staan. Zie ook sub Waterlijster.
De soort was lange tijd nauwelijks bekend in
de Lage Landen, maar door één of andere oorzaak
kwam daar na 1950 verandering in [ViF p.1093];
het was ws. slechts toeval dat één persoon (de
Heer Duizend [Albarda 1897]) de typische plekjes waar Zwartbuikwaterspreeuwen op de trek
verschenen, kende.
Wetterpiper Officiële friese naam voor de
Waterpieper ⇑ [ViF 1979] Boersma 1994 plaatst
de naam naast N Oeverpieper. De naam is ws.
nog maar kort in gebruik, want pas in november
1973 werd de eerste Waterpieper in Friesland
met zekerheid gedetermineerd [ViF p.1061].
Wettertjirk Officiële friese naam voor de
Paarse Strandloper ⇑ [De Vries 1928; ViF 1977;
Zantema 1992]. Boersma 1972/1994 spelt Wettertsjirk. De Vries 1912 voerde de naam van het
lemma ook, maar dan voor zowel Paarse Strandloper als Krombekstrandloper. Deze laatste kreeg
in De Vries 1928 de friese naam Reade Wettertjirk.
Tjirk ⇑ is de friese naam voor de Tureluur. De
naam is een halfonomatopee. Het is daarom
merkwaardig dat de Paarse Strandloper dit woord
als tweede deel van z’n naam kreeg, want de soort
is tijdens de overwintering in de Lage Landen
bepaald stil te noemen. Misschien is de ongeveer
overeenkomende pootkleur van invloed geweest.
Merkwaardig is ook het eerste deel (wetter ‘water’, in ander verband ook ‘regen’), want Strandlopers komen vrijwel altijd aan het water (/aan de
waterkant) voor, en dus is het niet terecht de
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Wetterhintsje Officiële friese naam voor de
Waterral ⇑ [Boersma 1972]. Letterlijk staat er:
‘waterhoentje’.
Het Waterhoen heet in het fries: Reidhintsje,
letterlijk ‘Riethoentje’. Om recht te doen aan de
gebondenheid aan (open) water resp. Riet(moeras) zou de naamgeving in het fries beter andersom geweest zijn: het Waterhoen durft méér in
open terrein te verschijnen dan de Waterral,
wordt ook vaker zwemmend gezien. Hét “hoen”
dat bij uitstek op open water verschijnt is echter
de Meerkoet.
De Vries 1928 voert de naam van het lemma
ook, maar De Vries 1912 zet een “?” waar de
friese naam voor de soort had zullen staan.
Albarda 1897 geeft geen speciale friese naam
voor de soort.

Voor de etymologie van wetter zie die van
water sub Waterhoen.

WETTERWYLP – WIEKEL

Paarse Strandloper daar speciaal naar te noemen;
sterker nog, de Paarse Strandloper komt bij ons
over het algemeen niet aan zoet water voor, aan
welk ‘soort’ water men bij wetter toch in de eerste plaats denkt, en tenslotte toont de Paarse
Strandloper bij ons voorkeur voor stenige taluds
aan zee (pieren en dijken).
Gezien de ‘verdachte’ omstandigheden ten
aanzien van het benoemingsmotief en gezien
ook de betrekkelijke zeldzaamheid van de soort
in Friesland, zou men moeten overwegen of de
naam van het lemma aanvankelijk niet voor een
andere soort gegolden heeft; daarbij valt te
denken aan de Steenloper ⇑, een soort die (deels)
in dezelfde winterbiotoop voorkomt, óók oranje
poten heeft, maar bovendien een witverdeling op
de bovendelen in vlucht, die sterk aan die van de
Tureluur herinnert (witte rugwig, witte vleugelstreep). De Steenloper is ook wat luidruchtiger
dan de Paarse Strandloper (lijkt in dat opzicht
dus meer op een Tjirk =Tureluur). Vooralsnog
echter geeft de literatuur niet het bewijs. Wel verwarde ook Linnaeus qua zweedse volksnaamgeving Steenloper en Tureluur (de bron voor interpres bij de Steenloper), maar dit heeft ws. niet
met het friese probleem van de Wettertjirk te
maken. In een lijst (juni 2003) ter voorbereiding
van (eventueel) nieuwe friese vogelnamen stelt
de Wurkgroep Fryske Fûgelnammen een heel
andere naam voor de Paarse Strandloper voor:
Stiengril. Het is de vraag of de nieuwe naam bij
de bevolking (de friese vogelkenners) aanslaat.
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Wetterwylp Officiële friese naam voor de
Regenwulp ⇑ [Boersma 1972]. De naam betekent ‘waterwulp’, waarbij ‘water’ vermoedelijk
naar ‘regenwater’ verwijst; Boersma (in ViF 1976
p.79) verwijst bij Wetterwylp naar het weer, niet
(zoals bij de Wetterlyster) naar de biotoop (een en
ander contra B&TS).
Wetterwylp en Regenwulp hebben dus hetzelfde
benoemingsmotief. Overigens werd ook aan de
Wulp Numenius arquatus regenvoorspellende
gave toegekend. Zie ook sub Waterwulp.
De Vries 1912 noemt als friese namen voor de
Regenwulp: “Reinwylp, Wetterwylp, Wettergulp en Lytse Wylp.”
Bijna idem Albarda 1897.
Wiegkeleer Volksnaam voor de Sperwer ⇑ in
Roermond (L) [WLD 2001 p.195].
ETYMOLOGIE De naam intrigeert, omdat hij
lijkt op de friese naam Wikelder ⇑ voor de Torenvalk. Aangezien Sperwer en Torenvalk dikwijls

door het volk door elkaar gehaald worden, kunnen de namen Wiegkeleer en Wikelder misschien nog wel (etymologisch) dezelfde zijn. In
dat geval komt Wiegkeleer wel erg geïsoleerd
voor.

-wiek Onderdeel van enkele vogelnamen zoals

Koperwiek (⇑ voor de etymologie), Scherpwiek ⇑
en Spoorwiekgans Plectropterus gambiensis
(Linnaeus) 1766. Het correspondeert met fries
wjok, wjuk, waarvoor zie o.a. Readwjok en Wytwjokstirns.

Torenvalk

Wiekel Wikel Wikelder Groningse naam
resp. friese namen voor de Torenvalk [VPG 1983;
De Vries 1928]. De soort werd in De Vries 1912
niet precies met Wikel benoemd, maar met
Reade Wikel ⇑; deze bron geeft Blauwe Wikel op
als naam voor de Boomvalk (die een blauwgrijze
rug heeft). De naam is typisch fries; Ts Gs de
Vries 1907 (in ViF p.74): “Welke Fries … weet b.v.
wat een Torenvalk … [is]; welke niet-Fries [weet]

vervolg WIEKEL

verband gebracht met ‘bewegen, magische gebaren maken, bewegingen maken met een toverstaf’ [VT 2000]. Fries wikelje/ zeeuws wikkelen is
te vergelijken met fries wiggelje, mnd wigelen
‘zwaaien’ en N/mnl wiegelen, mnl viglen (1477)
[MH; VT]), frequentatief van N wiegen (ook D
wiegen). {Een wieg hing vroeger aan het plafond,
net zoals de Torenvalk “aan een onzichtbaar
draadje in de lucht hangt”, waarmee het bidden
van de Torenvalk gekarakteriseerd is. Toch heeft
de kinderwieg ws. niet direct met het ontstaan
van de vogelnaam Wykel te maken.}
Het aspect ‘bewegen’ (het slaan van de vleugels
van de biddende vogel, terwijl hij verder stilhangt) zit in wiegen, maar ook in het ww. wagen
(met de oude betekenis van ‘in beweging zijn’,
‘schudden’). Achterhoeks wakelen zal van dit
wagen het frequentativum zijn (vgl. oudsaksisch
waga ‘wieg’ [VT]). De klinkers zowel als de centrale medeklinkers in wiegelen, wiggelen en
waggelen (/wikelje, wikkelen, wakelen, alle
=‘bidden’) zijn deels ook affectief bepaald. Idem
in E wiggle-waggle ‘wiebelen’, en mnl die wikewake slaen ‘geslachtsgemeenschap hebben’,
voorbeelden van ezelwoorden. De k kan voortgekomen zijn uit intensiefformatie, zoals bukken
uit buigen.
Hoe fries Wykel nu in verhouding staat tot
fries wikelje ‘bidden’ is nog niet zeker. Directe
afleiding van het ww. tot het znw. zal als nomen
agentis Wikelder moeten opleveren en niet
Wykel. Het kan echter ook zo zijn dat Wykel een
verkorte vorm van een ouder *Wykelfalk is (op
dezelfde manier als Barmke een verkorte vorm
van Barmsijs is): het eerste deel van de ss. is dan
de stam van het ww. wikelje. Net zo’n ss. is ws.
fries Wikelswel ⇑.
Het alternatief is dat het ww. wikelje van de
vogelnaam Wykel is afgeleid, m.a.w. een denominatief ww. is, maar voor zeeuws wikkelen en
achterhoeks wakelen geldt een dergelijke afleiding dan niet! {Wykel zou dan op overeenkomstige wijze kunnen zijn gevormd als W de Vries
aanneemt voor fries/gronings Vriekel ⇑, nl. oudfries *wikil uit oudfries wega ‘(be)wegen’. Het
suffix -il(a) hierin heeft nomen agentis-functie.}
‘Bidden’ is een foute, vrij jonge vertaling (het
stond nog niet in vD 1904) van E to prey ‘to
search for prey’, ‘op zoek zijn naar prooi’); men
vertaalde namelijk alsof er stond to pray ‘bidden,
gebeden opzeggen’. Het fenomeen ‘biddende
Torenvalk’ heeft echter al wel veel langer de aandacht van de mensen getrokken; men had voor
dat bidden toen ws. een ander ww.; zie sub Windwanner en Oebelawerk.
Het D woord voor ‘bidden’ is rütteln (Rüttel-
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wat een Reade Wiekel … is.”
De oudste vindplaats is bij Petrus Baardt 1640:
Wijckel. Houttuyn 1762 (p.322) spelt Wykel en
verwijst daarvoor naar een plakkaat van de
“Vrouwe Gouvernante … in Vriesland”, 1756.
Bij Le Clercq 1776 (II p.72) lijkt het dat “Sperwer
of Wikel” synoniemen zijn.
Wikelder duidt op een nomen agentis passend
bij het ww. wikelje ‘bidden’ [Zantema 1982], dat
echter mogelijk secundair aan Wikel is. Ook in
Kloosterzande (Zeeuws-Vlaanderen) noemt men
het bidden van een Roofvogel wikkelen [WVD
1996, p.160] en in de Achterhoek wakelen, met
andere klinker dus [Schaars 1989]. Boersma (in
ViF 1976 p.361) schrijft: “It wikeljen (“bidden”)
fan ’e fûgel is tige opmerklik.” Aangezien een
Torenvalk bidt (=op één plaats in de lucht klapwiekend hangen), en een Boomvalk níét, zal de
naam Wikel(der) aanvankelijk alleen voor de
Torenvalk gegolden hebben, en pas later overgedragen zijn op óók de Boomvalk.
HG 1669 p.284 heeft als één der D namen voor
de Torenvalk: Wiegwehen. Het eerste deel van
deze naam is ws. verwant met Wiekel, het tweede wijst op de luchtstroming die het bidden veroorzaakt (vgl. sub Windwanner).
ETYMOLOGIE In vD 1961/1970 staat wel het
trefwoord wiekel, maar niet het trefwoord wiekelen. Merkwaardig is daarom dat vDE 1993 en vD
1995 Wiekel afleiden van het ww. wiekelen en
dit van het znw. wiek ‘vlerk’. Dit kan daarom
niet volledig juist zijn, omdat Wiekel van oorsprong fries is, wiekel als afleiding van wiekelen
een nadere toelichting behoeft en het recente
friese woord voor ‘vleugel, vlerk’ wjok, wjuk is.
(Meer over wiek sub Koperwiek).
W de Vries [Reker 010903] heeft in de Drentsche
Volksalmanak 1846 gevonden: drents wiichel
‘soort van valk’; hij meent op grond daarvan dat
mnl wîchelen ‘wichelen, waarzeggen’ de basis is
geweest voor de vogelnaam1. De motivatie verloopt via de Koekoek Cuculus canorus, die inderdaad in het volksgeloof hier en daar als orakelvogel bekend staat/stond. Het punt is echter dat
de Torenvalk geen Koekoek is. De Vries voert het
volksgeloof aan dat de Sperwer ’s zomers in een
Koekoek zou veranderen (en ’s winters vice
versa), en gaat ook uit van een vaak voorkomende verhaspeling van Sperwer en Torenvalk,
maar toch lijkt dit allemaal té ver gezocht; in
ieder geval zouden er aanwijzingen moeten zijn
dat juist de Torenvalk ook de reputatie van orakelvogel had.1
Het zou echter goed kunnen dat W de Vries
naar de vorm van de woorden op een goed spoor
zat: wichelen wordt immers etymologisch wel in

WIELEWAAL

falke is een D volksnaam voor de Torenvalk); dit
is dus een heel ander woord dan wakelen, maar
het heeft wél een soortgelijke nevenbetekenis:
‘wrikken, wriggelen, schokken, schudden’.
Strikt genomen is achterhoeks wakelen niet
identiek aan ‘bidden’: in een voorbeeldzin in
Schaars 1989 zijn het “doeven” ‘Duiven’ “dee
daor wakelt in de locht” (Duiven bidden niet).
Dichter bij ‘bidden’ komt wakkel- in de volgende
zin: “Bruine kiekendieven gaan in langzame
wakkelvlucht over ons heen” [Van Zinderen Bakker 1942]; in deze zin is wakkelvlucht het best te
omschrijven met ‘schommelende vlucht’. Ook
fries wikelje zal niet altijd de enge betekenis ‘bidden’ gehad hebben; zie sub Wikelswel.
IJsl Músvákur, noors Musvåk en deens Musvåge ‘Buizerd’ <oudnoords Vákr ‘soort valk,
havik’ zouden ook met oudnoords vega ‘zwaaien,
heffen, wiegen, wiegelen, wagen’ te maken kunnen hebben. AEW noemt dit verband echter niet.
De Buizerd en de Ruigpootbuizerd zijn ook Roofvogels die frequent bidden.
1

Voor schwyzerdütsch Wiggle (1438) ‘Steenuil,
Bosuil’, Wiggler, Wigger, Wiggerle, Gwiggli,
Wiggezer ‘Bosuil, Steenuil’ en Wikkia ‘Bosuil’
[S&vB 1892] kan verband met ohd wigla en
mnd wicken ‘voorspellen’ aannemelijker zijn:
Bosuil en Steenuil hadden onder het volk de
naam (in Duitsland en Zwitserland) aankondigers van de dood te zijn [Suolahti 1909 p.320;
G&G 1989 p.321; Wilms 011014,4]. Schwyzerdütsch Wigweg ‘Bosuil, Steenuil’ herinnert
aan D Wiegwehe(n) ‘Torenvalk’; mogelijk is
dat toeval.
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Wielewaal Oriolus oriolus (Linnaeus: Coracias) 1758. De Wielewaal is een in de Lage Landen broedende goudgele trekvogel ter grootte van
een Spreeuw. Hij was goed bij de gewone mensen
bekend, evenals bij de ‘vaklui’ en in de literatuur,
hoewel Van Maerlant (c.1266) wel wat eigenaardige gegevens over de Wielewaal aan Thomas
van Cantimpré en eerdere klassieke schrijvers
ontleende:
vs.2873 “Oriolus es een voghel,
ghenoemt1
Na den sanghe die van hem coemt,
Ende es van plumen openbare
Scone als hi gouden ware.
In boemen broet hi, ende singhet2
Sulc luut als sine name bringhet.
Ic wane dat meent die wedewale.
Al es oriolus gheplumet wale,3
Sijn drec heeft so sware lucht,

Dat hi dat selve so sere vrucht,
Dat hi sere scuwet sijn smelt;
Want begaeten die ghewelt
Van den stanke, hi es so groet,
Hi macher lichte of bliven doet.
Verheft ju niet, stervelike keytive,4
Op die scoenheit van uwen live.
Wilde u lieven wel bekinnen,
Ghi vint al in u herte binnen
Ghenoech dies ghi u moghet scamen:
Alle sijn wi aerde te samen.”
ETYMOLOGIE N Wielewaal (o.a. bij Houttuyn
1762) en als nauwelijks nog bekende nevenvorm
Wiedewaal [vD 1970] <N Weede-wael [VK c.1618;
als synoniem voert deze op: GEEL-GORSE (!);
tevens staan in diens tekst vermeld: vvidevvallus, vvidewallus en vviddevvol] <mnl wedewale
(JvM c.1266), weduwale; mnd wedewale; mhd
witewale; de oude E naam Witwall <E Witwol
(Turner 1544, waarschijnlijk rechtstreeks aan D
Witwol ontleend; Turner had regelmatig contact
met Gesner en is ook zelf in Duitsland geweest,
op zoek naar de vogel ‘Geitenmelker’) (E volksnaam Woodwall ‘Groene Specht!’ is voortgekomen uit middelengels Wodewale ‘Wielewaal’
(c.1325; het woord is ook c.1250 en c.1310 geregistreerd gevonden). Wielewaal is een zgn. ezelwoord (geworden); dat verklaart de rijmende
(secundaire) eerste l.
Als prototype voor alle genoemde namen geldt
westgermaans *widuwalo, waarin het eerste lid
widu- ‘bos, hout’ betekent (vgl. D Wiedehopf sub
Hop), misschien specifiek ‘Wilgenbos’ (D Weide
‘Wilg’ <mhd wide <ohd wida, verwant met Lat
vitis ‘(wijn)rank’). Dit zou mooi overeenstemmen met R 3&@:(a Iwolga ‘Wielewaal’, waarin
ook de naam van deze boomsoort opgesloten zit
(R Å&a íwa ‘Wilg’). De Wielewaal heeft bij ons
echter een voorliefde voor Populieren (Populus).
Het tweede lid -walo wordt vergeleken met lets
valuôdze [nu Vālodze] en litouws Volunge ‘Wielewaal’ en is mogelijk te verbinden met het
tsjechisch ww. volati ‘roepen’ [FWH 1936; Meertens 1950]. De D volksnaam Veidevuali [Wüst
1970] lijkt hier tussenin te staan.
Misschien komen de elementen -waal in Wielewaal en -gaal in Nachtegaal wel met elkaar
overeen; men ziet wel vaker dat de g en de w uitwisselbaar zijn. Ook bij de onderhavige vogelnaam is er bijv. fries Gielegou ⇑, ondersteund
door de zinvolle betekenissen giel ‘geel’ en
‘gou(d)’. Zie ook Goudvogel. (Er is ook fries Gulp
als naam voor de Wulp).
Oriolus is geen onomatopee, zoals Van Maerlant misschien denkt: oriolus komt via oudpro-

WIENDER – WIENTAPPER

vençaals Auriol van Lat aureolus ‘sierlijk van
goud gemaakt’ <Lat aurum ‘goud’ <sabijns
ausum <Gr *ausoos (>Gr heoos ‘dageraad’).
[Robert 1993]
1

2

3

4

Oriolus is een vogel, die genoemd is
naar zijn zang [zie echter sub ETYMOLOGIE]
Hij is stellig mooi van pluimage,
alsof hij van goud was.
Hij broedt in de bomen, en zingt net
zo als zijn naam luidt1.
Volgens mij wordt de Wielewaal bedoeld.
Ook al heeft hij mooie veren,
Zijn drek heeft zo’n slechte lucht,
Dat hij er zelf zo bang voor is,
Dat hij zorgt het nooit te ruiken;
Want bereikt hem de enorme stank
dan kan hij er gemakkelijk dood aan gaan.
Verhef u niet, ellendige sterveling,
Op de schoonheid van uw lichaam.
Als u de hand in eigen boezem wilt steken,
vindt u voldoende om u voor te schamen.
Wij allen, wij zijn slechts stof.

Wiender Winder Dialectwoorden voor het %
van de Wilde Eend in Noord-Brabant en Belgisch
Limburg [WLD 2001; het Vogeljaar 49(6): 271
(2001)]. Er zijn een groot aantal, deels heterofone, varianten, zoals Wender, Wuunder, Woender, Wielder en Wenderik, die gezamenlijk voorkomen in een “brede strook vanaf de Zuiderzee
tot de romaanse taalgrens” [Weijnen 1996].
ETYMOLOGIE Deze is volgens Weijnen niet
éénduidig. Een mogelijkheid die Weijnen oppert
is dat de naam ‘winner, verwekker’ betekent.
Mnl Winre, winder en wender [MH] zouden de
nomina agentis bij mnl winnen, wennen, wijnen
kunnen zijn, die o.a. betekenen ‘verwekken,
telen’. De mannelijke vogel is dan heel logisch
benoemd naar zijn vermogen om (met de Eend
samen) voor nageslacht te zorgen. De naam past
dan perfect bij dial. wiender ‘manziek meisje’
[Weijnen p.235]. Weijnen 1996 houdt echter nog
twee andere mogelijkheden open: verband met
de naam Waard (waarvoor zie Woerd) waaraan
-el-suffix is toegevoegd óf kruising van (een afleiding van) Eend en Woerd. Deze mogelijkheden
komen in enige opzichten overeen met de sub
Woerd gegeven (eigen) hypothesen.

in de zuidoostelijke helft van ons land voor de
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Wientapper Wientepper Wiêntêmper
Wijntapper Windhapper Wingtèpper
Weinddepper Wendtapper Volksnamen

Tapuit ⇑. Nog vele andere varianten bestaan er,
en voor nog andere Zangvogels worden ze gebruikt, ja zelfs voor Libellen [Hogerheijde 1982].
Etymologisch identiek (na verbastering) met het
eerste deel van de ss. zijn de eerste delen van Vindersfeep ⇑ en Vennenfeep ⇑, alsmede die van
Viedepper, Wietek, Fietek, Vitop en Fitop ⇑.
Uit de vele vormen en uit de vele soorten die
het betreft, mogen we opmaken dat de volksetymologie zich van deze ‘naam’ (als we het enkelvoud tenminste willen gebruiken) heeft meester
gemaakt omdat men het grondwoord al snel niet
meer begreep.
ETYMOLOGIE B&TS 1995 (p.194) schrijven:
“Meestal wordt deze groep namen in verband
gebracht met de bukkende bewegingen van de
vogel, zoals iemand die maakt bij het tappen van
wijn uit het vat.” vDE 1993 heeft deze bukkende
bewegingen van een tappend persoon ook in verband gebracht met de naam Tapuit ⇑. Onder
Tapuit is uiteengezet dat het woorddeel tap- ws.
moet worden opgevat als een zuivere onomatopee. De Tapuit maakt een geluid dat met “tap”
redelijk goed wordt weergegeven, hoewel een
andere keuze van de letters hierin ook denkbaar
is. Het tweede deel van de naam in het lemma is
ditzelfde tap, echter onder invloed van het eerste
deel [wien] door de volksetymologie veranderd in
tapper (=‘hij die tapt’). Dit eerste deel dan geeft
ws. de biotoop van de vogel weer (in het gebied
waar de namen gelden voornamelijk op de trek),
zijnde (droge) weiden en (kort) grasland. In gebieden waar deze weiden omgeven zijn door een
houtwal is de vogel ook wel naar die wal genoemd: Waltakker (zie sub Walduker) in de
Achterhoek en in Overijssel [Schaars 1989; B&TS
1995]. In deze naam werd het geluid van de vogel
met een ook zeer geschikt “tak” aangegeven, wat
wegens het ontbreken van de ‘wijn’ nooit in ‘tapper’ veranderd behoefde te worden.
Het woord [wien] (=‘gras- of weiland’) is nagenoeg verloren geraakt in de N en de D taal. NEW
1992 noemt het terloops onder het lemma winnen: “E. Rooth in Språkvet. Sällsk. Förh. 1922-4,
93 vlgg. gaat uit van een begrip ‘voeden’ waardoor
het woord voor ‘weide’ mnd/ohd winne, oudnoords vin en gotisch winja, als ‘voedsel voor het
vee’ verklaard zou kunnen worden.” Weekley
1967 kent E: “whin1 Grass. Middle English also
quin. Compare Norwegian Danish hvene, Swedish hven, Norwegian dialect kvein; cognate
with Swedish dial. hven, boggy field (Old Norse
hvein in place-names).” (huidig zweeds ven
‘(Struis)Gras’). [NEW 1992 noemt e.e.a. sub hui].
– In de D vogelnamen Wyn-kernell (1555;
Straatsburg) en Mat-kern(ell) (zie sub Mathoen)
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WIGSTAART

(voor Porseleinhoen en/of Kwartelkoning) is het
tweede deel een half-onomatopee, terwijl de eerste elementen ongeveer synoniemen zijn. Naast
Wynkernell kent het D ook de vormen Weinkernell en Winkernell (eveneens als vogelnamen),
waarmee een opmerkelijke parallel aanwezig is
met de N/saksische vormen (d.w.z. de namen
van het lemma). In de genoemde D namen is de
volksetymologische vervorming naar Wein
(=wijn) misschien minder dwingend geweest,
hoewel het woord Weinkernell hierdoor wel een
zinnige betekenis heeft gekregen: het betekent
namelijk druivenpitje! – E Whinchat (1678)
‘Paapje’ komt nagenoeg volledig overeen met de
N namen Wientapper etc. Het eerste element is
hierboven besproken, het tweede element, -chat,
is hier een zuivere onomatopee (evenals in Stonechat ‘Roodborsttapuit’ en de volksnaam Fallow
Chat ‘Tapuit’). De betekenis die Lockwood 1993
opgeeft voor het element whin- in deze vogelnaam is ‘Gaspeldoorn’, tot welke betekenis zich
het E woord ontwikkeld heeft. Zowel ‘grasland’
als ‘Gaspeldoorn’ komen uitstekend met de biotoop van het Paapje overeen, zodat moeilijk nog
vast te stellen is, welke van de twee betekenissen
de (E) naamgever hier oorspr. op het oog gehad
heeft. Schlegel 1858 onderscheidt in de Tapuiten-familie twee groepen: de ‘Eigenlijke Tapuiten’ waartoe hij de Tapuit rekent en de ‘GrasTapuiten’, waartoe hij Paapje en Roodborsttapuit rekent. Schlegel heeft zich misschien niet
gerealiseerd dat in de naam Wijntapper het eerste element óók voor ‘Gras’ (=grasland) stond!
Wat de biotoopverschillen betreft (in N) is er
geen fundamenteel verschil. Alle soorten komen
op (voornamelijk droog) grasland voor, maar het
Paapje het meest, zodat deze het mooist voldoet
aan een naam als ‘Gras-tapuit’, en daarmee ook
het mooist zou voldoen aan de naam Wientapper. Dat in N de namen Wientapper en varianten
vooral bij de Tapuit zijn terechtgekomen, kan
misschien verband houden met het gegeven dat
de Gr naam Oenanthe in verband gebracht werd
met de Tapuit. Dit Gr woord staat behalve voor
een vogel bij Aristoteles en Plinius ook voor
‘wijnrank’ en ‘druif’. Wellicht heeft dat een associatie opgeroepen met een ‘wijntapper’ en heeft
dat de verbinding van de namen als Wientapper
met juist de Tapuit versterkt (i.t.t. de E situatie,
waar bij Whinchat niet aan ‘wijn’ gedacht werd).
Het zal duidelijk zijn dat zo’n associatie door
geleerden werd gelegd, niet door het volk. De
naam Wientapper is wel een volksnaam, maar
door toedoen van mensen die kennis hadden van
Gr en Lat kwam hij in N vooral bij Oenanthe, de
Tapuit, terecht (is de hypothese)!

B&TS 1995 geven de namen Wientaprken en
Wientapperke in het Rijk van Nijmegen voor de
Grauwe Vliegenvanger. Belangrijk is hier de opmerking dat deze namen ws. uit Duitsland afkomstig zijn. Inderdaad vermeldt ook Van Beckum
1952 de vogelnaam Weinzapfer (maar voor weer
een andere soort, de Staartmees!). De betekenis
van ‘Wein-’ kan men uit de vogelsoorten die het
in deze laatste gevallen betreft, bepaald niet afleiden. Belangrijk is echter dat het verspreidingsgebied van de onderhavige namen zowel zuidoostN als een groot aansluitend deel van Duitsland
(ws. minstens tot Straatsburg gezien het voorkomen van de naam Wynkernell aldaar), omvat.
TOPONIEMEN De Vries 1962 vermeldt het trefwoord winne: “winne is het, vooral in het oosten
van ons land, gebruikte woord, dat beantwoordt
aan ohd winna, winni en dat ‘weide’ betekent.”
Niettemin verklaart De Vries nergens ook maar
een enkele N plaatsnaam met dit woord. BSP
1995 noemt het onder Wijngaarden (<Wingardo
(1181)) (ZH): “Anderen denken aan een samenstelling met mnl wine ‘weideland’ (vgl. westvlaams wijn ‘laag meersland’), wat niet onproblematisch is.” en onder Wijnbergen (<Winburg
(1180) (Gld): “… is op te vatten als een samenstelling van mnl. winne ‘weiland’ en burg ‘burcht’ …
Sommigen hebben de problemen t.a.v. de verklaring omzeild door een fantasienaam aan te
nemen, waarin wijn ‘druivennat’.” Wat dit laatste betreft: precies hetzelfde is gebeurd met de
onderhavige vogelnamen!
Het is een nog onverklaarde zaak, hoe het
woord win(n)e/ [wien] zo kon verdwijnen uit het
modern-N.

Wigstaart Verouderde benaming voor de
Zwarte Zee-eend. De naam wordt vermeld in
Schlegel 1852, in één adem met de naam ‘zwarte
zeeëend’, beide cursief gedrukt, ten teken dat het
geen officiële N namen zijn.
Het benoemingsmotief is juist, want de Zwarte
Zee-eend heeft een lange staart in de vorm van
een wig die soms schuin opgericht wordt, waardoor een en ander in de vrije natuur (met een
goede verrekijker) is te zien. Niettemin zal de
naam haast geen volksnaam kunnen zijn.
Linnaeus, die in het geslacht der Eenden (na de
Wilde Zwaan) eerst de soorten met een knobbel
op de snavel opvoert, noemt sub “6. nigra” het
kenmerk van de wigvormige staart niet (kennelijk achtte hij “Anas tota nigra, basi rostri gibba”
voldoende). Maar sub “26. hyemalis” komt het
kenmerk van de wigvormige staart wél ter sprake
in een omschrijving die ook verder prachtig past
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op het ‘vrouwtjeskleed’ (ook jonge vogels dragen
dit) van de Zwarte Zee-eend. Hoewel thans
geacht wordt dat de ‘26e Eend van Linnaeus’ een
IJseend geweest zal zijn, is dit, bijv. ten tijde van
Schlegel, wel eens anders geweest. Misschien is
het gegeven van de wig-vormige staart, dat nl. al
direct in het begin van de beschrijving door Linnaeus gedebiteerd wordt, aanleiding tot een aanzet van een N (boeken)naam geweest.
ETYMOLOGIE N wig ‘keg’ <N wigghe, wigge
(Junius 1567 [VT]); mnd wigge; fries wigge, wich
‘(wigvormig) brood’; > E wig <wigg ‘soort boterkoek’ (1376 [NEW]; Cotgrave 1611; Calisch &
Calisch 1890) [Weekley 1967 sub wedge];
<germ *we(ja.

Zwarte Zee-eend

Wijnlijster Volksnaam voor de Kramsvogel
[B&TS] en/of voor de “bruinrode of rosse lijster”
[vD 1904/70] waarmee mogelijk de Merel is
bedoeld (B&TS noemen de drentse volksnaam
Rosse Liester voor (alleen het vrouwtje van) de
Merel). WVD noemt de naam voor de Koperwiek
van slechts één plaats: Zomergem (OVl).
Men moet ws. vergelijken met de D volksnaam
Weindrossel voor de “Koperwiek, rosse lijster
en/of wijnlijster” [Van Beckum 1952]. Men zou
dan geneigd zijn het element wijn- te verklaren
als een verwijzing naar de kleur van de diverse
soorten Lijsters, die hier in het spel zijn. Maar er
is ook de E volksnaam Wine Thrush voor de
Koperwiek [Jackson 1968], en deze naam nu kan
niet los gezien worden van andere E volksnamen
voor de Koperwiek als: Wind-thrush, Whinthrush, Whindle, Windle, Winnard en Wheenard,
welke ws. verklaard moeten worden als ‘wenende
(=een dun langgerekt piepend geluid makende)
Lijster’ (<E to whine; vgl. D wimmern; vgl. ook
de etymologisch verwanten E to whinny en N
hinniken). De onderbouwing van de N naam als
klanknabootsend is echter nog niet rond. Het
lijkt echter wel duidelijk dat het element wijn- op
een geheel andere manier ontstaan is in de volksnamen rond Wijntapper, waar het primaire element het klanknabootsende ‘tapper’ is geweest
en dit woorddeel secundair de gedachte aan
‘wijn’ heeft opgeroepen (maar in feite staat het
woord wijn daar voor ‘weiland’ (meer sub Wientapper)).
Wijnstaart Volksnaam (ergens) voor de Pestvogel ⇑ [vD 1961/70; Rynja 1983; Wynstaart in
Thijsse 1944]. B&TS zegt dat de naam in de provincie Limburg voorkomt, maar WLD 2001 vermeldt dit níét; in Limburg komt de Pestvogel,
zelfs in invasiejaren, erg weinig voor. De naam
zou gemotiveerd kunnen zijn door de donkerrode
(wijnkleurige) anaalstreek van de vogel, die men
wat oppervlakkig met de staart kon hebben
benoemd. Een verwijzing naar de wijnkleur zit
ook in de vroeger gebruikte genusnaam van de
vogel: Ampelis (Gr ámpelos ‘wijnstok’). Jobling
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Deze vorm staat ablautend naast germ *wa(ja,
waarvan N weg, wegge, wek ‘broodje met wigvormige uiteinden’ (in Antwerpen en op “W.Voorne” ook wig genoemd [Weijnen]) <mnl
wegge, wigge ‘1. (1369) wigvormig tarwebrood;
2. (c.1300) wig’ [VT; MH]; (fries wigge, wich ‘(wigvormig) brood’ hoort bij N wig); oudsaksisch
weggi ‘wig’; mnd wegge ‘wig, soort brood’; D
Weck, Wecke, Wecken ‘wittebroodje, wegge’
(ook: ‘stuk boter’) <mhd wecke <ohd wecki,
weggi ‘wig; wigvormig stuk brood’; E wedge
<middelengels wegge <oudengels wecg; zweeds
vigg, vigge ‘wig, keg’, noors/deens vegg, ijslands
veggur <oudnoords veggr 2 ‘wig, keg’ [AEW];
<germ *wa(ja. Buiten het germ: lets wadjis ‘wig’,
litouws vãgis ‘wig’ (vermoedelijk >ests vága en
>fins vaaja, vavia ‘wig’, maar deze baltische
woorden kunnen op hun beurt geleend zijn, dan
van het germ); oudiers fecc (<*wegh-nā) ‘tand’.
De belangrijkste toepassing vindt en vond de
‘wig’ in de ploegschaar. Er zijn verwante woorden
voor dit begrip, waarvan het bekendste Lat
vomer, ook de naam van een ploegschaarvormig

bot in het neustussenschot; ~oudnoords vangsni,
ohd waganso, oudpruisisch wagnis, alle =‘ploegschaar’.
Zweeds Vigg ‘Kuifeend’ wordt in AEW bij oudnoords vigg besproken; Jóhannesson verbindt
deze en ijsl Vigga ‘wasserhuhn’ met noors vigga
‘wankelen’ en mnd wiggen ‘bewegen’. Hier komt
mogelijk ook N/fries Wiekel ⇑ in beeld.
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1991: “Gr Ampelion =een kleine, niet nader
geïdentificeerde vogel bij Dionysius”. Maar ook
kan hier invloed van het (half)onomatopoëtische
element wijn- zoals we vinden in Wijnlijster ⇑
verondersteld worden, al is dit element dan heel
onlogisch gekoppeld aan het woord staart. Verbastering kan zijn opgetreden van het veel wijder
verbreide Zijdestaart ⇑ (of Zijstaart [Cornelissen 1936-1938; WBD p.154]), met behoud van de
-ij- klank en het tweede element -staart.

Wijntapper Volksnaam voor de Tapuit, zonder opgave van locatie [Schlegel 1852; Schlegel
1858]. Vermoedelijk is het de ‘hollandse vertaling’ van namen als Wientapper, Wientepper,
Wiêntêmper, Weinddepper ⇑ etc. Houttuyn 1763
noemt geen van deze namen, hoewel deze rond
die tijd al wel bestaan moeten hebben. Vermoedelijk was Houttuyn slecht op de hoogte van
volksnamen uit oost-Nederland.

Wikel Zie Wiekel.
Wikelder (Alternatieve) friese volksnaam voor
de Torenvalk [De Vries 1928]. Meer sub Wiekel.
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Wikelswel Friese volksnaam in Tietsjerksteradeel voor de Gierzwaluw ⇑. Wikelsweal in De
Vries 1928 p.46.
J Boersma (in ViF p.79) meent dat de naam een
ss. van twee vogelnamen is: Wikel ‘Torenvalk’ +
swel ‘Zwaluw’. Dit is niet geheel onmogelijk; de
Gierzwaluw heeft wel een paar dingen met de
Torenvalk gemeen. In andere talen is er echter
geen voorbeeld van dat de Gierzwaluw naar de
Torenvalk is benoemd; daar waar het in de E
volksnaam Hawk Swallow [Jackson 1968] op
lijkt dat de Gierzwaluw naar de Havik (Hawk) is
genoemd, kan ook sprake zijn van het ww. to
hawk ‘vliegen/zweven als een Havik’.
ETYMOLOGIE Het eerste deel van de ss. zal de
stam van het ww. wikelje moeten zijn, dat ten
tijde van de vorming van de naam nog niet (uitsluitend) ‘bidden’ kon betekend hebben: Gierzwaluwen bidden nl. niet, althans niet op de
manier van Torenvalken. Te denken valt aan een
betekenis ‘snel met de vleugels slaan’ of juist het
tegengestelde ‘zeilen, door rustige vleugelbewegingen optimaal van de wind profiteren’. Zie
voetnoot 4 sub Wiekel.

Wilde Eend

Wilde Eend Anas platyrhynchos Linnaeus
1758. In de Lage Landen zeer bekende Eendensoort, waarvan veel exemplaren in (half)tamme
staat bij de mensen leven. Heel vaak zijn er aan
die (half)tamme exemplaren kleurafwijkingen.
De toevoeging ‘wilde’ is vermoedelijk al zo oud
als er ‘tamme’ Eenden zijn (De Vries 1928 noemt
mnl Wilde Aent; meer sub Eend). Met ‘wilde
Eenden’ werden vroeger ook andere soorten als
de Wilde Eend bedoeld; onder “Anas Strepera”
schrijft Houttuyn (1763, p.48-49): “Van de wilde
Eenden worden sommigen zo gemeenzaam
gemaakt, dat zy de anderen van verre aanlokken
door hun gekwak, en deeze noemt men Roepers
of Baanroepers.” De naam Wilde Eend is, net als
de naam Wilde Zwaan, tenslotte officieel voor
een soort gaan staan (i.t.t. de naam Wilde Gans).
In 1758 beschrijft Linnaeus als zijn 17e Eend
(in vertaling bij Houttuyn 1763): “Eend met een
paarsche Vlak op de Wieken, die wederzyds
zwart is en daar buiten wit, de Borst rosagtig”, en
als zijn 34e: “Eend met de middelste Staartpennen (in ’t Mannetje) omgekruld, den Bek regt.”
De 17e noemt hij Anas Platyrhynchos, door
Houttuyn vertaald met “Breedbek”, de 34e Anas
Boschas, door Houttuyn vertaald met “Gewoone
Eend” Veel schrijvers na Linnaeus vonden de
omschrijving van Linnaeus’ 34e Eend kennelijk
het best, want zij hanteerden de naam Anas
boschas; zo bijv. Schlegel 1852, die de N naam
“DE WILDE EEND” opgeeft.
E Mallard, maar tot Hartert 1912 was de officiële E naam: Wild Duck. Fries: Wylde Ein.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS De Vries 1928 vermeldt als mnl namen (of woorden?): Aent, Wilde
Aent, Ent, Eent en Eynt. Omdat Linnaeus 1758
de Wilde Eend onder verschillende namen beschrijft, noemt ook Houttuyn verschillende N
namen; uit de teksten wordt echter vrij duidelijk
dat het vooral de N naam “Gewoone Eend” is,
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die toentertijd de bekendste naam was. In betekenis overeenkomend hiermee is Gemeene
Eend bij Vroeg 1764. Bij B&O 1822 is ook “De
gewone Eend” de eerste van een serie synoniemen: “De gewone Eend, wilde Eend, SpiegelEend, Ring-Eend, Stoer-Eend ⇑, gekraagde Eend.”
Schlegel 1852 vermeldt de naam Wilde Eend, in
vette letters (de naam was in die vorm al bij de
mensen (goed) bekend).
ETYMOLOGIE (bnw.) wild: N wild <mnl wilt,
welt, wilde; fries wyld <oudfries wilde; D wild
<mhd wilde <ohd wildi; oudsaksisch wildi; E
wild <oudengels wilde; noors/zweeds vill ‘verdwaald’ <oudnoords villr ‘verdwaald’; gotisch
wilþeis. Buiten het germaans kymrisch gwyllt
‘wild, razend’ en cornish gwyls ‘wild’. De verdere
etymologie is daarom niet zeker, maar verondersteld wordt wel dat hier dezelfde idg wortel *wel‘plukken’ ligt als bij woud en bij wol (zie sub
Woudboomkruiper en Woltots). Het znw. wild
‘wilde dieren’ hoort bij het bnw.

Wilde Schroet Wilde Schroete Volksnamen voor de Grote Trap in Limburg (ook: Sjroet)
[Hens 1926 p.154] resp. de Kraanvogel in de
Achterhoek en Overijssel (Wilde Schroete, Wilde
Schrûte) [Gallée 1895; Schaars 1989 p.358;
B&TS 1995 p.88/89]. De naam Schroet ⇑ (Sjroet;
rijnlands Schrute) staat voor de Kalkoen ⇑, welke
bij ons natuurlijk een gedomesticeerde vogel is.
Vandaar het bnw. ‘Wilde’ in de onderhavige
naam: Grote Trap en Kraanvogel zijn hier in het
wild voorkomende soorten. De vergelijking met
de Kalkoen voor de Grote Trap is heel begrijpelijk: beide soorten hebben een vergelijkbare
grootte en houding en beide kunnen met veel vertoon (vooral van de staart) baltsen. Als benaming
voor de Kraanvogel berust het misschien op een
misverstand, hoewel de Kraanvogel ook opvallend veel vertoon in de balts heeft (maar de
Kraanvogel laat dit binnen onze landsgrenzen
zelden zien). B&TS menen dat zekere overeenkomst in het geluid van Kalkoen en Kraanvogel
een rol kan hebben gespeeld.

Wylde Ein Officiële friese naam voor de Wilde

Eend ⇑ [Boersma 1972]. Bij De Vries 1912 en
1928 staat de naam van het lemma ook, maar
pas na Ein op de tweede plaats.

Wilde Gans Verouderde N naam voor de
Grauwe Gans ⇑. De naam kon ontstaan doordat
men vroeger (en ook nu nog) tamme Ganzen
hield, waarvan men de ‘wilde Ganzen’ dan om
praktische redenen onderscheidde, bijv. in Houttuyn 1763, p.29 en 31). Bij B&O 1822 is “De
gemeene of wilde Gans” de N benaming voor
“Anas segetum”, terwijl de N benaming “De
Gans, Europische Gans” wordt gebruikt voor
“Anas Anser ferus” (Lat ferus ‘wild’!). Ws. werden met ‘Wilde Gans’ een tijdlang verschillende
soorten Ganzen aangeduid, en ook nu is dat in de
volksmond nog zo. In Limburg was/is Wilde
Gans een benaming voor de Kraanvogel [Hens
1926 p.156].

1758. In het wild voorkomende (zelden tam
gehouden) soort van Zwaan ter grootte van een
Knobbelzwaan ⇑, maar met o.a. een anders
gekleurde snavel (zwart met gele basis). De Wilde
Zwaan broedt in Noord-Europa (en in Siberië) en
komt ’s winters naar o.a. de Lage Landen. Fries
Kloekswan ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Bij Houttuyn 1763
heette deze soort Zwaan. Houttuyn maakt wel
melding van wilde en tamme Zwaanen (p.17),
maar realiseert zich niet dat er duidelijke soortverschillen zijn. Ook Linnaeus noemt immers
maar één soort. (Houttuyn heeft een vage notie
van het bestaan van de Zwarte Zwaan ⇑). Bij B&O
1822 (vermeldden toen ook “Anas Olor, De
tamme Zwaan” voor N) heet “Anas Cygnus”: De
wilde Zwaan. Deze naam hanteert ook Schlegel
1852: “DE WILDE ZWAAN, ook deen genoemd. In
het koude jaargetijde langs onze kusten op den
doortrek.”

Wilgengors Emberiza aureola Pallas 1773. In
Rusland en een strook van Finland broedende
soort van Gors, die in zijn broedgebied vaak
in Wilgen zit. De N naam is mogelijk van D
Weidenammer (letterlijk ‘Wilgengors’) overgenomen. De soort is echter niet aan uitsluitend Wilgen Salix gebonden: R )J$DË&>48 Doebróvnik
‘Wilgengors’ is letterlijk ‘Eiken-vogeltje’ (R )J$
Doeb ‘Eik Quercus’).
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Wylde Kanarje Officiële friese naam voor de
Europese Kanarie ⇑. Het woord wylde (=wilde)
geeft aan dat deze soort niet in een kooitje
zit zoals zijn onfortuinlijker familie, de ‘tamme’
Kanarie (zie sub Kanarie). De naam wordt vermeld in De Vries 1928 (naast: Wylde Kanarjefûgel), maar De Vries 1911 geeft op nog geen
friese naam voor deze soort te kennen.
ETYMOLOGIE wylde: zie wild(e) sub Wilde
Eend.

Wilde Zwaan Cygnus cygnus (Linnaeus: Anas)

WYLGESYSKE – WILSONS STORMVOGELTJE

In N werd de Wilgengors op 12 oktober 1890
voor het eerst waargenomen en gedood. Albarda
1897 noemt dit geval (met weliswaar foute
datum) en gebruikt de naam als in het lemma.
Aangezien de opgezette vogel niet meer te achterhalen is, geldt nu een vondst van 11 september
1963 op het Continentaal Plat als eerste voor
Nederland.
Op 27 september 1989 werd een Wilgengors op
Terschelling (Fr) gedocumenteerd [DB 13(2): 55,
1991]. Een friese naam is in de maak: Wylgegoars.
ETYMOLOGIE N Wilg (Salix) <N WILLIGHE,
WILGHE (VK c.1618) <mnl wilghe [JvM Naturen
Blume, Boek VIII vs.5], willighe <oudnederfr,
oudsaksisch wilgia; fries Wylch, wilge(n)beam;
nederduits Wilge <mnd wilgia; mhd wilge
[WNCD 1980]; E Willow <middelengels wilowe,
wilghe <oudengels welig. (D Weide ‘Wilg’ en E
withy zijn, etymologisch, andere woorden) Gr
©8\60 helíkè ‘Wilg’ (vgl. Gr ©846J`H heliktós
‘kronkelend’ en N helix ‘spiraal’ wijst op het
gebruik van Wilgentenen als vlechtwerk. Idg
*wel ‘draaien, winden’. Vandaar middeliers fāl
‘heining’ en welsh gwawl ‘muur, wal’.
N wal (<Lat vallum) is verwant.
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Wylgesyske Officiële friese naam voor de Bosrietzanger ⇑ [Boersma 1972; ViF 1979; Zantema
1992]. De naam wordt nog niet vermeld door
Albarda 1897 of De Vries 1911, maar De Vries
1928 geeft Wylgensiiske (met tussen-n). vD
1995, ZiK en Jonkers et al. 1987 geven Wilgensijs
op als volksnaam (in vD 1961 Wilgesijsje), zonder precieze locatie, maar niet uitgesloten is dat
dit slechts de hollandse vertaling van de friese
naam is.
De naamgever zal ongetwijfeld geweten hebben dat de soort geen Sijs Carduelis spinus was,
of zelfs maar daarmee verwant; vermoedelijk is
de vergelijking met een Sijsje gemaakt omdat
allebei een zang hebben die prettig is om aan te
horen.
Het element ‘Wilg’ is wel deels te rechtvaardigen, maar de gebondenheid van de vogel aan deze
boomsoort is niet zo stringent.
Wylp Wilp Officiële friese naam resp. groningse volksnaam voor de Wulp ⇑ [Boersma 1972].
De Vries 1912 gaf “Wylp en Greate Wylp”; De
Vries 1928 gaf dezelfde namen maar in omgekeerde volgorde. Andere groningse (volks)namen
voor de Wulp zijn: Grote Wilp en Reegnwilp (in
Kolham) [VPG 1983].

Het fries kent ook de officiële naam Heawylp
(letterlijk: hooiwulp); dit is de Rosse Grutto.
ETYMOLOGIE Van dezelfde stam is Wilster ⇑;
meer sub Wulp.

Wylpreager Officiële friese naam voor de
Zwarte Ibis ⇑ [Boersma 1972]. De letterlijke vertaling is ‘wulpreiger’. Het element wylp is gemotiveerd door de uiterlijke gelijkenis van de soort
met de Wulp ⇑, vooral door de lange naar beneden gebogen snavel.
De Vries 1912 had nog een “?” waar de friese
naam had zullen staan. De Vries 1928 heeft de
naam van het lemma.

Grote Franjepoot

Wilsons Franjepoot Dit is enige tijd een gebruikte naam geweest voor de Grote Franje poot ⇑. E/Am Wilson’s Phalarope.
Wilsons Stormvogeltje Oceanites oceanicus
(Kuhl: Procellaria) 1820. Zeer talrijk, op de zuidelijke oceanen voorkomend soort van stormvogeltje, dat op de trek ook in de kustwateren van
Zuidwest-Europa wordt waargenomen, maar in
de territoriale wateren van N en België éénmaal.
De soort is genoemd naar Alexander Wilson
(1766-1813), “the Father of American ornithology”. Hij werd geboren in Schotland, emigreerde
in 1794 naar Amerika en kende, blijkens een
brief aan William Bartram, in 1804 nog maar
vier amerikaanse vogelsoorten bij naam. Van het
grote werk American ornithology schreef en
illustreerde Wilson 8 delen, de laatste 2 werden
na zijn dood door George Ord voltooid. Ook in
veel andere talen wordt deze Wilson (er zijn er
nog meer in de wereld van de ornithologie) in de
naam voor dit stormvogeltje geëerd. Zie ook sub
Grote Franjepoot. [G Brands 1977 in De Lepelaar
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51: 13-17 met enkele illustraties; J Balis 1968;
Terres 1980; Evans 1993; Mearns 1988]
NAE 1958 vermeldt als N naam: Wilson’s
Stormvogeltje. Eerder al noemde Van Oordt 1943
(1936?) de naam Wilson’s Stormvogeltje (p.9).

Wilster Officiële friese naam voor de Goudplevier ⇑ [Boersma 1972]. In De Vries 1928 ook
Wylster. Helgolandfries Welster, oostfries Wilster [De Vries 1912]. Het vangen van deze vogels
noemen de Friezen: wilsters flappe of wilsterje en
een fries gezegde luidt: Dy’t wilsters fange wol,
moat fluitsje kinne.
ETYMOLOGIE NEW 1992 en vDE 1993: “etymologie onbekend”. Echter, de friese naam is
dezelfde als oudengels Hulfestre1 ‘Goudplevier’ en
is te verbinden met oudengels hwelan ‘schreeuwen, brullen, razen’ [Kluge 1899; Suolahti 1909;
Holthausen 1934]. Een relatie daarmee heeft
oudnoords hvellr ‘luid klinkend’, dat in sommige
afleidingen de betekenis ‘fluiten, piepen’ meekrijgt: zo bijv. oudnoords hvelpr en N welp ‘jonge
Hond’ en ook N Wulp ⇑ en fries Wylp.
1

E Howster ‘Kanoet’ (?<*Howlster) heeft evenals oudengels Hulfester de uitgang -ster, die
ook in Ekster voorkomt; deze past op een
nomen agentis in de vrouwelijke vorm [Kluge
1899 § 49; Wilms 960715/22].

1

Zie noot onder Wiekel.

Wink Officiële friese naam en groningse volksnaam voor de Rietgans ⇑. De groningse naam
heeft als eerste vindplaats Gavere & Bemmelen
1856: “Anser segetum, Bechstein. Weenk,
Wink, Weenkies, Grasgans.” VPG 1983 vermeldt
(p.126): “Biesganze, Weenk(ie) of Wink, Grasgaans.” Weenkies zou een assimilatieproduct uit
*Wink-goes kunnen zijn uit de tijd dat men in de
Groninger Ommelanden nog fries sprak, met
secundair vals enkelvoud tot Weenkie (een
gelijke ontwikkeling bij E Rotch, waarvoor zie
sub Seerotsje ⇑).
Als officiële friese naam gold zelfs in ViF 1976
nog de naam Swartkop-goes, terwijl De Vries
1911 en 1928 de naam Wink in het geheel niet
noemt. Wel staat in ViF een verwijzing naar een
fries spreekwoord bij Burmania 1614: Edelyck
seij de winck, en hie mar ien Jongh (?= ‘Voortreffelijk zei de wink, en had maar één jong’; een uitdrukking die juist voor de Rietgans niet zó goed
te begrijpen valt aangezien de soort h.t.l. niet
broedt). Verdam 1932 geeft de naam ook voor het
mnl op: Winke ‘Rietgans, Wink’ [MH].
De etymologie/betekenis van de naam wordt
door Boersma [in ViF 1976] als volgt gegeven:
“De namme Wink is in onomatopé, it lûd dat de
fûgel út-bringt – de guozzerop – is hwat minder
sterk as by oare guozzen, en heart wol hwat op:
unk, wunk of wink.” E Quink (1551) ‘Kleine
Rietgans’? [mb.980314] is volgens Lockwood
1993 ook een onomatopee; de E naam lijkt op de
naam van het lemma. Hiertegen is aan te voeren
dat de (bekende) vluchtroep van de Rietgans
steeds duidelijk twéé- of driedelig is; de weergave
van het geluid met letters in de boeken begint
met een k- of een klinker (a), niet met een w.
Er zou misschien ook nog wel een etymologische relatie met We(e)nderik, Week en Winder
(zie sub Woerd) kunnen zijn. Als betekenisverbinding valt dan te denken aan het begrip ‘groot’;
zowel het % van de Eend (groter dan het &) als de
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Windwanner Benaming voor de Torenvalk,
zonder opgave van locatie [B&O 1822; Albarda
1897; vD 1970]. De naam heeft ongetwijfeld te
maken met het zgn. bidden1 (=klapwiekend stilstaan in de lucht) dat deze Roofvogel frequent
doet; in het D heet dit wannen, vaker rütteln. Bij
het wannen van het graan wordt het kaf door de
wind weggeblazen. Toen de luchtstroom mechanisch werd opgewekt zal dit gebeurd zijn in een
constellatie die de boerenmensen aan de Torenvalk heeft doen denken. Met Wind- in Windwanner zal dan ook aan door de vogel de opgewekte
luchtstroom gedacht zijn; niet aan de natuurlijke
wind, die namelijk bij het bidden ook wel een rol
speelt: als er wind staat, bidt de vogel altijd met
de kop in de windrichting gekeerd. Het benoemingsmotief was al bekend bij Geßner 1555, die
de D naam Wannenweher gebruikt (met de variante namen Wanntwehen, Wiegwehen en Wandweher [HG 1669]; “Wandwaher” in Jonston
1660); de namen leven nog voort in schwyzerdütsch Wannerli en Wannerwädu [S&vB 1892].
Ook de VK (c.1618) heeft hieraan ontleend:
“Wanne-waeyer. Accipiter … Gesner, sax. wan-

nenwýher.” Houttuyn 1762 noemt wél de D
namen (p.164), maar niet de N vertaling zoals
Kiliaan die gaf.
ETYMOLOGIE N wind <mnl wint, wijnt, went
(ook wijn?) [MH 1932]; D Wind <mhd/ohd wint;
E wind <oudengels wind; zweeds/noors/deens
vind <oudnoords vindr; gotisch winds. Lat ventus (<*vntus; Klankwet nr.11 voorziet in idg
korte -e- > germ korte -i-; de lange  paste nog bij
de idg wortel *w ‘waaien’, waaruit ook N
waaien; meer sub Waaierstaartrietzanger).

WINTERBOUMANTSJE – WINTERKONING

Rietgans (groter dan de meeste andere Ganzen,
maar niet groter dan de Grauwe Gans) zijn
‘groot’.
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Winterboumantsje Officiële friese naam voor
de Grote Gele Kwikstaart ⇑, die in het westen
van ons land, en ook in de provincie Friesland, op
de najaarstrek voorkomt en soms ook wel overwintert. De Vries 1928: “Winterboumantsje,
Winterbouman ef Winterwipstirt.” De Vries
1911 nog een “?”.
Wintereend Verouderde, door Houttuyn 1763
voorgestelde benaming voor de 26e Eendvogel
van Linnaeus, Anas hyemalis. De N naam is
slechts een vertaling van een bestaande zweedse
naam en/of de door Linnaeus opgevoerde wetenschappelijke naam (Lat hiemalis <Lat hiems
‘winter; storm’) voor een Eendensoort, die Houttuyn (als N vogel in ieder geval) niet kende. De
naam is dus een typische boekennaam, welke
niettemin bij het lezerspubliek (ooit) ingang
gevonden zou kunnen hebben (maar dan: voor
welke vogel?). De beschrijving van Linnaeus van
de “Anas hyemalis” slaat hoogstwaarschijnlijk
op een & Zwarte Zee-eend, maar thans wordt
onder (Clangula) hyemalis wel de IJseend verstaan! vD 1970 geeft op sub wintereend: “ijseend,
IJslandse eend die ’s winters hier op trek voorkomt (Clangula hiemalis)”, maar dit gegeven zou
op wel heel oude informatie (nl. die van Houttuyn) kunnen berusten. Albarda 1897, noch
Snouckaert 1908/1915 geven de naam op als
zijnde ergens in het land gebruikelijk. Ook wordt
de naam niet genoemd in Schlegel 1852 of in
Gavere & Bemmelen 1856. In Wickevoort
Crommelin et al. (1858) wordt door Crommelin
meegedeeld dat Anas glacialis (=IJseend) “ook
wel eens Knob (wordt) genoemd”, maar de naam
Wintereend wordt weer niet vermeld. B&TS 1995
noemen onder de IJseend de namen Wintereend
en Knob, maar vermelden geen bron of locatie.
Aangezien in hun literatuurlijst het werk van
Houttuyn staat opgevoerd, kan dit de bron zijn.
De reden waarom de naam Wintereend het
zo lang lijkt te hebben uitgehouden zit hem in
het gewone en logische karakter van de naam.
’s Winters komen er allerlei soorten Eenden naar
de Lage Landen, die men ’s zomers mist. Als de
naam nog gebruikt wordt, zal dit vermoedelijk
eerder slechts als een ‘verzamelnaam’ zijn.
ETYMOLOGIE N winter <mnl winter; fries/oudfries winter; D Winter <mhd winter <ohd wintar; E winter <oudengels winter; noors/zweeds/

deens vinter, ijslands vetur <oudnoords vetr
‘winter; jaar’; gotisch wintrus; over de verdere
etymologie van deze woorden bestaan verschillende opvattingen: zowel met ‘water’ (‘het natte
jaargetijde’), *uendrus en ‘wind’ (‘het stormachtige jaargetijde’) als met oudiers find ‘wit’ (‘het
witte jaargetijde’ (vanwege de sneeuw)) worden
er verbanden verondersteld. [NEW 1992; vDE
1993]
Weekley 1967 wijst erop dat de betekenis van
de oude germ woorden ook ‘jaar’ kan zijn (E dial.
twinter = ‘twee jaar oud’).

Winterkob Officiële friese naam voor de Drie-

teenmeeuw (⇑ en zie sub Winter-Meeuwtje)
[Boersma 1972]. De naam staat ook in De Vries
1928 (na Wintermiuw), maar De Vries 1912
plaatst een “?” waar de friese naam had zullen
staan; de naam van het lemma of een daarop
gelijkende noemt De Vries 1912 óók niet voor de
Stormmeeuw Larus canus (dit in tegenstelling
tot Albarda 1897).
De naam is een misnomer. De waarnemingen
van Drieteenmeeuwen in Friesland die ViF
opsomt tonen aan dat niet zozeer het voorkomen
in de winter essentieel is (vanaf juli worden bijv.
af en toe juveniele Drieteenmeeuwen gezien),
maar eerder het voorkomen speciaal aan de zeekust. De naam Sé-mieu, die De Vries 1928 voor
de Stormmeeuw opgeeft, zou veel mooier op de
Drieteenmeeuw passen, terwijl omgekeerd Winterkob een goede naam voor de Stormmeeuw zou
zijn! Mogelijk ligt een flinke verwarring van
Drieteenmeeuw en Stormmeeuw, waar o.a.
Albarda 1897 blijk van gaf, en anders wel een verwarring van allerhande soorten Meeuwen (zoals
bijv. bij Houttuyn 1763 tot uitdrukking komt)
hieraan ten grondslag.

Winterkoning Troglodytes troglodytes (Linnaeus: Motacilla) 1758. Zeer kleine bruine Zangvogel met opgericht staartje, die zich vaak
kenbaar maakt door zijn luide zang. Vaak wordt
de verkleinvorm Winterkoninkje gehanteerd.
De vogel zingt ook wel ’s winters, mogelijk reden
voor zijn naam. Het element -koning in de naam
houdt verband met de zgn. koningsmythe der
vogels, waarvoor zie sub Goudhaantje. De vogel
is goed bij de mensen bekend, getuige ook zijn
vele andere (volks)namen. Zie bijv. Urretje ⇑,
Klein Jantje ⇑, Duimpje ⇑, Tomke ⇑, Paternosterbolletje ⇑. De zgn. koningsmythe der vogels,
al bekend in de klassieke oudheid, heeft geleid tot
het element -koning(s), of een equivalent daar-

WINTER-MEEUWTJE

Winterkoning

Winter-Meeuwtje Naam die Houttuyn 1763
bij Linnaeus’ “Larus tridactylus” (dus de Drieteenmeeuw) plaatst, misschien geïnspireerd op E
Winter-Mew (bij Albin 1738 bijv.) als voorbeeld.
Houttuyn zelf echter kan de verschillende soorten Meeuwen niet goed onderscheiden, en denkt
bij de Winter-Meeuw evident aan de Kokmeeuw
in winterkleed: “Deeze, die de gewoone Meeuw
der Binnenwateren in geheel Europa is …” Vermoedelijk door deze dwaling van Houttuyn zijn
de namen Wintermiuw (Wintermieu) en Win-

581

van, in een groot aantal vogelnamen in diverse
talen voor steeds zeer kleine maar goed bij de
mensen bekende Zangvogelsoorten. Dit zijn de
Winterkoning en het Goudhaantje, secundair
heeft ook de Bladkoning dit element in zijn
naam. Op grond van de inhoud van die koningsmythe zou je, als er een samengestelde naam in
het spel is, de ss. ‘vogelkoning’ of iets dergelijks
verwachten, maar zo’n naam komt niet eens
zo vaak voor (wél bijv. in het fries (zie Fûgelkeninkje) en in het noors/deens Fuglekonge).
Vaker nog is de ss. onlogisch geworden, zoals
twents Nettelkeunink of Tuunkönig of stellingwerfs (zuidoost-fries) Ossekeuninkien, alsof de
vogel de koning der (Brand)netels, tuinen of
Ossen zou zijn! Het element winter- in de naam
Winterkoning (alleen N, D en fries) is misschien
een volksetymologische verbastering, wat niet
met zoveel woorden door NEW 1992 en vDE 1993
wordt gezegd, maar wat men hooglijk suggereert
door in het artikel winterkoning ohd wrendilo
en oudengels wrænne (>E Wren) te noemen,
oude germ namen voor de soort, en ook oudnoords rindill ‘Kwikstaart’ (ijsl Músarrindill
‘Winterkoning’, ijsl Rindilþvari ‘Woudaapje’). De
etymologie van deze oude germ namen wordt
verschillend opgegeven:
1. “herkomst onzeker” [NEW; vDE], 2. ”… van
Rindr (Vrindr), één der vrouwen van de noordse
god Odin” [Weekley 1967], 3. ”… de basale betekenis is ‘(kleine) staart’” [Lockwood 1993] en 4.
Wilms 000723,4 en mb.00D,40/41.
Am Winter Wren (=de onderhavige soort) kan

niet anders dan een zgn. ‘vertalende ontlening’
zijn onder invloed van N Winterkoning, geïntroduceerd door hollandse kolonisten in de V.S. (de
Engelsen kennen nl. zo’n naam niet! vgl. Jackson
1968).
Wat de geschiedenis van de N naam betreft,
deze wordt genoemd in Houttuyn 1763 (p.586):
“Deeze wordt Passer Troglodytes van de Schryvers genoemd, in ’t Fransch Roitelet, dat is
Koningje, en wy noemen het, omdat het zig in de
Winter zo dikwils vertoont, Winterkoningje, of
ook Duimeling, naar ’t Hoogduitsch Dumeling.
De gemeenste naam, in Duitschland, is egter
Winter-, Schnee-, Noessel-, Nessel- en ZaunKoenig, of ook Zun-Schlipffle en Thurn-Koenig,
in ’t Italiaansch Regillo en Reattino, in ’t Engelsch Wren.” Houttuyn kent de koningsmythe
der vogels misschien niet, want hij schrijft op
p.587: “In sommige deelen van Vrankryk houdt
men ’t voor iets kwaads, het Nest van deeze
Vogeltjes te stooren. Het Landvolk maakt elkander wys, dat, op drie Koningen Dag, de Ouden,
met de Jongen in ’t ronde om hun heen, gaan
zingen; waar van de naam zou afkomstig zyn.”
Houttuyn hanteert de verkleinvorm welke ook
nog bij Albarda 1897 als officiële naam voor de
soort (Winterkoninkje) voorkomt. B&O 1822 en
Schlegel 1852 daarentegen hanteren de naam
WINTERKONING (naast het GOUDHAANTJE). D
Winterkönig is te vinden in HG 1669, Winterküninck bij Gesner 1555 (de naam zou in Rostock bekend zijn) en winterkoninc in een
woordenlijst uit 1420 (Diefenbach 1857 of 1867
[Suolahti 1909 p.83]).
D Zaunkönig (voor de etymologie van D Zaun
zie tuin sub Tuinfluiter) gaat (ook) terug op de
15e eeuw, terwijl de basale vormen mhd küniclîn
<ohd kuniclîn, kuningilîn vertalende ontleningen zijn van Lat Regulus en/of Gr basileús ‘koning der vogels’ [Mackensen 1985]. Voor de
etymologie van koning zie sub Koningsarend en
Bladkoning; voor de etymologie van winter zie
sub Wintereend.

WINTERTALING – WITBANDKRUISBEK

terkob ⇑ sedert De Vries 1928 in het fries bij de
Drieteenmeeuw terechtgekomen; in ieder geval
kunnen het nauwelijks friese volksnamen zijn,
omdat de Drieteenmeeuw een sterk aan zee
gebonden soort is die door het friese volk niet of
nauwelijks wordt opgemerkt [ViF p.798-800].
Voorzover er in het friese binnenland claims van
Drieteenmeeuwen zijn (bijv. bij Albarda 1897)
betreft het zonneklaar Stormmeeuwen Larus
canus. Aan déze soort werd overigens door
Albarda 1897 de bijnaam Wintermeeuw gegeven
(p.89) (ws. de reden voor de vermelding van deze
naam in vD, niet in 1904, maar daarna minstens
in 1995 nog). De motivering hiervoor is beter, al
gold de naam aanvankelijk ws. eerder voor de
Kokmeeuw in winterkleed. Ook heeft Albarda,
notabene zelf een Fries, hiermee niet kunnen
vermijden dat de Friezen thans een weinig
geslaagde officiële naam voor de Drieteenmeeuw
hebben.

Wintertaling Anas crecca Linnaeus 1758.
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Houttuyn 1763 gaf voor Linnaeus’ 28e Eend,
Anas Querquedula, de N naam Winter-Taling,
en voor Linnaeus’ 32e Eend, Anas circia, de
N naam Zomer-Taling. De vraag is, of de wetenschappelijke namen van Linnaeus en hun
omschrijving wel zorgvuldig en éénduidig zijn.
Maar ten aanzien van de N namen kan nauwelijks verwarring heersen, omdat de Zomertaling
in de Lage Landen inderdaad een typische zomervogel is en de Wintertaling vooral in het winterhalfjaar talrijk voorkomt. Ook in Frankrijk
liggen de verhoudingen zo, en daar heten de
vogels dan ook Sarcelle d’hiver en Sarcelle d’été
[F hiver ‘winter’, verwant met N hibernatie ‘winterslaap’ en Lat hiems ‘winter’; vgl. sub Wintereend; F été ‘zomer’]. B&O 1822 gebruiken de
naam Wintertaling (naast Schijftaling en Franse
Taling) voor Anas crecca. Zie ook Taling.

Wipstaart (1) Volksnaam voor de Witte Kwikstaart ⇑, minder voor de Gele Kwikstaart. Ook
Wupstaart [WVD], Wipstat [Schaars 1989] en
Wipstaat [WLD] of Kwispeltaatsje [WBD]. Wüst
1970 noemt D Wippsterzen en variante namen.
De naam is gemotiveerd doordat de vogel zijn
staart op en neer wipt. In 1712 is het ww. wipstaarten ‘geslachtsgemeenschap hebben’ opgetekend [OTT 24-8-2001]; daaraan zal in sommige
gevallen bij de vogelnaam ook wel gedacht zijn.
Wipstaarten blijkt overigens ouder dan wippen
‘paren’, want dit laatste ww. is 1829 voor het
eerst gevonden [Sijs 2001].

(2) Oude N naam voor de Pestvogel [Houttuyn
1762 p.224]. Het motief is niet duidelijk; misschien is de naam een verbastering van Wijnstaart ⇑ [mb.01B,48; Wilms 970424,5].

Wipsturtgril Officiële friese naam voor de
Oeverloper ⇑ [Boersma 1994] (ws. in 1972 ook
al die naam). De Vries 1928 noemt deze naam
voor de Oeverloper niet, maar wel Stienfink, terwijl De Vries 1912 geen van deze twee namen
noemt, maar wél Moddersnip. Albarda 1897
noemde voor de soort naast de officiële naam
slechts één volksnaam: Steenvink (maar gaf geen
locatie), wat de hollandse vertaling van het latere
Stienfink geweest kan zijn.
De huidige friese naam heeft z’n charme: weliswaar wippen de meeste Ruiters (dit is de groep
waartoe de Oeverloper behoort) met hun staart,
maar de Oeverloper wel erg vaak en opvallend.
Het element Gril echter wordt in alle friese
namen voor soorten uit het geslacht Calidris
gebruikt, en de Oeverloper behoort als enige daar
niet toe (naast het zeer zeldzame Bartrams Griltsje ⇑).
Moddersnip was in De Vries 1912 de friese
naam voor de Oeverloper, maar werd in De Vries
1928 ‘opeens’ de friese naam voor de (totaal nietverwante) Drieteenstrandloper, een toestand die
tot en met Boersma 1994 zo gebleven is. Daarbij
is Moddersnip voor de Drieteenstrandloper een
misnomer. Voor de Oeverloper was het (op het
element snip na) geen slechte naam geweest, al
komt de Oeverloper behalve op modderige oevers
ook op stenige oevers voor en was de naam Stienfink ook wel aardig (geweest).
Wit Sprinkaanvoël
Oude zuidafrikaanse
naam voor de Ooievaar ⇑, tegenwoordig Witooievaar ⇑. De soort wordt in N soms ook wel
“Witte Ooievaar” genoemd, hoewel de noodzaak
om het adjectief in het N te gebruiken niet groot
is, omdat de Zwarte Ooievaar ⇑ in N niet zo vaak
voorkomt. De Swart Sprinkaanvoël was in ZuidAfrika de Abdims Ooievaar Ciconia abdimii
(Lichtenstein) 1823 (de huidige naam is Kleinswartooievaar), en de Zwarte Ooievaar heet daar
Swart Ooievaar of Grootswartooievaar [McLachlan & Liversidge 1940/1980; Sinclair].
Witbandkruisbek Loxia leucoptera J F Gmelin 1789. Soort van kruisbek, die van de Kruisbek ⇑ verschilt door het bezit van twee witte
‘banden’ (banen) over de vleugel die gevormd
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worden door de witte toppen van de grote en middelste vleugeldekveren. De Witbandkruisbek
broedt voornamelijk in Siberië, en komt invasiegewijs naar de scandinavische landen. Van de
eerste maal dat daarbij ook N bezocht werd,
maakt Schlegel gewag: in februari 1846 werden
twee exemplaren bij Baarn gevangen [Schlegel
1852; Schlegel 1858; Van IJzendoorn et al.
1996]. Fries Wytbânkrúsbek ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Schlegel 1852 hanteert de naam “Witbandige kruisbek” (cursief).
Albarda 1897 en Coomans de Ruiter et al. 1947:
Witband-kruisbek. Thijsse 1944: Witband Kruisbek.

Witbandkruisbek

ETYMOLOGIE N wit <mnl/mnd wit; oudnederfr
wit; fries wyt <oudfries hwit; D weiß <mhd wiz
<ohd wiz, hwiz; E white (verwisseling van h en
w) <oudengels hwit; noors hvit, deens hvid,
zweeds vit, ijsl hvít <oudnoords hvitr; gotisch
hweits [Hempel 1966 p.18]; idg *kweit, overeenkomend met oudindisch sveta ‘wit’, litouws
svintu ‘licht worden’ en R F&,H swet ‘(dag)licht,
schijn’; ook: ‘wereld’ <oudslavisch svetu ‘licht,
morgenrood’ en/of idg *kweid, overeenkomend
met oudindisch svindate ‘straalt, glanst) en
litouws svidus ‘blank’ [NEW 1992].

Wytboarstgril Officiële friese naam voor de
Bonapartes Strandloper ⇑ [Boersma 1972]. De
naam is ontstaan vóór er van een erkende friese
wn. sprake was (de eerste was op 19 augustus
1994 bij Holwerd); het is dus een boekennaam,
in dit geval gegeven door iemand die op de veldkenmerken van de soort gestudeerd heeft. Het
kenmerk ‘witte borst’ is vooral van belang bij vergelijking van juveniele Bonapartes Strandloper
met de Bairds Strandloper (die in het zweeds
Gulbröstad Snäppa1,2 heet); het gaat in beide
gevallen om de kleur van de ondergrond: de borst
is namelijk wel steeds donker gestreept. Ook bij
de vergelijking van een (in de Lage Landen)
uiterst zeldzame juveniele Bonapartes Strandloper met een (veel in de nazomer voorkomende)
juveniele Bonte Strandloper3 geeft de friese naam
bij de onderscheiding houvast (afgezien van de
streping op de borst bij beide), maar er zijn dan
betere en belangrijker verschillen. Het element
Gril is enerzijds te verdedigen (de Bonapartes
Strandloper is een fractie groter dan Kleine
Strandloper (fries Griltsje) en Temmincks Griltsje, maar anderzijds moet de Bonapartes toch
tot de groep der kleinere Calidrissoorten gerekend worden. Zie hierover ook de opmerking sub
Bartrams Griltsje.
1

2

3

E Buff-breasted Sandpiper is een andere soort,
die ook wel uitsluiting behoeft bij de velddeterminatie van een Bairds Strandloper (en dus
ook wel, in mindere mate, van een Bonapartes
Strandloper).
De zweedse naam voor de Bonapartes Strandloper Vitgumpsnäppa (letterlijk ‘witstuitsnip’)
en de E naam White-rumped Sandpiper verwijzen naar een iets moeilijker waarneembaar (nl.
vooral in vlucht!), maar veel kernachtiger kenmerk: een witte stuit/bovenstaart.
De Kleine Strandloper is een algemene soort, die
zeker bij de determinatie van een Bonapartes
Strandloper moet worden uitgesloten; de friese
naam leidt in dit geval juist tot verwarring (een
Kleine Strandloper heeft gemiddeld een wittere
borst dan de Wytboarstgril), en dus moet de
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Witbandzeearend Haliaeetus leucoryphus
(Pallas: Aquila) 1771. Op Zeearend gelijkende
grote Roofvogel uit Centraal- en Zuid-Azië,
waarvan de volwassen vogels verschillen door
een zwarte terminale band over de verder witte
staart. Naar de witte subterminale band is de
soort genoemd. Ook de kop is wit; daarnaar leucoryphus, waarin co- éénmaal is weggelaten: Gr
8,L6`H leukós ‘wit’ en -coryphus <Gr 6oDLNZ
koruphè ‘kruin’.
In de Lage Landen is de soort slechts éénmaal
opgemerkt: een volwassen exemplaar op 12 oktober 1976 bij Barneveld (Gld). De naam als in het
lemma staat genoemd in NAE 1958.

Wytbânkrúsbek Officiële friese naam voor de
Witbandkruisbek ⇑ [Boersma 1972]. De Vries
1911 geeft een “?” waar de friese naam had zullen
staan. Eerste wn. voor Friesland was in september 1889 te Wierum en de tweede bij Hollum op
Ameland 31 juli 1972.
Helgolandfries Wytdjúket Bórfynk [De Vries
1911; 1928], Wittjücked Borrfink [Reichenow
1920]. Voor Bórfynk zie aldaar.

WITBORSTJE – WITGATJE

officiële friese naam uiteindelijk als een misnomer worden gekwalificeerd. Er is een voorstel voor een nieuwe friese naam, die Wytsturtgril luidt.

Witborstje Oude N naam bij B&O 1822 voor de
Roodborsttapuit ⇑. Het volwassen % van deze
soort heeft een opvallend witte vlek op de zijhals,
maar de naamgever heeft de zijhals kennelijk
voor de zijborst aangezien.
Witbuikrotgans Branta hrota (O F Müller:
Anas) 1776. Op Rotgans gelijkende soort, echter
met een wittere buik dan deze, waardoor een
scherper afscheiding met de zwarte borst ontstaat. De Witbuikrotgans werd lange tijd beschouwd als een ondersoort van de Rotgans. In N
is dat veranderd op voorstel van Sangster et al.
1997 (DB 19: 22).
De naam van het lemma staat in Thijsse 1944.
Witbuikzandhoen Pterocles alchata (Linnaeus: Tetrao) 1766. Soort van Zandhoen ⇑ met
een witte buik, die hem van het andere in Europa
broedende Zandhoen, het Zwartbuikzandhoen ⇑,
onderscheidt. Het Witbuikzandhoen komt niet
in de Lage Landen voor. Houttuyn 1763 had voor
de soort van het lemma de N namen Pyreneesche Hazelhoen en Patrys van Damascus ⇑: “De
Heer BRISSON onderscheidt het Pyreneesche
Hazelhoen, dat, met een Arabischen naam, Alchata1 en Filacotona by ALDROVANDUS2 genoemd
wordt, van het gewoone. Hetzelve voert, gemeenlyk, den naam van Patrys van Damascus, onthoudende zig zo wel in Syrie als op de Grenzen
van Vrankryk en Spanje. Het mannetje is, ongemeen sierlyk, Olyfkleur, geel, zwart en ros
gemengeld, met een witten Buik, de Hals zwart
gebandeerd, en de twee middelste Staartpennen
zeer lang.”
1
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2

Naar arabisch al kattar ‘Zandhoen’ [Jobling],
denkelijk een onomatopee.
Zie afbeelding en namen op Tab.32 in Jonston
1660.

Witgatje Tringa ochropus Linnaeus 1758 (1).
In de Lage Landen doortrekkende soort van Ruiter, iets groter en donkerder dan de veel op hem
gelijkende Bosruiter ⇑. Beide hebben een witte
stuit, welk lichaamsdeel door het volk ten
onrechte voor het gatje ‘anale opening’ wordt

aangezien (hetzelfde euvel bij de vogelnaam
Dodaars). Witgatje en Bosruiter zijn lange tijd
niet goed van elkaar onderscheiden geweest. De
okerkleurige poten, waarnaar de wetenschappelijke naam aan het Witgatje gegeven is (Gr éPD`H
ōchrós ‘vuilgeel, bleekgeel’), komen niet bij het
Witgatje, maar juist bij de Bosruiter voor! De
omschrijvingen die Linnaeus 1758 van zijn
vogelsoorten gaf, waren dermate onvolledig en
oppervlakkig dat de betreffende soorten daar achteraf niet meer mee terug te determineren zijn.
Die sub “Tringa Ochropus” zou voor de Bosruiter gestaan kunnen hebben!
De oudste vermelding van de N naam vindt
men bij Houttuyn 1763 (p.248), echter slechts
als ad hoc vertaling van de F naam Cul-blanc (F
cul ‘achtereind, achterste, gat’): “VIII. Ochropus.
Plevier. ’t Schynt dat dit de Vogel zy, dien men
gemeenlyk Plevier noemt, en by de Franschen, in
de wandeling, Cul-blanc of Witgat, om dat hy
boven de Stuit wit is, anders Beccasseau. Van
eenige Schryvers wordt hy Trynga of Tringa, van
anderen Cinclus geheten, naar het Grieksch. De
Italiaanen noemen hem Giarolo, Pinirolo of Sgainolo, de Sweeden Horsgjoek, de Straatsburgers
Mattknillis. De Duitschers, in ’t algemeen, noemen hem Stein-gallell, Bont Waterhoentje of
Groenpoot, welke laatste naam weinig overeenstemt met Rhodopus en Ochropus, die roodagtige of bruine Pooten aanduiden. De Plevieren
zyn zeer geagte en smaakelyke Vogelen; die by
groote schoolen komen en gaan, zo dat men ’er,
als ’t in de tyd is, by honderden van vangt. In
Vrankryk maaken de Vogelaars daar toe een
grooten Toestel van Netten, en die Vangst heeft
een zonderlinge handigheid en veel overlegs
noodig; … Deeze soort, egter, die de Oevers der
Beeken veel bezoekt, wordt gemeenlyk door middel van Lymstokjes gevangen, die men aan de
kant van ’t Water steekt.” Uit het citaat blijkt dat
F Cul-blanc een echte volksnaam (en dan speciaal onder de “Vogelaars” (toen =vogelvangers))
moet zijn geweest.
Schlegel 1852 (zie sub Bosruiter) meldt eveneens dat de N naam “witgatje” vooral ook onder
de jagers gebruikelijk was. Het lijkt daarom goed
mogelijk dat F Cul-blanc en N Witgatje onafhankelijk van elkaar onder het jagersvolk ontstaan zijn. Maar ook is het mogelijk dat de naam
Witgat(je) pas sinds Houttuyns boeken in N is
gaan leven. Daarbij kunnen zowel Witgatje als
Bosruiter in het spel (geweest) zijn. Nu nóg staat
fries Wytgatsje ⇑ voor de Bosruiter (fries Poalske
Snip =Witgatje).
Het meervoud Witgatten wordt zelden gehoord,
en het mv. *Witgaten natuurlijk helemaal alleen

WYTGATSJE – WITKEELGORS

maar bij wijze van scherts. Ook het grammaticaal geslacht van Witgat zou problematisch zijn:
men hoort soms “de Witgat”, maar gezien het
onzijdig geslacht van het gat is dit niet juist.
Daarom is als officiële N naam aan te bevelen:
Witgatje, mv. Witgatjes.
(2) Volksnaam voor de Huiszwaluw. Als zodanig reeds bij Vroeg 1764 (p.19). Ook bij Albarda;
zie sub Wytgatsweltsje ⇑.
Houttuyn 1763 schrijft bij de soort (p.608):
“Men noemtze, in ’t Fransch, ook Martinet of
kleine Martinet, en witgatje”.
(3) B&TS noemt Witgatje ook als een naam
voor het Stormvogeltje, helaas zonder nadere
details. Het motief ‘klopt’ verder perfect, want
het Stormvogeltje heeft net zo’n witte stuit en
zijkant van de anaalstreek als de Huiszwaluw
(Witgatje (2) ⇑), maar bij deze soort vallen die
nog meer op, omdat ook de hele verdere onderzijde (op een wit vlekje op de ondervleugel na)
donker-sepia is. De naam moet wel van zeevarenden komen.

Wytgatsje Officiële friese naam voor de Bosruiter (⇑ en zie sub Witgatje) [De Vries 1912;
Boersma 1972; Visser 1993]. Ook Albarda 1897
maakt gewag van de friese naam, maar geeft hem
in vertaling: “Boschruiter … in Friesland: Witgatje.” De friese en N naamgeving van Bosruiter
en Witgatje zal mogelijk verwarrend werken,
maar het is niet anders. Beide namen (N Witgatje
en fries Wytgatsje) zijn correct gemotiveerd,
want zowel Tringa ochropus als Tringa glareolus
hebben witte “gatjes” (=stuiten).

Witgesterd blauwborstje Officiële N naam
bij Albarda 1897 voor de Blauwborst ⇑.
Withalsvliegenvanger
Ficedula albicollis
(Temminck: Muscicapa) 1815. Sterk op een
Bonte Vliegenvanger gelijkende soort van Vliegenvanger, waarvan het volwassen % verschilt
doordat de achterhals (de nek) een doorlopende
horizontale witte band vertoont. Dit gegeven is
ook vastgelegd in de wetenschappelijke naam:
Lat albus ‘wit’ (~Gr 8N`H alphós) en Lat collum
‘hals, nek’. De Withalsvliegenvanger is in de
Lage Landen een zeldzame doortrekker; zo zeldzaam, dat het moeilijk voorstelbaar is dat de in
Albarda 1897, De Vries 1928 en B&TS 1995 vermelde volksnamen op deze soort zouden slaan
(waarbij Zwartborstje in Woudenberg dubbel
moeilijk te begrijpen is: de soort heeft een witte
borst). Volgens Schlegel 1858 (p.225) zou de
soort gebroed hebben in Amsterdam (”… in den
tuin van den Heer D’AILLY” [Schlegel 1852]) en
in de Hortus Botanicus in de stad Groningen
[De Gavere & Van Bemmelen 1856]. Fries
Halsbânmiggesnapper.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS In deel V van NV
van Nozeman & Sepp (1829) wordt de soort
behandeld, onder de naam Witgehalsde Vliegenvanger. Deze naam wordt ook door Schlegel
1852 (cursief) en Schlegel 1858 gehanteerd,
evenals door Albarda 1897 en Thijsse 1944. In
Van Dobben 1957 en NAE 1958 de naam als in
het lemma. Zie ook Vliegenvanger en voor de
etymologie van hals zie sub Halsbandparkiet.
Mnl naam voor de Hop ⇑ [MH
p.805]. Het eerste deel van de ss. zal niet de kleur
wit zijn, maar een heterofone variant op het eerste deel van mnl Wedehoppe [MH p.772]; andere
variante namen zijn: Weehoppe, Wedhup etc.;
officieel D Wiedehopf.
Zie ook sub Woudaapje ⇑.

Withoppe

Wytgat-stienbarmke Officiële friese naam

voor de Witstuitbarmsijs ⇑ [Boersma 1972]. In
ViF staat de naam zonder koppelteken, wat een
consequentere schrijfwijze is.

Witkeelgors Zonotrichia albicollis (Gmelin:
Fringilla) 1789. Noordamerikaanse soort van
Gors met een scherp begrensde witte keel. De
soort is vier keer in N waargenomen, voor het
eerst september 1967. De N naam is ws. een
rechtstreekse vertaling van de wetenschappelijke
naam en van E/Am White-throated Sparrow.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Rutgers 1964-1968
noemt de soort Witkeelvink. In Campbell 1975
wordt hij Witkeelmusgors genoemd (het deel
-musgors is vanuit systematisch standpunt, cor-
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Wytgatsweltsje Officiële friese naam voor
de Huiszwaluw ⇑ [Boersma 1972]. De Vries
1911 geeft Wytgatsweal, en daaraan voorafgaand
“Sweal”; dit kon echter moeilijk de officiële friese
naam zijn, aangezien de Boerenzwaluw van
precies dezelfde naam werd voorzien.
Albarda 1897 geeft als volksnaam voor de soort:
Witgatje ⇑, waarmee hij, evenals met Melkstaartje (mede) naar de friese situatie verwijst.
In De Vries 1928: “Wytgatsweal ef Wytgatswel,
Hûssweal ef Hûsswel; sims ek: Mâlkstirt ef
Mâlkstirter.” De naam is gemotiveerd naar de
opvallend witte stuit van de soort.

WITKOPEEND – WITKRUINGORS

recter dan alleen -gors; de soort behoort namelijk
niet tot de Gorzen Emberiza). De naam van het
lemma wordt al vermeld in NAE 1958, en later
weer in Stoffels & Van der Weijden 1978 (Limosa
51: 75-77).

Witkopeend Oxyura leucocephala (Scopoli:
Anas) 1769. In Europa nog slechts lokaal aan de
Middellandse Zee broedende Eendensoort waarvan het volwassen % een witte kop heeft. De
soort behoort tot de tribus van de zgn. Stekelstaarteenden (Oxyurini; oxy- <Gr Ï>bH oxús
‘scherp, gepunt’; -ura <Gr @ÛDV ourá ‘staart’).
Fries Wytkopein [Boersma 1972].
De soort werd in maart 1851 (Albarda 1897
zegt: 1859) voor het eerst in N waargenomen (en
gelijk geschoten) [IJzendoorn et al. 1996]. Schlegel 1854-1858 vermeldt de soort echter uitsluitend met de toenmalige wetenschappelijke naam
en meldt het geval uit 1851 niet. Albarda 1897
noemt de naam als in het lemma. Eykman 1925
noemt de soort Stekelstaarteend en geeft Witkopeend slechts als synoniem.
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Witkopgors Emberiza leucocephalos S G Gmelin 1771. In N zeldzame dwaalgast uit Siberië,
voor het eerst op 2 mei 1873. In oktober 1994
een kleine ‘invasie’ in West-Europa van deze
nauw met de Geelgors verwante soort. Het heeft
in het zomerkleed een witte kruin (bovenkop),
waarnaar de wetenschappelijke, de N en de F
naam (Bruant à calotte blanche) zijn gegeven.
Fries Wytkopgoars [Boersma 1972; nog niet in
De Vries 1911].
Schlegel 1844 (p.70) noemt Emberiza pithyornus, Pallas, D Fichtenammer en F Bruant à couronne lactée (‘Gors met melkwitte kruin’).
Witkopstaartmees Aegithalos c. caudatus.
Dit is de nominaatvorm van de Staartmees ⇑,
welke vorm in Scandinavië en Oost-Europa
broedvogel is. De naam staat bij Albarda 1897,
maar dan met koppelteken. Voor de in ons land
broedende ondersoort heeft Albarda de N naam
Zwartgevlekte staartmees (p.28); bij dit taxon
geeft Albarda dan ook diverse volksnamen op,
waaronder IJsbeer en Moessien in Groningen.
De eerste zou volgens De Jong 1962 en B&TS
1995 betrekking hebben op de Witkopstaartmees, die immers met zijn spierwitte kop mogelijk aan een IJsbeer Thalarctos maritimus deed
denken (meer sub Iesbeer ⇑). Maar Albarda leert
dus anders; de nominaat komt ook onvoldoende

in ons land voor om een volksnaam te hebben.
Toch komen af en toe witkoppige vormen voor.
Nieuwenhuijs in VPG 1983: “Een klein percentage van onze broedvogels heeft een geheel witte
kop. In Groningen zijn dergelijke vogels 22 keer
gezien, maar bijna steeds betrof het één of twee
exemplaren in een groep waarin de andere Staartmezen gestreepte koppen hadden. Slechts twee
keer is een iets groter aantal gezien, nl. 15 februari 1974 een troepje van acht te Winschoten en
14 november 1976 vier ‘witkoppen’ in een groep
van vijf Staartmezen te Haren. Bij grotere groepen ‘witkoppen’ gaat het misschien om Staartmezen afkomstig uit Scandinavië of OostEuropa.” Westerterp in ViF 1979: “Alleen het
voorkomen van een grote groep homogene witkoppige exemplaren duidt op vertegenwoordigers
van het noordeuropese ras. Hierover zijn geen
gegevens voor Friesland.”
Volgens Svensson 1975 is er een zone van mengvormen tussen de ondersoorten caudatus en europaeus. Als locatie voor die zone geeft hij op:
“Zuid-Denemarken, Duitsland, Polen en NoordRoemenië”. Het zal dus zo zijn dat in NoordDuitsland populaties voorkomen waar ‘witkoppen’ en ‘streepkoppen’ door elkaar heen zitten.
Ws. heeft (de van oorsprong Duitser) Schlegel informatie bekomen over juist die populatie. Want
wat schrijft hij in 1858: “In het eerste najaar zijn
de kleuren [bij de jonge vogels] als bij de ouden,
maar er is aan weêrszijde van den kop eene zwarte
streep aanwezig, die van het oog tot aan den rug
loopt. Deze strepen verdwijnen in het voorjaar, bij
de mannetjes eerder dan bij de wijfjes.” (p.255).
Stellig zal Schlegel deze beweringen niet in het
veld in N getoetst hebben: bij de N Staartmezen
verdwijnen die strepen niet! Het verklaart wel
waarom op de label van een 1 november 1859
verzamelde Witkopstaartmees in Leiden gewoon
Parus caudatus stond. Een N naam vermeldde de
label niet [Justin Jansen 031211].

Witkruingors Zonotrichia leucophrys (J R Forster: Emberiza) 1772. Noordamerikaanse soort
van Gors, waarvan de volwassen vogels een witte
kruin hebben (een witte lengtestreep midden
over de kruin wordt beiderzijds geflankeerd door
een zwarte). De wetenschappelijke naam duidt
op een witte wenkbrauwstreep, die de soort óók
heeft. Daardoor wordt de D naam, Dachsammer
(‘Das-gors’), begrijpelijk: de afwisselend witte en
zwarte strepen vormen eenzelfde koppatroon als
bij de Das Meles meles. De soort is 1x in N waargenomen, maar wel gedurende een periode van 2
maanden (half december 1981- februari 1982).

WITOOGEEND – WITSTAARTKIEVIET

Witooievaar Zuidafrikaanse naam voor de
Ooievaar ⇑ [Sinclair 1984; Sinclair et al. 1993].
Vroeger ook zuidafrikaans Wit Sprinkaanvoël ⇑.
Witsnavelduiker Oudere N naam voor de
soort die nu Geelsnavelduiker ⇑ heet, o.a. in NAE
1958. De snavelkleur van deze Duikersoort is
fletsgeel of witgeel, maar de benaming Geelsnavelduiker is beter, omdat de verwante IJsduiker
soms wél een wittige, maar nooit een gelige snavel heeft. Bij Coomans de Ruiter et al. 1947: Witsnavel ijsduiker.
Witkruingors

Rutgers 1964-1968 noemt de soort Witkopvink. In Campbell 1975 wordt hij Witkopmusgors genoemd. In Kleiberg 1984 (DB 6: 64-65) is
de naam als in het lemma. De N naam is vermoedelijk een vertaling van E/Am White-crowned
Sparrow.

tuyn 1763 (hoofdnaam, want in de marge onder
de wetenschappelijke naam), Vroeg 1764 en Wegman 1765 (hier als naam van tweede keus na
“Blaauwe Tapuit”) en in NV II 1789 (hier als
nevennaam na Tapuit). De naam is goed gemotiveerd, want de Tapuit heeft in vlucht een opvallend witte partij aan de basale helft van de staart
en aansluitend op de stuit.
E Wheatear <E Wheat-ears (1661) <*whīters,
letterlijk ‘witte aars’ [Lockwood 1993] is vergelijkbaar, It Culbianco (naar inhoudelijke betekenis) óók.
Schlegel 1858 vermeldt de naam (als nevennaam) ook, geeft geen locatie op. Als volksnaam
geldt Witstaartje misschien voor Meijel [WLD
p.86]; het kan namelijk ook zijn dat daar voor de
soort de oude boekennaam nog geldt.

Witstaartkieviet Chettusia leucura (M H K
Lichtenstein: Charadrius) 1823. Synoniem: Vanellus leucurus. In Irak en Zuid-Rusland broedende
soort van kieviet met volledig witte staartveren.
De soort is 7x in N waargenomen, voor het eerst
op 9 juli 1975 op Texel (peildatum 31/12/2001).
Het benoemingsmotief zit ook in de wetenschappelijke naam, in D Weißschwanzkiebitz, E
White-tailed Plover (<White-tailed Lapwing), F
Vanneau à queue blanche, Sp Chorlito coliblanco,
It Pavoncella codabianca, portugees Abibe-decauda-branca en R #,:@N&@FHab BÅ(a:4Pa Bjelochwostaja Pígalitsa (Pierot 1961: BÅ(a:4Pa =
Kieviet).
Voor de verklaring van de geslachtsnaam Chettusia Bonaparte 1841 zie sub Steppekieviet. – HFP
1972 vermeldt: Witstaartkievit. – Martin Hinrich
Karl (Carl) Lichtenstein (1780-1857) was de zoon
van Anton August Heinrich Lichtenstein (17531816). A A H gaf een beschrijving van enige zuidafrikaanse vogelsoorten in Catalogus Rerum
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Witoogeend Aythya nyroca (Güldenstädt:
Anas) 1770. In de Lage Landen vrij zeldzaam
voorkomende fraai kastanjebruine Duikeend,
waarvan het volwassen % een wit oog (de iris)
heeft. De soortnaam nyroca komt van R =ZD@8
Nyrók ‘Duikeend’ <R >ZDbH\ nyrját’ ‘duiken’.
Johann Anton Güldenstädt (1745-1781) kwam
uit Riga (Letland), studeerde medicijnen in
Frankfort en verkende in opdracht van Catharina
de Grote bodem en avifauna van Rusland (Wolga,
Kaukasus), waarbij hij ook de Terek Ruiter ⇑,
de Grote Roodmus Carpodacus rubicilla (Güldenstädt: Loxia) 1775 en de Witkruinroodstaart
Phoenicurus erythrogaster (Güldenstädt: Motacilla) 1775 (E Güldenstädt’s Redstart) voor het
eerst beschreef [M&M 1988].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 vermelden: “Anas Nyraca L. – De bruine Duikereend.”
Schlegel 1852 vermeldt de naam als in het
lemma, maar cursief. Mogelijk heeft hij de D
naam, die bij hem in 1844 Weissäugige Ente
luidde, overgenomen. Deze naam komt wat betekenis betreft overeen met Anas leucophthalmos
Bechstein. De soort staat ook in NV IV.
Fries Brune Dûkein. De Vries 1912: Greate
Dûkelein, Brune Dûkelein. De Vries 1928: Brune
Dûkelein ef Brune Dûker. De naam Greate Dûkelein was misplaatst en gaf verwarring met de
Grote Zee-eend (o.a. Greate brune Dûkelein in
De Vries 1928), wellicht de reden waarom De
Vries 1928 die niet meer noemt.

Witstaart Oude naam voor de Tapuit, bij Hout-

WYTSTIRNS – WITTE KWIKSTAART

Naturalium Rarissimarum (1793). M H K beschreef de Witstaartkieviet ws. in een appendix bij
Journey to Bukhara (Eversmann 1823) [M&M].

Wytstirns Officiële friese naam voor de Visdief
[Boersma 1972]. De naam komt voor in De Vries
1912 (daar naast Wytsterns; dit is enkelvoud!).
Fries wyt, wite ‘wit, witte’. Erg gelukkig is de
naam niet, want de Grote Stern, die Klikstirns
heet in het fries, is veel witter. Misschien was het
de bedoeling van de naamgever om een tegenstelling te maken met de Blaustirns (=Zwarte
Stern) ⇑.

Witstuitbarmsijs Carduelis hornemanni (Hol-
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böll: Linota) 1843. Pas recente N naam voor een
vaak moeilijk van de Barmsijs te onderscheiden
subarctische tegenhanger van deze. Vaak heeft
de Witstuitbarmsijs een grote witte stuit. Voous
1960 behandelde hem nog als één soort met de
Barmsijs ⇑, gaf trouwens de voorkeur aan de N
naam Witrugbarmsijs. In België werd de naam
Hornemann’s Barmsijsje / Hornemanns Barmsijsje gebruikt [Kist 1954/’62 p.283], welke
naam ook door Coomans de Ruiter et al. 1947
gebruikt werd (n.a.v. een wn. van 3 exemplaren
op 13 januari 1946 in het Amsterdamse Bos). De
eerste aanvaarde veldwn. in N dateert 22 november 1959. Kist 1954: Witstuitbarmsijs. NAE 1958:
Witstuit Barmsijs. De friese naam luidt Wytgatstienbarmke. De naam van het lemma wordt
ook gegeven aan de in 1862 door Coues beschreven ondersoort exilipes (E Arctic Redpoll); de
nominaat krijgt dan de N naam Groenlandse
Witstuitbarmsijs (E Hoary Redpoll).
Schlegel 1844 (p.LXIII) noemt “Fringilla canescens. D Grauer Leinfink. F Siserin grisâtre.
Nördlichstes Amerika, Japan, im Winter zufällig
in Europa.” en in 1858 (p.342) vermeldt hij
“… eene andere [dan Linaria rufescens], grootere
en meer witachtige soort, Fring. canescens, die
Groenland bewoont.” Op p.77 verwijst Schlegel
1844 naar de belgische auteur De Selys-Longchamps 1842, die F. canescens als volgt kenschetst: ”… elle a tout le croupion [=stuit] d’un
blanc pur en-dessus, une taille encore plus forte,
la queue très longue et le fond du plumage blanc
flammé de brun.” Gould 1832-1837 vermeldde
de soort eerder. Voor de etymologie van stuit: zie
-stuit.

Wytsturtsnip Enige friese naam voor de Grote
Grijze Snip in ViF 1977 (p.719). De naam is fou-

tief overgenomen in Bibi (“Wylsturtsnip”). De
naam is goed gemotiveerd: in tegenstelling tot de
andere kleine Snippen heeft deze een witte staart
en stuit (met donkere dwarsstreepjes erop). De
naam zal stellig geen volksnaam geweest zijn; in
ViF werd nog maar van één melding gewag
gemaakt (in 1971).
B&TS 1995 geven als friese naam Grutte Grize
Snip. Deze naam zal het als letterlijke vertaling
van N Grote Grijze Snip ⇑ ws. wel gaan maken.

Witte Giervalk Onofficiële, maar anno 2003
goed begrepen N naam voor de witte kleurfase
van de Giervalk ⇑. [De naam komt voor op de
‘pieperlijst’ van Dutch Birding semafoonhouders
als nummer 211, met als bijbehorende wetenschappelijke naam dezelfde als die van “nummer
210 Giervalk”: Falco rusticolus.] Vroeger werd
aan de naam van het lemma de wetenschappelijke naam “Falco rusticolus candicans Gmelin
1788” verbonden; toen ging men ervan uit dat de
Witte Giervalk een ondersoort of subspecies was.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Bij Houttuyn heette
dit taxon Witte Valk (p.149 en 150), welke naam
echter op p.172 en bij de “Aanwyzing der
Plaaten” (Plaat 31 afbeelding 3) niet genoemd
wordt (daar: “Giervalk”). Thijsse 1944 noemt de
naam van het lemma (p.83). De CNNV 1946
stelde “Groenlandsche giervalk” voor.
Houttuyn: “De witte Valk munt in schoonheid
boven de anderen uit, en wordt hierom by de Vorsten meest geagt. Veele Leenmannen, in sommige deelen van Europa, zyn verpligt geweest,
aan hunnen Leenheer jaarlyks hulde te doen,
met denzelven zulk een Vogel ter hand te stellen
… De Koning van Denemarken zendt jaarlyks
een Schip naar Ysland, om van daar, inzonderheid, witte Valken te haalen, die van hem wel
eens worden present gedaan aan deeze of gene
Mogendheden.”
Witte Kwikstaart

Motacilla alba Linnaeus
1758. Slanke zwart-wit-grijze Zangvogel met een
lange staart, waarmee hij voortdurend op en neer
wipt (‘kwikt’). De soort was vroeger bij het volk
zeer bekend (met veel volksnamen), maar kan
slecht aarden in moderne menselijke nederzettingsvormen, en neemt dientengevolge sterk in
aantal broedparen af. – Bij Linnaeus 1758 was
het de twaalfde van al zijn ‘Kwikstaarten’ “Motacilla”, waartoe hij nog tal van andere soorten
rekende, die men nu geen Kwikstaarten meer
noemt. In de wetenschappelijke naam, die sinds
Linnaeus 1758 ongewijzigd bleef, staat Motacilla

WITTE STRANDLOOPER – WITWANGSTERN

voor ‘bewegende staart’ en alba voor ‘wit’. Een
meer gekleurde tegenhanger van de Witte is de
Gele Kwikstaart Motacilla flava, die ook zeer
bekend was in landbouwgebieden. Houttuyn
1763 geeft als officiële N naam op: Witte Kwikstaart. Hierin is sindsdien geen verandering
opgetreden, zij het dat men vaak de naam pleegt
te verkorten tot Witte Kwik. De VK (c.1618) geeft
als naam op “QUICK-STEERT. sax. quickstert.”
Welke soort hiermee precies werd aangeduid is
dus niet duidelijk. Maar vermoedelijk was dit
toch de vertaling van Lat Motacilla, onder welke
naam in Jonstonus 1660 de Gele én de Witte
Kwikstaart vermeld staan. Fries Boumantsje ⇑.
Zie verder sub Kwikstaart.

Witte Strandlooper Naam voor de Zwarte
Ruiter (in winterkleed!) in NV 1797. De naam is
ook aangehaald in HN 1897. De naam is tamelijk
ongelukkig, wordt daarom door Schlegel 1854 al
niet meer genoemd.
Wittertje Houttuyn 1763 noemt behalve “Witte
Non” in de marge (p.77) en “Nonnetje” in de verklarende tekst bij plaat XXXVII, fig.2, ook deze
naam voor het Nonnetje ⇑. Maar óók onder Anas
Albeola (=Buffelkopeend), waarvan hij weet dat
hij (alleen) in Amerika voorkomt, schrijft hij
niettemin: “Wy noemen hem het ‘Wittertje’.
Jonston 1660 schrijft bij een afbeelding van
een % Nonnetje (Tab.47 rechtsonder): “Albulus
aquaticus”. Het eerste element correspondeert
met de naam ‘Wittertje’. Pools Bielaczek is hiervan een letterlijke vertaling. Het element wit
zit ook in ijsl Hvítönd (önd ‘Eend’), tsjechisch
v
Morcák bílý en de wetenschappelijke naam Mergus albellus.

ten witte ‘vogels’ op rekeningen uit de jaren 1359
en later over uit zgn. ‘Reigerbossen’ (bij Gouda)
‘geoogste’ vogels voor de consumptie. Een gegeven hierbij is dat de prijs van 100 “Witvogels”
ongeveer een kwart bedroeg van die van 100
Blauwe Reigers [Van Pelt Lechner 1918b geciteerd in Brouwer 1954 en Poorter 1980]. Op
grond van gewichtsverhoudingen, die aan de
prijsverhoudingen ten grondslag zullen liggen,
veronderstelt Poorter dat Witvogels de jongen
van Kleine Zilverreigers en/of Ralreigers zullen
zijn geweest. Aangezien rekeningen uit 1360 en
1362 naast “lepelaers” ook “witten reghers” noemen, zou men mogen veronderstellen dat er destijds in de Reigerbossen ook Zilverreigers (Kleine
en/of Grote) broedden. Anderzijds mag men ook
niet uitsluiten dat met “witten reghers” tóch
Lepelaars bedoeld werden, temeer daar het woord
“lepelaer” op veel rekeningen niet voorkwam (en
in de volksmond zou een Lepelaar ook een ‘soort
van Reiger’ kunnen zijn; een volksnaam luidt
nog steeds ‘Lepelreiger’).
De naam van het lemma is nog neutraler dan
“witte reijgher”, aangezien in feite hiermee
alleen de kleur van de “vogel” wordt opgegeven.
Wanneer zeker is dat de Witvogels ook in de bossen werden aangetroffen, kunnen het geen Kokmeeuwen geweest zijn. (Meer sub Blauwe Reiger).

Witwangstern Chlidonias hybridus (Pallas:
Sterna) 1811. Synoniem: Hydrochelidon leucopareia (“Natter” Temminck: Sterna) 1820. Op
Zwarte Stern gelijkende soort van Moerasstern ⇑, echter in het volwassen zomerkleed met
witte wangen. In N verscheen de soort pas voor
het eerst in 1938, toen ook gelijk op twee plaatsen in het land door de soort gebroed werd.
Daarna is de Witwangstern een regelmatige,
maar vrij zeldzame zomergast gebleven met 295
waarnemingen in N van 1938 tot 1992 [Berg &
Bosman 1994]. Fries Wytwangstirns ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Van Balen 1915
gebruikt de naam Indische of Baard-Zeezwaluw
(de soort komt o.a. op Java voor). Brouwer 1938
noemt de soort Witgewangde Stern [HVM 1982
p.992], en Thijsse 1938 en 1944: WitwangStern. Bij Van Oordt 1943 en Coomans de Ruiter
et al. 1947 vinden we de naam van het lemma.
Johann Natterer (1787-1843) en zijn broer
Joseph waren oostenrijkse ornithologen. Johann
verzamelde van 1817-1835 in Brazilië voor het
‘Kaiserliche Naturalienkabinett’ te Wenen en
had op de heenreis al vanuit Zuid-Spanje een
aantal balgen, waaronder de Witwangstern zich
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Witvleugelstern Chlidonias leucopterus (Temminck: Sterna) 1815. Op Zwarte Stern gelijkende soort van Moerasstern ⇑, echter in het volwassen zomerkleed met witte bovenvleugels. De
soort broedt in Oost-Europa en Azië, en op doortrek verscheen er voorjaar 1997 voor het eerst
een groep van meer dan 100 vogels in N. In eerdere jaren verscheen de soort in de Lage Landen
in veel kleinere aantallen, maar wel met regelmaat. De eerste wn. in N dateert echter toch pas
van 1933. Fries Wytwjokstirns ⇑.
Thijsse 1944 noemt de soort: WitvleugelStern. Bij Coomans de Ruiter et al. 1947 naam
als in het lemma. Van Balen 1915 spreekt van
Witschouder-Zeezwaluw (“op Java gevonden”).

Witvogel Benaming voor één of meerdere soor-

WYTWANGSTIRNS – WOERHAAN

zal hebben bevonden, naar Wenen gestuurd. In
1818 bezocht Temminck op zijn europees toernee met een wagen, ingericht voor het vervoer
van vogelbalgen, Joseph in Wenen. Hermann
Schlegel kreeg in 1824 een betrekking in Wenen
aangeboden van Joseph, en in 1839 reisden
Josephs zonen met Gustav Hartlaub (18141900) voor verzamelingsdoeleinden naar Kroatië. [Stresemann 1996]

Wytwangstirns Officiële friese naam voor de

Witwangstern ⇑ [ViF 1977; Visser 1993]. De eerste wn. in de provincie Friesland was op 25 mei
1975. In april 1978, oktober 1983 en mei 1992
(drie exemplaren) volgden verdere friese waarnemingen [DB 6 en 14]. Het zal ws. zo zijn dat de
naam van het lemma en die van het volgende
(Wytwjokstirns) recente ‘vertalingen’ van de officiële N namen zijn.

Wytwjokstirns Officiële friese naam voor de

Witvleugelstern ⇑ [ViF 1977]. Fries wjok ‘vleugel, wiek’ en stirns ‘Stern’ ⇑. De Vries 1928
noemt de soort niet, dus toen was er ook nog
geen friese naam. De eerste wn. in de provincie
Friesland was op 19 juli 1943 [ViF]. Daarna is de
soort in Friesland waargenomen in 1971 [ViF],
1972 [Limosa 47:42], 1980, 1981, 1982, meerdere in 1985 [DB 2, 3, 4, 7] etc.; sindsdien met
een zekere regelmaat.
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Woerd Algemene benaming voor een mannetjes-Eend. Het is een bijvorm, evenals Woord
[Houttuyn 1763 p.64] van N Waard. Zeeuws
Waertel en Wertel (=Woerd) zijn afleidingen
(verkleinvormen) van Waard.
ETYMOLOGIE NEW neemt de grondvorm *wert
aan, maar verder zijn er volgens deze bron geen
aanknopingspunten. Ook De Tollenaere (in litt.
020613) meent dat de oorsprong van het woord
onduidelijk is, maar dat niettemin Woerd secundair zou kunnen zijn aan Waard (de [oe]-klank is
ws. ontstaan uit [aa] onder invloed van de voorafgaande w; vgl. de ontwikkeling van zwoerd). De
Tollenaere oppert dat Waard ‘mannetjes-Eend’
identiek kan zijn met waard ‘heer des huizes’ en
met oudengels weard ‘wachter, beschermer’. Het
zou een geschikt benoemingsmotief voor de
‘mannetjes-Eend’ kunnen zijn: hij waakt a.h.w.
over het broedende &. Suolahti 1909 verbindt
ook met oudengels weard en met oudnoords
vörðr ‘id.’ (dit is D Wart).
NEW 1992 bespreekt een aantal dialectwoor-

den, die ook alle ‘Woerd’ betekenen. De meeste
van deze vertonen de letters w, n, d en r. Dit zijn
dan dezelfde medeklinkers als in Woerd, plus de
n (uit Eend). Het volgende schema zou een hypothese voor het ontstaan van bijna al deze woorden kunnen zijn: 1. *wer-ened 2. *wer-ent 3.
*wer-anið 4. *wer-enderik.
1. > *werned, met r-metathesis: > mnl/N
wender (eventueel + suffix -ik: We(e)nderik; vgl.
ook Weenk, Wink en Wierk) > wendel en >mnl
winder, winre [MH 1932] > Wiender.
2. > *wernt > *wert >warte > waard > mnl
woert, woort [MH] > N woerd, woord {*wert >
wertel}.
3. (met r-metathesis) > *waarnd > waard >
woord > woerd.
4. > *wrenderik, met dissimilatie: > we(e)nderik > wedik > wiedik, tevens uit *wrenderik: >
wierek > weenk > wink(e)⇑.
Voor fries jerk(e) <mnl(?) andrake zie Jerk en
Ganzerik (sub Gans) (zie ook ViF p.186). Bij de
hier geschetste ontwikkelingsgang vallen zowel
een -n- als een -d- uit; in mijn modellen valt
alleen (sub 2. en 3.) een -n- uit. De etymologie
van Jerk verschilt dus van die van Woerd, omdat
het mannelijk element (wer-) bij Woerd voorop
geplaatst is, terwijl bij andrake juist het tweede
deel (-drake of waarschijnlijker -rake) de mannelijke betekenis in zich draagt.
Vlaams/brabants Erpel ⇑ (met r-metathesis:
elper) staat apart. Verbinding met oudengels
eorp ‘donker’ en ohd erpf ‘donker’; oudnoords
jarpr ‘id.’ Zie ook sub Raep-hoen.
De samenstellingen 1. t/m 4. waarvan uitgegaan wordt, zijn niet overgeleverd (dus: *). Maar
de samenstellende elementen wél: wer ‘man’ is
overgeleverd in mnl werwolf [NEW 1992] en ened
‘Eend’ is overgeleverd in de plaatsnaam Enedseae
(=Ens) (793, copie begin/ midden 10e eeuw; zie
sub Eend). – Wat enderik sub 4. betreft, wordt
voor het gemak uitgegaan van de N tegenhanger
(in de moderne vorm) van D Enterich ‘woerd’;
dus *wer-enderik is dubbelop mannelijk. vD
1961 vermeldt weenderik ‘woerd, mannetjesEend’, naast het mogelijk verwante weenk ‘Rietgans’. [mb.00B,17]

Woerhaan Benaming voor een Fazantenhaan.
Evenzo is Woerhen een benaming voor de Fazantenhen [vD 1970]. Ws. zijn het vooral jagerstermen. Aangezien men vermoedt dat de Romeinen
de Fazant bij ons (in de Lage Landen) geïntroduceerd hebben, kan de naam Woerhaan niet
ouder zijn dan uit de romeinse tijd, tenzij hij
daarvóór voor een andere (inheemse) soort heeft

WOESTIJNBRAAMSLUIPER – WOESTIJNPLEVIER

gestaan (bijv. het Korhoen).
ETYMOLOGIE N Woerhaan <mnl woerh~ne;
oudengels worhona (=Korhoen?). Om verwantschap met ohd or(re)han (>D Auerhuhn) (vgl.
sub Auerhoen) aan te nemen, moet de w- verklaard worden, en dat lukt niet [vgl. echter
mb.00B,17 en vgl. sub Korhoen]. Tenzij voor het
mnl woord een contaminatie met mnl woert
‘mannetjes-Eend’ zou worden aangenomen. [Vgl.
Wilms 960528,5v voor verschillende overwegingen]

Woestijnplevier Charadrius leschenaultii Lesson 1826. In Centraal-Azië broedende soort van
Plevier van halfwoestijnen. Overwintert aan tropische kusten van Afrika, Azië en Australië,
maar verdwaalt soms naar Europa. De soort is
een half dozijn malen in de Lage Landen waargenomen, voor het eerst op 21 juli 1954 in België
[Lippens & Wille 1986]; in N voor het eerst op 20
juli 1977. Van Balen 1915 gebruikte voor de
soort, die incidentaal op Java voorkomt, de naam
Geoffroy’s Pluvier. NAE 1958 vermeldt de naam
als in het lemma. Zie ook Anatolische Woestijnplevier.

Woestijnbraamsluiper Sylvia (curruca) minula (Hume) 1873. Mogelijk precies op 23
november 2003 ontstane N naam n.a.v. de ontdekking van een exemplaar van dit taxon in Katwijk door Casper Zuyderduyn. De naam was zo
snel beschikbaar, omdat uit E literatuur de E
naam Desert Lesser Whitethroat bekend was.
Het is lange tijd als een ondersoort van de Braamsluiper ⇑ beschouwd.

Woestijnplevier

Jean-Baptiste-Louis-Claude-Théodore Leschenault de la Tour (1773-1826) was een frans botanicus, die per schip lange ontdekkingsreizen
maakte naar Indonesië, Australië, India en Ceylon en Zuid-Amerika. Hij introduceerde tal van
cultuurgewassen op de F kolonie Réunion en in
Frans Guyana (thee). In Pondicherry, Bengalen,
India, verzamelde hij de later door Lesson
beschreven Woestijnplevier. [M&M]
René Primevère Lesson (1794-1849) was
scheepsapotheker/arts en ornitholoog op de
Coquille waarmee van 11 augustus 1821 tot 31
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Woestijngrasmus Sylvia nana (Hemprich &
Ehrenberg: Curruca) 1833. In N zeer zeldzame
Grasmussoort uit o.a. de kirgizische steppen (1e
wn. voor N 30 oktober 1988 nabij Zandvoort
door Ferdy Hieselaar; 2e wn. okt 1994 in Scheveningen). Een andere ondersoort (deserti) komt in
de Sahara voor en draagt het eerste deel van zijn
naam dus terecht. Bij ‘Gras’ kan in dit geval aan
lage planten in woestijnachtig gebied gedacht
worden, maar de naam vloeide voort vanachter
de schrijftafel: zoveel mogelijk Sylvia’s met een
gemeenschappelijke N ‘achternaam’ (-grasmus)!
(Tuinfluiter en Braamsluiper ontsnapten aan die
‘regel’).
D Wüstengrasmücke; E Desert Warbler. R
AJFHZ>>ab F:¿&8a Poestýnnaja Slávka.
ETYMOLOGIE N woestijn <mnl woestine
<mnl woest(e) ‘onontgonnen, verwoest, ruw,
beroofd van’; D Wüste <mhd wüeste(n) <ohd
wuost(inna); m.e.Lat vastina [VK sub Woestijne,
woestenije], Lat vastus ‘woest, leeg’ (>F vaste
(1611), Sp/portugees vasto ‘uitgestrekt’). Oudiers
fas ‘leeg’ en fasach ‘woestijn’. Mogelijk te verbinden met idg wortel *wa-; hierbij ook N voorvoegsel wan- (=gebrekkig) zoals in wanhopig, wanorde, wantrouwen, waanzinnig etc. Wahrig 1992
geeft idg *eu(a)-. R BJFHZ>b en bulgaars BJFHÅ>b
poestínja lijken bijna volledig op N woestijn
maar hebben aan het begin een p in plaats van
een w. Ook R BJFH@6 en bulgaars BJFH poest ‘leeg,
woest’ hebben dit verschil met het N (en het
germ in het algemeen).

WOESTIJNTAPUIT – WOLTEUT

maart 1825 natuurhistorische verkenning werd
gemaakt in o.a. de Zuid-Molukken, NieuwGuinea en Nieuw-Zeeland. Publiceerde Manuel
d’Ornithologie (1828) en Traité d’ Ornithologie
(1831). Verkondigde (1838) het idee van ‘scheppingscentra’ (plaatsen op aarde waar een concentratie van vogelsoorten geschapen zou zijn); o.a.
de zuidamerikaanse Tyran-Vliegenvanger Lessonia rufa draagt zijn naam. [Stresemann 1996;
M&M 1988].

Woestijntapuit Oenanthe deserti (“Rüppell”
Temminck: Saxicola) 1825. In halfwoestijnen
van Noord-Afrika en Midden-Azië broedende
soort van tapuit, die de Lage Landen enkele
malen bezocht heeft. In N voor het eerst op 23
november 1970. In NAE 1958 wordt de naam als
in het lemma genoemd. Het is de vertaling van
de wetenschappelijke naam (Lat deserta ‘woestenijen’). R AJFHZ>>ab 8a<,>8a Poestýnnaja
Kamenka. Voor R BJFHZ>b zie de etymologie van
woestijn sub Woestijngrasmus. Voor R 7a<,>8a
zie sub Izabeltapuit.
Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell (17941884) was een D zoöloog, die reisde in Egypte,
Soedan en Ethiopië en verzamelde voor het Senckenbergs Museum in Frankfort. Naar hem zijn
de Rüppells Grasmus en de Rüppells Gier
genoemd. De eerste in Temmincks Nouveau
Recueil de Planches coloriées d’ Oiseaux (1823).
Rüppell schreef o.a. Systematische Übersicht der
Vögel Nordost-Afrikas (1845), geïllustreerd door
Joseph Wolf (1820-1899).
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Woestijnvink Bucanetes githagineus (M H C
Lichtenstein: Fringilla) 1823. Vinkachtige vogel
die broedt in delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten in woestijnachtige gebieden. Soms
zwerven exemplaren van de soort uit naar Zuidof West-Europa.
Oudste vindplaats van de naam in NAE 1958;
in Kist 1954 alleen nog maar de E naam Trumpeter Bullfinch (nu officieel Trumpeter Finch). De
soort werd pas op 31 mei 2003 voor het eerst in
de Lage Landen waargenomen (ontdekkers Willem van Rijswijk en Leon Boon).
Gr bukanetes ‘trompetspeler’, naar de trompetterende klank die de soort in kwestie maakt.
Woffer Volksnaam in Friesland voor het
Woudaapje ⇑ [De Vries 1912]. Een fraaie weergave van het geluid dat deze vogel maakt (“wof”),
vooral als men de -o- wat dof en grommend uit-

spreekt. Veel fraaier dan het overeenkomende
element wouw in Wouwaapje (wat dan ook helemaal geen klanknabootsende functie heeft; zie
onder Woudaapje) en fraaier dan de vergelijking
met het blaffen (fries: blaffe, bylje) van een hond.

Wolkwert Wolkwet Namen voor de Grasmus in de provincie Antwerpen [Swanenberg
2000 p.152 met kaartje]. Deze bron vond ook de
naam Pluisjeskwetter; hierbij gaan de gedachten
dan naar de voering van het nest met pluisjes of
met (planten)wol, wat bij een soort als de Grasmus alleen vastgesteld kon worden wanneer men
op zoek was naar het legsel (een oude hobby van
de jeugd!). Zie ook Wolteut. Voor het tweede element zie Kwet, Kwert, Kwetter. Dit zijn onomatopeeën.
ETYMOLOGIE wol: N wol <mnl wolle, wulle;
mnd wulle, wolle; D Wolle <mhd wolle <ohd
wolla; fries wol, wolle <oudfries wolle, (w)ulle; E
wool <middelengels wolle <oudengels wull;
ijsl/færøers/noors/zweeds ull, deens uld <oudnoords ull (het verdwijnen van de aanvangs-w is
een oudnoords fenomeen; vgl. zweeds Ulv ‘Wolf’
en ord ‘woord’); gotisch wulla; <germ wullō. Buiten het germaans: kymrisch gwlân ‘wol’, gwlanen ‘flannel’ (>E flan(n)en >E flannel >F
flanelle (1656) >N flanel (17e eeuw)); Lat lana
(<*vlana) (>lanugo ‘dons’) (>Sp lana (ladino in
ser ladino ‘door de wol geverfd zijn’ is niet verwant), catalaans llana, portugees lã, F laine
(begin 12e eeuw), roemeens lîna). ~Gr (dorisch)
(ú)8α<@H; litouws vìlna; oudslavisch vluna
(>bulgaars &X:>a); idg wortels *uel- ‘rukken,
trekken’ (vgl. Lat vello ‘id.’; vgl. Sp vellida ‘wollen
deken’, velludo ‘pluche, fluweel’ en vellón ‘Schapenvacht, vlok wol, scheerwol’) of *uel- ‘draaien,
winden’ (vgl. Lat volvo, Sp volver ‘idem’); bij de
eerste wortel zou dan aan het afplukken van de
wol van het Schaap kunnen zijn gedacht, bij de
tweede aan het spinnen van de wol op het (ronddraaiend) spinnewiel.
Wolteut Wolteuüt Woltors Woltots Namen in de Brabantse Kempen waarvoor niet
gemakkelijk een referent (specifieke vogel die
ermee aangeduid wordt) kan achterhaald worden
[WLD; Hens 1948 p.59; WBD; Daams 1947].
Gezien de volgorde van de door Daams besproken vogelsoorten werd gedacht aan een Zangertje ⇑; idem WBD. WLD geeft drie soorten: Fluiter
(vrijwel zeker fout!), Braamsluiper en Grauwe
Vliegenvanger. De beste kandidaat is echter de
Grasmus, welke soort P Knapen te Meijel in 1938

WOORD – WOUDAAPJE

aan Hens (1948) meldde: “[De Grasmus] wordt
om Meijel “wolteuüt” genoemd, omdat zij in haar
nest wilgenspinsel als materiaal gebruikt.”
De naam kan een mooie tautologische ss. zijn
als -tots geïnterpreteerd wordt als de verscherpte
vorm van dot ‘kleine pluk wollige stof’ (met zgn.
affectieve s). Qua betekenis kan dit duiden op
een gebrek aan duidelijke kenmerken bij de te
benoemen vogel, iets waarmee Zangertjes inderdaad behept zijn (voor de leek). Het element tots
is echter hetzelfde woord als besproken onder
Taats(j) ⇑. Aan deze woorden kleeft een pejoratief (scheldend) aspect (mogelijk slaand op de
zang!), anders dan men over het algemeen bij
‘dotje’ (‘klein lief ding’) zou verwachten.
Het element wol- is ofwel ‘een eigen leven gaan
leiden’ (als Woltots er het eerst was), ofwel het is
‘geleend’ uit de naam Wolkwert ⇑.

Woord Algemene benaming voor het ‘mannetje van de Eend’ [vD 1904]; heterofoon van
Woerd ⇑ en Waard.
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Woudaapje Ixobrychus minutus (Linnaeus:
Ardea) 1766. Zeer kleine soort van Reiger, die
vroeger algemeen broedde in de Lage Landen,
maar nu zeldzaam is geworden. De naam kwam
en komt bijna uitsluitend in de verkleinvorm
voor: een recente neiging om de naam Woudaap
te gebruiken is om die reden wat ongelukkig! Ten
tijde van Thijsse was de soort algemeen bekend,
en nu nóg, vooral in Zuid-Holland, onder de
naam Wouwaapje. Oudere optekeningen van de
naam vertonen echter niet Wouw-, maar Woudals samenstellend element. Houttuyn 1763:
“Kleine Butoor of Woud-Aapje.” (Linnaeus
noemde de soort in 1758 nog niet). Zowel Vroeg
1764 als Wegman 1765 noemen hem WOUD
AAPJE; Vroeg heeft als synoniem: Kleine Reigertje. Het voorkomen “by de uitgeveende plassen
in Holland” wordt door Vroeg uitdrukkelijk vermeld. NV 1770 geeft: “Woffer, Houtpitoortje,
Woudhopje”. B&O 1822: “De kleine Butoor ⇑,
het Woudhopje, de Woffer, het Hout Pitoortje”
(zowel in 1770 als in 1822 wordt de naam Woudaapje dus niet genoemd) (Let op dat Hout- rijmt
met Woud-). Een sterke indicatie voor hoe de
naam vroeger in het N luidde, is zuidafrikaans
Woudapie, voor precies deze soort [McLachlan &
Liversidge 1980].
De naam Woudaapje is alleen in het N bekend.
Zelfs in het fries, in welks taalgebied deze vogel
trouwens nooit talrijk is geweest, kent men geen
soortgelijke naam. Hier is er wel de plastische

naam Woffer ⇑. Het vermoeden is gerechtvaardigd, door het bestaan van enkele qua klank veel
op elkaar gelijkende namen, dat de volksetymologie bij de naamgeving van deze wat geheimzinnige vogel een grote rol heeft gespeeld.
Over de betekenis van het tweede element van
Woudaapje bestond tot dusver geen onenigheid.
De opvatting echter dat het hier een “handig in
de Rietstengels klauterend Aapje” betreft is je
reinste volksetymologie. De ws. oudere N namen
Woudhopje en Woudôp ⇑ wijzen daar op. De
roep van het Woudaapje lijkt qua klank (niet qua
ritme) iets op dat van de Hop Upupa epops, een
vogel die overigens h.t.l. niet erg algemeen zal
zijn geweest. Wanneer we er van uitgaan dat het
vooral het geluid is geweest dat de naam Woudaapje heeft bepaald (zoals in zovele andere
namen van deze vogel, ook in andere talen), dan
lijkt Woudhopje ook beter dan Woudaapje. Het
op het eerste gezicht wat curieuze verkleinwoord
‘-hopje’ (een Woudaapje is groter dan een Hop!)
is misschien verklaarbaar wanneer we letten op
het overeenkomend aantal lettergrepen in -hopje
en mnl Hoppe ‘Hop’. Dit “hopje” zou dan in het
‘woud’ van Riethalmen hebben kunnen leven
(volgens sommigen), maar het is ook niet geheel
uitgesloten (volgens anderen) dat met “wou” de
roep werd aangegeven en dat de -d- ingevoerd
werd om de uitspraak te vergemakkelijken.
Veel aannemelijker is dat de toenmalige naam
mnl Wedehoppe ‘Hop’ integraal op het Reigertje
is overgedragen (vanwege het geluid) zonder dat
men zich om de correcte biotoopsaanduiding in
de naam (mnl wede ‘struikgewas, (Wilgen)twijg’;
oudsaksisch *widu ‘woud’) bekommerde!
Nemen we echter tóch aan dat -hopje is verbasterd uit -aapje, wat kan dan de overeenkomst
met de Aap geweest zijn? 1.) de roep deed denken
aan die van een bepaalde Aap, dus ‘het “wouw”roepend Aapje’ (lijkt minder ws., al weet ik niet
zeker in hoeverre ook een Aap een redelijke imitatie van het Woudaapje doet; vgl. de volksnamen
Woffer, Blafhond, Vleethond ⇑, die suggereren
dat het geluid m.n. op dat van een Hond lijkt); 2.)
de kleur van de vogel deed denken aan die van
een Aap, en dan wellicht van bijv. het Zuidamerikaanse Leeuwaapje Leontocebus leonicus (vgl. F
Butor blongios <Héron blongeois (letterlijk ‘geelblonde Reiger’)) (nog minder waarschijnlijk, en
in dit speciale geval kan de naam niet van vóór
1492 stammen!); 3.) de bewegingen van de vogel
herinnerden aan die van een handig door de
begroeing (het ‘woud’ van Riethalmen) klauterend Aapje (dan verlaten we dus het idee dat het
auditieve aspect de vogelnaam bepaald heeft, en
veronderstellen we visuele kennis van de vogel
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bij de naamgever(s); niet zo ws., maar toch het
overwegen waard in een tijd dat in bepaalde streken veel Woudaapjes voorkwamen). In dit geval
moet de oorspr. naam Woudaapje (‘Aapje in het
woud’) geweest zijn, want een combinatie van
een handig klauterend Aapje dat dan tevens
“wouw” roept, komt nog meer gekunsteld over;
4.) de bewoners van de noordhollandse plaats
Westwoud, waar het Woudaapje waarschijnlijk
volslagen onbekend is, hebben als spotnamen:
‘Grippele-skoiters’ (=zij die in een greppel hun
behoefte doen) of ‘Woudapen’ (? =‘bosmensen,
oerwoudbewoners’). Indien ‘Woudaap’ een wijdere en meer verbreide betekenis had, zou dit ook
een reden voor de naam van de vogel geweest kunnen zijn met de bedoeling ‘in the bush levende
vogel’, ‘de vogel die je haast nooit goed ziet’.
De herkomst van het element woud is dus een
bron van discussie geweest (vgl. Voous 1992).
Het zou een weergave van de roep van de vogel
geweest zijn. Ervóór pleitte dat heel veel namen
gegeven zijn naar aanleiding van het geluid dat de
vogel maakt, welk zoveel gemakkelijker is waar
te nemen dan iets van het uiterlijk van de vogel.
Maar [wauw] of [waut] als geluidsnabootsing
voldoet voor deze soort niet erg: het is eerder
“RRoe:”, waarbij R = gebrouwde r. – Ook moet
men het tweede deel van de naam in de gaten
houden: niet alle combinaties lijken even plausibel (zoals verwoord onder 3. hierboven).
‘Woud’ kan betekenen: 1. in overdrachtelijke
zin: een woud van Riethalmen of andere obstakels, 2. (moeras)bos (met hoog opgaand geboomte), 3. nog andere vorm van landschap, bijv.
‘weiland’ (westfries peerdewoud ‘Paardenwei’).
Te bezien valt echter in hoeverre dit woord
samenvalt met de geschikte biotoop voor het
Woudaapje op de plaats en in de tijd dat diens
naam ontstond. De Friese Wouden bijv. geven
mogelijk wel een geschikt biotoop aan, maar daar
zaten nauwelijks of geen Woudaapjes! Bovendien kennen de Friezen de naam Woudaapje niet,
dus kunnen zij er ook niet de naamgevers van
zijn.
In Zuid-Holland, een vroeger bolwerk voor
Woudaapjes, komen wel geografische benamingen voor met -woud, maar deze duiden alle op
moerasbos met opgaand geboomte. Sommige
benamingen stammen ws. uit een veel ouder tijd
dan die in welke de vogelnaam zal zijn ontstaan
(bijv. Merwede <Meriuuido (11e eeuw) <Meruada (877) =(Wilgen)bos aan het water, ‘woud’
aan het meer; vgl. het woorddeel -wede in Wedewale sub Wielewaal).
De meest voor de hand liggende entree van het
element woud- in de naam voor het Reigertje

krijgen we als we uitgaan van één der weinige
beschikbare middelnederlandse vogelnamen, nl.
Wedehoppe; de verdere ontwikkeling kan dan
geweest zijn: mnl Wedehoppe > *Woudhoppe >
Woudhopje > Woudôp ⇑ > Woud-Aap. De naam
Wedehoppe (=Hop) kan beschikbaar gekomen
zijn toen de Hop zeldzaam werd in onze streken
en men heeft Hop en Woudaapje in naam verward, ofwel men heeft wegens een gemeenschappelijk kenmerk (het geluid) de naam van de ene
soort op de ander overgedragen. Het ‘beschikbaar’ komen van een naam zien we ook bij
Dodaars: aanvankelijk was dit de naam voor de
Dodo, maar toen deze uitstierf, ging de naam
over op de Dodaars Tachybaptus.
Het is tenslotte ook nog mogelijk dat -hoppe de
betekenis ‘springer’, ‘huppelaar’ heeft gehad
(voor de Hop is dit een vaker geuite opinie), zodat
Woudhopje de aanvankelijke betekenis van
‘huppelaar door het (Riet)woud’ had; hierbij kan
gedoeld zijn op het klauteren door de vegetatie,
maar ook op het met tussenpozen zich vliegend
vanuit de dichte vegetatie verheffen (baltsende
Woudaapjes doen dat).
ETYMOLOGIE woud: zie sub Woudboomkruiper. Het eerste deel van Woudaapje is een verbastering van een voorloper van het woord ‘weide’,
waarvoor zie sub Weidepieper.

Woudboomkruiper Verouderde N benaming
voor de Kortsnavelboomkruiper in Van Dobben
1957, ws. vertaald naar D Waldbaumläufer (er is
tegenwoordig ook F Grimpereau des bois). Deze
soort was toen nog nooit in N waargenomen, dus
om de N naam had men zich nooit zo druk
gemaakt. De eerste wn.en nadien betroffen aanvankelijk de ondersoort familiaris, trekkers uit
Scandinavië. Deze kregen de niet onredelijke N
naam Taigaboomkruiper ⇑. Maar nu de soort
sinds 1993 ook in N broedend is aangetroffen
(het betreft de middeneuropese ondersoort
macrodactyla), is deze laatste naam zeer wonderlijk: noch in N, noch in Midden-Europa treft
men taiga’s aan. Dat noopt tot hernieuwd
nadenken over een passende N naam, temeer
daar de naam Taigaboomkruiper niet op ‘oude
rechten’ kan bogen. Een billijk voorstel is dat
men de soort met de N naam Kortsnavelboomkruiper aanduidt (vgl. Voous 1960), herinnerend
aan een zeer moeilijk vast te stellen veldkenmerk
(maar de soort is in elk morfologisch opzicht
haast niet van de Boomkruiper Certhia brachydactyla te onderscheiden!). Voor de typische
trekkers uit Scandinavië kan dan de naam Taigaboomkruiper gelden.

WOUDGORS – WOUDRAAF

Het D verschil in naamgeving, Gartenbaumläufer versus Waldbaumläufer, voldoet in de N
situatie in het geheel niet: het verschil in ‘biotoop’ geldt hier nauwelijks. Bovendien zou de N
naam *Tuinboomkruiper de mensen niet aanspreken. Ook de naam Woudboomkruiper ‘doet
het’ niet.
ETYMOLOGIE N woud <mnl wout, wolt, walt;
fries wâld <oudfries wald; D Wald <mhd walt
<ohd wald; E wold ‘open heuvelland’ <middelengels wald <oudengels weald; zweeds vall o.a.
‘met Gras begroeide grond’, noors voll, deens vold,
ijslands völlur (bijv. in de plaatsnaam Hvolsvöllur) <oudnoords völlr ‘vlakte, veld, weide’.
NEW 1992 geeft de voorkeur aan de theorie dat
genoemde woorden in verband staan met idg
*uel- ‘plukken’ (waarvoor zie wol sub Woltots):
het woud is de plek waar men loof afrist ter verkrijging van wintervoer voor het vee (en tevens
wild (etymologisch verwant) bejaagt). Er zijn echter ook andere theorieën.

Bosgors

Woudgors In Snouckaert 1908 genoemde
alternatieve naam voor de Bosgors, een in ons
land zeldzame gast, die hier pas in 1874 voor het
eerst werd opgemerkt. Alle N namen voor deze
soort zijn boekennamen, vertalingen van de
wetenschappelijke naam en de D naam. Zie ook
onder Boerengors.
Woudhopje Oude N naam voor het Woud-

Woudôp Volksnaam voor het Woudaapje
[Rynja 1983], ws. uit het vlaamse of zeeuwse
taalgebied, gezien het niet uitspreken van de -hbij het tweede element (vgl. Woudhopje). Men
kan zich gemakkelijk voorstellen dat bij het verlengen van de -ô- klank de gedachtenassociatie
aan een Aap(je) plaatsvond, temeer omdat men
zich bij een op(je) juist niet bijster veel (meer)
kon voorstellen. Deze volksnaam ‘bewijst’ dat
‘-aapje’ uit ‘-hopje’ is ontstaan en niet andersom!
Woudraaf Verouderde N naam voor de nu

bijna uitgestorven Heremietibis ⇑ of Kaalkopibis Geronticus eremita (Linnaeus) 1758. vD
1904/1995 vermeldt: “een soort van raaf (Corvus
cremita [sic!]) op de Zwitserse Alpen”! Het lijkt
erop dat vD zich hier op middeleeuwse ornithologische literatuur baseert (in verband met de
opvatting “soort van raaf”)!. De vogel kwam tot
vier eeuwen geleden inderdaad o.a. in de Alpen
voor. Gesner 1555 (Historia Animalium, deel III
“de Avium Natura”) toont een houtsnede van de
soort met vermelding van de namen uit de streken waar de soort volgens Gesner voorkwam.
De N naam is nauw verwant aan D Waldrapp
<walt rapp (Eber & Peucer 1549) waarin -rapp
staat voor Rabe ‘Raaf’ (vgl. D Rappe ‘moor,
Ravenzwart Paard’). De zwarte kleur van de
Heremietibis ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast vermeldt Gesner ook D Steinrapp (letterlijk ‘steenraaf’) en Clausrapp [D Klause ‘1.
bergpas, bergengte, bergkloof; 2. kluis, cel, (kluizenaars)hut, hermitage’ <ohd klusa <Lat clausus
‘gesloten’ (vgl. numero clausus en claustrofobie)].
De D namen zijn wat lastig met elkaar in overeenstemming te brengen: ‘Wald-’ en ‘Stein-’ lijken op het oog nogal verschillende biotopen aan
te geven, en ook het beeld van de afzonderlijk (als
een kluizenaar of heremiet) levende vogel klopt
niet helemaal: de soort broedde het liefst in
(losse) kolonies! Mogelijk is het ‘beeld’ van de
kluizenaar (door Linnaeus in naam gebracht met
Upupa Eremita, waarbij ‘Eremita’ wegens het
verwijzen naar een persoon met een hoofdletter
werd gespeld!) ontstaan doordat de (vooral in
Zuid-Duitsland gekende) betekenis ‘steile berghelling, bergkloof’ niet meer werd herkend en de
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aapje ⇑ in NV 1770 en B&O 1822. Deze laatste
auteurs (Bennet uit Leiden en Van Olivier uit
Koudekerk (ZH) afkomstig) noemen de naam
Woudaapje niet. Voor het tweede element zie
ook onder Hop (<mnl Wedehoppe, oudsaksisch
widohoppa (>D Wiedehopf). De naam Wedehoppe ‘Hop’ zou integraal op het Woudaapje
overgedragen kunnen zijn vanwege een zekere
gelijkenis in het geluid, hetzij in overdrachtelijke
zin, zoals Boerennachtegaal voor Groene Kikvors,

hetzij bij vergissing. We krijgen dan: mnl Wedehoppe > Woudhopje > Woudôp(je) > Woudaapje > Wouwaapje, terwijl ook Wedehoppe >
Vleethond ⇑ tot de mogelijkheden behoort (let
op de overeenkomstige klinkers; de volksetymologie deed de rest).

WOUTER

andere betekenis (die van kluizenaarshut) ging
overheersen. De verwijzing naar ‘steile berghelling’ in Clausrapp (Klausrapp) komt overeen met
de verwijzing naar ‘Stein-’: de soort broedt/
broedde op steile stenen bergwanden. Gesner
vermeldt daarnaast echter ook de in Lotharingen
gebruikte (F) naam Corneille de mer en de It
namen Corvo selvatico, Corvo spilato, Corvo
Marino, wat grote twijfel oproept aan de ware
aard van de door deze namen aangegeven vogelsoort: men zou stellig denken aan de Aalscholver
(F Cormoran <oudf corp marenc (=‘corbeau
marin’ =‘zee-Raaf’), een soort die verschillende
kenmerken met de Heremietibis gemeen heeft
zoals de naar achteren gerichte verlengde achterkopveren, zwarte lichaamsbevedering met kale
plekken aan de kop en betrekkelijk korte poten.
Het is, dat in Gesner de poten zonder zwemvliezen staan afgebeeld, anders zouden de brede
schouderveren en de rechte snavel met de haak
aan de bovenneb, gecombineerd met de F en It
benamingen, doen geloven dat de Aalscholver
i.p.v. de Kaalkopibis in het spel was!

Wouter Volksnaam voor de Vlaamse Gaai in
Oost-Vlaanderen en oost Zeeuws-Vlaanderen
[Meertens 1949; WVD 1996; Rogiers 1988] (B&TS
1995 geeft ten onrechte “Limburg” op).
Als varianten gelden Weiten, Wieten (uiterste
oosten van West-Vlaanderen), Weiter, Weiting,
Weitink (Wijtink), Welting, Wiltink, Winting,
Wètere, Watere, Wèdre, Wadre, Watink en
Woutink1. vD 1970 geeft “Wuiten (zuidN.)
=Meerkol” (p.2408), WVD Wuiten, Wuitie,
Wuiter, en deze namen in combinatie met een
voorgevoegd Hanne- (>Anne-, Nanne-) tot Hannewuiten ⇑, Hallewuiten, Hennewuiten, Herrewuiten, Hamse Wuiten, Nannewuiter, Annewuiten ⇑, Nannewuiten ⇑, (N)anneweute(n),
Allewuiten, Mannewuiter, Hanneweiten, Hanneweiting, Hannewinten, Kallewieten (waarvoor vgl. Kalle ⇑) etc. Bij Kiliaan 1599: Weyten
en Hannewuyt [Meertens 1949 p.100 en 102].
Volgens NEW 1992 zou de naam Wouter “eerst
na Kiliaen 1599 bekend geworden zijn en VT
geeft oudste vindplaats 1861, maar er is een
vindplaats van Wouterloot2 ‘bepaalde vogel’ tussen 1509 en 1538 bij de Bruggeling Cornelis Everaert (1480-1556) [Meertens 1949 p.101]:
“Een aecxter, ofte een wouterloot
Sallic vermanghelen, licht als een plume.”

soonsnaam Wouter dan aangetoond. Van der
Schaar 1994 vermeldt onder de mansnaam Walter (p.354): “Vroeger soms moeilijk herkenbare
vleivormen Weitkin, Weytkin, Weytin, Welt,
Weltken en Weute in Kortrijk, Dordt, NoordBrabant en Zeeland.” Ook Weijnen 1996 ziet
Weiten, Weiter, Weitink, Weltink, Watere en
Warink ‘Vlaamse Gaai’ als “ten dele singuliere
ontwikkelingen van de vleinaam van Wouter.”
Er is dus bij de naamgeving aan de persoonsnaam gedacht, net zoals bij enige andere vogels
die een mansnaam dragen (vgl. Hanne, Jaco bus ⇑, Jan-van-gent, Bonte Piet ⇑, Blauwe Jaap
etc., ook in andere talen bijv. E Jack, Dicky,
Tom). Nu ligt soms aan de persoonsnaam een
door de volksetymologie verbasterd ouder woord
ten grondslag. Zo ook denkt NEW bij Wouter
‘Vlaamse Gaai’ aan mnl *wouteren ‘draaien, rollen, wentelen’ (mnl wouterbloc ‘rolsteen’), dat
zijn equivalent zou kennen in fries wâlterje ‘zich
wentelen, op z’n rug rollen (van een Paard bijv.)’,
D (sich) wälzen en E to welter ‘zich wentelen;
rollen van de golven’ met als verwante zaaknamen de (straat)wals en het weltergewicht (bij het
boksen). Verwant met deze germ woorden is Lat
volvere ‘draaien’ (na de bekende -o- naar -a- wisseling, Klankwet nr.10 ⇑) (gotisch waltjan; idg
*uel-; etymologisch verwant is N walgen; zie
hiervoor sub Walgvogel). De verbinding naar de
vogel zou kunnen gelegd worden (volgens NEW)
door in aanmerking te nemen dat hij een typisch
‘roeiende’ vlucht heeft, waarbij de vleugels een
wat aarzelend-ronddraaiende indruk geven. Deze
verklaring is niet zo overtuigend. Ook niet die
van B&TS, die Wouter wil afleiden van ‘woudheer’3 (=boseigenaar) onder vermelding van dat
Wouter tevens een plaatselijke benaming is voor
de veldwachter (vgl. Wilms 960507). B&TS verwijst ook nog naar wuit =‘vooruitstekende kin’
(etymologie onbekend) [Weijnen 1996], met
als motivatie dat de Vlaamse Gaai nogal ‘zijn
mondje roert’.
1

2
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3

Meertens verklaart Wouterloot “uit F *Vautrelot, van Vautier ‘Wouter’ plus een diminutiefuitgang”. Daarmee is het verband met de per-

De talrijke varianten (=verbasteringen) wijzen
erop dat men de (etymologische) betekenis niet
meer begreep.
Wouterloot was als familienaam al in 1344
bekend. Een familienaam, die naar een vogel
verwijst, kwam al heel vroeg (en komt nog
steeds) voor; in Engeland had bijv. Tele als
familienaam een vroegere registratie dan hetzelfde woord als vogelnaam (tele ‘taling’).
Het begrip ‘heersen’ is wél van toepassing op
de mansnaam Walter (en dus ook Wouter) (~N
geweld, mnl wouden, D (ver)walten), terwijl
het tweede lid -her ‘leger(schare), menigte,

WOUW

volk’ is. Walter betekent dus ‘heerser over het
leger of over het volk’. Vermoedelijk is daarbij
niet gedacht toen de Vlaamse Gaai zijn naam
kreeg, maar was er louter de behoefte de vogel
“op gemeenzame wijze te noemen” (J W Muller 1901, 1906 [Meertens]).

Wouw Algemene N benaming voor twee h.t.l.
vrij zeldzame grote Roofvogels met gevorkte
staart, de Rode Wouw Milvus milvus ⇑ en de
Zwarte Wouw M. migrans ⇑. In een volksnaam
voor de Bruine Kiekendief ⇑, Rietwouw ⇑, komt
het woord ook voor. Grijze Wouw ⇑ moet een
boekennaam zijn, aangezien deze Roofvogel bij
het N volk niet bekend is.
Zie ook Glee en Milaan. Voor Milvus zie
Wilms 021110,2.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Reeds bij Jacob van
Maerlant c.1266 vinden we:
vs.2535 Milvus, als wi wanen wale,
Dats die wuwe in onser tale,
Crombecte ende van voeten;
Niet staerc dat si ghemoeten.
Hennen, kieken, voghelkine,
Daer na setsi hare pine.
Dinc die niet mach comen te baten,
Die men uutworpt upter straten,
Daer of maken si haer spise.
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Deze dichtregels wijzen sterk in de richting
van Rode en/of Zwarte Wouw (vooral het azen op
dingen die de mensen op straat gooien). Men
moet echter bedenken dat deze dichtregels
slechts de vertaling van oudere, in het Lat
gestelde, verzen zijn (o.a. bij Thomas van Cantimpré en Plinius, naar wie Van Maerlant direct
verwijst (vs.2544: “Plinius sprect …”) en dat Van
Maerlant zelf de Rode Wouw uit zijn leefomgeving niet kende (al zal er ook in 1266 wel eens
een zeldzame Rode Wouw langs Damme of
Brielle getrokken zijn).
De VK c.1618: “WOUWE, WOUWER. J. KIECKEDIEF … ger. vveihe.” (p.514), ook “WIJE, KIECKENWIJE. sax. sicamb. J. WOUWE … germ. vvey”
(p.509) en kuycke-wije. sicamb. i. kiecken-dief.
Miluus.” (p.278) [i. en J.]. Kiliaan steunt hier ws.
deels op D literatuur, waar de verwijzingen “ger.”
en “germ.” op wijzen. Anderzijds vermeldt HG
1669, dus ws. ook Gesner 1555 (Lat) en/of 1557
(D): “Dieser Vogel wird auff … Lateinisch Milvus; Italianisch Nichio; Polnisch Kania; …
Engelländisch a Glede, a Puttock, a Kyte; Niederländisch Wouwe /Kieckendief; und zu
Teutsch Wy / Weyhe / Weiher / Wiwe / Rüttelweyh / Rötelweyh / Hünerdieb / und Hünerarh

genennt. Ich kenne zwey Weyhen Geschlecht /
ein grosses und ein kleines.” [HG 2, 207-208] Een
grote afbeelding (houtsnede) in HG toont een
Roofvogel met een afgeronde staart (idem in Jonston 1660 Tab.XI, hier met het bijschrift “Lanius
Miluus”) en een kleine een Roofvogel met een
licht gevorkte staart (idem in Jonston, met het
bijschrift “Miluus Weije”) (daarnaast heeft Jonston ook een (slechte) afbeelding van een Roofvogel met een gevorkte staart (eigenlijk één
gevorkte staartveer!), en daar staat bij: “Accipiter
minor”).
Ook Houttuyn 1762 gebruikt “Kuikendief” en
Wouw” als synoniemen en geeft als extra informatie dat vogels met deze namen “de Staart
gevorkt en zeer lang” hebben (p.144-145). Ook
hier weinig kans dat de ‘kamergeleerde’ Houttuyn (zeker niet de ‘veldman’ die Nozeman was!)
die Roofvogels met gevorkte staart van eigen wn.
(en dus uit Nederland) kende. Schlegel 1852 &
1858 gebruikt WOUW als officiële N naam voor
de Rode Wouw (milaan en koningswouw bij hem
de tweede keus), maar daar staat tegenover dat
hij bij “Circus rufus” (=Bruine Kiekendief) vermeldt: “bruine kiekendief, Gewoonlijk Wouw, in
Noord-Holland ook Rietwouw genoemd”.
Schlegel geeft voor het eerst betrouwbare informatie over het voorkomen van de Rode Wouw in
ons land; althans, het volgende klinkt betrouwbaar: “Hij werd bij ons, ofschoon zeer zeldzaam
en alleen in het najaar, in de provincies NoordBrabant, Gelderland en Groningen waargenomen. Zijne vlugt is zeer schoon en zwevend.”
ETYMOLOGIE N Wouw <N Wouwe, wije1 [VK
c.1618] <mnl wouwe, wuwe [Jacob van Maerlant vs.2536 in Verwijs 1878/1980], wiwe, wie1
(wuwe <wiwe door rondende invloed van de
tweede w, net zoals N spuwen (en brabants spouwen) <mnl spîen); fries Wou (ook Glee), oostfries Wüw [De Vries 1928]; (?) mnd wîe [FWH;
NEW]; D Weihe, Weih ‘Kiekendief, Wouw’ <mhd
Wei1 [Von Megenberg 1349-50; Verwijs 1878
p.259], wîe1 [Mackensen; Wahrig] <ohd wio,
wiho, wigo, wiwo; hypothetisch zijn vervolgens
<germ *wiwan, *wi- [FWH; NEW; VT; Wahrig
1986] en <idg *wei-, *wi- ‘op buit gaan’, ‘op iets
afgaan’, in de zin van ‘jagen’ (ook: ‘binden, vlechten van Wilgentenen’; vgl. sub Wilgengors en zie
ook weide sub Weidepieper).
De betekenis van de idg wortel is uiteraard op
een Roofvogel (in het algemeen) goed van toepassing, zodat het op de Wouw, op de Kiekendief en
op allebei kan slaan. Maar zoals de sterretjes (*)
al aangeven, zijn de oudste woorden hypothetisch. Vooral de stap naar idg *wei-, *wi(hiervan o.a. N wei(d)man ‘jager’) is minder
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WOUWAAPJE – WREEUWER

verantwoord, omdat de woorden voor ‘Wouw’
alleen maar in het N en D voorkomen.
In iets ruimere verspreiding komt het woord
als men oudnoords Langv ‘Alk, Zeekoet’ (>ijslands Langvía, færøers Lomvigi ‘Zeekoet’ en
zweeds dialectisch Lomvia) er bij betrekt [NEW
sub wouw en AEW sub langvé], maar dan raakt
men buiten het verspreidingsgebied van de vogelsoort Wouw. Alken en Zeekoeten zijn totaal
andere vogels als Wouwen en Kiekendieven en
deze verbindingen zijn daarom m.i. dan ook té
speculatief (Voor een andere theorie over de betekenis van de onderstreepte elementen zie sub
Loem). Wél voorziet deze theorie in verbanden
buiten het germaans zoals ablautend met Lat
avis ‘vogel’ en oudindisch vi- ‘vogel’, maar de betekenis is met ‘vogel’ nu wel érg ruim geworden.
FWH honoreert deze theorie (dan ook) met “vaag”
en NEW met “weinig aannemelijk”. Deze theorie
sluit de vorige en de volgende wel nagenoeg uit.
Een tweede alternatieve theorie is nl. ohd wiwo
als een klanknabootsend woord te beschouwen.
Een halfonomatopee is daarbij weinig aannemelijk omdat er geen werkwoorden bekend zijn die
uit wiwo zijn voortgesproten. Als zuivere onomatopee voldoet wiwo geheel naar het gevoel
van de beschouwer (en de kenner van het geluid
van de Rode Wouw) wél of niet: de roep van de
Rode Wouw bestaat uit een serie enigszins fluitende lettergrepen. BWP 1980 geeft de eerste twee
daarvan weer met “wee-ÇÇ”, wat wel enigszins
overeenkomt met ohd wiwo. Bedenkelijk is echter dat de klank van dit woord flink veranderd is
(nu bijv. Weihe), dus dat het eventuele onomatopoëtische karakter door de gebruikers van het
woord al snel vergeten zou zijn, en dat ook later
geen hernieuwde onomatopoëtische benoemingen meer zijn gevolgd (vgl. de hele serie volksnamen in Wüst 1970). Wel wordt Lat Miluus soms
als een onomatopee verklaard. Dit kan een steun
zijn voor deze theorie. Anderzijds kan men strijden of men wiwo en Miluus nu wel of niet op
elkaar vindt lijken (als het zuivere onomatopeeën zijn zou dit wel moeten).
Minder geslaagde theorieën:
1. Het is, vanuit de huidige nomenclatuur,
aantrekkelijk om de oorsprong van het woord
Wouw in verband te brengen met ‘iets wat
gevorkt is’. Blok 1988 en B&TS 1995 menen te
kunnen uitgaan van “ohd *wuwo ‘tak, gewei’”,
maar dít woord leidt uiteraard niet tot N Wouw
(omdat het ohd is) en ook niet tot D Weihe zoals
Mackensen 1985 en Wahrig al aangeven: zij
geven ohd wio ‘Weih’ als voorloper van Weih (via
mhd Wie). Bovendien geven zij ohd *wi(a) als het
woord voor ‘tak, twijg’ (>mhd (collectivum)

gewi(g)e > D Geweih). Ook FWH noemt een verband met ‘tak, gewei’ en idg *wi- ‘twee’ “onwaarschijnlijk”. Vandaag de dag is D Weih, Weihe
niet alleen de naam voor de ‘Wouw’, maar ook
voor de ‘Kiekendief’, welke toepassing ook
gevonden wordt in de N volksnamen Rietwouw
en Wouw voor de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus; men kan hieruit vermoeden dat de
oudere woorden uit deze categorie (waaronder
ohd wio, wiwo) niet uitsluitend op Roofvogels
met gevorkte staarten sloegen.}
2. Niet terecht is een verband te leggen tussen
de woorden Wouw en wig, zoals Blok 2002 (het
Vogeljaar 50: 216) en anderen doen. De staart
van de Wouw (of eventueel Kiekendief) is juist
níét wigvormig, zoals die van bijv. Aasgier of
Raaf. Maar ook de vorm van de woorden wig en
oostnederlands wegge, wek ‘broodje met wigvormige uiteinden’ toont tot in het hypothetische
germaans *wegja- en *wagja- een ander vocalisme (korte i na umlaut van korte e) en een constante gutturaal (g) die in N Wouw en D Weihe
niet zit (voor de etymologie van wig zie sub Wigstaart). Die gutturaal is in VT 2000 met de letter
( weergegeven (zie toelichting op p.38 in VT),
maar in Blok 2002 staat foutief gespeld: “weyja”,
waardoor het woordbeeld enigszins op D Weihe
gaat lijken.
1

De zgn. Nieuwhoogduitse diftongering [Tiesema p.33] (§ >ei) speelde hier al in het mhd. N
Wije (bij Kiliaan) kon door hetzelfde proces uit
mnl Wie ontstaan.

Wouwaapje Zie Woudaapje.
Wreedaard Zou volksnaam zijn voor de
Grauwe Klauwier [Thijsse 1938 p.20]. Thijsse
noemt te zelfder plaatse ook “Kaïn, Judas, Moordenaar, … Verrader”. Hij geeft echter niet op,
wáár en wannéér deze namen gebruikt werden,
en aangezien ook elders de namen niet meer
terug te vinden zijn (behalve in bronnen die
Thijsse kritiekloos naschreven), moet voor de
authenticiteit van deze ‘volksnamen’ gevreesd
worden.
Wreeuwer Vreeuwer Freeuwer Breeuwer
Braiwer Westvlaamse namen voor de Keep,
afgeleid van mnl wreeuwen ‘schimpen’ [MH
1932], ws. duidend op de lokroep “kèèp” die men
als schimpend zou kunnen opvatten [De Bo
1873; Desnerck 1972; WVD 1996]. Weijnen 1996

WRONGELAWEI – WULP

geeft onder het trefwoord wreeuwer (=vreeuwer)
een dergelijke etymologie, maar komt onder het
trefwoord vreuwer tot een andere verklaring: dat
zou misschien van mnl vervreuwen, vervreeuwen ‘van koude verkleumen of verstijven’
komen.
De eerste etymologische lezing lijkt mij de
juiste, gezien de Keep ook andere namen heeft
die naar zijn geluid verwijzen: zie Schremer en
Kwèker.

Wrongelawei Wronglawei Westvlaamse
volksnaam voor de Wielewaal [De Bo 1873/’92;
WVD 1996]. Ook Verwrongen Wei(ten) in Hertsberge (WVl) [WVD]. Meertens 1949 (p.102): westvlaams “ne verwrongene Weiten” (=Vlaamse
Gaai) in de plaats Wingene (WVl). Wat verwrongen in dit verband betekent, is Meertens niet
bekend. Weyten is een vlaamse naam voor de
Vlaamse Gaai, welke Kiliaan (c.1600) al noemt
(zie sub Wouter). Meertens 1950 (p.27) vermeldt
dan Vroenglawei als westvlaamse volksnaam
voor de Wielewaal (met typische [oe] voor [o],
zoals men in Vlaanderen lokaal ook uitspreekt
[poep] voor ‘pop’). Hier vraagt de auteur zich af,
of deze naam erop zou duiden dat de Wielewaal al
vroeg op de dag laweit maakt. Wrongel ende wei
is een refrein in een vlaams liedje [Wilms
971223,2], en daar zal de vogelnaam speels naar
verwijzen. Of wrongel ‘gestremde melk, kaasstof’ geel genoeg is om aan de (knal)geel van het %
Wielewaal recht te doen, weet ik niet.
ETYMOLOGIE wrongel: dit woord hoort bij het
ww. wringen. Idem E wrong ‘verkeerd’.

Wulp is ook de officiële zuidafrikaanse naam
voor de Wulp, en Klein Wulp voor de Regenwulp.
Voor de verklaring van Numenius zie onder
Maanvink.
F Courlis ‘Wulp’ lijkt een onomatopee naar de
vlucht- en alarmroep. Via F/mf corlys (1555)
komt het woord van mf courlieu (13e eeuw), dat
merkwaardig genoeg minder fraai klanknabootsend is (zie ook onder Lieuw). Milanees Caroli
[Houttuyn 1763 p.221] is wel hetzelfde woord;
Le Clercq 1776 (p.47) neemt deze naam over
alsof het N ware.
N Wulp is hoogstwaarschijnlijk geen zuivere
onomatopee, wat men zou kunnen veronderstellen indien het woord vroeger een meer tweelettergrepige uitspraak (zoiets als “wuu-líep”) zou
hebben gekend (vgl. ook sub Kuilder). Daar zijn
echter geen aanwijzingen voor. In feite is de mnl
naam voor deze soort al niet eens geregistreerd.
In Valentyn (1724/1726) treffen we voor deze
soort(en) de naam Langbek aan. Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 5e ‘Snip’, Scolopax Arquata, de
Gemeene Wulp (“De Oostfriezen heetenze Wallop, de Friesen Schrye en wy Wulp.”). In NV 1789
heet de Wulp: “Graeuwe wulp”.

Wulp Numenius arquata (Linnaeus: Scolopax)

Wulp

ETYMOLOGIE Van Bree 1972 en Van Loey 1971
geven wulp als één der voorbeelden van een korte
-u- klank (/^/), die uit de korte -e- klank is ontstaan (“vanaf de tweede helft der 14e eeuw” zegt
Van Loey, “in het onl” zegt Van Bree) (zoals spul
<spel). De oudere vorm van wulp zou derhalve
*welp geweest zijn. Er is ws. etymologische verwantschap tussen Wulp en welp ‘jonge Hond;
jonge Leeuw’; de veronderstelling is dat het
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1758. Deze is de grootste der Steltlopers (Onderorde Charadrii) en in de Lage Landen goed bekend als broedvogel, doortrekker en wintergast.
De naam is gemotiveerd door het opvallende,
luide, melodieuze vocabulaire van deze soort.
Wulp is ook een ruimere N benaming voor alle
verwante grote soorten met een omlaaggebogen
snavel, waarvan de iets kleinere Regenwulp ⇑ de
bekendste is. De Dunbekwulp ⇑ kwam vroeger
op de trek ook wel eens in N voor, maar is nu vrijwel uitgestorven.
Bij Houttuyn 1763 wordt het begrip Wulp ruimer gedefinieerd: ook Linnaeus’ Scolopax rubra,
dit is de Rode Ibis Eudocimus ruber (Linnaeus)
1758 (E Scarlet Ibis), wordt door hem “wulp”
genoemd, te weten “Roode Wulp van Brasil”
(p.217). {Tot de familie der ‘Sneppen’ (Scolopax)
werden door Linnaeus ook de Ibissen gerekend.}

WURGER
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geluid van de Wulp de naamgever aan dat van
een jonge Hond heeft doen denken, ofwel ‘neutraler’: het grondwoord betekende ‘luid klinken’,
de betekenis ook van oudnoords hvellr ‘luid
klinkend’ [AEW]. De vogelnamen Wulp, Wallop,
Wilp en Wyls zijn dus half-onomatopeeën.
In strijd daarmee gaan NEW 1992 en VT 2000
uit van Wulp <*wilp, zonder de vocaal hiervan
de verklaren.
De vormen Wilp ⇑ en Wylp ⇑ zouden als volgt
verklaard kunnen worden: de vocaal in (*)welp
werd onder invloed van de aangrenzende medeklinkers gerond tot wulp en vervolgens werd de
vocaal ontrond (dit als ingweoons verschijnsel,
reeds in de onl periode plaatsgrijpend) tot gronings Wilp, fries Wylp, oostfries Regenwilp en
oudengels Hwilpe [Van Bree 1972 p.31 resp. 32].
E Curlew Help en münsters Tütewelp ontsnapten dan aan de ronding.
Misschien echter is er hier van dezelfde nog
onopgehelderde constellatie sprake als bij N
schelp, N dial. schulp en mnl scilpe (idg basis
*skelb) [NEW].
Lockwood 1993 vergelijkt de E volksnamen
Whaup (o.a. in Schotland), Curlew Help (in Lancashire) (beide = Wulp), Whelp en Yarwhelp
(beide = Grutto, de laatste ook Rosse Grutto en
Kluut; vgl. E whelp ‘welp’), en oudengels Hwilpe
(een zeevogel van niet nader gepreciseerde aard).
Suolahti 1909 en Buma 1974 (in ViF p.463)
brengen ook de friese naam Wilster ⇑ in verband
met fries Wylp.
TOPONIEMEN De vogelnaam is in verband te
brengen met een drietal geografische namen: het
dorp De Wilp (De Wylp) in Groningen, 10 km ten
oosten van Drachten, dat genoemd is naar het uithangbord van een herberg waar een (Regen)Wulp
op stond afgebeeld; Wulpen, de naam van een
later vergaan eiland voor de kust bij Cadzand
(Zld) (<VVlpis (1089) <Ulpe (1050) (dit spoort
niet geheel met de periode van de klankwisseling
korte -e- naar korte [ü] volgens Van Loey 1971)
en Wülpensand, een plaatsnaam in NoordDuitsland. Het D vertoont in de bovengenoemde
plaatsnaam Wülpensand (mnd Wülpe) en in
nederduits Regenwölp (in Mecklenburg) de
geronde vormen van *welp of *wilp.

Van Loey noemt het voorkomen van de g- in
klank en schrift in plaats van de w- (goensdach
i.p.v. ‘woensdag’). Bij het woord Wulp komt dit
mogelijk ook voor. De Vries 1928 vermeldt naast
oostfries Regenwilp ook de oostfriese naam
Regengilp voor dezelfde vogel (de Wulp). In ViF
wordt E. Halbertsma geciteerd met de volgende
regels uit een gedicht (Lapekoer, 1834):
“De wettergulpen fleagen
In goelden yn ’e fljocht,
In nei de terpen teagen
De hoantsen yn ’t gefjocht.”
“De (Regen)wulpen vlogen
En riepen in hun vlucht,
En bij de terpen stapten
trots de Kemphanen rond.”
In “wettergulpen” ziet men ook in het fries de
vocaal u in het woord voor ‘Wulp’. Verder ziet
men de spelling met g- (gulpen), alsmede de verleden tijd van het ww. gûle dat ‘huilen’ betekent,
maar ook het uiten van geluiden van een verscheidenheid aan vogelsoorten weergeeft (vgl.
Gûlswan en Gûlswel). De woorden gulp en gûle
lijken dus wel bij elkaar te passen! De naam met
G- zou etymologisch verwant kunnen zijn met
fries gûle en gronings galpen ‘huilen, schreeuwen’, E yell ‘gillen’, ‘kreet’ (znw.) en het woorddeel -gaal in Nachtegaal ⇑ (zie voor een parallel
tussen g en w ook sub Gielegou sub Wielewaal).
De g- is in Regengilp nog in een ander opzicht
interessant. In N gist (mnl ghest) en gisteren (vgl.
D gestern en E yesterday) is de korte -i- secundair
aan een korte -e-; als dit voor gilp ook geldt, is de
primaire vorm *gelp, waarin de klinker dan overeenkomt met *welp (vgl. boven).

Wurger Wurgert Friese volksnamen voor de
Grauwe Klauwier ⇑. Voor deze soort ook fries
Reade Wurgert (officieel Skatekster). De namen
komen overeen met D Würger (=Klauwier, letterlijk ‘wurger’). Van oorsprong echter kan het
naamsdeel wurg- nog een iets andere betekenis
gehad hebben; zie daarvoor sub Hangwerck. Zie
ook sub Klauwier.

ZAADGANS – ZAAGBEK

Zaadgans Oude N naam voor de Rietgans ⇑,
in Schlegel 1852. Rietganzen stropen vaker dan
andere Ganzensoorten braakliggende akkers af
op zoek naar voor hen verteerbare restanten van
het gewas. De officiële D naam voor de soort
luidt Saatgans. N zaad heeft een andere betekenis dan D Saat: ‘de uit het zaad gegroeide jonge
planten op de akker’. In het late voorjaar deden
zich daaraan misschien Ganzen tegoed, maar dat
kunnen nauwelijks Rietganzen geweest zijn,
aangezien deze in maart al weer naar hun noordelijke broedgebieden terugvliegen.
ETYMOLOGIE N zaad <mnl saet; fries sie, sied
<oudfries sd; D Saat <mhd/ohd sât. Klankwet
nr.23.
Het woord is (met een ti-suffix in het idg) afgeleid van het ww. zaaien, net zo als daad van doen,
draad van draaien, naad van naaien etc.
Zaadkraai Oudere N (volks?)naam voor de
Roek, mogelijk een vertaling van de officiële D
naam Saatkrähe (voor D Saat zie sub Zaadgans).
Albarda 1897 noemt de naam (opeens!). Schaars
1989 vermeldt achterhoeks Zoadkraeje als
volksnaam, voor de Roek in Eibergen en Vorden,
maar voor de Bonte Kraai in Lochem. B&TS noemen ook twents Zoadkreeie (in Rijssen) voor de
Roek.
De naam is gemotiveerd doordat deze Kraaiensoort o.a. van zaad (=zaaigoed op de akkers)
leeft. Dit was ook de reden voor de naam Spermologum bij Aristoteles [Longolius (?) in HG
1669 p.2,319].
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Zaagbek Algemene benaming voor de Eendensoorten uit het geslacht Mergus. In de Lage Landen komen Nonnetje (volksnaam Kleine Zaagbek), Middelste Zaagbek en Grote Zaagbek voor.
D Säger (=letterlijk Zager, welk woord ook in
het N wel voor deze soorten gebruikt wordt;
pools Tracz ‘Zaagbek’, letterlijk ‘hij die zaagt’; E
algemene benaming Sawbill (=letterlijk ‘zaagsnavel’); wetenschappelijke soortnaam voor Middelste Zaagbek serrator <Lat serrator ‘zager’
(serra ‘zaag’). Al deze namen houden verband
met de ‘gezaagde’ (=zaagvormige) snavelranden
van deze Eendensoorten. Het zaagpatroon wordt
veroorzaakt door scherpe, naar binnen gerichte
tandjes, die helpen bij het vasthouden van hun
prooi, doorgaans (gladde!) vis. De wetenschappelijke naam Mergus werd door de Romeinen (w.o.
Plinius de Oudere (23-79 n.Chr.)) gebruikt ter
vertaling van Gr aithuia (vgl. Aythya sub Kuifeend), een zeevogel (een Stormvogel) bij Aristote-

ZAAGPEN – ZANDHOEN

Zaagpen Oude N naam bij Houttuyn 1763
(p.250) voor Linnaeus’ 10e Strandloper, “Tringa
Canutus”. Linnaeus omschrijft: “Tringa rostro
lævi, Pedibus cinerascentibus, Remigibus primoribus serratis.” De slagpennen van de eerste rang
(=de handpennen) waren dus gezaagd (ws. door
ongelijkmatige slijtage langs de lichtgekleurde
buitenranden van de veer), wat Houttuyn tot zijn
gelegenheidsnaam geleid heeft. B&TS 1995 geven
voor de naam in kwestie een verkeerde uitleg.

ook het tweede element te verbasteren, zij het dat
men zich zou kunnen hebben afgevraagd, of
‘zand’ in combinatie met ‘drijver’ nog wel logisch
was. Misschien hééft men dat ook werkelijk gedaan, en is vervolgens, via metanalyse, de naam
Zandreiger ontstaan, welke ornithologisch gezien
ook nergens op slaat, maar verder ‘zou kunnen’.
In Wickevoort Crommelin et al. 1858 (p.217)
worden Zanddrijver voor de Roodkeelduiker en
Kleine zanddrijver voor Kuifduiker en Geoorde
Fuut genoemd. Mogelijk zijn dit deels vergissingen of foute voorlichting vanuit het ‘publiek’,
want Schlegel 1858 noemt de naam Zanddrijver
niet meer onder de Roodkeelduiker; wel onder de
Fuut (“Ook Zanddrijver, Certijnduiker, Satijnduiker en in Noord-Brabant Keizer genoemd.”).
De naam Kleine zanddrijver noemt hij nog steeds
voor Kuifduiker en Geoorde Fuut. Albarda 1897
noemt tien volksnamen voor de Fuut, waaronder
Zandreiger, Zanddrijver, Certijnduiker en Satijnduiker. Hij geeft de volksnaam Kleine Zanddrijver op voor de Kuifduiker.
ETYMOLOGIE N zand <mnl sant <onl sand(onderdeel van toponiem) (893 [VT]); fries sân
<oudfries sond; D Sand <mhd sampt <ohd
sant; E sand <oudengels sand, sond; zweeds/
noors/deens sand <oudnoords sandr (>fins
santa, laps saddo); germ *sanda-, *samda- <oergerm *samat, *sam(a)dhe-. Vgl. Gr µα2@H
ámathos ‘zand’ met psámathos ‘zand, strand’. R
pesók ‘zand’ vgl. Pesótsjnik ‘Strandloper’, letterlijk ‘zandloper’ ⇑.
Lat sabulum >mfr sablun (1125) >F sablon,
sable ‘zand(vlakte)’. Sp sablón (naast: arena). It
sàbbia.

Zanddrijver Zandreiger Volksnamen voor
de Fuut ⇑ (Zanddrijver in Reeuwijk en Sluipwijk
(ZH)). De motivatie voor deze namen lijkt,
oppervlakkig gezien, vrij gemakkelijk ‘in te vullen’: de vogel drijft op het water, heeft een stevige
snavel en een lange nek als van een Reiger, eet vis
als deze en heeft desnoods de kleur van (donker)
zand.
Maar het is wel zeer ws. dat de ene naam uit de
andere ontstaan is, en zelfs kan men zich afvragen of niet beide namen uit *Satijndrijver of
Satijnduiker ⇑ zijn ontstaan. De overweging
daarbij is dat het volk ‘satijn’ een duur en onbekend woord gevonden zal hebben, waarbij de neiging bestond het te verbasteren. Dat blijkt dan
inderdaad ook het geval bij de volksnaam
Certijnduiker voor de Fuut. Toen het niet zeer
toepasselijke ‘zand-’ eenmaal uit satijn was ontstaan, was er ook geen belemmering meer om

Zandhoen Algemene N naam voor de familie
der Pteroclididae, waarvan alleen het Steppehoen ⇑ in N en België, en het Zwartbuikzandhoen eens in België zijn waargenomen. Zandhoenders zijn aan woestijnachtige (dus zandige)
streken gebonden; de dichtstbijzijnde broedplaats voor Zandhoenders is het landschap Crau
in Zuid-Frankrijk. Zandhoenders lijken in sommige opzichten op Hoenders, maar zijn meer aan
de Duiven verwant. De N naam wordt gevoerd
door Schlegel 1858 (p.364) en Albarda 1897 (de
familie der Zandhoenders). Het begrip ‘zand’ zat,
met een ander woord, in de naam “Tetrao arenarius” van Pallas (1775). De naam is bij het
gewone (N) volk nauwelijks bekend; vermelding
in vD 1904/1970 (in 1904 nog met de slechte
omschrijving “zeepatrijs (glareola)”) zal daarom
op basis van de boekennaam zijn. Linnaeus 1758
gaf van zijn “Tetrao orientalis” zo’n summiere
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les (384-322 v.Chr.) [Coomans et al. 1947]. De
naam houdt verband met Lat mergo ‘(onder-)
dompelen’.
ETYMOLOGIE N zaag <N saeghe [VK c.1616]
<mnl sage, saghe (4e kw. 13e eeuw) <ohd saga,
waarnaast ablautend mnl seghe (vgl. maastrichts
zeeg) <ohd sega >D Säge ‘zaag’; E saw <oudengels saga; ijslands sög, noors sag <oudnoords
sög. Lat secare ‘snijden’, securis ‘bijl’, serra
‘zaag’. Oudslavisch seka ‘snijden’, sekyra ‘bijl’.
Idg *sek ‘snijden’. Verwante woorden: zeis (=D
Sense <ohd segensa), Zegge (1599) (Carex, plant
met snijdende bladranden!) en E Sag-chit ‘in
Zeggen vertoevend Zangertje; Rietzanger; Kleine
Karrekiet’. Het woord mes is een inkorting van
een mnl metser (vgl. D Messer <ohd mezzirahs
<ohd mezzisahs <westgerm matisahs, letterlijk
‘spijszwaard’), waarin het tweede element de
eigenlijke betekenis van snijden in zich draagt.
Het eerste element vinden we nog in N metworst
en in E meat.
Voor de etymologie van -bek zie sub Bontbekplevier.

ZANDLOPER – ZANGVOGEL

omschrijving dat Houttuyn 1763 dacht dat er de
“Francolyn” mee bedoeld werd. Anderzijds had
Houttuyn (p.412) wél van Brisson het Witbuikzandhoen ⇑ opgepikt, zonder dat die naam echter
viel.

Zandloper Volksnaam/oudere N naam voor de
Strandplevier ⇑, volgens Rogiers 1988 ook voor
de Bontbekplevier (1). (2) Ook een oudere naam
Drieteenzandloper (=Drieteenstrandloper ⇑ en
zie sub Strandloper). Het is jammer dat deze
benaming, die in officieel E en R (zie sub Zanddrijver) heeft stand gehouden, in officiële N
vogelnamen aan het uniforme, minder kernachtige ‘Strandloper’ is opgeofferd.
(3) Westvlaamse volksnaam voor de Kuifleeuwerik [De Bo 1873/1892; WVD 1996] De soort
verblijft graag op zanderig terrein (ook op wegen
e.d., vandaar ook westvlaams Straatloper, Strateloper) en foerageert voornamelijk lopend. In de
variante namen Zandloeti in Tielt (WVl) en
Strontloeten in Hulste, Gullegem en Wevelgem
(WVl) betekent het tweede element volgens De
Bo 1873: ‘dommerik’ [Swanenberg 2000, p.66].
Zand-Pleviertje Oude N naam voor (ws.) de
Drieteenstrandloper bij Vroeg 1764 en Wegman
1765. Houttuyn 1763 noemt de naam ook (op
p.244, contra zijn Bladwyzer), maar zonder de
verkleiningsuitgang, terloops en niet nader toegelicht.
Zandzwaluw Volksnaam voor de Oeverzwaluw ⇑ in Vlaanderen, Brabant en Limburg [Swanenberg 2000], Friesland (fries Sân-swel) [De
Vries 1911: Sânswael] en Groningen (Zaandswaalf). De naam wordt al vermeld door Houttuyn 1763 (Zand Zwaluw) en door Schlegel
1858. Deze Zwaluwsoort graaft nestholen uit in
steile, meest zanderige wallen en oevers. Noors
Sandsvale, E Sand Martin (<Sand Marten (Charleton 1668)), E volksnaam Sand Swallow; D
volksnaam Sandschwalb [Wüst 1970]. Zie ook
Aardzwaluw en Ierdswel.

achtigen Acrocephalus, de Spotvogels Hippolais
en de Sprinkhaanzangers Locustella [Voous
1960 p.221]. De Nachtegaal behoort er strikt
genomen niet toe, maar tot de Lijsterachtigen.
Schlegel 1858 hanteert de term Zangers (Sylviae) voor een grotere groep als boven omschreven. Hij verstaat er nl. ook de Piepers en Kwikstaarten onder; ook de Tapuiten, de Rood- en
Blauwborst, maar niet de Lijsters Turdus. Bovendien definieert hij de term als “kleine insektenof wormen-etende Zangvogels”.
Voor de etymologie van zang zie sub Zanglijster.

Zangleeuwerik Verspreid voorkomende volksnaam voor de Veldleeuwerik ⇑ in Vlaanderen,
Brabant en Limburg [Swanenberg 2000]. Volgens
B&TS zou het de volksnaam voor de Graspieper
zijn (zonder opgave van locatie). Vooral de Veldleeuwerik wordt ook in de dichtkunst als mooi
zingend bewonderd.
Zanglijster Turdus philomelos C L Brehm 1831.
Op de Merel na de algemeenst voorkomende
Lijstersoort in de Lage Landen. D Singdrossel; E
Song Thrush; friese volksnaam Sjonglyster. Al
deze namen geven aan dat hij speciaal om zijn
uitbundige zang gewaardeerd werd/wordt. Houttuyn 1763 en B&O 1822 noemen deze soort
Zing-Lyster, resp. “De Zinglijster”. Het staat bij
Houttuyn bij Turdus musicus, de 4e Lijster van
Linnaeus. Schlegel 1828 geeft de naam van het
lemma (p.217) en Schlegel 1852 geeft ZANGLIJSTER (vet).
ETYMOLOGIE N zang <N sangh, sanck (VK)
<mnl sanc, zanc, sang; oudnederfr/oudsaksisch
sang; fries sang <oudfries sang, song; D (Ge)Sang
<mhd sanc <ohd sang; E song <oudengels song,
sang; ijslands söngur, zweeds sång, noors/
deens sang <oudnoords söngr ‘gezang, muziek;
godsdienstoefening’; gotisch saggws. Genoemde
woorden horen bij het ww. zingen (zie sub Zinglijster). Mnl sanc kon al betrekking hebben op
vogelzang (bijv. van de Koekoek). Voor lijster ⇑.
Zangvogel N naam voor alle vogels die beho-

Zanger Zangertje

ren tot de Orde der Passeriformes, welke ongeveer 60% van alle vogelsoorten uitmaakt. Het
zijn over het algemeen de kleinere vogelsoorten,
die zich in en buiten de broedtijd veelvuldig door
hun zang onderscheiden (d.m.v. hun zangstrottenhoofd of syrinx). Ze kenmerken zich verder
door het bezit van drie voorwaarts en één achterwaarts gerichte tenen zonder zwemvliezen. De
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Algemene naam onder
vogelkundigen voor de vogelsoorten uit enkele
geslachten die gekenmerkt zijn door een vrij uniform gekleurd verenkleed, een verborgen levenswijze en een over het algemeen opvallende en
fraaie zang. Het zijn de Loof- of Boszangers Phylloscopus, de Grasmussen Sylvia, de Karrekiet-

ZEE-AAKSTER – ZEEAREND

grootste is de Raaf, die tegenwoordig ook weer in
N voorkomt, de kleinste is het Goudhaantje. Bij
Schlegel 1828 werd onder de Zangvogels alleen
de orde der Oscines verstaan, waarmee de groep
der Zangvogels kleiner was dan in de huidige
opvatting (de orde der Passeres, met de geslachten Loxia, Pyrrhula, Fringilla en Emberiza werd
door hem niet tot de Zangvogels gerekend; Sitta,
Certhia en Tichodroma rekende hij tot de orde
der Pici (Spechten)). Vgl. ook Zanger(tje).

sjö ‘zee; meer’ (naast hav ‘zee’), noors sjø (id),
deens sø ‘meer’ <oudnoords sær, sjār, sjōr;
gotisch saiws ‘meer, moeras’; buiten het germ zijn
er enkele finse en lapse woorden, die mogelijk in
een leenverhouding staan tot de germaanse.
N ziel, D Seele en gotisch saiwala zijn misschien etymologisch verwant met zee.
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Zee-Aakster Naam voor de Papegaaiduiker ⇑
in Houttuyn 1763; er staat namelijk, p.85, onder
Zee-Pappegaay ⇑: “Deeze wordt de Noordsche
Eend van CLUSIUS of ook de Zee-Aakster en
Groenlandsche Pappegaay geheten: anderen
noemen hem de Noordsche Pappegaay. In Engeland wordt hy gemeenlyk Puffin of ook Pope, dat
is Paus, getyteld, en in het Noordelykste Coulterneb of Counterneb; by Scarbourgh Mullet en in
de Zuidelykste deelen van Wales Guldenhead,
Bottlenose en Helegug. BRISSON noemt hem Macareux, in ’t Latyn Fratercula, en de algemeene
naam, in ’t Noorden, is Lund.”
In HG 1668 komen we de soort Papegaaiduiker
op p.I-99 tegen (waarover John Caius aan Gesner
had geschreven) zonder dat uit iets uit de D tekst
blijkt dat het beest ‘papegaai’ genoemd werd; er
staat integendeel: Pica marina. De D naam
“Meer-Atzel” moet wel haast gevormd zijn naar
de Lat benaming: de Duitsers zelf immers kenden de soort niet; laat staan Gesner, daar in de
zwitserse bergen. – Het is dus vreemd dat Caius
geen E naam meegestuurd heeft, of, als dat wél zo
was dat Gesner die E naam niet vermeld heeft.
Vermoedelijk heeft Caius het bij de Lat naam
gelaten en heeft hij in plaats van Pica marina
P(s)itta marina geschreven (maar dit is uiteraard
niet zeker) [mb.98K,51]. Even ws. is dat Gesner
de naam Pica marina, die Caius ws. voor de
“Sea Pie” (=Scholekster! zie ook Zee-ekster)
gebruikte, op de verkeerde soort geplakt heeft; dit
kon des te gemakkelijker gebeuren aangezien
Papegaaiduiker en Scholekster voor een groot
gedeelte in de kleedbeschrijving overeenkomen.
Caius heeft misschien maar 13 soorten aan Gesner voorgelegd; Scholekster en Papegaaiduiker
waren daar twee van [Gurney 1921 p.157].
ETYMOLOGIE N zee <N SEE [VK c.1618, met als
Lat vertaling: Stagnum (=waterplas)!] <mnl see
‘zee, meer’ 2e nv. sewes >sees) <onl/oudnederfr
sêo (793); fries see <fries sé <oudfries s; ohd/
oudsaksisch seo; D See (die See ‘de zee’; der See
‘het meer’) <mhd sē <ohd sēo; E sea <middelengels see <oudengels sāē ‘zee; meer’; zweeds

Zeearend

Zeearend Haliaeetus albicilla (Linnaeus: Falco)
1758. Dit is de grootste europese Arend, die
enigszins aan zeekusten gebonden is (ook wel
verblijf houdt aan zoetwatermeren en brede rivieren), en in de Lage Landen buiten het broedseizoen vrij zelden verschijnt (meestal jonge
vogels). De naam Zee-Arend was al aan Houttuyn 1762 bekend, maar deze gebruikte hem
voor de Visarend (“Visch- of Zee-Arend”, p.169).
De onderhavige soort werd door hem “Arend
met een witte Staart” genoemd (p.141). De
omschrijving van Linnaeus’ 8e “Valk” slaat op de
volwassen Zeearend. Houttuyn geeft niet de
indruk dit kleed of zelfs maar deze soort te kennen. Schlegel 1828 (p.177) geeft voor de goede
soort de naam zeearend. Schlegel 1852 geeft
dezelfde naam in hoofdletters en schrijft verder:
“Bezoekt, uit het oosten en noordoosten komende, ons rijk, vooral de kuststreken, in het
najaar, en blijft niet zelden den geheelen winter
over.”

ZEEDUIKER – ZEEKOET

Zeeduiker Algemene N benaming (sinds Schlegel 1852 p.93) voor de vier soorten Zeeduikers
Gavia, waarvan de Roodkeelduiker ⇑ in de Lage
Landen de meest voorkomende is (als wintergast
en doortrekker; broeden doen Zeeduikers bij ons
niet). Zeeduikers behoren tot de níét-systematische groep van de Duikers ⇑ en bij ons verblijven
ze vrijwel uitsluitend op zee. Schlegel 1844
noemt als D benaming voor dit geslacht: Meertaucher. Misschien is dit de inspiratie geweest
voor de naam in het lemma.
De wetenschappelijke geslachtsnaam Gavia is
Lat (bij Plinius) voor (ws.) ‘Meeuw’ (vgl. It Gabbiano en Gavina, catalaans Gavià en Gavina, Sp
Gavión en Gaviota, portugees Gaivota, mogelijk
ook F Guifette, alle namen voor één of andere
Meeuw of Stern). Forster 1788 (vgl. sub Forsters
Stern) gebruikte deze naam en via enkele omwegen kwam hij bij het geslacht der (Zee)Duikers
terecht. Vgl. hiervoor Wilms 1987; ‘Waarom zeeduikers meeuwen zijn’, Vogels 42: 252-253.
Zee-eend Algemene naam voor de Zwarte
Zee-eend ⇑, de Grote Zee-eend ⇑ en de in ons
land zeldzame Brilzee-eend en Amerikaanse
Zee-eend. Bij ons komen deze soorten vrijwel
uitsluitend op zee voor. Tot 1996 was de spelling
Zeeëend. Portugees Pato-do-mar en It Orchetto
marino (beide =Zwarte Zee-eend) geven, net als bij
ons, dit aspect van de biotoop van deze Eendensoorten weer. In Finland, waar de Zwarte Zeeeend broedt (in het noordelijk deel van het land,
maar daar in het binnenland!) had de soort eveneens een naam met het element ‘zee’ erin: Meriteeri [NAE] (thans fins Mustalintu, letterlijk
‘zwarte vogel’; lintu ‘vogel’; Lintumies (‘vogelman’) is de naam van een fins vogeltijdschrift).
Schlegel 1852 gebruikt de namen zwarte
zeeëend of wigstaart en groote zeeëend cursief,
wat wil zeggen dat de namen dan nog niet zeer
vanzelfsprekend en ingeburgerd zijn. Houttuyn
1763 kent de naam ‘zeeëend’ (voor Linnaeus’
Anas fusca en Anas nigra) dan ook nog niet.
Zee-ekster Volksnaam voor de Scholekster ⇑

Zeegroene Vink Oude N naam bij B&O 1822
voor Linnaeus’ Fringilla Serinus (welke de Europese Kanarie is; ⇑; zie ook sub Kanarie). Op
p.439 vermelden deze auteurs over de betreffende soort: “Komt alleen bij toeval hier te
lande.” Dat zal dan ook de reden zijn, waarom de
naam niet klopt: de vogel is niet zeegroen. Mogelijk was men met de Citroenkanarie ⇑ in de war,
waarvoor de kleur beter klopt (maar deze vogel
kwam/komt in het geheel niet bij ons voor), of
anders, en dit is het meest waarschijnlijk, met
een kleurvariant van de gekweekte Kanarie Serinus canaria. Bij vergissing wordt de wilde stamvader van deze “Europese kanarie” genoemd
[Vriends 1980 p.13]. Ook bij andere volksnamen
(vgl. Chineeske) kan men zich afvragen of men
wel Serinus serinus op het oog heeft gehad. Bij
enquêtes naar het gebruik van vogelvolksnamen
worden veel interpretatiefouten gemaakt door de
enquêteurs.
Zeekip Benaming bij de IJmuider vissers voor
de grotere soorten Meeuwen [med. Dirk Moerbeek januari 2004]. De naam is niet bekend bij
vD of bij B&TS. Mogelijk is deze een verbastering
van Zeekob (waarvoor zie sub Kob ⇑) of anders
een bewust gekozen synoniem voor Zee-Hen
(waarvoor zie sub Zeekoet), welke echter een
andere soort zeevogel is. Zie ook Voogd-zienhounder.
Zeekoet Uria aalge (Pontoppidan: Colymbus)
1763. Niet in de Lage Landen broedende, maar
overigens op zee talrijk voorkomende Alkachtige, die de naamgever mogelijk iets aan een
Meerkoet heeft doen denken. Anderzijds kan het
element koet op een heel andere manier zijn
intrede hebben gedaan (in het mogelijk nog
betrekkelijk jonge woord Zeekoet), waar de officiële friese naam, Skoet ⇑ het bewijs van zou
kunnen zijn, nl. als deze naam samenhangt met
(of geleend is van) E/schots Scoot, Scout ‘Zeekoet’ (waarvan de consequentie is dat fries Seekoet mogelijk een secundaire vorm is).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Bij Martens c.1680
[WNT sub Lom II] wordt naar het N vertaald:
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in Stene (FVl) en in (delen van) West-, Oost- en
Zeeuws-Vlaanderen [Rogiers 1988]. Ook Zeeakster, Zee-okster en Zee-ikster (deze laatste bijv.
in Borssele, Zuid-Beveland [Warren 1996 p.44]).
Het eerste element is ingegeven door het (vroeger
uitsluitend) voorkomen langs de zeekust. Het
tweede door het zwart-witte verenkleed, een
beetje vergelijkbaar met dat van de Ekster.
De oudste vermeldingen die ik tot nu toe vin-

den kon, zijn van Albarda 1897 en van Joos 1900
[WVD 1996], maar de naam is vermoedelijk (ook
in het vlaams) veel ouder, gezien F Pie de mer
sedert minstens 1555 [HG 1669 p.II-227] en E
Sea Pie (<E Sepy c.1520) [Gurney 1921 p.123].
Zie ook Zee-Aakster ⇑.

ZEE-KRAAY – ZEELEEUWERIK

Lombe. Bij Vroeg 1764 en Wegman 1765 heet de
soort: Lom ⇑ of Zeekoet. Bij B&O 1822: “De
Lom, Zeehen.” Houttuyn 1763 geeft een afbeelding van een Zeekoet (plaat 37, fig.4) en vermeldt daarbij de N naam “De Zee-Hen” (voor
Linnaeus’ Colymbus arcticus gebruikt hij de
naam Lomme). Met het (povere!) materiaal van
Linnaeus 1758 voorhanden is het niet gek dat
deze naam terecht komt bij Linnaeus’ 4e “Alca”,
welke thans beschouwd wordt als de Dikbekzeekoet ⇑, maar welke ws. de Zeekoet heeft moeten
voorstellen. Houttuyn 1763 gebruikt de naam
Zeekoet niet.

Zeekoet

Schlegel 1852 geeft de naam al in hoofdletters
“DE ZEEKOET” als teken van goed ingeburgerde
naam. Merkwaardig is dat Schlegel over het voorkomen van deze en “de groote zeekoet Uria brunnichii, Sabine” hetzelfde opgeeft: “In de koude
jaargetijden het zeestrand bezoekende.” Thans is
de Dikbekzeekoet (=Grote Zeekoet) veel zeldzamer aan onze kust dan de Zeekoet, iets wat vroeger ws. ook wel het geval was (want de Dikbekzeekoet komt van veel noordelijker en heeft
minder neiging zich ’s winters te verplaatsen).
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Zee-Kraay Naam, die door “sommigen” wordt
gebruikt voor de Bonte Kraai ⇑, “om dat zy, zo
wel als de Raaven, somtyds aan den Oever op
Wormen en Schulpvisjes komt aazen.” [Houttuyn 1762 p.307]. B&O 1822 en Schlegel 1852 en
1858 noemen deze naam niet, maar Albarda
1897 dan weer wél (zonder opgave van locatie).
De naam staat niet in de VK c.1618, maar wel in
vD 1970. Het heeft er de schijn van dat de naam
een langer leven is beschoren door het steeds
maar weer overdragen van de ene naamlijst op de
andere. In E heet(te) de Bonte Kraai plaatselijk
Sea Crow (Northumberland en Yorkshire); in
Yorkshire overigens ook wel Dutch Crow.
Zeeleeuwerik Benaming voor de Bontbekple-

vier (zonder opgave van locatie) [vD 1961/1995;
in vD 1904: strandkievit]. In de ornithologische
literatuur is dit gegeven terug te vinden in B&O
1822 (!), waar staat: “Charadrius Hiaticula L. –
De Zee-Leeuwrik, Piepert … p.303”. In deel 3
van de NV (1797) is de naam “Stint of Zeeleeurik”
aan te treffen voor de Kleine Strandloper (p.271),
die niet zo veel lijkt op de Bontbekplevier, maar
in ieder geval óók een Steltloper is. Houttuyn
1763 vermeldt de naam als in het lemma nergens
maar sub “Charadrius Hiaticula” zegt hij wél:
“De Engelschen noemen hem Sea-Lark” wat letterlijk vertaald ook op ‘zee-leeuwerik’ neerkomt.
B&TS 1995 geven als verklaring voor de naam
Zee-leeurik (=Kleine Strandloper): “Tijdens zijn
sierlijke baltsvlucht laat het mannetje van de
Kleine Strandloper een ‘leeuwerikachtig’ liedje
horen; de naam Zee-leeurik brengt dat tot uitdrukking.” Maar in de Lage Landen laat de Kleine
Strandloper zijn liedje nooit horen. De dichtstbijzijnde broedgebieden van deze soort liggen
rond de Witte Zee. Dus zou de naam uit die verre
regio vandaan moeten komen (na vertaling),
ofwel zou de naam op een andere soort voor het
eerst moeten zijn toegepast. Te denken valt dan
aan de Bontbekplevier, die hier broedt (zij het in
bescheiden mate).
Lockwood 1993 geeft als oudste vindplaats
voor E Sea Lark: Merrett 1667. Op p.122 vermeldt deze auteur dat bij Cotgrave 1611 de F
naam Alouette de mer voorkomt; ook weer letterlijk ‘zee-leeuwerik’. Als E vertaling hiervoor
geeft Cotgrave Purre op, volgens Lockwood een
naam voor de Bonte Strandloper. Deze soort
broedde vroeger in N, maar niet in Frankrijk. De
Fransen zullen dus ook nooit het ‘liedje’ van deze
soort gehoord hebben.
Rond 1750 werd in de N literatuur geen verschil gemaakt tussen een Leeuwerik en een Pieper. Ook Linnaeus 1758 vatte beide groepen
onder de naam Alauda. De N naam Pieper
bestond echter wel; Houttuyn geeft hem bijv.
voor Linnaeus’ “Alauda trivialis” (p.466). In zijn
Bladwyzer noemt Houttuyn de Piepert-Plevier
[=Bontbekplevier] en de Piepert-Leeurik [=de
Boompieper of, wie weet, de Graspieper]. Wanneer men het begrip ‘piepen’ ruim opvat, piepen
er heel veel soorten vogels; in ieder geval ook
leden uit de Leeuwerikkengroep en leden uit de
Steltlopergroep. Het is denkbaar dat, voor wat de
N literatuur betreft, de naam Leeuwerik, als
synoniem voor Pieper (=“Piepert-Leeurik”),
óók als synoniem werd opgevat voor “PiepertPlevier”. Maar even goed lijkt de mogelijkheid
dat de naam Zee-Leeuwerik door vertaling uit
het F of het E, als boekennaam in het N geïntro-

ZEEMBORSJE – ZEESIJSJE

duceerd is. Het benoemingsmotief voor de F
(en/of E) naam is dan vooralsnog vaag.
Misschien mag de naam voor de Leeuwerik in
vroeger tijden synoniem gedacht worden aan
‘Vogel’ (omdat er zoveel van waren), en mag men
achter F Alouette de mer niet méér zoeken dan
achter N Slikmus (lokale namen voor Bontbekplevier en Oeverloper), wat toch weinig meer dan
‘vogel(tje) van het slik’ zal beduiden. [Wilms
970529,3]

Zeemborsje Naam bij Wegman 1765 voor het
Paapje ⇑. De naam, hoewel fout gespeld, is
gemotiveerd door de zeemkleurige (of honingkleurige?) borst van de soort (vgl. D Braunkehlchen). Dat Wegman inderdaad het Paapje op
het oog heeft gehad blijkt uit de tekst: “Man,
(Rubetra Mas) Inlands, Lin. sp. 18. Le grand Traquet ou le Tarier.” Wegman had ook een wijfje
van de soort in zijn collectie. De naam ‘Paapje’
valt bij hem niet bij déze soort (p.26) maar integendeel bij een heel andere, te weten “Linaria
Mas” (p.24), [ws. % van Kneu of Barmsijs].
Zeemeeuw Benaming voor ‘Meeuw die zich
aan de zeekust ophoudt’. De meest karakteristieke is de Zilvermeeuw, voor welke soort B&TS
de naam van het lemma als volksnaam opgeven.
Houttuyn 1763 noemt de term “Zee-Meeuwen”
in de marge van p.144 (én in zijn Bladwyzer),
maar definieert verder niet. Schlegel 1858 zet de
“Zeemeeuwen” tegenover de “Kapmeeuwen”.
E Sea Gull (1542) wordt door Lockwood 1993
“tautological for GULL” genoemd, m.a.w. alle
engelse Meeuwen houden zich altijd op of nabij
de zee op.

Zee-Pappegaay Oude N naam voor de Papegaaiduiker ⇑ bij Houttuyn 1763 (“De Lund of
Zee-Pappegaay is grooter dan een Duif en kleiner
dan een Eend” (p.87). Zie ook Zee-Aakster.
De naam is mogelijk aan E Sea Parrot (1694)
ontleend. Deze volksnaam komt vooral aan de E
oostkust voor [Jackson; Lockwood].
Zeeputter Oude N naam voor de buiten de
kuststrook weinig bekende Sneeuwgors ⇑ [Vroeg
1764], evenals Strandputter [NV 1809] verwijzend naar de biotoop (‘zee’ staat hier voor ‘aan de
zeekant’ van het vasteland). Zie ook Ieskletter ⇑.
Zeesijsje Zeesys Volgens B&TS 1995 een
benaming voor de Europese Kanarie ⇑ te Elburg
(Rynja 1983: Doornspijk; beide plaatsen dicht bij
elkaar in Gld), resp. in Friesland. Wat dit laatste
betreft, de spelling is niet fries (men zou *Seesyske verwachten); ook wordt de naam niet ver-
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Zee-Paard Oude N naam voor de Noordse
Stormvogel ⇑, vermeld door B&TS 1995. De neusbuisjes op de snavel riepen de gedachte op van
een briesend Paard. De auteurs vermelden ook
noors Havhest (‘zee-paard’). Het volgende citaat
is ontleend aan Houttuyn 1763: “De tweede
Soort van Onweers-Vogelen by BRISSON, genaamd Petrel Cendré, welke ik, tot verwondering, by LINNAEUS niet gemeld vind; maakt een
Vogel uit, die in de Noorder-Oceaan ook niet
ongewoon is en aldaar het Zee-Paard geheten
wordt. Die naam is afkomstig, ’t zy van wegen
hun sterk Niesen, dat wel naar ’t brieschen van
een Paard zweemt, ’t zy van hun huppelen en
treeden op het Water. Men vindtze ook niet
anders dan ver van ’t Strand, en de Visschers, die

van Bergen in Noorwegen tot den Zeehonden of
Heilbotten-Vangst op een droogte, uitgaan,
bemerken, dat zy dezelve zyn genaderd; wanneer
zodanige Vogelen rondom hunne Schuiten huppelen, om het Ingewand te bekomen; waar op zy
zeer verslingerd zyn.” In Syv c.1700 staat: “Hafhest Equus marinus. En Nordsk fugl i storlighed
som en hønne, paa skikkelse som en falk, graaspragled. Naar fiskerne see ham, vente de storm.
See Jonst. 184. Arrbo 206. “[3 citaten via
Schiøler 1925]
Citaat uit Jonston 1650: “… magnitudine gallinam mediocrem forma falconem utcunque
æquat. Cinericio est colore … Ad ejus conspectum exhorrescere et littora legere piscatores
solent. Certi tempestatem in propinquo esse
noxiam.” [Hij heeft de grootte van een gemiddelde kip en de vorm van een valk. De kleur is
grijs … Als de vissers hem ontwaren worden ze
altijd bang en zoeken ze de veilige kust op. Want
dan komt er zeker storm, die schade aanricht.]
Citaat uit Arrbo 1661: “Hafhæsten findis der,
af underlig Natuure, en liden graa-klæd Fugl med
Næseborre stoore, paa rygged mage-næb, hvor af
hand Røsten skicker som Hæsten snorkende,
naar hannem Løbskhed sticker”. [Het Zeepaard
vind je daar; een wonderlijk beest, een kleine [!]
grijsgekleurde vogel met grote neusbuizen boven
op zijn ‘Meeuwen’snavel, waaruit hij een geluid
maakt als van een ronkend Paard als het loops is.]
[Vgl. ook Wilms 960812,2 die Pontoppidan aanhaalt.]

ZEE-VOGEL – ZIJDEHOENTJE

meld in Albarda 1897 (daar wél: Geel sijsje), De
Vries 1911/1928, ViF 1979 en Zantema 1992. De
friese naam is dus mogelijk een ‘spooknaam’.
Elburg en Doornspijk liggen aan de oever van
de vroegere Zuiderzee; de kust werkte hier als
stuw voor de vogeltrek. Wanneer de Europese
Kanarie als zeldzame trekvogel gesignaleerd
werd, zal het in deze plaatsen aan de zeekust van
de Zuiderzee geweest zijn, wat de naam mogelijk
zo verklaart. Een andere mogelijkheid is dat de
naam ooit werd ingegeven door een totaal foutieve naam voor de soort bij B&O 1822, te weten
Zeegroene Vink ⇑.
Ondertussen zijn er ook de D (volks)namen
Meerzeisl(ein), Meerzeise(r)l en schwyzerdütsch
Meerzisli [Wüst 1970; S&vB 1892], welke echter
uitsluitend voor de Barmsijs bestemd zijn. Wanneer men deze namen in het N vertaalt, staat er
ook weer ‘zeesijsje’. Suolahti verklaart dit gebruik door Meer- gelijk te stellen met ‘van over
zee komend’, dus ‘van ver komend’, dus ‘trekkende soort’. Als wintergast lijkt in N de Barmsijs iets meer kustgebonden dan de Sijs. De
kustvogel bij uitstek in deze familie is echter de
Frater. Een E volksnaam in Cheshire is Sea Linnet [Jackson 1968] (letterlijk ‘zee-Kneu’), maar
deze naam geldt dan weer voor de Sneeuwgors,
die inderdaad ’s winters zeekustgebonden is.

Zee-Vogel Oude N naam voor de Pijlstaart ⇑
in Jonstonus 1660 (Tab.49). Houttuyn 1763,
p.56: “Anderen geeven ’er den naam van ZeeVogel aan, om dat hy zig veel aan de Stranden en
in Zee onthoudt.” In de naam Pylstaart ZeeEend bij Nozeman & Houttuyn 1789 zit ook
nog dat element ‘zee’. Het is maar nauwelijks
terecht; Pijlstaarten zitten wél graag op kwelders
en schorren, en die zijn nooit ver van zee af.
Bovendien kun je in de trektijd Pijlstaarten over
zee zien gaan.

zeevogel Niet ‘officiële’ N naam voor Vogels
die op zee voorkomen zoals de Jan-van-gent en de
Zeekoet. Fries see-fûgel [Zantema 1992]. Zeevogels kunnen tot uiteenlopende families behoren.
Hoewel zij uiteraard alle kunnen zwemmen, zijn
de woorden zeevogel en zwemvogel niet synoniem.
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Zeezot Vlaamse naam voor de Jan-van-gent ⇑
te Oostende (WVl) [WVD 1996], overeenkomend
met fries Gek, F Fou de Bassan (=‘zot van Bassaan’), D Baßtölpel (=‘lomperik van de Bass

Rots’) en R (Sewernaja) Oloesja (=‘(noordelijke)
stommerd’).

Zeezwaluw Oudere N benaming voor Stern.
De naam is gemotiveerd doordat Sterns o.h.a.
boven zee worden waargenomen, en ze hebben
een gevorkte staart zoals Zwaluwen. Misschien
zag men ook in de beweeglijke vlucht die Sterns
en Zwaluwen gemeen hebben een reden voor de
naam. Zwaluwen echter zijn donkere vogels (van
boven gezien), en Zeezwaluwen zijn o.h.a. licht
van kleur, met uitzondering van de Zwarte Stern,
die dan ook bij Houttuyn 1763 “Zee-Zwaluw”
(zonder meer) heette.
E Sea Swallow wordt het eerst gevonden bij
Hexham 1647 als vertaling van N “Een zee-swaluwe”. D Seeschwalbe is bekend sedert de 15e
eeuw [Lockwood 1993]. Bij Jonston 1660 staat
“Marina Hirundo Zee Schwalb” bij een afbeelding van wat een Zwarte Stern moet voorstellen
(Tab.46).
Zevenzanger Zevenzangertje
Vlaamse
volksnaam voor de Spotvogel ⇑, vooral in noordelijk Oost-Vlaanderen, maar ook in Hertsberge
en Roeselare (WVl). [WVD 1996; Joos 1900; Teirlinck 1908-1922; De Bo 1873/1892; vD 1970].
Teirlinck: “Zeve-vrende-tale, dat zeven verschillende zangen of talen kent (zoo ’t volk beweert).”
De Spotvogel heeft een gevarieerde zang, evenals
sommige andere Zangertjes, bijv. de Bosrietzanger. Deze laatste wordt in Sleidinge (OVl)
Zevenzangertje genoemd. Andere Zangertjes,
zoals Fitis, Tjiftjaf en Fluiter (Zeven-andertalen) worden in Vlaanderen soms met dezelfde
naam aangeduid, maar dit is dan minder terecht:
zó gevarieerd is de zang van deze soorten niet. De
verwante Orpheusspotvogel ⇑ draagt de wetenschappelijke naam polyglotta, waarmee eveneens
op ‘veel tongen’, ‘veel talen’, ‘veel stemmen’, ‘veel
zangen’ wordt geduid. Een D volksnaam voor de
Spotvogel is: Siebenstimmer [Wüst 1970], de
officiële tsjechische naam luidt: Sedmihlásek
obecný (tsjechisch sedm ‘zeven’; hlásek ‘stemmetje’ <hlas ‘stem’ (voor etymologie zie sub
Kalle); obecný ‘algemeen, gewoon’ [Wilms
980809,4]).
Zijdehoentje Volksnaam voor de Waterral,
opgegeven door Schlegel 1858. Een andere, hierop qua motivatie gelijkende naam is Fluweelhoentje ⇑. Anders dan men uit Schlegel zou
moeten menen op te maken, kent men de naam

ZIJDESTAART – ZILVERGRIJZE ZEEZWALUW

in de provincie Groningen niet [VPG 1983].
Houttuyn 1763 noemt beide namen (p.281) en
maakt de vergelijking met E Velvet Runner en D
Samethounle. De naam (Sammethünlein in HG
1669) zou gegeven zijn door Gesner (1555),
omdat de zwarte kleur aan hem glinstert als
zijde. Jonston 1660 geeft Gallina Serica bij iets
wat op een Waterral lijkt.
ETYMOLOGIE N zijde <mnl side; fries side; D
Seide <mhd side <ohd sida; oudengels side (E
silk ‘zijde’ heeft een andere etymologie; vgl. R
sjolk <oud-slavisch selku <mongools sirgek,
met r > l overgang, welke niet heeft plaatsgevonden bij Gr ser ‘Zijderups’ en Lat sericum); F soie
‘zijde’ <mf seie (1150) en ohd sida <middelLat
seda (met  > § overgang) <volksLat seta <klassiek Lat saeta ‘(borstel)haar’; Lat seta Serica
(Seres =volk in Oost-Azië, bekend vanwege de
zijde).

Zilvergrijze zeezwaluw Oude N naam voor
de Noordse Stern ⇑, als alternatieve naam voor
deze opgegeven door Albarda 1897 (“Noordsche
of Zilver-grijze zeezwaluw”, p.93, p.139). De
kleuraanduiding heeft betrekking op de mantel,
die overigens bij rustende vogels maar weinig
verschilt van die van de Visdief. In vlucht is er
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Zijdestaart Volksnaam en/of oude N naam
voor de Pestvogel ⇑ [vD 1904/70]; fries Side sturt ⇑. Houttuyn 1762 noemt Zyde-Staart als
volksnaam en vermeldt: “’t Schynt dat de Staartpennen zagter zyn dan gewoonlyk” (p.224). De
naam verwijst volgens vele bronnen naar het
(mogelijk) zijdezachte verenkleed van de vogel.
Ook de wetenschappelijke genusnaam Bombycilla is hiernaar gegeven (Gr bombux ‘zijde’). Volgens Jobling 1991 wordt met zijde verwezen naar
de smalle, maar toch opvallende heldergele staartrand (overeenkomst in kleur dan?).
ETYMOLOGIE Vroeg 1764 geeft: “Zydenschwantz, Pestvogel, ook Beemer of Bohemer
genaamd”. De naam wordt dus half N, half D
gespeld. Ook de E volksnaam Silk Tail (eerste vermelding 1685) is volgens Lockwood 1993 een letterlijke vertaling van de (nu officiële) D naam
Seidenschwanz (eerste vermelding 1552). De
naam is unaniem in zweeds, noors, deens en ijslands (in vertaling) ‘zijdestaart’. De Zweed Olof
Rudbeck jr. (c.1710) en de Deen Pontoppidan
1763 gebruikten de aan het D ontleende namen
Siden Swantz resp. Siden-Svantz, terwijl het
meer ‘déénse’ Silkehale pas voor het eerst
genoemd wordt bij Blicher 1795 en Bynch 1801
[Schiøler 1925]. De oudste vindplaats van D Seydenschwantz (/-schwentzlin) als naam voor een
vogel is te vinden bij Eber & Peucer 1552. Uit het
feit dat deze auteurs de naam noch de soort in
1549 noemden, zou je mogen afleiden dat er in
de tussentijd een Pestvogelinvasie in D geweest
is (wat inderdaad bevestigd wordt door Gesner
1555 [HG 1669 p.II-38; Kinzelbach 1995 p.2629]). Als D persoonsnaam/familienaam echter

is de naam nog ouder: zo was er in 1310 een
Heinrich Sidenswantz in Eger. Ook de familienamen Seidenschwann, Seidenzahl (-zahl =Zagel
= Schwanz ‘staart’) en Seidenwand (=‘zijden
kleed’) kwamen voor. De familienaam, die duidde op een in de naam verankerd ‘modieus gekleed
gaan’ ging ws. aan de vogelnaam vooraf (mhd
sidensvanz ‘fat, modegek’ [Hugo von Trimberg
c.1300]) [Kinzelbach 1995 p.7]. De vogelnaam
werd aanvankelijk vooral in de verkleinvorm
gebezigd. Dit zou kunnen samenhangen met
mhd swenzlîn, swenzel ‘sluier, japon’, en dan
mogelijk naar de kuif van de vogel verwijzen
[Kinzelbach p.7]. In ieder geval is ws. niet de
bedoeling van de vogelnaam geweest, aan te
geven dat er speciaal met de staart iets bijzonders
was [Wilms 970128]. De Pestvogel is in de Lage
Landen en Duitsland invasiegast, geen broedvogel. Het optreden van een invasie wekte de
nieuwsgierigheid en ongerustheid van de mensen. Dat men de Pestvogel mooi vond, blijkt uit
de vele malen dat hij op schilderijen e.d. werd
afgebeeld. Het blijkt dus ook uit de onderhavige
naam en ook uit de namen Vlaamse Viesel ⇑ en
Pronkvogels ⇑.
(2) In Albarda 1897 wordt de naam Zijdestaarten (Ampelidae) gebruikt voor de hele familie waartoe de Pestvogel behoort. Calkoen 1903
heeft als N familienaam: Pronkvogels. Het lijkt
er sterk op, dat deze naam aangeeft dat men de
etymologie van Zijdestaart begrepen had. Zie
ook Wijnstaart.
Meyer 1815 verwoordde ws. een over het geheel
genomen zijdezacht verenkleed in zijn wetenschappelijke naam Bombyciphora (Gr bombux
‘zijde’ en -phora <Gr phorein ‘met zich meedragen’). In hetzelfde jaar (1815) gaf Temminck de
wetenschappelijke naam Bombycivora, wat ‘Zijderups etend’ betekent! Vincelot 1867 (p.181)
veronderstelde daarop dat het deze bijzondere
smaak van de vogels wel zou zijn, die verantwoordelijk was voor hun rusteloos trekgedrag: zij
zochten (en vonden natuurlijk niet!) Zijderupsen! Temminck 1835-1840 komt terug op een
eerder door Brisson 1760 gebruikte naam, die
thans nog geldt: Bombycilla, letterlijk (vogel met
de) ‘zijden staart’.

ZILVERMEEUW

echter wel een klein verschil: dan komt de
Noordse Stern meer zilverkleurig (“cleaner”
placht J Swaab te zeggen) over dan het Visdiefje.
Of N veldwaarnemers daar veel ervaring mee
hadden is echter de vraag, want pas op 18 oktober
1862 werd het eerste exemplaar voor N geschoten, en pas op 1 juli 1896 werd het tweede exemplaar voor N verzameld! [Albarda]. Vgl. ook
Noordse Dief en Diefje.
ETYMOLOGIE N zilver <N silver [VK c.1618]
<mnl silver, selver, sulver <oudnederfr silver;
fries sulver <oudfries selover, silver; oudsaksisch silubar; D Silber <mhd silber <ohd silbar,
silabar; E silver <oudengels siolfor, seolfor; deens/
noors sølv, zweeds silver, ijsl silfur <oudnoords
silfr; gotisch silubr; pools srebro, R serebró <oudslavisch sirebro; oudpruisisch siraplis, lets
sidrabs, sudrabs, litouws sidabras. Het woord is
niet idg, uit Klein-Azië afkomstig; vgl. assyrisch
sarpu. Lat argentum, Gr árgyros en oudiers argat
zijn de woorden die bij de idg wortel *arg ‘glanzend, witachtig’ horen. Voor vogelnamen met
bovenstaande woorden als bestanddeel zie sub
Zilvermeeuw.
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Zilvermeeuw Larus argentatus Pontoppidan
1763. Groot formaat (zilver)witte Meeuw met
een lichtgrijze (zilvergrijze) mantel. In de Lage
Landen de meest voorkomende grote Meeuw.
Langs de kust een koloniebroedvogel, die de
mensen al zeker enige eeuwen kenden als eierleverancier [Houttuyn 1763]. Het benoemingsmotief stamt ws. uit Denemarken, waar de soort ook
nu nog Sølvmåge heet (deens sølv ‘zilver’ en
måge ‘Meeuw’) en vanwaar Erik Pontoppidan
(1698-1774) en de zoöloog Morten Thrane
Brünnich (1737-1827) kwamen, die dit ook in de
wetenschappelijke naam verwerkten (Lat argentatus ‘verzilverd’ <Lat argentum <Gr arguros
‘zilver’). (Maar bij Teilmann 1823 is de oudste
vindplaats van Sølvmaage [via Schiøler 1925], en
daar was het kennelijk de naam voor Larus glaucus (=Grote Burgemeester). Pontoppidan zelf
noemt de deense naam Sølvmaage níét; in de
opsomming [in Schiøler] staat: “Larus: Graanakke, Canus, Svartbag, Marinus, Sildemaage,
Fuscus, Perlemaage, Glaucus, Argentatus, ‘liig
Perlemaagen men har mod Enden af de yderste
Vingefiærene en sort Plæt og paa Undernæbet en
rød Plæt.’”)
Fries Sulverkob (fries sulver =zilver en Kob
=Meeuw) lijkt mooi aan te sluiten bij het deens,
maar toch is deze naam ws. afgeleid van de
wetenschappelijke naam, rechtstreeks of via het
D (in 1844 Silbermöve) of via het N. De Vries

(1912 en 1928) geeft nl. een groot aantal verschillende namen voor de Zilvermeeuw in het
totale friese taalgebied (inclusief Helgoland),
maar daar is Sulverkob, of iets wat daar op lijkt,
niet bij. De ouderdom van de volksnamen E
Silverback (‘zilveren rug’) en Silvery Gull (in Ierland) [Jackson 1968] is mij niet bekend. Lockwood 1993 bespreekt deze namen niet.
Het motief met ‘zilver’ zit ook in F Goéland
argenté (<F Goëland à manteau gris [Schlegel
1844]), Sp Gaviota argéntea, pools Mewa
srebrzysta (pools srebrzysty ‘zilveren’ <pools srebro ‘zilver’), R Serebrístaja Tsjaika, bulg Srebrista
Tsjaika, lets Sudrabkaija, litouws Sidabrinis kiras,
nieuwGr Láros o ‘arguróchrous, en roemeens
Pescarus-argintiu. Zweeds Silvermås wordt door
Hennicke 1905 opgegeven als een volksnaam
voor de Grote Burgemeester. Inderdaad is die nog
‘zilver-witter’ dan de Zilvermeeuw, zodat het
benoemingsmotief oorspronkelijk misschien wel
voor die soort gegolden heeft. Dit wordt overigens niet gesteund door de huidige ijsl namen,
die nl. luiden: Silfurmáfur ‘Zilvermeeuw’ en
Hvítmáfur ‘Grote Burgemeester’.
Ook de wetenschappelijke naam Larus canus
(Lat canus ‘(licht)grijs’) zou een goede voor de
Zilvermeeuw geweest zijn. Linnaeus hanteerde
deze naam ook in 1758, en zo hij er niet uitsluitend de Zilvermeeuw mee op het oog zal hebben
gehad, dan toch Storm- en Zilvermeeuw samen!
Maar Linnaeus’ omschrijving was zo oppervlakkig (“Larus albus, Dorso cano”) dat men heeft
kans gezien de naam uiteindelijk op de Stormmeeuw ⇑ toe te passen!
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Deze is nog niet zo
oud. Schlegel 1852 gaf de naam in cursief op, wat
betekende dat het geen onomstotelijk vaststaande, onweerlegbaar ingeburgerde naam betrof
(zoals bijv. wél bij hem: DE MANTELMEEUW); dat
klopt ook wel, want Sepp & Nozeman hadden in
1789 nog de (officiële) naam Groote Zee-Meeuw
gebruikt, evenals B&O 1822 (p.427). Houttuyns
opgave (1763 p.144) is van beperkte waarde,
omdat hij de namen Gryse [(Zee)Meeuw] en de
(bijna algemene) naam ‘Zee-Meeuwen’ vermeldt
onder Linnaeus’ Larus canus, die nu als Stormmeeuw wordt betiteld, maar waarvan men toch
ook niet met volledige zekerheid kan zeggen dat
het de Zilvermeeuw zal zijn geweest (zie boven)!
Houttuyns vermelding (p.146) dat de Kastelein
van Eijerland (op Tessel) veel voordeel trok van
het rapen van Meeuweneieren, zal mogelijk
impliceren dat het rapen van eieren (voor de
menselijke consumptie) ook op de andere Waddeneilanden toen gebruikelijk was. Daar noemde
men de Meeuwen toen Kobben, en het is waar-
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schijnlijk dat deze naam (veel) ouder is dan Grote
Zee-Meeuw of Zilvermeeuw. Het punt is echter
dat het niet voor de volle 100% vaststaat, dat het
hier om Zilvermeeuwen ging. Houttuyn gaf
namelijk op dat het op Texel om Mantelmeeuwen zou gaan (wat zeker niet geloofwaardig is,
indien men moest interpreteren: uitsluitend
Mantelmeeuwen).
Silver Gull is later ook de naam geworden voor
Larus hartlaubii (Bruch) 1853 in westelijk ZuidAfrika en Larus novaehollandiae Stephens 1826
in Australië en Nieuw-Zeeland; deze naam zou
goed onder invloed van N Zilvermeeuw ontstaan
kunnen zijn.
Onder Stormmeeuw is uiteengezet dat het
benoemingsmotief m.b.t. stormaankondigend
gedrag weliswaar bij de Stormmeeuw Larus
canus is terechtgekomen, maar dat dit gedrag
waarschijnlijker nog feitelijk bij Zilvermeeuwen
en/of Drieteenmeeuwen werd vastgesteld. Het
feit dat men grote moeite had de verschillende
soorten Meeuwen te onderscheiden, verklaart
hierbij veel! Namen als Stormmeeuw en Onweersvogel zullen dan ook wel al eeuwenlang
(onwetend) (ook) aan de Zilvermeeuw zijn gegeven, wat ook blijkt uit het nog actuele lokale
gebruik van dit soort namen (B&TS 1995
p.126,127,128).

Zilverplevier

D Kiebitzregenpfeifer, E Grey Plover, Am Blackbellied Plover.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
(p.231) geeft aan deze soort de N naam Graauwe
Plevier ⇑. Ook B&O 1822 gebruikt deze naam.
Hiermee zit men wat de benaming ‘Plevier’
betreft goed, d.w.z. de verwantschap met de
Goud-Plevier komt hiermee tot uitdrukking. NV
1829 gebruikt de naam Grijze Kievit ⇑ voor de
soort. Omdat de Zilverplevier (dikwijls) een achterteen heeft (en de Goudplevier niet), geeft
Schlegel 1844 de soort ingedeeld bij de ‘Kievieten’ Vanellus. De F naam voor de Zilverplevier is
dan Vanneau doré ordinaire en de D: Gemeiner
Goldkiebietz (in beide namen zit dus het motief
‘goud’, zoals het heden nog steeds in de naam
Goudplevier zit).
In 1852 geeft Schlegel N “Goudkievit” (cursief,
als teken van onwennigheid of bij wijze van
naamsvoorstel). In Albarda 1897 is Goudkievit
nog steeds de officiële N naam, maar de geslachtsnaam luidt bij hem: ZILVER-PLEVIEREN.
Bij Snouckaert 1908 is Goudkievit nog de officiële N naam, maar wel geeft hij Zilverpluvier
als synoniem op. In de Verslagen en Mededeelingen 1924-1928 van de ‘Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels’ wordt de soort
nog Goudkievit genoemd (p.87), maar bij een
tekening op p.83 staat wel weer het synoniem
Zilverplevier. In Thijsse 1938 staat zowel in de
tekst (p.II 264) als in het register: Zilverplevier.

Zilverreiger Gemeenschappelijk element in
de namen Grote en Kleine Zilverreiger ⇑ (1). ‘Zilver-’ zal geïnterpreteerd moeten worden als ‘zilverwit’, ‘blinkend wit’. De namen worden
aangetroffen bij Schlegel 1858; eerder nog niet in
Schlegel 1852, omdat de auteur toen geen N
wn.en van de respectievelijke Reigersoorten kon
vermelden. (2) Bij Calkoen 1903 is de naam van
het lemma die voor de soort Grote Zilverreiger ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 17e Ardea, Ardea alba: Witte
Reiger. Veel ouder is de vermelding van “witten
reghers” (1360/1362), maar het is dan niet zeker
meer of er hier wel van Reigers Ardeidae sprake
is. Meer sub Witvogel.

Zilverplevier Pluvialis squatarola (Linnaeus:
Zing-Lyster Zinglijster Oude N namen voor
de Zanglijster ⇑ bij Houttuyn 1763 resp. B&O
1822. Zingliester is een limburgse volksnaam
[Hens 1926; B&TS 1995; niet in WLD]
ETYMOLOGIE N zingen (zong, gezongen) <mnl
sing(h)en (sang, songen, gesongen); oudnederfr
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Tringa) 1758. In de Lage Landen niet broedende,
maar op trek verschijnende ‘tegenhanger’ van de
Goudplevier. De Zilverplevier is weliswaar minder goudkleurig dan deze, maar kan in sommige
kleden moeilijk onderscheidbaar zijn, waar ook
een oude N naam als Goudkievit ⇑ op wijst.
Fries Slykwilster ⇑.

ZOETELIEF – ZUIDELIJKE BONTE STRANDLOPER

singen, singin, singon (Wachtendonkse Psalmen, 10e eeuw); fries sjonge <oudfries sionga,
siunga; D singen <mhd singen <ohd singan; E
sing <oudengels singan; gotisch siggwan ‘opzeggen, lezen’.
Gr ÏµNZ omphè ‘stem, woord, geluid; orakel’
mist de anlautende s (vgl. sub Zand sub Zanddrijver).
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Zoetelief Zoetelieveken Oostvlaamse namen voor de Boomleeuwerik, te Wachtebeke,
Sint-Niklaas en Sint-Gillis-bij-Dendermonde
[WVD 1996]. B&TS 1995 geven de naam op voor
het Rijk van Nijmegen en Utrecht. De naam
wordt ook wel ingekort tot Lieven en Lieveken ⇑, o.a. volgens Joos 1900. Misschien heeft de
naam Zoetelief een voorloper gehad in Suytken ⇑, een naam bij Kiliaan 1599 voor de Koolmees, een soort die in kooitjes gehouden werd en
dus ook bij vogelhandelaars bekend zal zijn
geweest.
De naam Madelief ⇑ wordt in WVD nergens
genoemd; het zou er op kunnen duiden dat het
woord made in het vlaamse taalgebied niet voorkomt. Wel komt de naam Lieveken in WVD voor
bij de Kuifleeuwerik en de naam Zoetelieveken
bij de Veldleeuwerik en de (in Vlaanderen nauwelijks voorkomende) Boomleeuwerik; dit zou er
voor kunnen pleiten dat Lieveken een verbastering is van het woord Leeuwerik (meer hierover
sub Lieveken en Madelief; vgl. ook Kokkelevi).
Bij het ontstaan van de namen zal vaak een
bepaalde gedachte méégespeeld hebben; zo werd
de zang van de Boomleeuwerik ws. als lieflijk
ervaren en gaf men de soort dezelfde naam als
men voor zijn (vrouwelijke) geliefde hanteerde.
Men kan het woord zelfs wel in de zang gehoord
willen hebben; de naam is dan een onomatopee.
Iets nuchterder is Zoete-Lieve-Gerritje, een naam
die in Vlaardingen bekend is voor de Kuifleeuwerik [Ben van As 980621].
Zomertaling Anas querquedula Linnaeus 1758.
Inheemse Taling, die echter i.t.t. de Wintertaling
ons land vnl. gedurende het zomerhalfjaar
bezoekt (en hier ook broedt, al verdwijnt de soort
geleidelijk uit ons land). E volksnaam Summer
Teal. F Sarcelle d’été. De naam wordt vermeld in
Houttuyn 1763 (gespeld Zomer-Taling), weliswaar voor Linnaeus’ 32e Eend Anas circia, die
thans als naam niet meer bestaat, omdat men
met de omschrijving wellicht niet uit de voeten
kon. (Linnaeus’ 28e Eend, ‘Anas Querquedula’,
wordt door Houttuyn ‘vertaald’ met “Winter-

Taling” en Linnaeus’ 29e Eend, ‘Anas Crecca’
met “Schyf-Taling”; Linnaeus tracht de soorten
op volgorde van grootte te geven, dus hoe hoger
het rangnummer, hoe kleiner de soort.)
In veel andere talen heeft deze soort een naam,
die aangeeft wat voor geluid hij maakt. Zo bijv. R
Q4DË8-HD,F8J>@8 Tsjirók treskoenok (letterlijk:
‘kwetteraar die ratelt’, ‘ratelende snateraar’) Ook
de wetenschappelijke naam querquedula (>E
Garganey) is ws. een onomatopee. Zie ook de
naam Taling ⇑ zelf.
ETYMOLOGIE N zomer <mnl somer (1236 [VT]);
fries simmer <oudfries sumur; oudsaksisch
sumar; D Sommer <mhd sumer <ohd sumar; E
summer <oudengels sumor; zweeds sommar,
noors sommer <oudnoords sumar(r). Oudiers
sam, samrad; oudwelsh ham; armeens amarn
‘zomer’, am ‘jaar’; oudindisch sama ‘jaargetijde,
jaar’; avestisch ham ‘zomer’. Idg *sem. De oerbetekenis of relatie met andere woorden (bijv. de
relatie met ‘zon’ zou zo voor de hand liggen!)
wordt nergens vermeld.

Zomertortel

Streptopelia turtur (Linnaeus:
Columba) 1758. Alternatieve naam voor Tortelduif ⇑, verzonnen door Gerda Taapken-Van
Donkersgoed rond 1980, geïntroduceerd door
Jaap Taapken, bij leven hoofdredacteur van het
Vogeljaar, en als ‘officiële’ N naam gehanteerd in
Berg & Bosman 1994. In Zeeuws-Vlaanderen
was Zomertortel mogelijk c.1970 al een volksnaam [Frank Neijts em.031205]. De naam dient
om de tegenstelling te maken met de Turkse
Tortel, die sedert 1950 in N voorkomt, en hier
thans veel talrijker is dan de Tortelduif. De
Turkse Tortel verblijft gedurende het gehele jaar
in ons land (dus ook ’s winters), terwijl de Tortelduif hier alleen gedurende de zomer verblijft. De
situatie is enigszins vergelijkbaar met het namenduo Wintertaling/Zomertaling. E volksnaam in
Surrey: Summer Dove [Jackson 1968].

Zuchter Zeldzame volksnaam voor de Roerdomp, alleen opgetekend te Melle (OVl) [WVD
1996]. Het benoemingsmotief is zeer goed, naar
het moeizame geluid dat de Roerdomp in de baltstijd voortbrengt. Qua betekenis nagenoeg gelijk
is de vlaamse volksnaam Krocher ⇑ voor het
Woudaapje ⇑, een kleinere verwant van de Roerdomp met een enigszins gelijkend geluid.

Zuidelijke Bonte Strandloper Naam voor
de (voormalige) ondersoort Calidris alpina schin-
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zii (C L Brehm: Tringa) 1822 van de Bonte
Strandloper ⇑ [Berg & Bosman 1994 p.22]; deze
ondersoort wordt in N niet meer als afzonderlijke subspecies erkend [Sangster et al. 1997, DB
19: 25].
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Eerder stond dit
taxon bekend onder de naam Kleine Bonte
Strandlooper ⇑, bijv. in Albarda 1897 (p.80).
De subspeciesnaam is naar de zwitserse natuuronderzoeker Heinrich Rudolf Schinz (1777-1862
(1861?)), auteur (samen met Meisner) van Die
Vögel der Schweiz [Coomans et al. 1947 p.110;
Stresemann 1996; M&M 1988].
ETYMOLOGIE N zuid <mnl suud, suut <onl
suth (1046, copie 2e helft 12e eeuw [VT]; volgens
Künzel et al. 918-948 [Sijs]); fries súd <oudfries
sãth; mnd sūt; D süd <mhd sut <ohd *sund (ohd
sundan ‘het zuiden’); E south <oudengels sūð;
zweeds/noors syd <oudnoords suðr. <germ
*sunþa.
De vorm zuid is ingweoons, d.w.z. met uitval
van de n voor de d (evenzo E mouth tegenover
mond, in plaatsnamen Plymouth en Arnemuiden tegenover IJmond, en E Goose tegenover
Gans ⇑; zie ingweonisme onder Verantwoording:
Termen).
De oerbetekenis van zuid is niet met zekerheid
bekend, maar mogelijk zit er ‘zon’ (vgl. gotisch
sunnô ‘zon’) [VT].

Zuidelijke Grijze Snip Oude N naam voor
de Kleine Grijze Snip ⇑. De naam staat o.a. in
HFP 1973.
Zuidelijke Klapekster Lanius meridionalis
Temminck 1820, een (inmiddels) derde soort
klapekster in Europa, lange tijd beschouwd als
een ondersoort van de Klapekster ⇑. D Südlicher
Würger [Schlegel 1844; Meves 1886], E Southern
Grey Shrike [BB 90: 70, 1997], F Pie-grièche méridionale [Schlegel 1844; Isenmann & Bouchet
1993, Alauda 61: 223-227]. Dit taxon is nog niet
met zekerheid in de Lage Landen waargenomen.
Zie ook Steppeklapekster.
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Zwaan Algemene N benaming voor de zes of
zeven soorten uit het geslacht Cygnus. De
bekendste hiervan (nu!), de Knobbelzwaan ⇑,
werd in de N vogelliteratuur tot c.1940 met deze
naam aangeduid. Het woord (/de naam) voor
deze vogel zal in delen van de Lage Landen al lang
goed bekend zijn geweest, waarvan voornamen
als Swaen (fries; voor een mannelijke persoon) en

Swoantje (gronings; voor een vrouwelijke persoon) getuigen [Van der Schaar]. Zwaan komt
ook voor als familienaam. Anderzijds noemt
Schaars 1989 de naam niet: in de Achterhoek
kent men de Zwaan (als wilde vogel) dus kennelijk nauwelijks!
ETYMOLOGIE N Zwaan <N Swaen (VK c.1618,
onder vermelding van “Cygnus”) <mnl swan,
swane (1240) <onl swana, in familienaam Suaneburch (1070) [Schoonheim]; fries/oudfries swan;
oudsaksisch swan; mnd swan, swane [FWH]; D
Schwan <mhd/ohd swan(e); E Swan <oudengels swan, swon; zweeds svan, noors/deens
Svane, färøers/ijsl svanur; <oudnoords svanr;
germ *svanaz. Buiten het germaans betekenen
de verwante woorden: ‘klank’, zoals Lat sonus
(<*suono-s) (vgl. N sonate, sonometer, sonogram; sonagram heeft de a van het apparaat met
merknaam Kay Sona-Graph [BWP 1977 p.19]) en
oudindisch svánati ‘klinken, toon geven’. Idg
*suon ‘ruisen, klinken’. De idg korte [o] gaat volgens de Klankwet (nr.10) over in germaans korte
[a] (vgl. Lat nox > N/D nacht). In oudnoords
svanr is de -a- kort; in N/D Zwaan/Schwan is de
klinker secundair gerekt.
Het benoemingsmotief van de germ woorden
voor ‘Zwaan’ kan gelegen zijn in de luide melodieuze roep van de Wilde Zwaan Cygnus cygnus
(die op onze breedten overwintert), maar ook kan
het aspect ‘toon, klank, ruis’ verwijzen naar het
fluitend-gierende geluid dat de Knobbelzwaan
Cygnus olor in de vlucht met zijn vleugels maakt.
In de eerste mogelijkheid gelooft o.a. Voous
[Voous 2000, het VOGELJAAR 48(3): 106-107], in
de tweede o.a. Lockwood [1993], elk met één
reden omkleed.
Bij de oude Grieken was er het bijgeloof dat de
Zwaan kort vóór zijn dood zou zingen; dit geloof
vindt men o.a. bij Aristoteles (384-322 v.Chr.),
Plato (427-347 v.Chr.) en Euridipes (480-406
v.Chr.) [G&G 1989]. Het ‘zingen’ of ‘anderszins
geluid geven’ werd bij de Grieken níét in hun
naam voor de Zwaan, 5b6<@H Kúknos, tot uitdrukking gebracht! Dit bijgeloof raakte via de
Romeinen (maar Plinius geloofde er niet in!
[G&G]) bij Albertus Magnus, Thomas van Cantimpré (c.1201-c.1270), Jacob van Maerlant
(c.1235-c.1291) en Conrad von Megenberg
(c.1309-1374)). Bij Shakespeare (1564-1616) is
het een thema. Houttuyn 1764: “Deeze Vogel
was, wegens het zingen in zyne Sterfuur, by de
Ouden aan Apollo toegewyd. Zulks niettemin,
hoe algemeen ook geloofd wordende en verbreid
onder den naam van ’t Zwaanen-Gezang, wordt
van SCALIGER en anderen als een spoorloos en
ongerymd Gevoelen aangemerkt. Sommigen in
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tegendeel, en wel onder de Schryvers van de voorgaande Eeuw, gelyk WORMIUS en BARTHOLINUS,
bevestigen deeze Eigenschap. Zy brengen het
wonderbaare Gestel van de Lugtpyp in deeze
Vogelen, omtrent gelyk die der Kraanen en Ganzen, tot een bewys by, en waarom zou een soort
van piepend Geluid niet, by het sterven, plaats
kunnen hebben in de Zwaanen, daar men de Eenden, zelfs na hunne dood, kan doen kwaaken.”
De literaire begrippen ‘zwaan’ (de Agrippijnse
zwaan =Joost van den Vondel) en ‘zwanenzang’
zijn hieraan secundair. D Schwanengesang werd
pas in de eerste helft van de 16e eeuw opgetekend
[Mackensen 1985].
Lat Cygnus (<cycnus <Gr 5b6<@H Kúknos (bij
Homerus, 9e eeuw v.Chr.)) is etymologisch niet
verwant, evenmin als Lat Olor (<Gr ¦8fD4@H
elôrios ‘een watervogel’ [Muller-Renkema; Coomans de Ruiter et al. 1947]). Voor Lat olor zie
meer sub Alk.
Om de rol van de Zwaan in de westeuropese
situatie te kunnen inschatten zijn de volgende
versregels uit Naturen Bloeme van Jacob van
Maerlant [c 1266] van belang:
“Cignus dats in Dietsche een swane,
Al wit es hi na minen wane:
En was noyt man onder den dach,
Die oyt swarten swane sach.
Sijn vleesch es swart, die plumen wit.
Natuerlike pleght hi dit,
dat hi vor sine doet onlanghe
Hem merghet met so hetten sanghe.
Si hebben lieflike ghedaen in hare,
Als die tijt coemt van den jare
Dat si noten sullen na recht,
Want elc omme andren sijn hals vlecht;
Ende na den noten, alsmen mach micken,
Purgieren si in water dicken.
In sine vloghele es sijn cracht,
Gherne broet hi bi der gracht.”
De vertaling hiervan door Burger 1995 [Jacob
van Maerlant. Het boek der natuur] luidt: “De
cignus is in het Nederlands een zwaan. Zwanen
zijn helemaal wit, niemand heeft ooit een zwarte
zwaan gezien. Hun vlees is zwart. Kort voor zijn
dood zingt de zwaan vol overgave een prachtig
lied. In de paartijd vlechten zwanen gracieus hun
halzen in elkaar. Na het paren reinigen ze zich
grondig met water. Hun kracht schuilt in hun
vleugels. Ze broeden bij voorkeur langs het
water.”
De scherpe waarnemingen aan het broedgedrag zullen hoogstwaarschijnlijk van Jacob van
Maerlant en/of Thomas van Cantimpré zijn, en
zijn dan gebaseerd op observaties aan de Knob-

belzwaan. Het “zingen kort voor hun dood” is via
Plinius (zijns ondanks!) van Aristoteles (hier
=de griekse mythologie) overgeleverd. Het geloof
in de mythe van het zingen voor hun dood bleef
ongetwijfeld lang na van Maerlant overeind; zie
hiervoor ook het citaat uit Houttuyn 1764. Hoe
het element van het zingen kort voor hun dood in
de griekse mythologie geraakt is, is een kwestie
van speculeren. Het is op grond van het huidige
overwinteringsgebied van de Wilde Zwaan niet
geheel ondenkbaar dat de Oude Grieken het
gejoel van de Wilde Zwaan wel eens hoorden; erg
onder de indruk daarvan kunnen zij niet geweest
zijn, aangezien zij een soortgelijk geluid van de
Kraanvogel Grus grus ongetwijfeld (veel beter) al
kenden. Als de (weinige?) winterse Wilde Zwanen in (noordoost-)Griekenland bejaagd werden
(wat gezien hun mythologische betekenis nog
maar de vraag is) zouden zij eens of vaker het
gereutel van een stervende Zwaan gehoord kunnen hebben.
Er is een gereconstrueerd gemeengermaans
woord *swanaz bedacht met de betekenis
‘Zwaan’ [Lockwood 1993]; dit woord is etymologisch verwant met Lat sonus, maar het is goed te
bedenken dat dit níét ‘Zwaan’ betekent. Er zijn
ook geen andere buitengermaanse woorden met
de betekenis ‘Zwaan’ die hieraan etymologisch te
relateren zijn. Als het vergund is om aan de hand
van de betekenis van Lat sonus (‘klank, geluid,
toon, geruis, geraas’) te raden voor welke soort
van Zwaan germaans *swanaz oorspronkelijk
gestaan heeft, valt de keus op de Knobbelzwaan:
zijn vleugels maken een ruisend geluid. Sonus
heeft niet de betekenis ‘gezang’; was dit zo
geweest, dan was de keus wellicht op de Wilde
Zwaan gevallen (Lat cano ‘zingen’; het is etymologisch gelijk aan N Haan (=‘morgenzinger’)).
Nergens in de mij bekende etymologische
woordenboeken wordt overwogen in welk deel
van het germaanse taalgebied het woord *swanaz voor het eerst in de betekenis van ‘Zwaan’ in
de mond genomen werd. De huidige woorden
rond ‘Zwaan’ komen gelijkmatig verspreid voor
in het hele germ taalgebied, behalve mogelijk in
het gotisch. Nemen we als centrum, en mogelijk
ook ‘bron’ van het germaanse gebied NoordDuitsland en Denemarken [Hutterer 1999 p.4445], dan valt dit precies samen met het broedgebied van de Knobbelzwaan. In dit gebied broedt
de Wilde Zwaan niet, maar komt (en kwam) er
wel als wintergast.
Een en ander betekent dat het benoemingsmotief voor het woord ‘Zwaan’ het geluid van het
zoeven van de vleugels van de (het hele jaar aanwezige) Knobbelzwaan kan zijn geweest, ofwel
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het vocaal joelen (‘zingen’) van de Wilde Zwaan
(en eventueel ook Kleine Zwaan Cygnus bewickii) tijdens het vrij korte winterverblijf van
deze soort(en) in deze gekozen omgeving.
Het woord *swanaz wordt verondersteld zó
oud te zijn, dat de invloed van de griekse mythologie (met het idee van de voor zijn dood zingende Zwaan) er niet op van invloed kan zijn
geweest.
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Uit De Vries 2000 (=1957-1960), Altnordisches etymologisches Wörterbuch kan men
opmaken dat de Zwaan in de Noordse mythologie niet zo’n grote rol heeft gespeeld; er is tenminste geen ss. met svanr die aan de mythologie
te relateren valt. De noordse vrouwelijke persoonsnaam Svanlaug komt maar weinig voor.
Volgens Van der Schaar 1994 echter was de
Zwaan in de germaanse mythologie een heilige
vogel, verkondiger van de toekomst en de dood;
de Walkuren, strijdjonkvrouwen in het Walhalla, de hemelse burg van oppergod Wodan,
konden zich in Zwanen veranderen.
Lockwood 1993 (p.150) veronderstelt dat (in

Engeland) twéé woorden voor ‘Zwaan’, Elk en
Swan, bestaansrecht kregen en hadden, omdat
men in Engeland ook twéé soorten Zwanen
onderscheidde, de Knobbelzwaan en de Wilde
Zwaan. Deze gedachte wordt níét gesteund door
de oudste ornithologische literatuur: Turner
(1544) in Engeland, Gesner (1555) in Zwitserland, of zelfs nog Linnaeus (1758) in Zweden en
Houttuyn 1764 in Nederland: elk der auteurs
kende maar één soort Zwaan. Wél werd soms de
indruk gewekt dat men meer dan één soort
kende, omdat men ‘wilde’ en ‘tamme’ Zwanen
onderscheidde! Zelfs bij Linnaeus 1758 is zijn
“Anas Cygnus” nog een vaag product! De eerste 6
soorten van zijn geslacht der Eenden zijn niet
gerangschikt zuiver op aflopende grootte (zoals
bij Linnaeus anders het geval is, of moest zijn),
maar het zijn precies de dan bij hem bekende
soorten met een bult aan de basis van de bovensnavel! Zo’n bult heeft dus de Knobbelzwaan,
maar Linnaeus beschrijft bij zijn “Anas cygnus”
wél de kleur geel aan de snavel (wat niet bij Knobbelzwaan past!).
Houttuyn 1764 loopt volkomen over Linnaeus’ gegeven van ‘geel aan de snavel’ heen, en geeft
in zijn tekst allerlei informatie, die nu eens op
Wilde/Kleine Zwaan Cygnus cygnus/ C. bewickii
betrekking moet hebben, dan weer (en het
vaakst) op de Knobbelzwaan!
Ook aan tekeningen van Zwanen uit de tijd
van Linnaeus en daarvoor kan men niet afzien
welke soort Zwaan nu precies tot inspiratie
gediend had: de twee tekeningen van Zwanen in
Jonstonus 1660 zijn gedrochten, misschien in
snavel nog het meest gelijkend op Cygnus cygnus, maar wél met twee minuscule knobbeltjes
op de snavel!
De stelling dat het periodiek verschijnen van
Zwanen bij de mensen extra aandacht zou trekken (o.a. bij Voous 2000), gaat waarschijnlijk wel
op, maar dus niet in de zin dat men in de gaten
had dat sommige van die periodiek verschijnende Zwanen een andere soort betroffen dan
de zomerse/broedende Zwanen! Waarschijnlijk
zwierven ook Knobbelzwanen wel rond, of verplaatsten zich bij vorst, zodat het periodiek verschijnen nóg alle soorten die bij ons voorkomen
kan betreffen. Het volgende citaat uit G&G 1989
geeft aan welke aspecten de aandacht van de
mensen trokken: “Anno 1551, kamen zween
frembde Schwanen auff die Weser, und huben
einen grossen Streit mit den Gaensen an. Wie sie
aber derer zwo ueberwaeltigt und todt gebissen
hatten, zogen sie wieder von dannen.” – Aangezien hier wel het jaar, maar niet het seizoen
bekend gemaakt wordt, kunnen de twee indivi-
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duen tot elke soort behoord hebben. Uit de interactie met de andere aanwezige vogels, waarbij zich
kennelijk geen andere Zwanen bevonden, mag je
opmaken dat frembde (‘vreemde’) hier niet anders
betekent dan: ‘zulke (individuen) die wij nog niet
tot de plaatselijke avifauna rekenden’.
Gesner [in Horst 1669] schrijft dat de Zwanen
die in Zwitserland aankomen, te oud zijn om lekker te zijn (p.3,82).
Over het voorkomen en het door de mensen
herkend worden van drie soorten Zwanen in ons
land is pas laat in de N ornithologische literatuur
iets te vinden. Gegevens over inlandse Zwanen
vóór de eerste helft van de 19e eeuw betreffen
waarschijnlijk wel steeds ‘tamme’, ‘verwilderde’
of ‘wilde’ Knobbelzwanen Cygnus olor. Het broeden van “wilde zwanen” in ons land, bijv. op
Texel, vermeld door Van Cuyck 1789, moet uitgelegd worden als het broeden van wilde exemplaren van Cygnus olor (zoals bijv. Dijksen 1992
terecht doet) en níét als het broeden van Cygnus
cygnus, welke soort hierdoor ten onrechte de
volksnaam Tesselaar kreeg opgespeld! De eerste
betrouwbare meldingen in de literatuur van
Wilde Zwaan en Kleine Zwaan in ons land (als
wintergast) staan in Schlegel 1852. Deze auteur
wist echter in 1844 nog niet precies waar het
broedgebied van Knobbelzwaan (“Norden Europa’s, Sibirien”) en Kleine Zwaan (“Island, Sibirien”) was en in 1828 kende hij de Kleine Zwaan
in Europa nog niet.

Zwaluw Algemene benaming voor een aantal
Zangvogels uit de in naam overeenkomende
familie der Hirundinidae, waarvan de Boeren- en
de Huiszwaluw in N de meest voorkomende en
bekendste soorten zijn. Bij uitbreiding ook voor
de niet-verwante vogelsoorten als Gierzwaluw
Apus apus, Nachtzwaluw Caprimulgus europeus
en de Zeezwaluwen (=Sterns Sternidae).
De VK (c.1618) kende alleen nog maar de
“SWAELUWE J. SWAELM”, waarmee, evenals met
de vele volksnamen zoals Zwaalf/Swaalf (Groningen), Schwalg, Schwarbel en Zwelf (Limburg),
Zwelmpje (Zeeland) en Zwaalm (Vlaanderen),
ws. toch vooral de Boerenzwaluw werd aangeduid. Daarnaast vermeldt Kiliaan (c.1618) het
woord in een ss. met spier, te weten SPIERSWALCKE, SPIER-SWALUWE (ws. ‘Gierzwaluw’,
gezien D Spierschwalbe =‘Gierzwaluw Apus
apus’) (N spier ‘spits, puntig’, duidend op de
vleugelvorm).
ETYMOLOGIE N Zwaluw <mnl swaluwe, swalewe (JvM c.1266), swelve, swalwe (Bern. c.1240
[VT]); nederduits Swalwe, Swale <oudsaksisch

swala; D Schwalbe <mhd swalwe, swalbe,
swale, swal <ohd swalwa, swalawa; fries Swel,
Swael; E Swallow <middelengels swalowe
<oudengels swealwe; oudnoords svala (>zweeds,
ijsl svala, noors, deens svale); germ *swalwo,
maar misschien ook *swalhwo (wegens de lapse
leenwoorden spalfo en svalfo) [Wahrig: germ *swalwon (=‘Nachtegaal’) <idg *suolui, suolen-?].
Misschien is het germ woord verwant met R
E@:@&Á6 Solovéj, bulgaars Slavej, pools Slowik,
tsjechisch Slavik en servo-kr Slavuj, dat echter
‘Nachtegaal’ betekent en/of met albaans Dallëndyshe ‘Zwaluw’ of met Gr 86Læ< alkuôn ‘IJsvogel’1 (Gr O,84*f< chelidóon ‘Zwaluw’). Volgens
Lockwood 1993 betekent het germ *swalwo
zoiets als ‘gespleten stok’, duidend op de vorkstaart van de (Boeren)Zwaluw. Hij geeft echter
geen uitleg hoe hij aan deze betekenis (van het
hypothetische woord!) komt. Het staat de vergelijking met de slavische woorden voor Nachtegaal wel in de weg, want de Nachtegaal heeft geen
gevorkte staart. De betekenisovergang van Nachtegaal > Zwaluw (áls die er geweest is) is denkbaar via de gemeenschappelijke betekenis van
‘Lenteaankondiger’. Zie ook D Utenschwalb sub
Zwarte Ooievaar.
1

De Saussure 1868+; gaat daarbij uit van germ
*swalzwôn [Suolahti p.23], maar de z hierin is
hypothetisch; *swalzwôn (met z) sluit de andere genoemde verwantschappen (met slavisch
en albaans) uit [FWH supplement p.205], en
komt daarom m.i. niet als beste mogelijkheid
in aanmerking.

Zwaluwstaart Zou groningse volksnaam zijn
voor de Rode Wouw, vermeld door Gavere &
Bemmelen 1856. Maar deze auteurs geven al aan
dat de soort in kwestie in Groningen zeldzaam is;
zij geven maar één wn. op (een door een jager
geschoten exemplaar). Ook uit de spelling blijkt
dat de naam niet als groninger volksnaam
bedoeld is (men gaf de naam in het N op, i.t.t.
echte groningse volksnamen als Patriezenvalk en
Huiszwaalf). Deze indruk werd later door Schlegel 1858 gewekt: “In Groningen Zwaluwstaart.”
Nog bonter maakt VPG 1983 het, die de naam in
groninger spelling geeft (Swaalfsteert), terwijl
door de auteurs toch werd vastgesteld (p.50) dat
de naam niet meer door andere groningse bronnen (als Ter Laan of eigen verzameling) werd
bevestigd. Zou de naam dan later, in de boeken
overleefd hebbend, alsnog populair geworden
zijn? Het benoemingsmotief is in ieder geval volkomen juist: de Rode Wouw heeft een diep

ZWARTBEKKIGE

gevorkte staart, bijna zo diep als een Boerenzwaluw. D Schwalbenschwanz komt voor bij Döbel
1746 [Suolahti 1909 p.357; hier ook “holländisch zwaluwstaart”, zonder bron]; het is wel
nagenoeg zeker dat de naam van het lemma een
leenvertaling uit het D is. In Duitsland komt de
soort vrij algemeen voor, en hier bestaan ook
andere volksnamen waaraan hetzelfde motief
ten grondslag lag (bijv. Scheerschwänzel bij
Klein 1750).

Zwartbekkige Zee-Zwaluw Voorkeursbenaming voor de Grote Stern bij B&O 1822 (de
andere naam daar was Caugek). De lengte van de
naam suggereert dat het een boekennaam was.
De motivatie was uiteraard geheel terecht, want
Grote Sterns hebben een bijna geheel zwarte snavel (bek); alleen de uiterste punt is beenkleurig
wit. Schlegel 1858 noemt de onderhavige soort
Groote zeezwaluw, en geeft twee volksnamen
op: Groote ikstern in Groningen en Kaugek op
Texel. De naam als in het lemma is daar niet bij.
Pas Albarda 1897 noemt hem weer, als ‘nevennaam’, maar vermeldt geen locatie: andermaal
een bewijs voor de stelling dat het geen volksnaam was. Snouckaert 1908 vermeldt de naam
echter ook weer, evenals Rynja 1983 en B&TS
1995. Laatste twee bronnen geven ook Zwartbekzeezwaluw, een naam die ook aan te treffen
is in vD 1995 (alsof deze naam ooit nog gebruikt
zou worden). Thijsse 1944 noemt geen van deze
twee namen. – Voor de etymologie van bek zie
-bek.
Zwartbruine Milaan Oude N naam voor de

Zwarte Wouw ⇑.

Zwartbruine wouw Oude N naam voor de
Zwarte Wouw ⇑ in Herklots 1858, Schlegel
1854-1858 en Albarda 1897. Zwartbruine
Wouw bij Calkoen 1903. Later ook Zwartbruine
Milaan o.a. bij Snouckaert 1908, O&V 1925 en
Thijsse 1944. De soort heeft bijna de kleur van
de Bruine Kiekendief.
Zwartbuikrotgans Zelden in de literatuur te

buikrotgans; die is dan nl. donkerder (“zwarter”).
Wanneer echter met de Zwarte Rotgans Branta
(bernicla) nigricans ⇑ vergeleken wordt, dan is de
buik van laatstgenoemde nóg weer zwarter. De
naam als in het lemma staat o.a. in SOVON 1987
(p.106). Nu recent de drie ondersoorten van
de (‘oude’) Rotgans als goede soorten worden
beschouwd, en als N naam voor de bij ons meest
algemene soort de naam Rotgans aangehouden
wordt, is er voor alle taxa samen geen betere
‘overkoepelende’ naam dan rotgans. Bij gebruik
van de naam Zwartbuikrotgans voor B. bernicla
zou als ‘overkoepelende’ naam (=naam voor de
superspecies) weer Rotgans beschikbaar komen.

Zwartbuikwaterspreeuw Boekennaam voor
de noordelijke ondersoort van de Waterspreeuw ⇑,
die in N vrij zeldzaam als wintergast optreedt. De
Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus c. cinclus heeft
een (marginaal) zwartere buik dan de Roodbuikwaterspreeuw C. c. aquaticus, die een roodbruinere kleur op de buik heeft en in het oosten van
België en in Luxemburg broedt (in N zeer zeldzaam). Ook bij Thijsse 1944 had de noordelijke
ondersoort een eigen N naam: Noord Europeesche Waterspreeuw.
Nadat in 1989 aanvankelijk alleen de N naam
Roodbuikwaterspreeuw geïntroduceerd werd
[Berg DB Nieuwsbrief 6: 94], volgde in 1994 ook
de naam van het lemma [Berg & Bosman, p.32].
Het is de vertaling van E Black-bellied Dipper
[info A van den Berg 970712]. Maar de naam
wordt ook al vermeld in Rynja 1983.
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis (Linnaeus: Tetrao) 1758. Eéns in België geregistreerde soort van Zandhoen ⇑, die binnen Europa
alleen in Spanje broedt. De soort onderscheidt
zich van het Witbuikzandhoen ⇑ door de zwarte
buik.
Houttuyn 1763 noemde Linnaeus’ 12e ‘Veldhoen’ (Tetrao bij Linnaeus): Francolyn (zie sub
Frankolijn); Linnaeus’ omschrijving was daar
debet aan.
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus (Linnaeus:
Tantalus) 1766. Af en toe naar de Lage Landen
verdwalende soort van Ibis ⇑, die i.t.t. de Heilige
Ibis ⇑ erg donker, bijna zwart van kleur is. Maerlant c.1266 meldde het bestaan van witte en
zwarte Ibissen. Niettemin doet de huidige N
naam geen recht aan de prachtige kastanjebruine
grondkleur en de purperen en groene weerschijn
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vinden benaming voor de Rotgans ⇑. De naam is
echter in het veld vrij vaak te beluisteren, vooral
wanneer zich in een gemengde troep rotganzen
ook Witbuikrotganzen Branta hrota bevinden.
De naam is redelijk gemotiveerd wanneer de
buikkleur vergeleken wordt met die van de Wit-

ZEE-ZWALUW – ZWARTE IBIS

ZWARTE KRAAI – ZWARTE LEEUWERIK
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van de meeste veren. De soort heeft dan ook
lange tijd nooit het predikaat ‘zwarte’ gehad.
Schlegel 1852: De gewone ibis (cursief); Schlegel
1858, Thijsse 1944, Kist 1954, Van Dobben
1957 en NAE 1958: Ibis. Houttuyn 1763 kent de
soort ws. niet van eigen wn. en zijn vermelding
“Groene Wulp”, hoewel de kleur goed weergevend, moet dan ook als een boekennaam gezien
worden (“Behalve de gemelden [Wulpen] heeft de
Heer Brisson een groenen Wulp, dien ik by Linnaeus [1758] niet aangetekend vind, hoewel hy
een Inboorling is van Europa. De Ouden noemden hem Falcinellus of Falcata …”). Fries Wylpreager is nog een herinnering aan de tijd toen
Ibissen op grond van de snavelvorm als verwant
met de wulpen werden beschouwd.
Wat betreft de kleuraanduidingen: Kist 1962
vermeldt de naam Zwarte Ibis en Bruine Ibis
als zuidN naam. Vgl. D Sichler (<D Brauner
Sichler; D Sichel ‘sikkel’, naar de snavelvorm) en
het kernachtige E/Am Glossy Ibis en québécois
Ibis luisant (F luisant ‘glanzend, glimmend’).
Bij B&O 1822 wordt de naam Nimmerzat op
de Zwarte Ibis geplakt en op het geslacht waartoe
deze wordt gerekend: “De Nimmerzat of Courly,
(Tantalus).”
ETYMOLOGIE N zwart <mnl swart (1220-1240
[VT], volgens Claes 1994 ook in de 11e eeuw
gevonden [Sijs]), swaert, swert; fries swart <oudfries swart; D schwarz <mhd/ohd swarz; gotisch
swarts; oudengels sweart; noors/zweeds/ijsl svart,
noors/deens sort <oudnoords svartr ‘zwart’ en
sorta ‘zwarte verf’ en sorti ‘duisternis, dikke
mist’; <germ *swarta- <idg *swordos ‘zwart,
vuile grauwe kleur’. Lat sordes ‘vuil, onreinheid’
en sordidus ‘smerig’. (Klankwetten nr.10 en 5 (o
> | en idg d > germ t).

Zwarte Kraai Corvus corone Linnaeus 1758.
Forse, geheel zwarte soort van Zangvogel, die in
de Lage Landen algemeen voorkomt. De Zwarte
Kraai lijkt op de Raaf, maar is kleiner, en lijkt op
de Roek, maar heeft een ander geluid en mist de
witte ring aan de snavelbasis van deze. Voorts
worden in de volksmond Kauwtjes ook wel
“Kraaien” genoemd, maar Kauwen zijn kleiner
en hebben een grijze nek en wittige ogen. Tot
Sangster et al. 1997 werden Zwarte en Bonte
Kraai ⇑ enige tijd als één enkele soort beschouwd
(vgl. sub Kraai). Nu dat niet langer zo is, duiden
Zwarte Kraai en Bonte Kraai twee verschillende,
hoewel uiteraard nauw verwante, soorten aan.
De naam als in het lemma bestond echter al
langer, o.a. bij Calkoen 1903, O&V 1925, Hana
1943, Van Dobben 1957 en Kist 1954 (1962).

Zwarte Kraai

BENOEMINGSGESCHIEDENIS Bij Houttuyn 1762
heet de soort Kraay (p.303). B&O 1822 noemen
de soort Corvus Corone “De Raaf”!, evenals
Schlegel 1828 (p.188).
Schlegel 1852 noemt de soort DE KRAAI (en
onderscheidt hem daarbij van een andere soort,
DE BONTE KRAAI Corvus cornix). Idem Schlegel
1854-1858 en Albarda 1897. Thijsse 1944 noemt
dezelfde N namen, maar daar vormen beide twee
ondersoorten van één soort. Hana 1943, Van
Dobben 1957 en HFP 1973 noemen de zwarte
ondersoort Zwarte Kraai; naam als in het lemma
dus. Calkoen 1903 en Kist 1962 gebruiken ook
deze N naam, maar dan voor de soort, die van de
andere, de Bonte Kraai, op soortniveau verschilt.
Voous 1960 vaart een wat dubbelzinnige koers:
hij noemt de soort Corvus corone “Kraai” in de
titel (p.264), maar “Zwarte Kraai” in de tekst,
impliceert hierbij de Bonte Kraai (bijv. in de tekst
bij foto nr.344), maar geeft tegelijk de wetenschappelijke soortnaam Corvus cornix voor de
Bonte Kraai in de tekst.

Zwarte Leeuwerik Melanocorypha yeltoniensis (Forster: Alauda) 1768. Soort van leeuwerik,
waarvan de volwassen %% in het zomerkleed
nagenoeg geheel zwart van kleur zijn. In de Lage
Landen komt deze soort uiterst zeldzaam voor;
de enige vondst in N (in 1914 in Groningen) is

ZWARTE LIJSTER – ZWARTE MEES

van de N avifaunistische lijst afgevoerd (in
1985), omdat de vinddatum niet meer tot op de
maand nauwkeurig bekend was. De soort komt
voor in Zuid-Rusland, o.a. rondom het Elton
Meer (ten oosten van Wolgograd), waarnaar de
wetenschappelijke soortnaam (yeltoniensis) is
gegeven.
Het benoemingsmotief (‘zwart’) is in veel talen
(E, F, R (Tsjornyj Zjáworonok), zweeds, noors,
deens, ijslands) hetzelfde. Ook in het Sp, It, catalaans, portugees en pools, waar echter in plaats
van het woord voor ‘Leeuwerik’ het woord voor
‘Kalander’ de verwantschap met de Kalanderleeuwerik benadrukt.
D Mohrenlerche betekent letterlijk ‘Morenleeuwerik’ (dus ook ‘zwart’). De naam “Morenleeuwerik” is ook in potloodnotatie gevonden op
het schutblad van plaat 12 in Buekers 1902 (ex.
van Aad van der Spek); deze is mogelijk ook enige
tijd de N naam geweest bij de ongetwijfeld weinige N insiders.

Zwarte Lijster Oude, officiële N naam voor de
Merel, bij Schlegel 1852 en 1858, maar niet
meer bij Albarda 1897 (daar slechts als synonieme naam). Bij Houttuyn 1763 en bij B&O
1822 kwam de naam als in het lemma in het
geheel niet voor.
De officiële friese naam voor de Merel, Swarte
Lyster, gronings Swaarde Liester [VPG 1983],
drents Zwarte Liester [Smit 1996] en Zwatten
Liester ⇑ in Lochem (Gld) [Schaars 1989] zijn in
feite de equivalenten van de naam in het lemma.
Voor de laatste twee plaatsen is Gieteling ⇑ een
eveneens, resp. méér gebruikte naam. In het
zuidN komen namen die overeenkomen met het
lemma in de Baronie van Breda, maar verder
slechts spaarzaam voor [WBD; WVD, WLD].

Zwarte Mees Parus ater Linnaeus 1758. In
(bijna) geheel Europa voorkomende kleine soort
van Mees, die, als bijna alle andere soorten
Mezen, zwarte veerpartijen vertoont, vooral op
de schedel. De soort bewoont naaldbossen en
komt ook wel bij de huizen, maar is toch veel
minder bekend bij de mensen dan de Koolmees,
wiens naam ook al op ‘zwart’ (als (steen)kool nl.)
duidt. Vermoedelijk zijn deze soorten wel door
elkaar gehaald.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Linnaeus 1758 omschrijft deze soort voldoende scherp om te weten
waarover hij het heeft: “Occipite albo”, “het
Agterhoofd wit” kan alleen op de Zwarte Mees
betrekking hebben. Houttuyn 1763 noemt hem:
Zwartkop. Uit Houttuyns tekst spreekt al het
sterke vermoeden van tijdelijke verwisselingen
met de Koolmees (die Houttuyn Plakker noemt).
B&O 1822 vermelden ook Zwartkop als enige
naam voor de soort. Schlegel 1852 vermeldt: “De
zwarte mees” (Zwartkop is bij deze auteur de
naam voor Sylvia atricapilla, net als nu). Schlegel
1854-1858 vermeldt ook weer Zwarte mees als
officiële naam, nu, voor het eerst, met een volksnaam erbij: Zwarte bijmees, in Gelderland. In
deze provincie moet de soort niet zeldzaam
geweest zijn, maar in de provincies Groningen en
Noord-Holland was hij dat wel [Gavere & Bemmelen 1856; Herklots 1858]. Albarda 1897 geeft
ook de naam als in het lemma. Over de verspreiding in N zegt deze auteur: “Zwerfvogel. Houdt
zich meestal op en nestelt in dennenbosschen.
Broedende gevonden in Friesland, Overijsel,
Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg.”
In een vroeger verleden werden Zwarte Mees
en Koolmees al met enige overtuiging onderscheiden. De tekeningen in Jonston 1660 (gebaseerd op tekeningen van de Zwitser Gesner in
1555) tonen op Tab.44 een duidelijke Koolmees
(“Parus Major Spiegelmaß Brandmeiß”) en een vrij
duidelijke Zwarte Mees (met wit achterhoofd!)
(“Parus syluaticus Waldmeiß”). De laatste Lat
naam staat ook op Tab.43 in Jonston, maar daar
bij een Koolmees!
ETYMOLOGIE Mees: zie sub Mees. Houttuyn
1763 noemt een relatie met het woord Muis
(=Muridae), een vroeger voor de hand liggende
gedachte! Citaat (p.597-598): “Hy [de Zwarte
Mees] is veel kleiner zelfs dan het Pimpeltje, en
het schynt die te zyn, welken de Noorweegers
Kiod-Meise, dat is Vleesch-Mees heeten, om dat
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Zwarte Mantel Oude, min of meer officiële
naam voor de Pestvogel, namelijk bij Houttuyn
1762 (hier valt wél de naam als in het lemma,
maar niet de naam Pestvogel). Deze schrijft op
p.224: ”… Sommigen geeven ’er ook den Naam
van Wipstaart, Sneeuwvogel en Zydestaart aan;
doch de gemeene Naam, in ’t Nederduitsch, is
Beemer of Zwarte Mantel.” Bij B&O 1822 was het
de derde synonieme naam, bij Albarda 1897 de
vijfde.
De naam heeft niets met een op de vogel voorkomende kleur te maken: zijn mantel is althans
niet zwart. De naam moet gezien worden als een
metonymia: als er Pestvogels ⇑ kwamen, zo
meende men, dan gingen er mensen sterven aan

de pest (“de zwarte dood”), waardoor men zwarte
mantels zou dragen als teken van rouw.

ZWARTE OOIEVAAR – ZWARTE RUITER

hy naar Vleesch zeer gretig is, sluipende by de Boeren in de Spyskamers en Kassen, ja laatende het
Vleesch, dat te rooken hangt, naauwlyks onbeschadigd. Hierom wordt dit Vogeltje zeer gehaat,
vervolgd, verjaagd en met Vallen gevangen als de
Muizen … De Engelsche naam Titmouse schynt
daar van afgeleid te kunnen worden, en misschien
ook de Fransche en Hoogduitsche naam der Meesen.”

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra (Linnaeus:
Ardea) 1758. In de Lage Landen vrij zeldzaam op
de trek verschijnende ‘tegenhanger’ van de Ooievaar, die overwegend zwart is (in plaats van overwegend wit zoals bij de Ooievaar). De Zwarte
Ooievaar is een verborgen levende soort, die niet
als de Ooievaar ‘alles doet om op te vallen’ (zie de
friese zegswijze sub Earrebarre). Fries: Swarte
Earrebarre ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763 kent
de soort niet van eigen waarneming; hij noemt
hem Zwarte Stork. “Men is deezen, volgens den
Hoogduitschen naam, gewoon Zwarte Stork te
noemen; hoewel hy, by de oude Schryvers, den
naam van zwarten Oijevaar voert; doch BRISSON
noemt hem la Cigogne brune, dat is bruine Oijevaar. In Sweeden wordt hy Odenswala1 geheten.”
B&O 1822 vermelden de soort niet. In 1824 verschijnt in “Letterb. 1824. II. bl. 221-222” een
artikel met als samenvatting: “Drie ex. van Ciconia nigra, Bellon in Groningen gezien” [Hoek
1886]. Schlegel 1828: “de zwarte ooijevaar, … die
voornamelijk het Noordelijk-Duitsland schijnt te
bewonen, komt in Holland bijna nooit voor, en
daar hij een zoo zeldzaam verschijnsel in dit land
is, gelooft het algemeen, dat hij slechts eene
varieteit van den witten is.” De soort wordt
behandeld in deel V van NV; hij heet er Zwarte
Oijevaar [Nozeman & Sepp 1829]. Schlegel
1852 geeft: “DE ZWARTE OOIJEVAAR … Buitengewoon zeldzaam en slechts toevallig hier te lande.
Ook bij Groningen eens geschoten.” Albarda
1897 geeft de naam als in het lemma.
Jonston 1660 beeldt de soort af (Tab.50) met
de naam Ciconia Nigra.
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1

Misschien is deze naam een leenvorm van D
Utenschwalb (reeds bij Gesner 1555) of Uttenschwalbe (<ohd utsualui) =Zwarte Ooievaar. Het element ut- komt goed overeen met
*ud- (zie sub Ooievaar) en het element -sualui
>-schwalbe zou de betekenis ‘lentebode’ in
zich kunnen bergen (zie sub Zwaluw). Misschien betekende Gr Alkuoon (<*Fú86Lf<)
oorspronkelijk ook wel ‘Zwaluw’; in Coomans

et al. 1947 staat dat deze naam bij de Gr dichter Homerus (8e eeuw vóór Chr.) stond voor
“een gewone zeevogel”. [Wilms 970318,5 en
mb.970731 en 970718,3]

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros (S
G Gmelin) 1774. Eén van de twee Roodstaartsoorten der Lage Landen; de donkerste, de zwartste van de twee (en dan vooral het %). De Zwarte
Roodstaart is/was iets minder wijd verbreid en
talrijk dan de Gekraagde, maar heeft wel meer
neiging dan de Gekraagde om zich bij gebouwen
in dorpen en steden te vertonen.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS B&O 1822 vermelden de soort nog helemaal niet. Kennelijk wist
men toen niet van een voorkomen in N af. Iets
beter geïnformeerd was Schlegel 1852: “Lusciola
thytis, Keys. en Blas. De zwarte roodstaart. Broeit
onder de daken der huizen. In Arnhem, Zutphen
en andere kleinere grensplaatsen waargenomen.
Trekvogel.” Uit Schlegel 1858 blijkt wel dat de
soort zich vanuit Midden-Europa aan het uitbreiden was, en dat N op de grens van het toenmalige
areaal lag.
Zwarte Rotgans
Branta (bernicla) nigricans (Lawrence) 1846. Rotgans(onder)soort die
zwarter van kleur is dan de andere. De Zwarte
Rotgans broedt in westelijk Noord-Amerika en
oostelijk Siberië, en verschijnt zeldzaam in de
Lage Landen. Voous 1960 beschouwde het taxon
in navolging van de Amerikanen als een ‘goede’
soort; deze auteur noemt ook de naam van het
lemma maar deze was kennelijk nog dermate
onbekend dat de beschrijvers van het eerste N
geval (in 1974 op Terschelling) de N naam (in
tegenstelling tot de E, Black Brent) niet vermeldden, laat staan een eventuele friese! [Beintema et
al. 1976, Limosa 49: 131-134]. Sinds Sangster et
al. 1997 wordt dit taxon in N opnieuw als een
soort beschouwd. Tussentijds droeg dit taxon
nog weer een iets andere N naam, nl. Zwartbuikrotgans ⇑ [Oreel 1980].
E/Am Black Brant [Bent 1923].
Zwarte Ruiter Tringa erythropus (Pallas: Scolopax) 1764. In de Lage Landen op de trek niet
zeldzaam verschijnende Ruiter-soort, die in het
volledig broedkleed overwegend zwart van kleur
is. Buiten dit kleed kan de soort er vrij egaal fijngebandeerd uitzien (de juvenielen), ofwel lichtgrijs van boven en overwegend wit van onderen
(het winterkleed; de soort doet zijn naam dán

ZWARTE SPECHT – ZWARTE STERN

allerminst eer aan). Hoewel de Zwarte Ruiter in
Noord-Zweden broedvogel is, noemde Linnaeus
1758 hem niet {d.w.z. misschien had Linnaeus
de soort met zijn “Scolopax fusca” op het oog
(waar “Pedibus rubris” (‘met rode poten’) op zou
kunnen wijzen, maar de passage “Rostro arcuato”
(=‘met gebogen snavel’) verknalt het voor die
soort: Houttuyn 1763 (p.219) weet met deze
soort (vanzelfsprekend) totaal geen raad. – Een
andere ‘kandidaat’ voor de Zwarte Ruiter is Linnaeus’ 12e ‘Strandloper’ “Tringa littorea”. Houttuyn begrijpt dat dit Brissons Chevalier cendré
kan zijn en geeft hem de naam “Bruine Ruiter”.}
Ook Pallas’ beschrijving is kennelijk enige tijd
voor de wetenschap verborgen gebleven, want
B&O 1822 gebruiken de wetenschappelijke naam
Scolopax fusca (en ‘vertalen’ met “De bruine
Snep”) en Schlegel 1844 gebruikt de wetenschappelijke naam “Totanus fuscus Leisler 18111815” en geeft daarbij D Schwarzbrauner Wasserläufer en F Chevalier arlequin (gelijk aan de
huidige F naam) (eerder al had Brisson (c.1760)
de naam Limosa fusca (fusca ‘donker(bruin)’)
gehanteerd).
In NV (1797/1812) staat de naam van het
lemma [HN] maar tegelijkertijd wordt de soort (in
zijn winterkleed dan natuurlijk!) ook Witte
Strandlooper genoemd. Schlegel 1852 noemt de
naam als in het lemma, maar nog cursief (als
teken van onwennigheid); wel blijkt uit de tekst
dat de soort in N niet zeldzaam is: “Jaarlijks, in
het najaar, op den doortrek, in menigte aan het IJ
en de oevers der Zuiderzee.”
De officiële friese naam luidt Sewyt; dit is een
zuivere onomatopee. B&TS vermelden ook de
naam Tjewiet, maar geven hiervoor geen locatie
en bron.

Zwarte Stern Chlidonias niger (Linnaeus:
Sterna) 1758. Overwegend zwart-grijs gekleurde
soort van Moerasstern, die in de Lage Landen
broedt. Fries Blaustirns ⇑. Lat niger ‘zwart,
donker’.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763 gebruikt de naam als in het lemma (p.158) voor de
soort zoals Brisson die beschrijft. Houttuyn
meent dat dit een andere is als die welke Linnaeus Sterna nigra noemt, want die heet bij
Houttuyn Zeezwaluw (“Deeze kan men met
meer reden de Zee-Zwaluw noemen, om dat hy
veel kleiner dan de voorgaande is”). In NV deel 2
[Nozeman & Houttuyn 1789] staat de naam
Zwarte Ikstern. B&O 1822: “Sterna nigra, L. –
De zwartkoppige Zee-Zwaluw, Riet-Zwaluw,
zwarte Ikstern, Brandvogel. “Schlegel 1852: De
zwarte zeezwaluw. Deze naam, maar dan met
een of twee hoofdletters, houden we tot en met
Albarda 1897, Buekers 1902 en Calkoen 1903.
Thijsse 1938 gebruikt de naam als in het lemma.
Linnaeus 1758 noemt een “Rallus Lariformis”
(“Rallus subtus albido-flavescens, Cervice cærulescente maculato, Digitis marginatis”, volgens
hem de “Larus fissipes van Albin” en de “Rallus
cinereus facie Lari van Klein”). Houttuyn 1763
(p.283) voorziet deze van de ‘N’ naam KirrMeeuw1, welke hij aan het “Hoogduitsch” ontleent. Houttuyn volgt voor de naamgeving méér
Brisson (die de vogel bij de Sterns indeelt) dan
Linnaeus (die hem immers een ‘Rallus’ noemde),
en voorziet het geheel van een gekleurd plaatje,
dat hij ook weer aan Brisson ontleende. Dit
plaatje blijkt bij nauwkeurige bestudering een
juveniele Zwarte Stern voor te stellen.
In Jonston 1660 staan drie afbeeldingen van
wat vermoedelijk steeds dezelfde soort (Zwarte
Stern) is (Tab.46); er staan de volgende namen
bij: 1. Larus Niger Brand Vogel 2. Larus Fidiper2
(ook: Larus Fissipes) en 3. Marina Hirundo Zee

621

Zwarte Specht Dryocopus martius (Linnaeus:
Picus) 1758. Grote, bijna geheel zwartgekleurde
Spechtensoort, die vrij algemeen in de Lage Landen broedt, maar pas sinds 1908 in België, 1913
in N en 1915 in Luxemburg. De soort heeft bij
ons dan ook maar weinig volksnamen.
Bij Linnaeus 1758 was het de eerste der Spechten. Houttuyn 1762 noemt hem Kraay-Specht
(p.375 en in de Bladwyzer). Deze naam was een
vertaling van de duitse: “By de Ouden heet deeze
de zwarte en ook wel de allergrootste Specht, de
Duitschers noemen hem Holtz-Kraka en KrahSpecht, dat is, Hout-Kraay en Kraay-Specht; de
Engelschen great black Woodpecker, dat is groote
zwarte Specht. Hy mag inderdaad dien naam wel
voeren, dewyl hy grooter is dan een Kaauw, gelyk
BRISSON aanmerkt, die hem de zwarte Specht,

Pic noir, noemt.” Schlegel 1852 noemt de soort
in een voetnoot op p.75, als volgt: “De zwarte
specht, Picus martius, door SEPP IV. p.385, naar
voorwerpen uit de voormalige verzameling van
den Heer TEMMINCK afgebeeld, werd, zoveel ik
weet, nog nooit in de Nederlanden waargenomen.” De door Schlegel gebruikte naam kan de
vertaling zijn van de D; in Jonston 1660 staat de
soort afgebeeld met daarbij: Picus Maximus niger
Grosser Schwartzer Specht. Deze laatste naam
is ook ergens in de N literatuur (vermoedelijk
Gronovius 1760) vertaald met “Groote svvarte
spegt” [Rynja 1983 p.23]. In Friesland, waar de
soort sedert 1958 broedt, heet hij Wâldspjocht ⇑.

ZWARTE STORK – ZWARTE ZEEKOET

Schwalb. In Jonston 1660 staat “Larus Piscator
Fischerlein” bij een afbeelding die bij een Zwarte
Stern in winterkleed zou kunnen passen, maar
meer nog op een Dwergstern lijkt. Houttuyn 1763
echter brengt deze namen onder bij Linnaeus’
Sterna nigra.
Brisson gebruikt ook de naam l’Epouvantail
(letterlijk ‘vogelverschrikker’) voor de soort, náást
de F naam waarvan Houttuyn alleen de vertaling
(Zwarte Stern) geeft. Schlegel 1844 noemt ook
nog F Hirondelle de mer épouvantail. F épouvantail <ww. épouvanter <oudf espo(v)enter <volksLat expaventare <Lat expavere <ex- + pavere
‘bang zijn’ (vgl. F peur <Lat pavor).
1

2

Mogelijk is de volksnaam Kermmeeuwtje ⇑
ontstaan in navolging van Houttuyns KirrMeeuw.
Aldrovandus noemde hem Larus niger fidipes.
Linnaeus wijzigde het laatste deel in fissipes
(Wilms 971001,1).

Zwarte Ooievaar

Zwarte Stork Oude N naam voor de Zwarte
Ooievaar ⇑ bij Houttuyn 1763. Voor de etymologie van Stork zie aldaar.
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Zwarte Vlierscheut Volksnaam voor de Beflijster in Oirschot (NB) [Albarda 1897]. Kennelijk kende men de Beflijster zo goed dat deze een
volksnaam verdiende. Voor Vlierscheut (=Kramsvogel) ⇑.
Zwarte Wouw Milvus migrans (Boddaert: Falco) 1783. Zwartbruin gekleurde grote Roofvogel
met een ondiep gevorkte staart, die in het grootste deel van Europa als broedvogel voorkomt.
In de Lage Landen is deze soort een doortrekker,
maar schaars. Lat migrans =‘migrerend, trekkend’.
Fries Swarte Glee ⇑. In veel andere talen heet
deze soort ook, in vertaling ‘zwarte Wouw’, maar
in het zweeds is het Brun glada (letterlijk: ‘bruine
glijder, bruine Wouw’). Zie ook sub Glee ⇑,
Wouw ⇑ en Milaan ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS
In Wickevoort

Crommelin et al. (1858) en Schlegel 1854-1858
heet de soort: De Zwartbruine wouw ⇑. (“In ons
land werd hij tot nog toe slechts eens en wel te
Harderwijk waargenomen en gevangen.” [september 1856]). Als wetenschappelijke naam gebruikt Schlegel Milvus aetolius BELON (Aetolia
=een wat geïsoleerde streek in Midden-Griekenland, waarvan de bevolking de griekse beschaving pas laat ten deel gevallen zou zijn [WGR]) en
als synoniemen Milvus niger, BRISSON; Falco ater,
GMELIN en Falco fusco-ater, MEYER en WOLF.
Deze N naam wordt ook gebruikt door Albarda
1897, Buekers 1902, Calkoen 1903 en Van Dobben 1957. Snouckaert 1908, O&V 1925 en Thijsse
1944 gebruiken de naam Zwartbruine Milaan ⇑.
Naam als in het lemma bij NAE 1958.

Zwarte Zee-eend Melanitta nigra (Linnaeus:
Anas) 1758. In de Lage Landen vrijwel uitsluitend op zee voorkomende soort van Eend, waarvan de volwassen %% vrijwel geheel zwart van
kleur zijn. Dit aspect zit ook in de wetenschappelijke naam opgesloten: Lat niger, nigra ‘zwart’,
Gr µX8αH mélas ‘zwart’. Fries Swarte See-ein.
Noors Svartand, deens Sortand, F Macreuse noire,
Sp Negrón común, fins Mustalintu (fins musta
‘zwart’, lintu ‘vogel’). IJslands Hrafnsönd (letterlijk: ‘Raven-eend’) zou volgens Buekers 1902
“naar het knarsend geluid van de stem” zijn,
maar meer ws. is dat het benoemingsmotief de
kleur is geweest. Zie ook sub Zee-eend ⇑.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn noemt
Linnaeus’ 6e Eend, Anas nigra, “Zwarte [Eend]”.
(Deze soort komt zo vooraan in Linnaeus’ rangschikking, omdat Linnaeus éérst alle zwemvogels met een knobbel op de snavel indeelt). B&O
1822 vermelden: “Anas nigra L. – De zwarte ZeeEend, Wigstaart.” (voor de naam Wigstaart ⇑).
Schlegel 1852 noemt hem: “De zwarte zeeëend
of wigstaart” (beide namen cursief!). Schlegel
1858 noemt als officiële naam die van het lemma, maar zonder verbindingsstreepje en met een
trema op de derde e. De huidige spelling is verplicht door de spellingswijziging van 1996.
Zwarte Zeekoet Cepphus grylle (Linnaeus:
Alca) 1758. Alkachtige (=Zeekoetachtige) zeevogel, die in het volwassen zomerkleed grotendeels
zwart van kleur is, op een groot wit vleugelveld
en de rode poten na. Hij broedt langs de noordeuropese kusten en is in de Lage Landen, op zee
langs de kust, zeldzaam. De N naam is daarom
een boekennaam, vermoedelijk vertaald uit E/Am
Black Guillemot. Fries Swarte Skoet. D volks-

ZWARTE ZWAAN – ZWARTKOP (1)

naam Schwarze Lumme [Reichenow 1920]. It
Uria nera (It nero ‘zwart’).
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 5e “Pappegaay-Duiker”, Alca
Grylle, Groenlandsche Duif ⇑. B&O 1822 vermelden de naam “De Zee-Duif” voor “Colymbus
Grille” (p.427). Schlegel 1858 verwijst naar B&O
(p.495), maar noemt geen N naam. Albarda 1897
en Buekers 1902 vermelden de soort niet. Calkoen 1903 noemt de soort Kleine Zeeduiker.
Snouckaert 1908 en Thijsse 1944 noemen de
naam als in het lemma.
Het woord nigra valt al in 1760 bij Brisson.
Brisson was vast niet op de hoogte van het
bestaan van de zeldzame (?) ‘motzfeldi’ variant
van de Zwarte Zeekoet (die géén wit vleugelveld
heeft), en misschien zelfs ook niet van Cepphus
carbo, soort uit de Japanse Zee zonder wit vleugelveld. Hij noemde ‘iets’ “Uria minor nigra”,
zodat er wat minder nadruk op het zwart lag: dit
‘iets’ was wel zwart, maar óók klein. Pennant
1768 heeft dan alléén het element ‘zwart’ overgenomen bij zijn Black Guillemot. Nu is die naam
niet echt verkeerd, maar toch wat weinig discriminatief: de Alk is, van boven althans, ook diepzwart. Zeekoeten daarentegen kunnen vaalbruin
(zwart) zijn [mb.980123].

Zwarte Zwaan Cygnus atratus (Latham) 1790.
In Australië inheemse zwarte soort van Zwaan,
die sedert 1791 in Europa als siervogel wordt
gehouden [Kolbe 1981]. John Lathams (17401837) A General Synopsis of Birds (1781-1801)
bevat (vermoedelijk) de eerste wetenschappelijke
beschrijving van de soort, maar voordien had
Houttuyn (1763) al een flauwe notie van het
bestaan van de soort. Op p.14 schrijft hij: “Wanneer, voor eenige Jaaren, in Oostindie Schepen
werden uitgezonden, om het Zuidland [=Australië!] te ontdekken, zo vonden die, aldaar, op
zekere Rivier een menigte van Zwaanen, waar
van zelfs eene levendig te Batavia gebragt werdt.
Dezelven verschilden alleenlyk van de Europischen door hunne graauwe kleur.”

Zwartgrauwe Vliegenvanger Oude N naam
voor de Bonte Vliegenvanger ⇑ [Albarda 1897;
O&V 1925; Van Dobben 1957]. Eerder Zwartgraauwe Vliegenvanger [Schlegel 1852].
Zwartkapje Oude N naam voor de Zwartkop ⇑

Zwartkeellijster Turdus ruficollis Pallas 1776,
ssp. atrogularis Jarocki 1819. Aziatische Lijstersoort, waarvan de volwassen %% van deze soort
opvallen door een diepzwarte kin, keel en bovenborst. De verwante Roodkeellijster ⇑ heeft datzelfde gedeelte bruinrood. De Zwartkeellijster is
5x in N waargenomen (peildatum 31 dec 2001),
maar de eerste wn. was pas in 1981, in Groningen (J van Klinken, Grauwe Gors 9: 31 [ZVN]).
Het benoemingsmotief (de zwarte keel) is in heel
veel talen eender. D Schwarzkehldrossel > Bechsteindrossel [Jonsson 1992], naar de Duitser
Johann Matthäus Bechstein (1757-1822), auteur
van enkele boeken over vogels als Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland
(1812). Ook de F naam heeft recent een verandering ondergaan: F Merle à gorge noire > Grive à
gorge noire. Fins Mustakaularastas (fins musta
‘zwart’, kaula ‘keel’ en rastas ‘Lijster’).
De N naam komt voor in Kist 1954. In Buekers
1902 staat de Zwartkeellijster afgebeeld met de
wetenschappelijke naam Turdus atrigularis Natt.
(in Temminck 1815), maar zonder N naam.
Zwartkop (1) Sylvia atricapilla (Linnaeus:
Motacilla) 1758. Zangertje ⇑ waarvan de volwassen %% een zwarte kop hebben (eigenlijk is het de
kruin die zwart is; de oorspr. N naam Zwartkapje is daarom preciezer). De Zwartkop is (nu)
tamelijk goed bekend bij de mensen (voor een
vertegenwoordiger van zo’n onopvallende groep
als de Zangertjes). Men hoort daarom ook wel
het hypocoristicon Zwartkopje; Thijsse 1944
schreef dit ook. Fries Nettelkrûper is een niet
goed gemotiveerde naam.
BENOEMINGSGESCHIEDENIS Houttuyn 1763
noemt Linnaeus’ 19e “Kwikstaart”, Motacilla
atricapilla, Zwartkapje (p.579). Ook B&O 1822
vermelden (uitsluitend) deze naam. Schlegel
1852: DE ZWARTKOP. Ondanks de vette letters
lijkt de soort dan nog maar weinig bekend: “Op
het Loo, en eens ook op Endegeest bij Leiden,
broeijende waargenomen en geschoten. Herhaaldelijk in het najaar in de omstreken van Leiden
gevangen …”
Ondanks de ouderdom van de huidige naam
zijn langere namen geïntroduceerd met een ‘systematisch’ karakter, vermoedelijk ook ter vermijding van verwarring met de ‘Zwartkop-mees’:
Zwartkop-grasmusch [Thijsse 1938], Zwartkopgrasmus [Van Dobben 1957] en Zwartkop-
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bij Houttuyn 1763 en bij B&O 1822. De naam is
goed bedacht, omdat het % van de Zwartkop eer-

der een zwart kapje heeft dan een helemaal
zwarte kop.

ZWARTKOP (2) – ZWARTKOPTUINFLUITER

tuinfluiter ⇑.
D Schwartz Kopff bestond al langer [Jonston
1660; HG 1669]. Mogelijk is hij ingegeven door
de Lat naam Atricapilla (letterlijk ‘zwart kopje’).

dat deze soorten toen nog niet (in N) uit elkaar
gehouden werden [Schlegel 1852 en 1858; Buekers 1902]. Glanskop-Zwartkopmees en Matkop-Zwartkopmees waren consequente namen
[Thijsse 1944], maar werden uiteraard spoedig te
lang bevonden.

Zwartkop (2) Oude N naam voor de Zwarte
Mees [Houttuyn 1763; B&O 1822].
Zwartkop (3) Volksnamen voor enige andere
vogelsoorten, te weten Rietgans en Rietgors [B&TS
1995].
Zwartkopgors Emberiza melanocephala Scopoli 1769. In Zuidoost-Europa broedende kleurrijke (vnl. gele) Gors, waarvan het volwassen % in
het zomerkleed een zwarte kop heeft. In de Lage
Landen komt deze soort bij uitzondering.
N.a.v. een claim op 16 augustus 1931 (door
Karel Waldeck) wordt de naam (van het lemma)
genoemd in het 1e Jaarverslag van de Stichting
Vogeltrekstation Texel [Vlek em.031207]. In N
was de eerste wn. een vangst in september 1939.
Als bij de verwante Bruinkopgors ⇑ bestaat ook
bij de Zwartkopgors de kans dat exemplaren ontsnappen uit collecties van exotische vogels.
Schlegel 1858 noemt de soort als europese vogel,
die toen al eens naar Helgoland was afgedwaald;
maar Schlegel geeft géén N naam. Fries Swartkopgoars ⇑.
In Coomans de Ruiter et al. 1947 de naam van
het lemma, evenals in NAE 1958 en Rutgers
1968. It Zigolo capinero (It Zigolo ‘Gors’, capo
‘kop’ en nero ‘zwart, donker’). Ook de wetenschappelijke soortnaam betekent: ‘(met) zwarte
kop’. Soortgelijke namen ook in veel buitenlandse talen, o.a. E Black-headed Bunting. F Bruant mélanocéphale (1994; CAF 1997) <F Bruant
à tête noire (1958) <F Bruant crocote (Schlegel
1844). D Kappenammer <D Schwarzköpfiger
Ammer (1844).
Zwartkopgrasmusch Oude officiële N naam
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voor de Zwartkop Sylvia atricapilla [Thijsse
1938], in nieuwere spelling Zwartkopgrasmus
[Van Dobben 1957] Ook was er de (in feite
betere) naam Zwartkoptuinfluiter [Rynja 1983],
die nl. de associatie van deze soort met ‘Gras’
vermeed.

Zwartkopmees Oude N naam voor de Glanskop ⇑, maar mede de Matkop ⇑ omvattend, om-

Zwartkopmeeuw
Larus melanocephalus
Temminck 1820. Deze Meeuwensoort met in
het volwassen zomerkleed een zwarte kop, heeft
zich in de Lage Landen pas recent gevestigd; van
oorsprong komt hij van o.a. het Middellandse
Zee-gebied, reden waarom de E naam luidt: Mediterranean Gull <Mediterranean Black-headed
Gull (Ogilvie-Grant 1905; BB 1963).
Buekers 1902 ‘leent’ een D plaat (nr.29) waarop de soort in volwassen zomerkleed staat afgebeeld, maar een N naam staat daar niet bij. Bij
het tweede broedgeval van deze soort in N in
1935 had de soort nog geen goede N naam; Strijbos noemde in De Telegraaf van 11 augustus
1935 (p.6) naast de wetenschappelijke naam een
omschrijvend “Mediterrane kapmeeuw”. Thijsse 1944 noemt hem Zuidelijke Zwartkopmeeuw. In Van Dobben 1957 en in NAE 1958
staat de onderhavige naam.
De friese naam Swartkopmiuw ⇑ is ook nog
niet zo lang in gebruik.
Zwartkoprietzanger Acrocephalus melanopogon (Temminck: Sylvia) 1823. Sterk op Rietzanger ⇑ gelijkende soort met een bijna zwart
petje (=de kruin, in de naam ten onrechte met
‘kop’ weergegeven; wat dit aspect betreft hetzelfde als bij de Zwartkop ⇑). De soort komt verspreid in Zuid-Europa voor, maar is nog nooit
met zekerheid in de Lage Landen vastgesteld.
Voor een eventuele friese wn. zie sub Swartkopreidsjonger. Kist 1954 noemt de naam van
het lemma.
Zwartkoptuinfluiter Oude N naam voor de
Zwartkop ⇑, voor het eerst bij O&V 1925 en Van
Oort 1922-1935, later in Haverschmidt 1942 en
nog in Lorenz 1957 (ook een gedicht met als titel
De zwartkoptuinfluiter van de vertaler van dit
werk, Hans Warren). In Van Dobben 1957
Zwartkopgrasmus ⇑.
De naam van het lemma geeft de nauwe verwantschap aan met de Tuinfluiter Sylvia borin,
waarvan de Zwartkop o.a. verschilt door de zwarte
schedel bij het volwassen %. De concurrentieslag
tussen de namen Zwartkopgrasmus en Zwart-

ZWARTKOPZANGER – ZWEMEEND

koptuinfluiter is tenslotte onbeslist geëindigd:
de naam is nu, net als veel vroeger: Zwartkop.

Zwartkopzanger Dendroica striata (J R Forster: Muscicapa) 1772. Amerikaanse ‘Boomzanger’, die in de Lage Landen nog nooit waargenomen is, maar in Engeland wel al 29 maal [Berg &
Bosman 1994]. De vogel is zo genoemd naar de
zwarte kop (eigenlijk vooral de kruin!), die het %
in het zomerkleed heeft. Onder de zwarte kruin
heeft het % dan een witte wang, die hem ook de
oudere N naam Witwangzanger bezorgd heeft.
Daarnaast vermelden HFP 1973 (p.312) nóg weer
een andere N naam, nl. Sparrezanger. (Deze is,
volgens BWP 9, p.31, de N naam voor Dendroica
fusca (P L Statius Müller: Motacilla) 1776.)
De Am/E naam luidt Blackpoll Warbler. De
benaming wijst op de zwarte kruin (E poll ‘kop,
hoofd’). De Italianen hebben ‘Blackpoll’ ten
onrechte als een persoonsnaam opgevat, getuige
hun naam Parula di Blackpoll. De wetenschappelijke naam striata (‘gestreept’) wijst op de in wisselende mate krachtige lengtestreping op de
onderdelen, wat echter bij veel andere ‘Boomzangers’ ook het geval is. Het verklaart de namen
D Streifenwald-sänger, deens Stribet Sanger
(oudere deense naam (in Løppenthin 1976) Sortnakket Skovsanger; deens sort ‘zwart’, nakke
‘nek’, skov ‘bos’), ijsl Rákaskríka, F Sylvette rayée
(in Bibi 1995: F Sylvette à calotte noire), Sp Reinita listada en portugees Toutinegra-raiada. R
A.FHD@(DJ*Z6 :,F>@6 B,&J> verwoordt hetzelfde
idee anders: ‘bos-zanger met de bonte borst’.
Naar Johann Reinhold Forster is de Forsters
Stern ⇑ genoemd. Forster noemde de Zwartkopzanger “Muscicapa striata”, de geslachtsnaam is
later gewijzigd.
Zwatten Liester Volksnaam voor de Merel in
Lochem (Achterhoek, Gld). De naam betekent
‘Zwarte Lijster’ ⇑, maar in zwart wordt de -r- niet
uitgesproken. Hetzelfde zien we in delen van
Brabant, waar Zwatkopje een volksnaam voor de
Koolmees is en Zwatte Keesmus een volksnaam
voor de Zwarte Mees; deze laatste in Heverlee
(BB) [Swanenberg 2000]. Zwart 1985 meldt
Swate Lyster (=Merel) en Swatbosje ⇑ (=Witte
Kwikstaart) voor Terschelling.
Zweem Zweemke Sweem Sweemerken

Zwelf Zwelfie Limburgse naam voor een
(Boeren)zwaluw [Hens 1926; B&TS 1995], ws.
overeenkomend met mnl swelve (vgl. sub Zwaluw). Ook: Zwerfie.

Boerenzwaluw

Zwelmpje Volksnaam voor de ‘Zwaluw’ (Boeren- en Huiszwaluw) op Zuid-Beveland en Walcheren (Zld) [B&TS 1995; Warren 1996].
ETYMOLOGIE Verkleinvorm van *zwelm of
*zwalm. De -m in dit woord, ontstaan uit een -w,
is een zeeuwse eigenaardigheid, die ook teruggevonden wordt bij de Val(m)duive ⇑. In ZeeuwsVlaanderen komt ook de naam Zwalum voor en
in het aangrenzende Vlaanderen de naam Zwolm
[B&TS 1995].
Zwemeend Zwemeenden Algemene benaming voor al die Eenden, die hun kostje op het
water bijeenscharrelen door te zwemmen, of ook
wel door te grondelen (zie Grondeleend). Als
zodanig vormen zij het tegengestelde van de zgn.
Duikeenden, die nl. hun voedsel vinden door in
z’n geheel onder water te duiken. De tribūs
(geslachtsgroepen) verschillen van lichaamsbouw. De term wordt gebruikt door Schlegel
1858, Buekers 1902 en Grzimek 1973 (p.579).
De E vertaling is Dabbling Ducks, de weten-
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Benamingen voor Taling [Gezelle 1881-1895:
“zweem =slag van aandeken”; Joos 1900: “zweem
=half endeken”] resp. Watersnip [Kiliaan (in Ge-

zelle): “Sweem, sweemer, sweemerken. Rusticula minor, gallinago minor”; Joos 1900/1979]
[Wilms 960320,3].
ETYMOLOGIE Aan de vogelnamen ligt het N
ww. zwemen ten grondslag (meer hierover sub
Zwemmer, Zweimer) en het znw. zweem met
een oude betekenis ‘vlugge beweging’ [Franck
1984]. De motivatie voor deze vogelsoorten is
heel treffend: zowel Taling ⇑ als Watersnip hebben een snelle, zwenkende vlucht (het ww. zwenken is etymologisch verwant, evenals zwaaien).

ZWEMMER – ZWEMMERGANS

schappelijke (Lat) Anatini [BWP 1977 p.471], de
D: Schwimmenten [HVM 1968 p.25].
vD 1970 kent de naam van het lemma; dit is
niet het geval met Grondeleend en Duikeend ⇑.
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Zwemmer Volksnaam en/of verouderde naam
voor de Torenvalk en Blauwe Kiekendief. Schlegel 1852 en 1858 geeft als hoofdnaam: Zwemmer, en vermeldt daarnaast: Torenvalk. In Schlegel 1860 is Torenvalk de hoofdnaam geworden.
Houttuyn 1762 noemt de naam Zwemmer voor
Linnaeus’ 20e Valk, Falco lanarius, en verwijst
naar de D naam Schwimmer. De ware identiteit
van deze soort blijft in het ongewisse. B&O 1822
geven de naam als tweede synonieme naam voor
Falco cyaneus L.: “De lichtblaauwe Valk, de
Zwemmer, St. Maartensvogel”, de Blauwe Kiekendief dus.
Jonston 1660 beeldt op Tab.IX in het midden
twee Roofvogels af, die het % (links) en het &
(rechts) van de Blauwe Kiekendief of misschien
ook de Grauwe Kiekendief zullen voorstellen.
Hierbij staat vermeld Lanarius resp. Lanarius
Schimmer (sic, dus zonder w). De figuren zijn
ontleend aan het werk van de Italiaan Aldrovandi
(1522 Bologna - 1605), zegt Houttuyn 1762 (p.169).
De eerste figuur staat ook in HG 1669 (p.2,304)
vergezeld van de D naam Schweimer. Deze laatste naam is de voorloper van D Schwimmer en N
(volksnaam/ verouderde naam/ foutieve naam)
Zwemmer voor de Blauwe Kiekendief en de volksnaam Zweimer (voor de Torenvalk) in MiddenLimburg [B&TS 1995].
ETYMOLOGIE Het ligt zo voor de hand, om de
naam met de karakteristieke manier van het
klapwiekend stilhangen in de lucht (het zgn.
‘bidden’) van de Torenvalk in verband te brengen. Inderdaad lijkt dat op ‘zwemmen in de
lucht’, weliswaar zonder vooruit te komen. Maar
Hermans 1947 verklaart de naam Zwemmer en
het oorspr. Zwemer als een term uit de Valkerij.
Een Zwemmer of Zwemer is een getemde Roofvogel (doorgaans een Valk), die niet doet wat de
Valkenier wil, nadat de vogel losgelaten is om
prooi te bemachtigen en deze aan de Valkenier
over te dragen. Zo’n Zwemer lummelt wat rond
in het veld, of erger: gaat op zijn eigen prooi uit en
komt niet terug. Het schijnt zo te zijn dat vooral
Torenvalken dit ‘zwemende’ gedrag vertoonden
(en daarom in de Valkerij niet graag gebruikt werden) [Wilms 960124,2].
De N ww.en zwemen en zwijmen (bekender is
zwijmelen) zijn met de vogelnamen Zwemer en
Zweimer in verband te brengen. De betekenis is
‘zweven, zwaaien, onzeker heen en weer gaan’.

Een vergelijkbare betekenis speelt mogelijk bij de
vogelnamen E Hobby en F Hobereau (=Boomvalk), waar het mnl hobelen, hobbelen ‘schommelend bewegen’ aan ten grondslag zou liggen en
wat ook weer op het Valkeniersprobleem duidt
van de ‘ongehoorzame’ Valk.
vDE 1993 meldt de mnl voorlopers sweimen en
swemen van het ww. zwemen, terwijl NEW 1992
stelt dat zwemen “eerst na Kiliaen (c.1600)
bekend” is. Beide noemen mhd sweimen ‘zweven, zwaaien’, oudengels aswæman ‘weggaan,
ronddwalen’, ook ‘bedroefd zijn’, en oudnoords
sveima ‘heen en weer gaan’. De zegswijze iemand
laten zwemmen ‘zich niet om iemand bekommeren’ zou heel goed vanuit de hierboven besproken
betekenis van zwemen ‘ronddwalen’ verklaard
kunnen worden.

Zwemmergans Vogelnaam in vD 1904/1970;
als omschrijving daar: “(benaming voor de)
zwarte pelikaan”. Voorts vermeldt de VK (c.1618):
“Swemmer-gans … sax. schvvemgoes. ger.
schwemmerganss …”
Er bestaat geen ‘zwarte’ Pelikaan. Waarschijnlijk is in vD de Aalscholver bedoeld, welke wel
verwant is met de Pelikaan. Aalscholvers worden
wel vaker van de groepsnaam ‘-gans’ voorzien
(vgl. sub Rotgans) en één der verschilpunten is
dan dat Aalscholvers vaker zwemmen dan Ganzen en, i.t.t. Ganzen, ook vaak duiken.
In Wüst 1970 (p.21) wordt D Schwemmerganß vermeld als naam voor de Aalscholver,
welke naam al in Gesner 1555 voorkwam
[Wilms 960320,2]. In HG 1669 komt de volgende
passage voor (p.2,140): “Die Phalacrocoraces, in
Niederland Schwemmergänß genennet/ haben
einen Flecken mitten auf dem Kopff.” Deze
informatie komt kennelijk uit de Lage Landen,
waar de Lat naam Phalacrocorax ws. voor de Aalscholver werd gebruikt. In HG is dit evenwel níét
het geval: bij een afbeelding van de Aalscholver
(op p.2,111) staat nergens Phalacrocorax vermeld, terwijl deze naam wél valt bij twee moeilijk te duiden afbeeldingen (op p.3, 23 en 24),
waarvan de laatste mogelijk de in Europa uitgestorven Heremietibis voorstelt. Ook meent HG
(p.2,57) dat er een soort van grote Meerkoet
bestaat, in Holland, welke de Phalacrocorax zou
kunnen zijn: “Der jenige Vogel aber welchen die
Holländer ein Meerkot nennen/ scheinet der
Phalacrocorax, oder die grosse Bölhine [=Meerkoet] zu seyn.” Hierin zit een zekere logica: Phalacrocorax betekent ‘kaalkoppige Raaf’ (vgl. sub
Aalscholver), en de Meerkoet hééft een kale bles
op het voorhoofd.
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geraadpleegde literatuur zie ook Verantwoording: Verklaring van
tekens en afkortingen)
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Register van de (overige) diernamen ___________________________
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(* = in verzameling etymologie diernamen)

Registers

Aal Anguilla anguilla
Acheta domesticus Huiskrekel
Acipenser sturio
Adder* Vipera berus
Agrion (Coenagrion) genei
Alces alces Eland
Alosa alosa Elft
Anguilla anguilla
Apis mellifera Honingbij
Bij Apis
Brosme brosme Lom
Buffel Bubalus / Syncerus
Bufo calamita Rugstreeppad
Bunzing Putorius putorius
Camelus Kameel (/Dromedaris)
Canis lupus Wolf
Capreolus capreolus Ree
Cavia aperea Guinees Biggetje
Clupea harengus
Coccus lacca Lakschildluis
Coregonus oxyrhinchus
Cypraea moneta
Das* Meles meles
Eendenmossel Lepas anatifera
Eland* Alces alces
Elft Alosa alosa
Equus asinus Ezel
Equus caballus Paard
Ezel Equus asinus
Felis catus Wilde Kat
Gadus merlangus
Geit
Gobio gobio Grondel
Grondel Gobio gobio
Grote Groene Sabelsprinkhaan
Gryllus Krekel
Guinees Biggetje Cavia aperea
Haas* Lepus europaeus
Haring Clupea harengus
Honingbij Apis mellifera
Houting Coregonus oxyrhinchus
Huiskrekel Acheta domesticus
IJsbeer Thalarctos maritimus
K(a)lander Trogoderma
granarium
Kameel Camelus
Kat Felis spec
Kauri-schelp Cypraea moneta
Kirtland’s Water Snake Natrix
kirtlandi
Knorhaan Trigla lucerna
Krekel Gryllus
Kuhls Dwergvleermuis
Pipistrellus kuhlii
Lakschildluis Coccus lacca
Leontopithecus Leeuwaapje
Lepas anatifera Eendenmossel
Lom Brosme brosme
Lutra lutra Otter
Meerval Silurus glanis

Aalreiger
Reidimerke
Stoer-Eend
Adderspecht
Dunbekmeeuw
Elzensijsje
Kerkuil
Aalreiger, Palingduiker, Loering
Bijeneter, Bijmees
Bijeneter, Bijmees
Loem
Buffelkopeend
Pod-ûl
Pitoor, Putoor
Struisvogel
Gûlswan
Havergeit
Stynske Ljip
Hjerringslynder, Loering
Lakvogel
Loering
Porseleinhoen
Witkruingors
Rotgans
Elzensijsje
Kerkuil
Roze Pelikaan
Paardelijster
Roze Pelikaan
Katuil
Loering, Merel
Geite(n)kop, Geitenmelker, Geetling
Smerlingh
Smerlingh
Sprinkhaanzanger
Reidimerke
Stynske Ljip
Hasenvoet
Hjerringslynder, Loering
Bijeneter, Bijmees
Loering
Reidimerke
Iesbeer
Kalanderleeuwerik
Struisvogel
Katuil
Porseleinhoen
Noordse Boszanger
Kiekendief
Reidimerke
Kuhls Pijlstormvogel
Lakvogel
Woudaapje
Rotgans
Loem
-otter(tje)
Meerkoet

REGISTERS
Meles meles Das
Mensenvlo Pulex irritans
Merlangius merlangus Wijting
Muis* Mus musculus
Muscidae
Mustela putoris Bunzing
Natrix kirtlandi
Noctuidae Uiltjes
Nyctalus noctula Rosse
Vleermuis
Ornithorhynchus anatinus
Vogelbekdier
Osmerus eperlanus Spiering
Otter* Lutra lutra
Paard Equus caballus
Paling Anguilla anguilla
Pipistrellus kuhlii Kuhls
Dwergvleermuis
Pleuronectes platessa Schol
Poedel
Pulex irritans Vlo
Putorius putoris Bunzing
Raja batis Vleet
Rat Rot Rattus

Ree Capreolus capreolus
Rode Poon Trigla lucerna
Rugstreeppad Bufo calamita
Schol Pleuronectes platessa
Silurus glanis Meerval

Witkruingors
Vliegenvanger
Loering, Merel
Muizenvalk
Mus,
Vliegenvanger
Pitoor, Putoor
Noordse Boszanger
Uil
Spekmaiske
Vogel
Stint
-otter(tje)
Paardelijster
Palingduiker,
Loering
Kuhls
Pijlstormvogel
Aalscholver
Poelruiter
Vliegenvanger
Pitoor, Putoor
Ekster
Rotgans,
Schollevaar,
Seerotsje
Havergeit
Kiekendief
Pod-ûl
Aalscholver
Meerkoet

Spekmuis, Rosse Vleermuis
Spiering Osmerus eperlanus
Sprattus sprattus
Sprinkhaan

Sprot Sprattus sprattus
Steur Acipenser sturio
Syncerus caffer Buffel
Tettigonia viridissima
Thalarctos maritimus IJsbeer
Trigla lucerna

Trogoderma granarium Klander
Uiltjes Noctuidae
Vespertilio Spekmuis
Vipera berus Adder
Vleermuis
Vleet Raja batis
Vlieg
Vlo Pulex irritans
Vogelbekdier Ornithorhynchus
anatinus
Vos Vulpes
Wijting Merlangius merlangus
Wilde Kat Felis catus
Wolf Canis lupus
Zeehaan Trigla lucerna
Zuidamerikaans Leeuwaapje
Leontocebus

Spekmaiske
Stint, Loering
Loem(e)
Sprinkhaan(riet)zanger,
Mathoen
Loem(e)
Stoer-Eend
Buffelkopeend
Sprinkhaanzanger
Iesbeer
Rode Poon,
Knorhaan,
Kiekendief
Kalanderleeuwerik
Uil
Spekmaiske
Adderspecht
Blaauw-Vlerk
Ekster
Mus,
Vliegenvanger
Vliegenvanger
Vogel
Vosgans
Loering, Merel
Katuil
Gûlswan
Kiekendief
Woudaapje

Register geografische namen _______________________________________________________________
Acquoy (Gld)
Aix-la-Chapelle = Aken
Alkemade (ZH)
Alpen
Amerika

Berkely (Gloucester; UK)
Biarmia (=Perm; Rusland)
Bohemen (Tsjechië)
Bokhoven (NB)
Bokt (NB)
Brighton (Engeland)
Brindisi (Italië)
Calicut (India)
Camperduin (NH)
Canada
Canarische Eilanden
Canterbury (Engeland)
Capelle aan de IJssel (ZH)
Carolina (Noord- & Zuid-)
China
Colchis (Georgië)
Côte d’Azur (Frankrijk)
Cumra (Turkije)
Cyprus
Dauria (Rusland)
Denemarken
Deurne (NB)

Looflijster
Baardmannetje,
Lannervalk
Bemer
Boekvink
Boekvink
Tuinfluiter
Bronskopeend
Kalkoen
Donsstormvogel,
Kemphaan
Canadagans
Europese Kanarie,
Kanarie
Burgemeester
Kapellevogel
Carolina Eend
Chineese Taling
Fazant
Azuurmees
Turkse Tortel
Koperwiek
Daurische Kauw
Deen
Doorndraaier
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Ooievaar
Kapellevogel
Mathoen
Alpengierzwaluw
Amerikaansche
Bandijsvogel
Anadyr (ook rivier) (Rusland) Grote Kanoet
Anatolië (Turkije)
Anatolische
Woestijnplevier,
Europese Kanarie
Angeln (Duitsland)
Engelse Kwikstaart
Apeldoorn
Appellijster
Arendonk (België)
Arend
Arnhem (Gld)
Arend
Arwerd (Gr)
Arend
Azië
Aziatische Goudplevier
Balkan(-Schiereiland)
Balkanbergfluiter
Balticum, Baltische Staten
Blesgoes (Beloega),
Baltische Meeuw
Bass Rock (Schotland)
Bassaangans, Gent
Belur (India)
Brilduiker
Bentley (Engeland)
Bjintesjonger
Bentveld (NH)
Bjintesjonger
Bergen (NH)
Bergeend
Bering Straat
Grote Kanoet

REGISTERS
Doorn (U)
Duitsland
Earnewâld (Fr)
Eastleigh (Hampshire; UK)
Edinburgh (Schotland)
Eeklo (OVl)
Eenrum (Gr)
Eernegem (België)
Eernewoude (Fr)
Egypte
Ens (Fl)
Erichem (Gld)
Europa
Falköping (Zweden)
Falsterbo (Zweden)
Falun (Zweden)
Friese Wouden
Fulda (Duitsland)
Gent (België)
Granada (Spanje)
Groningen, Grins (Gr)
Grote Belt (Denemarken)
Grozny (Tsjetsjenië)
Gütersloh (Duitsland)
Haarlem (NH)
Haarlemmer Hout (NH)
Haren (Gr)
Hargen (NH)
Harlingen (Fr)
Heiloo (NH)
Holland (Nederland)
Holten (Ov)
Hoogmade (ZH)
Houtakker (NB)
Hvolsvöllur (IJsland)
Iberisch Schiereiland
IJmuiden, IJmond (NH)
IJsland
India
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Indus (rivier in India)
Irnsum (Fr)
Iserlohn (Duitsland)
Jutland (Denemarken)
Kaag (ZH)
Kampen (Fr, Ov, NH, Zld)
Katwijk (ZH)
Kent (Engeland)
Kievitshaar (Ov)
Kleine Belt (Denemarken)
Kobbeduinen
(Schiermonnikoog; Gr)
Koewacht (Zld)
De Koog, Koog aan de
Zaan (NH)
Kraainem (BB)
De Kwakel (NH)
Land van Waas (OVl)
Leiden (ZH)
Lipencomp (Fr)
Lombardije (Italië)
London (Engeland)

Doorndraaier
Duitsche Pappegaay
Arend
Looflijster
Burgemeester
Looflijster
Arend
Arend
Arend
Egyptische Reiger
Eend
Arend
Europese Kanarie
Veldhoen
Veldhoen
Veldhoen
Woudaapje
Veldhoen
Jan-van-gent
Izabelklauwier
Sterns, Stirns
Baltische Meeuw
Terekruiter
Looflijster
Haarsnip
Houtduif, Korhoen
Haarsnip
Haarsnip
Jolling
Looflijster
Houtduif
Houtduif
Mathoen
Houtduif
Woudboomkruiper
Iberische Tjiftjaf
Zuidelijke Bonte
Strandloper
IJslandse Brilduiker
Kalkoen, Brilduiker,
Indische Gans
Indische Gans
Arend
Looflijster
Jolling,
Baardmannetje
Koet
Kemphaan
Daurische Kauw
Grote Stern
Kieviet, Haarsnip
Baltische Meeuw
Kob(be)
Koewachtertje
Koet
Kraai
Kip
Modler-snep
Tuinfluiter
Ljip
Langbek
Tuinfluiter

Loo (Ov, Gld, NB)
Lyon (Frankrijk)
Maarssen (U), De Mars (Dr)
Maas (rivier)
Macaronesië
Made (NB)
Maghreb, Maghrib
(Noord-Afrika)
Malediven Eilanden
Mauritius
Meerssen (L)
Memphis (Egypte)
Merwede (rivier) (ZH)
Moddergat (Fr)
Mokbaai (Texel NH)
Mokkebank (Fr)
Mongolië
Monnickendam (NH)
Moordrecht (ZH)
Moost De (NB)
München (Duitsland)
Musselkanaal (Gr)
Neerpede (België)
Nijl (rivier)
Nippon (=Japan)
Numidië (=Algerije)
Oeffelt (NB)
Oostende (WVl, België)
Oost-Indië
Oostkapelle (Zld)
Ooypolder (Gld)
Orange (Frankrijk)
Oslo (Noorwegen)
Padova (Italië)
Pede (BB), Pesse (Dr)
Peel (NB/L)
Perm (=Biarmia; Rusland)
Perzië
Petsjora (rivier) (Rusland)
Phasis (=Rioni; Georgië)
Pikmeeuwwater (L)
Plymouth (Engeland)
PlzÁ (Tsjechië)
Polen
Pommeren (Polen)
Provence (Frankrijk)
Quackjeswater (ZH)
Quanzhou (Chuanchow;
China)
Raamsdonkveer (NB)
Ramsdonk (BB)
Ramskapelle (WVl; België)
Ravensburg (Duitsland)
Rogaland (Noorwegen)
Rusland
Ruurlo (Gld)
Sandwich (Engeland)
Schare (OVl)
Scharendijke (Zld)

Klankwetten (nr. 21)
Tuinfluiter
Meerspieper
Maaseend
Kanarie
Mathoen
Europese Kanarie
Oosterse Vorkstaartplevier
Dodo, Walgvogel
Meerspieper
Egyptische Reiger
Woudaapje
Moddersnip
Mok
Mok
Mongoolse Pieper
Monniksgier
Klankwetten (nr. 12)
Mose-koe
Monniksgier
Turkse Tortel
Pîltjuter, Pilkneuter
Nijlgans
Europese Kanarie
Jufferkraanvogel
Uil
Izabelklauwier
Lieuw
Kapellevogel
Ooievaar
Oraanje Liester
Looflijster
Pauw
Pîltjuter, Pilkneuter
Pîltjuter, Pilkneuter
Baardmannetje,
Lannervalk
Perzische Roodborst
Petsjorapieper
Fazant
Pikmeeuw
Zuidelijke
Bonte Strandloper
mb.00E 41
Poalske Snip,
Veldhoen
Schreeuwarend
Provençaalse
Grasmus
Kwak
Satijnduiker
Raaf
Raaf
Raaf, Kapellevogel
Raaf
Roggevalk
Russische Spotvogel
Piet-van-Reurle
Grote Stern
Schoorzwaalf
Schoorzwaalf

REGISTERS
Scharwoude (NH)
Schiermonnikoog
Skiermûntseach (Fr)
Schiphol (NH)
Schipholt (Ov),
Skipholt (Zweden)
Schoor (L), Het Schoor (NB)
Schoordijk (NB)
Schoorl (NH)
Schore (WVl)
Siberië (Rusland)
Sint Pancras (NH)
it Skoar (Fr)
Slagharen (Ov)
Sleeswijk, Schleswig, Schlei
Slinge (rivier) (Gld)
Sloten (Fr)
Snits, Sneek (Fr)
Spanje
Spessart (Duitsland)
Taarlo (Dr)
Ten Arlo (Dr)
Terek (rivier)
(Tsjetsjenië)
Turkije
Twello (Gld)
Tynaarlo (Dr)

Schoorzwaalf
Schierling
Houtduif
Houtduif
Schoorzwaalf
Schoorzwaalf
Schoorzwaalf
Schoorzwaalf
Siberische Lijster
Pi(c)toor
Schoorzwaalf
Haarsnip
Engelse Kwikstaart
Slangenarend
Slootmus
Ljurk
Spaanse Bokvink
Specht
Arend
Arend
Terek Ruiter
Kalkoen,
Turkse Tortel
Looflijster
Arend

Ulesprong (Fr)
Valkenswaard (NB)
Veenhuizen (NH),
Venhuizen (NH)
Veluwe (Gld)
Verdun (Frankrijk)
Vinkenbos (BB)
Vlaanderen (België)
Waasmunster (OVl)
Waddenzee
Wadenoijen (Gld)
Wangeroog (Duitsland)
Warmonder Lee (ZH)
Wembley (London, UK)
Westfalen (Duitsland)
Westkapelle (Zld)
Westwoud (NH)
Wijnbergen (Gld)
Wijngaarden (ZH)
De Wilp (Gr)
Wulpen (Zld)
Wülpensand (Duitsland)
Zevenaar (Gld)
Zutphen (Gld)
Zwarte Zee

Uil
Valk
Veenpatrijs
Vaal Stormvogeltje
Tuinfluiter
Vink
Flamingo, Koet,
Vlaamse Gaai
Modler-snep
Waterhoen
Ooievaar
-wang
Tuinfluiter
Looflijster
Hannebroek, Veiling,
Veldhoen
Kapellevogel
Woudaapje
Wientapper
Wientapper
Wulp
Wulp
Wulp
Haarsnip
Veenpatrijs
Pontische Meeuw

Register van in de tekst genoemde personen __________________________________________________
Aelianus
Albertus Magnus
Aldrovandus Ulisse
Alexander de Grote
Allen Joel Asaph

Ameels Marc
Apollo (mythologie)
Aristophanes
Aristoteles

Assepoester (sprookje)
Audouin Jean Victor
Audubon John James
Baird Spencer Fullerton
Baldner Leonhard
Balen Hendrick van
Balen Johan Hendrik

Bartram William
Bechstein Joh. Matth.
Bekaert Luc
Belon Pierre
Bemmelen Adriaan van
Berg Bengt
Bergmann Carl

Bewick Thomas
Billberg
Blyth Edward

Boesman Peter
Boie Heinrich
Bonaparte Charles-Lucien

Bonelli Franco Andrea
Boon Leon
Bos Gerrit
Bosch Hieronymus

Bartrams Ruiter,
Grote Franjepoot
Bosrietzanger,
Kleine Vliegenvanger
Siberische Strandloper
Harlekijneend,
Kleine Trap
Eksterspecht
Lahol
Grote Zeekoet,
Kortsnavelzeekoet,
Noordelijke Grijze
Snip
Kleine Zwaan
Noordse Gele
Kwikstaart
Struikrietzanger,
Bladkoning,
Mongoolse Pieper,
Engelse Kwikstaart
Sierlijke Stern
Kuhls Pijlstormvogel
Bonapartes Strandloper,
Turkse Tortel,
Grote Grijze Snip
Bergfluiter, Havikarend,
Dunbekmeeuw
Woestijnvink
Kuhls Pijlstormvogel
Groene Specht
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Barolo, Carlo Marchese di

Groenling
Pauwgaans
Rotgans, Ringmus
Papegaai,
Halsbandparkiet
Grote Zeekoet,
Kortsnavelzeekoet,
Noordelijke Grijze
Snip
Siberische Strandloper
Orpheusgrasmus
Kleine Trap
Bontbekplevier,
Geitemelker,
Gieteling,
Grote Jager,
Kuifaalscholver,
Kwartelkoning,
Torenvalk,
Zwaan
Havik, Tjiftjaf
Audouins Meeuw
Graszanger
Bairds Strandloper
Nonnetje, Pijlstaart
Purperkoet
Poelruiter,
Platsnavel-Franjepoot
Canarische
Kleine Pijlstormvogel

REGISTERS
Breek Kees (C J)
Brehm Christian Ludwig
Brème Markies de
Breughel Jan sr/jr

Brisson M J

Bruinzeel Leo
Brünnich Morten Thrane

Buffon (Comte de)
Bulteel Guido M L
Bulwer James
Caius J (=Kay)
Calliope (mythologie)
Calvert George
Cassin John
Catharina II de Grote
Caesar v. Julius Caesar
Cenn Cait
Cetti Francesco
Charles II
Christus Jezus (bijbel)
Clusius Carolus
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Collaert Adriaan

Struikrietzanger
Glanskop, Matkop
Dunbekmeeuw
Purperkoet,
Purper-voghel,
Harlekijneend
Ralreiger, Zee-Paard,
Zwarte Ibis,
Groenpootruiter,
Grote Karrekiet
Roodsnavelkeerkringvogel
Zilvermeeuw,
Grote Jager,
Krombekstrandloper,
Ruigpootbuizerd
Jan van Gent
Mirtezanger
Bulwers Stormvogel
Morinelplevier
Orpheusgrasmus,
Roodkeelnachtegaal
Noordelijke Troepiaal
Ross’ Gans,
Steppeklapekster
Witoogeend
Katuil
Cetti’s Zanger
Carolina Eend
Kruisbek, Noddy,
Jezuskippetje
Grote Jager,
Helsinger Gans,
Rotgans
Purperkoet,
Purper-voghel,
Groene Specht
Glanskop, Matkop
Cory’s Pijlstormvogel
Bulwers Stormvogel
Ross’ Gans
Arendbuizerd
Grote Geelpootruiter
Dwergarend
Izabeltapuit
Wijnstaart, Grote Jager
Dougalls Stern
Rotskruiper
Mongoolse Pieper

Conrad T
Cory Charles Barney
Cotman J S
Cottaar Fred
Cretzschmar Philipp J
Debruyne Wim
Dees Albert
Dijksman Wouter J M
Dionysius
Dougall P Mc/
Driessens Gerald
Dybowski Jan
l’Escluse Charles de v. Clusius
Euridipes
Zwaan
Eversmann Eduard F
Noordse Boszanger,
Oosterse Holenduif,
Noordelijke Fitis
Eyton Thomas C (H?)
Goudlijster,
Kleine Toppereend
Faber Fredrich
Noordse Pijlstormvogel
Fabricius Georg
Pijlstaart, Fluiteend
Fabritius Carel
Putter
Filips II
Gelegeus,
Izabelklauwier, Harpij
Forster Johann Reinhold & Forsters Stern,
Forster Georg (zoon)
Zwartkopzanger,

Franklin John
Frederik II
Gandi Mahatma
Gaxiola Ben
Gaza Theodorus
Genè Carlo Guiseppe
Geskus Ronald
Geßner Conrad (Gesnerus)
Gilst Arjen van
Gmelin Johann Friedrich
Godlewski Wictor Witold
Goedbloed Jan
Goldbach Rob
Grimm Jacob
Gronovius J F
Gronovius L Th
Güldenstädt Johann Ant.
Gunnerus Johann Ernst
Hartlaub Gustav
Hasselquist

Have Tom van der
Hernandez Francisco
Heuglin Theodor (von)
Hieselaar Ferdy G S M
Højer Henrik
Holstein AgeNiels
Hondecoeter Melchior d’
Hoogendoorn W (Ted)
Horatius
Horsfield Thomas
Houttuyn Martinus
Hume Allan Octavian
Hutchins Thomas
IJzendoorn Edward van
Isabella
Isidorus van Sevilla
Janá ek Leoš
Janse Mart
Japicx Gysbert
Jardine William
Jerdon Thomas
Julius Caesar
Junius H
Kafka Franz
Kanut
Karel V
Kate Kees ten
Kay John v. Caius
Kennicott Robert
Kieft Eef
Kiliaan Cornelius

Goudlijster
Oosterse
Vorkstaartplevier
Franklins Meeuw
Sakervalk
Humes Bladkoning
Spaanse Mus
Torenvalk
Dunbekmeeuw,
Eleonora’s Valk
Bonapartes Strandloper
Kwartelkoning,
Wielewaal, Woudraaf
Blauwe Rotslijster
Dwergarend, Slechtvalk
Mongoolse Pieper
Grote Geelpootruiter,
Kleine Toppereend
Lammergier
Bijeneter
Vlaamse Viesel
Vlaamse Viesel
Terekruiter,
Witoogeend
Grote Burgemeester
Witwangstern
Aasgier, Lachstern,
Sporenkieviet,
Strandplevier
Bonte Tapuit,
Mirtezanger
Harpij,
Franklins Meeuw
Heuglins Meeuw
Woestijngrasmus
Grote Jager,
Helsinger Gans
Bonapartes Strandloper
Roodhalsgans
Franklins Meeuw
Koolmees
Grote Kanoet
Pestvogel
Humes Bladkoning
Hutchins’ Canadese
Gans
Bairds Strandloper
Izabelklauwier
Bontbekplevier
Kalle
Steltstrandloper
Uilekop
Bonapartes Strandloper
Veldrietzanger
Keizerarend
Distelvink
Ka
Kanoetstrandloper
Goudhaan(tje)
Steppevorkstaartplevier
Noordse Boszanger
Kieft
Rotgans

REGISTERS
Kirtland Jared Potter
Kist Jan
Klatte Johann Heinrich
(Hans
Klein Duimpje (sprookje)
Kleinschmidt Otto
Kraak Willem K
Kuhl Heinrich
Kuijpers Koen
Latham John
Leach William Elford
Lee Henk van der
Legrand Vincent
Leguat François
Leisler Johann Ph A
Lepechin Ivan
Leschenault Louis Th.
Lesson René Primevère
Levaillant François
Lichtenstein M Hinrich
Linnaeus Carolus

Linschoten J H van
Longolius Gybertus
Maas Jan W
Maerlant Jacob van

Magalhães Fernão de
Marcus Paul
Marmora Alberto della

Mars (mythologie)
Martens Friderich
Mascarenhas Pedro de
Maurits
Mayr Ernst
McDougall v. Dougall
Meeth Piet
Meijer Arnold
Meininger Peter L
Michahelles Karl

Moerbeek Dirk J
Mom Hans
Montagu George
Natterer Johann
Natterer Joseph

Bonapartes Strandloper
Duimpje
Giervalk
Geitenmelker,
Kwartelkoning
Kuhls Pijlstormvogel
Stekelstaartgierzwaluw
Grasmus, Grote Stern
Bulwers Stormvogel
Lapper(tje)
Sardijnse Grasmus
Reus-vogel
Kortteenleeuwerik,
Temmincks Strandloper
Bonte Tapuit,
Reuzenstern
Woestijnplevier
Bartrams Ruiter,
Woestijnplevier
Spreeuw
Kleine Spotvogel
Alk, Blauwborst,
Torenvalk,
Vlaamse Viesel
Malefijtje
Haarsnip
Izabeltapuit
Inleiding,
Bontbekplevier,
Lingenvogel
Vlaamse Gaai
Reuzenalk
Lammergier
Brilgrasmus
Dunbekmeeuw,
Sardijnse Grasmus
Sint-maartensvogeltje
Kutke-Gaap
Gekaperde Zwaan
Dodo
Europese Kanarie
Groene Bijeneter
Daurische Kauw
Brilstern
Rouwmees,
Balkankwikstaart,
Geelpootmeeuw
Harlekijneend
Bartrams Ruiter
Dougalls Stern
Witwangstern
Rouwmees,
Witwangstern
Naumanns Lijster
Naumanns Lijster
Noddy
Papegaaiduiker
Steppevorkstaartplevier
Lachmeeuw
Roodkeelstrandloper

Oosterhout Hans van
Ord George
Orpheus (mythologie)
Osbeck Peer (v.1771)
Outer Tim den
Ouwerkerk Arie
Ovaa Arjan
Pallas Peter Simon

Parry William E
Pauw Pieter
Pennant Thomas
Petrus
Plato
Pleske Theodoor
Plinius
Pontoppidan Erik

Poot Martin
Prinsen
Putte Koen Van de
Radde Gustav
Rafinesque C S
Rampen Jo
Ravel Maurice
Ray John

Reijnders Cock
Richardson John
Rijswijk Willem van
Roemer Visscher
Roodkapje (sprookje)
Roselaar Kees (C S)
Ross James Clark
Ross Bernard Rogan
Rossum René van
Rossini Gioacchino
Rotgans (familienaam)
Rudbeck Olof jr
Rüppell Eduard
Sabine Edward
Sabine Joseph
Sanders Erik
Savery Roelan(d)t
Say Thomas
Schaftenaar Aat
Scharringa Kees
Schekkerman Hans
Schinz Heinrich Rudolf
Schlegel Hermann

Aasgier
Grote Franjepoot
Orpheusgrasmus,
Orpheusspotvogel
Forsters Stern
Sierlijke Stern
Brilsee-ein
Forsters Stern
Pallas Boszanger,
Citroenkanarie,
Citroenkwikstaart,
Terekruiter,
Siberische Lijster,
Dwerggors
Vorkstaartmeeuw,
Ross’ Meeuw
Grote Jager,
Helsinger Gans
Goudlijster
Stormvogeltje
Zwaan
Pleskes Mees
Buizerd, Trap,
Torenvalk, Zaagbek
Alk, Ruigpootbuizerd,
Zilvermeeuw,
Zeekoet,
Krombekstrandloper
Perzische Roodborst
Kneu
Grote Geelpootruiter
Raddes Boszanger
Graszanger
Ringsnaveleend
Pauw
Grote Gele Kwikstaart,
Morinelplevier,
Engelse Kwikstaart
Grote Tafeleend
Ross’ Meeuw,
Franklins Meeuw
Woestijnvink
Kuifaalscholver
Roodvoorhoofdkanarie
Graszanger
Ross’ Meeuw
Ross’ Gans
Brilgrasmus
Ekster
Rotgans
Laplander, Velduil
Woestijntapuit
Vorkstaartmeeuw
Vorkstaartmeeuw
Stekelstaartgierzwaluw
Burgemeester
Grote Grijze Snip
Bulwers Stormvogel
Bruine Boszanger
Brilstern
Zuidelijke Bonte
Strandloper
Bonapartes Strandloper,
Reus-vogel
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Naumann Joh. Andreas
Naumann Joh. Friedrich
Nicodemus (bijbel)
Noordam Tamin
Nordmann Alexander von
Olthoff Martin
Ommen Erik van

Noordse Boszanger
Bonapartes Strandloper

REGISTERS
Schlegel Gustav
Schouman Aert
Schrijvershof Paul & Rob
Schwarz Ludwig
Schwenckfeld Caspar
Scopoli Giovanni Antonio
Selys Longchamps
Shakespeare
Sharrock J T R
Sirenes (mythologie)
Spoel Dave van der
Staaij Jos van de
St-Altegonde Ph M van
Staring A C W
St. Cuthbert († 687)
Stegmann Boris Karlovitsj
Steller Georg Wilhelm
St-Maarten
Stöhler v. Steller
Stoopendaal Wilco
Strawinsky Igor F
Sturm Johann H C F
Swaab Joseph
Swainson William
Swinhoe Robert
Symens Dirk
Taapken Gerda & Jaap
Tantalus (mythologie)
Temminck Coenraad Jacob

Tengmalm Pehr Gustaf
Thatcher Margaret
Theophrastes
Thijsse Jac P
Thunberg Carl Peter

Swinhoes Boszanger
Dubbele Pluivier,
Secretarisvogel
Ringsnavelmeeuw
Raddes Boszanger,
Schwarz’ Boszanger
Drekhaan
Brilstern, Ralreiger
Bonapartes Strandloper,
Dunbekmeeuw
Duiker, Zwaan
Roek
Europese Kanarie
Bartrams Ruiter
Rotskruiper
Markolf
Staring
Eider
Pontische Meeuw
Stellers Eider
Sint-maartensvogel,
Sint-maartensvogeltje
Dwergaalscholver
Bonte Vliegenvanger
Rouwmees
Amerikaanse Zee-eend,
Bonapartes Strandloper
Graszanger,
Kleine Vliegenvanger
Swinhoes Boszanger
Franklins Meeuw
Zomertortel
Nimmerzat
Temmincks Rietzanger,
Vuurgoudhaan(tje),
Rouwmees,
Witwangstern,
Woestijntapuit
Tengmalms Uil,
Ruigpootuil
Thaggebolle
Mistellijster
Froekie
Noordse Kwikstaart

Tims Cees
Tolstoi L
Tunstall Marmaduke
Turner William
Ulfilas v. Wulfila
Valerius Adriaen
Veel Piet
Veen Lammert van der
Veer Gerrit de
Verster van Wulverhorst
Vespucci Amerigo
Vieillot Louis J P
Vigors Nicholas Aylward
Vivaldi Antonio
Vondel Joost van den
Vonk Harm
Voous Karel H
Vosmaer Arnout
Vries Gerard de
Vrolik W.
Wagler Johann
Waldseemüller
Wattel Jan
Westerlaken Hans
Westhof Han
West-Zanen Willem van
White Benjamin
White Gilbert
Wilson Alexander
Witte Giel & Marco
Wodan (mythologie)
Wolf Johann
Wolf Joseph
Wolf Pim
Worm Ole (=Wormius)
Wulfila (=Ulfilas)
Yarrell William
Zuyderduyn Casper

Dwergaalscholver
Kortsnavelzeekoet
Grote Gele Kwikstaart
Gieteling, Wielewaal
Cnuut, Conincxken
Daurische Kauw
Grijze Strandloper
Rotgans (noten 1 en 2)
Grote Trap, Dwaaske
Amerikaanse
Bandijsvogel
Tjiftjaf,
Waterrietzanger
Kleine Toppereend
Distelvink
Zwaan
Geelbrauwgors
Struikrietzanger
Secretarisvogel
Iberische Tjiftjaf
Kleine Trap
Rouwmees,
Franklins Meeuw
Amerikaansche
Bandijsvogel
Dikbekfuut
Huiskraai
Fjildreidsjonger
Noddy
Goudlijster
Goudlijster
Wilsons Stormvogeltje,
Kleine Toppereend
Steppeklapekster
Zwaan
Krekelzanger
Woestijntapuit
Audouins Meeuw,
Orpheusgrasmus
Eider, Scharrelaar
Geitenkop
Kleine Toppereend,
Rouwkwikstaart
Woestijnbraamsluiper

Register van in de tekst genoemde plantennamen _____________________________________________
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Abies Zilverspar
Acorus cálamus
Alnus glutinosa
Alopecurus myosuroides
Appel Malus
Arctium Klis
Arrhenatherum elatius
Arve(den) Pinus cembra
Avena sativa Haver
Beekpunge
Bella perennis
Berk Betula
Betula Berk

Dennenekster
Snilekrûper
Elzensijsje, Putter, Sijs
Donsstormvogel
Appellijster, Appelvink
Borfingk Kletter
Tarwemus
Dennenekster
Haverkneu
Pongmieske
Madelief, Mathoen
Korhoen, Berkenbastje,
Berkhoen
Korhoen, Berkenbastje,
Berkhoen

Beuk Fagus
Bies Scirpus
Bingelkruid Mercurialis
Bitterzoet Solanum
Bosbes
Bosvogeltje Cephalanthéra
Braam

Brandnetel Urtica
Brassica Kool
Brassica rapa
Brem

Boekvink
Rietgans
Pongmieske
Kwalster
Mirtezanger
Vogel
Braamsijske,
Braamsluiper,
Doorndraaier
Braamsluiper,
Nettelkrûper
Koolduif, Kadoremus
Raep-hoen,
Rapierlijster
Braamsluiper

REGISTERS
Bromus (secalinus)
Bryonia dioica Heggerank
Buntgras
Calluna Salisb.
Caltha palustris Dotter
Camelina sativa (L) Crantz
Cannabis
Carex Zegge

Haagbeuk Carpinus
Haagdoorn Crataegus
Hanepoot Echinóchloa
crus-gálli
Haver Avena sativa
Hazelaar
Heggerank Bryonia dioica
Heide (Struik-,Dop-)
Hennep
Hordeum vulgare Gerst
Huttentut
Indigofera tinctoria
Iris pseudácorus
Jeneverbes Juniperus
Juglans regia
Juncus
Juniperus communis
Jeneverbes
Kers
Klaver
Klis Klit Arctium
Kool Brassica
Kornoelje
Kroos
Kruisbes
Kwee(peer)
Kweek(gras)
Lamium
Lappa z. Arctium
Lemna
Lens culinaris Linze
Lepeltjeheide
Lijsterbes z. Wilde Lijsterbes
Limoen
Linum usitatissimum Vlas

Boomklever
Appelvink,
Doorndraaier
Vogel
Haverkneu
Hazelhoen
Kwalster, Quartel
Hei(de)kneuter
Hennepvink, Tukker
Gele Haverkneu, Gors,
Grauwe Gors
Huttekut
Indigogors
Snilekrûper
Kramsvogel
Notenkraker
Junco
Kramsvogel
Kersebiter
Klaverkatje
Borfingk, Kletter
Koolduif, Kadoremus
Kersebiter
Kroeskoppelikaan
Kroeskoppelikaan
Keep
Kwikstaart
Doverik
Kroeskoppelikaan
Erwtenpikkertje
Kramsvogel

Citroenkanarie
Vlasvink, Vlaszaaijer,
Flaaksfink
Linze Lens culinaris
Erwtenpikkertje
Lisdodde Typha
Kale Kadotter,
Snilekrûper
Lysimachia
Weidepieper
Madeliefje
Madelief, Mathoen
Maïs Zea mays
Kolfvink, Stynske Ljip
Malus Appel
Appellijster, Appelvink
Mandarijnboom
Mandarijneend
Maretak
Mistellijster, Pestvogel
Meidoorn Crataegus
Appelvink,
Doorndraaier
Mercurialis Bingelkruid
Pongmieske
Mirt(e)
Mirtezanger
Mistel
Mistellijster, Pestvogel
Molinia caerulea Pijpestrootje Waterrietzanger
Morchella
Morinel
Morielje
Morinel
Muur, Muurt Stellária média Mourik
Myrica gale L.
Gagelmusch
Myrtus communis L.
Mirtezanger
Okkernoot
Notenkraker
Olea europaea
Oliemerel
Olijf Olea
Oliemerel
Onygena corvina
Vogelveerzwam
Vogel
Ooievaarsbek
Kraanvogel
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Tarwemus
Kwalster, Quartel
Waterrietzanger
Hei(de)kneuter
Kale Kadotter
Huttekut
Hennepvink, Tukker
Waterrietzanger,
Zaagbek
Carpinus Haagbeuk
Boomklever
Cephalanthéra Bosvogeltje
Vogel
Cirsium & Carduus
Distelvink
Citroenboom
Citroenkanarie
Citrus aurantium
Oraanje Liester
Citrus limon
Citroenkanarie
Citrus reticulatus
Mandarijneend
Cornus
Kersebiter
Corylus avellana
Hazelhoen
Corynephros canescens
Waterrietzanger
Cranberry
Kramsvogel
Crataegus
Appelvink,
Doorndraaier
Crocus (sativa)
Solferaantje,
Solferaankopje
Cydonia oblonga
Keep
Den Pinus
Mastmees,
Mastpiepertje,
Dennenekster,
Dennenpapegaai
Distel,
Distelvink,
Bloemputter,
Tukker
Doddegras Phléum
Kale Kadotter
Dotter(bloem) Caltha palustrisKale Kadotter
Dovenetel
Doverik
Dravik
Tarwemus
Dreps
Tarwemus
Echinóchloa crus-gálli
Hanepoot
Vogel
Eik Quercus
Eikelaakster, Beukvink,
Wilgengors
Els Alnus
Elzensijsje, Putter, Sijs
Elytrígia répens
Kwikstaart
Erica L.
Hei(de)kneuter
Erwt Pisum
Erwtenpikkertje
Es Fraxinus
Berkenbastje
Esp Populus tremula
Dennenekster
Fagus sylvatica
Boekvink
Ficus carica
Vijgensnip
Frans Raaigras
Tarwemus
Fraxinus Es
Berkenbastje
Gagel
Gagelmusch
Galigaan
Snilekrûper
Galium Walstro
Gagelmusch
Gele Lis
Snilekrûper
Geranium
Kraanvogel
Gerst Hordeum vulgare
Gele Haverkneu, Gors,
Grauwe Gors
Gierst
Gele Haverkneu, Gors,
Grauwe Gors,
Tarwemus
Gramineae Gras
Graspieper
Gras
Graspieper

REGISTERS
Oostindische Kers
Tropaeolum majus
Oranjeboom
Ornithógalum umbellátum
Vogelmelk
Orníthopus perpusíllus
Vogelpootje
Oryza sativa Rijst
Oxycóccus macrocárpus
Lepeltjeheide
Oxycóccus palústris Veenbes
Paardebloem
Panicum (miliaceum)
Phaseolus coccineus
Pronkboon
Phléum Doddegras
Phragmítes austrális Riet

Picea Spar
Pijpestrootje Molinia
Pinus Den

Pinus cembra Arve-den
Pistacia terebinthus
Pisum Erwt
Pluimgierst
Populier
Populus
Populus tremula Esp
Pronkboon, Pronkers
Phaseolus coccineus
Prúnus ávium Zoete kers
Prúnus pádus Vogelkers
Quercus Eik
Raaigras (Frans)
Raap(zaad)
rapa
Reigersbek
Ríbes úva-críspa Kruisbes
Riet Phragmítes

Rogge
Rubus

Saffraancrocus
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Salix Wilg
Sambucus Vlier
Samolus valerandi
Sarothamnus scoparius
Scirpus Bies
Secale cereale
Setária itálica Vogelgierst

Stynske Ljip
Oraanje Liester
Vogel
Vogel
Gors, Veldrietzanger
Kramsvogel
Kramsvogel
Paapje
Gele Haverkneu, Gors,
Tarwemus
Stynske Ljip
Kale Kadotter
Rietgans, Reettute,
Grote Karrekiet,
Thaggebolle,
Dekfûgeltsje
Dennenekster
Waterrietzanger
Mastmees,
Mastpiepertje,
Dennenpapegaai
Dennenekster
Erwtenpikkertje
Erwtenpikkertje
Gele, Haverkneu, Gors
Wielewaal
Wielewaal
Dennenekster
Stynske Ljip
Kersebiter
Vogel
Eikelaakster, Beukvink,
Wilgengors, Lakvogel
Tarwemus
Raep-hoen,
Rapierlijster
Raep-hoen,
Rapierlijster
Kraanvogel
Kroeskoppelikaan
Rietgans,
Grote Karrekiet,
Reettute, Thaggebolle,
Dekfûgeltsje
Roggevalk
Braamsijske,
Braamsluiper,
Doorndraaier
Solferaantje,
Solferaankopje
Wielewaal, Wilgengors,
Woudaapje
Vlierscheut
Pongmieske
Braamsluiper
Rietgans
Roggevalk
Vogel

Solánum dulcamára BitterzoetKwalster
Sorbus aucuparia
Kwalster
Spar Picea
Denne(n)ekster
spelt
Gors
Stellária média Muur
Mourik, Vogel
Stiense Boon
Phaseolus coccineus
Stynske Ljip
Suzanne-met-demooie-ogen Thunbergia
Noordse Kwikstaart
Taraxacum vulgare
Paapje
Tarwe
Tarwemus
Terpentijnboom
Erwtenpikkertje
Thunbergia alata
Noordse Kwikstaart
Trifolium
Klaverkatje
Triticum aestivum
Tarwemus
Triticum spelta
Gors
Tropaeolum majus
Oostindische Kers
Stynske Ljip
Týpha Lisdodde
Kale Kadotter,
Snilekrûper
Urtica (Brandnetel)
Braamsluiper,
Nettelkrûper
Vaccinium myrtillus L.
Mirtezanger
Vallisneria spiralis
Grote Tafeleend
Veenbes Oxycóccus palústris Kramsvogel
Veronica beccabunga
Pongmieske
Vícia crácca Vogelwikke
Vogel
Vícia satíva Voederwikke
Klaverkatje
Vijgenboom
Vijgensnip
Viscum album Vogellijm,
Maretak
Mistellijster, Pestvogel
Vlas Linum
Vlasvink, Vlaszaaijer,
Flaaksfink
Vlier Sambucus nigra
Vlierscheut
Voederwikke Vicia sativa
Klaverkatje
Vogelgierst Setária itálica
Vogel
Vogelkers Prúnus pádus
Vogel
Vogelkruid Stellária média
Vogel
Vogellijm Viscum album
Mistellijster, Pestvogel
Vogelmelk Ornithógalum
umbellátum
Vogel
Vogelmier Vogelmuur
Stellária média
Vogel
Vogelpootje Orníthopus
perpusíllus
Vogel
Vogeltjeskruid Senécio
vulgáris
Vogel
Vogelveerzwam Onygena
corvina
Vogel
Vogelwikke Vícia crácca
Vogel
Vossestaart Alopecurus
Donsstormvogel
Walnoot
Notenkraker
Walstro Galium
Gagelmusch
Waterpunge
Pongmieske
Waterriet
Waterrietzanger
Wederik
Weidepieper
Wilde Lijsterbes
Kwalster
Wilg Salix
Wielewaal, Wilgengors,
Woudaapje
Zea mays Maïs
Kolfvink, Stynske Ljip
Zegge Carex
Waterrietzanger,
Zaagbek
Zilverspar Abies
Dennenekster

REGISTERS

Keuze uit de buitenlandse vogelnamen_______________________________________________________
Bebe-aceite 01A,17
Beccafico Becfigue [961022,3
Beccofrusone Frioen
Bec-fin Fijnbek
Behemle 01B,11,12
Belche Böllhinen Bermarkoof Meerkoet
Bèl-uei [001029,6
Bergander Bergandir Bergeend
Berguv Katof Ufe Uil
Berta Bertina [971207,4
Beu-l’oli Bíou-l’óli [010527,4
Bibbio [970128,2
Bieberente Bièvre [010520,5
Bigotudo Baardmannetje
Bihoreau Nachtraaf Butoor
Birkilchen [971022,2
Bisbita Pieper
Blåhake Blauwborst
Bliki [971105,3
Blongios Woudaapje
Blood Lark [001124,1
Blötas Watterkalf
Blouvalk Grijze Wouw
Blutströpfle Pestvogel
boarula Grote Gele Kwikstaart
Bod [980209,4
Boeuf Bœuf [970606,4
Bofex Boufek Boupitt [970706,3
Bofink Bogfinke Bokfink Beukvink
Bolt [001124,2
Boltit [001029,1
Bomlærke Boomleeuwerik [990117,5/0210,1
Bondrée [980406,1;000226,1
Bonosa 01A,23
Booby Noddy
Bormotoesjka v. Barmatoesjka
Bottühl [980209,4 Buizerd
Bouvreuil 01A,31,34 [010710,4
Brachamsel [980225,2 99B,67
Bragat Schildeend [951010,1
Brambling Barmsijs [030601
Bramgås [980602,3
Brandugla Velduil
Braunreiher Brune Reager
Brevier 01A,14,18 [010527,1,2
Brew(e) Butoor
Brimdúfa [980128,2
Brobuxen Muizerd
Brogand [951010,1
Brokeiz Koet
Brokfugl [980602,4
Bruant Gors Schrieverik
Bruja Juffer
Brushane Braushahn [980406,5
Buff-breasted Sandpiper Wytboarstgril
buffoni [970217,6
Bullfinch 01A,35
Bümpelmeise Pimpelmees
Bunting [001110,2/24,3
Bunting Crow [980430,2
Burrow Duck, Barrow Duck Bergeend
Bürstner [970722,1
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Åda Eider
Ålekrage [980518,3
Århane v. Orre
Årta Taling
Abadejo [010520,3
Abellerol Abejaruco Bijeneter
Abubilla Hop
aegocephala Grutto
Aerblick Eiderblicke v. Bliki [971105,3
Aerbolt [001124,2
Agace Agasse Agaza [971022,1
Agachadiza Doverik
Agpa Alk
Agrotti v. Grotto
Aigrette Egret Reiger
Alamottie Alk
Alcaravão Kervari [001008,3
Alcedo Alkyon [970217,1
Alcion [010408,2;25,3
Alenbuck [981206,2;990117,4
Allocco [990317,2
Alouette de mer [970606,3
Ammer Emmeritz Emberiza Gors
Amsel Merel [960416,3
Amursvale [970112,2
Angeltasche [970618,2;000716,3
Aquatic Warbler Waterrietzanger
Arlequin Zwarte Ruiter
Arling 99C,5
Arpella Harpij [000310,3/25,6
Arpenteur zb.970509,1
Arschfuß Fuut
Asterias [970618,2
Atling Atteal Taling
Attagas [951029,2/1126,2
Atzel v. Agace [010408,1
Aucuparia [980209,2
Auf Katof Ufe
Auk Alk
Aurivittis [961226,3
Autour Astore Azor [000310,2
Autruche Avestruz Struisvogel
Avión [000507,1
Avis Carolina [981116,3
Avliga [990317,2
Babeca Baveca 01A,26
Bachstelze Kwikstaart
Backer Ker [971105,3
Backsvala [971119,6
Bald-headed Coot Bonte Tapuit
Balestruccio [000507,2;00C,28
Ballerina 00C,28
Bank Swallow Ierdswel
Barbagianni 01A,18 [010527,2
barbarus [990317,4
Barge Grutto 99C,6
Bargette Terekruiter
Barmatoesjka Russische Spotvogel
Barrow Duck, Burrow Duck Bergeend
Bartlaubsänger Raddes Boszanger
Basettino Baardmannetje
Baßtölpel Hannegen
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REGISTERS
Busard Buizerd
Bustard Trap
Butbut Boutt-boutt Boet-boet
Buttlaken [990317,1
cabaret [980309,3
Caccabis Kakkabis [951126,2
Caille Kwartel
Caladerus Charadrios Bontbekplevier
Calandrote [971119,2
Calendula [010610,2 01A,31
Calidis Groene Specht
Call-up-a-storm Regengans
Camachuelo 01B,5
Canapiglia Roeper [970312,4
Canard Cane Caneton [970128,1
cantiaca Grote Stern
Canvasback [971105,3
Caouen [990317,2
Caparoch [990405,3 (vgl. Houttuyn)
caprata (Saxicola) [980209,3
Capricalca Capricolca Papegaaiduiker
Capsigrany Roodkopklauwier 980114,3
Capuchino Kuifmees
Carricero Carrizo Karrekiet
castor [010520,5
Catharacta Watervals-Meeuw [970209,6/7
Caugek Kaugek
Cedar Waxwing Lakvogel
Cernícalo [000325,3 00B,14
Chaffinch Kolfvink
Chalkis [010923,2/3
Chansonnet [990226,1
Charadrios Bontbekplevier [970225,4
Charbonnière Koolmees
Chardonnerette Distelvink
Chat Fitop Steenbikker
Chat-huant Chahuan [9903172 Katuil
Chavo Ka
Chevalier Ruiter [970416,3
Chipeau Roeper [970217,4
Chiruli Kiuru [000507,2
Chitty [960731,7
Chiurlo Kuilder
Chlorion [990226,1
Chochín [971001,2
Chouan [990317,2
Choucas Choco Ka
Chouette Schuhu Schuifuit
Chough Ka Kauw
Chrusometris [961226,3
Chucho [010527,3
Chupalámparas 01A,17
Chut, Chutter, Kutter Koet
Cigüeñuela Klepper Steltkluut
Cisne Gekaperde Zwaan
Ciuffolotto [981206,1 01B,29
íñek Czyó(yk) Sijs
Clausrapp Woudraaf
Clod Bunting [001110,2
Clodhamer [001124,3
Coccai [010710,4 01B,6
Coccothraustes Kernbijter
Cochevis Kuifleeuwerik
Coch y berllan 01A,34,35

Cocle dokes Cokell dokes 00F,42
Codorniz Kwartel
Cogujada Kuifleeuwerik
Colefinch [980225,4
Colombe Schaloepe
Coot-footed Tringa Rosse Franjepoot
Corchiles [981116,3
Corlieu Corlys Lieuw
Cormorant Aalscholver
Corneja Corneille 01A,22
Cornwillen Kornigell [000325,4
coromandus Koereiger
Corr Corra [000424,4/0528,4
Coruz Landwulp [970404,4/980430,3
Cosmonetta [980128,2
Courlis Kliet Kuilder Lieuw
Crake Kraai Krakeend
Crécerelle Steenkrijter
Creeper Boomkruiper
Culbianco Witstaart
Cul-blanc Witgatje
Cur Curre Karein Krakeend
Curlew Kuilder Lieuw
Cymindis 01B,50
Dachsammer Witkruingors
Daker Hen Teapert
Dame [981206,2
Damklire Dammsnäppa Poelruiter
Damo-de-niue 01A,26
Datel Detel Djatel [000625,2
Devil-down-head Boomklever
Diable Diablotin Noddy
Diable de mer [980430,2
Dindon Kalkoen
Dipper Diver dompelaar Duiker
Dixhuit Kieviet
Doðra Trap
doliata [970831,1
Domherre [970706,3
Dompfaff [97011,6; 001226,1
Donnerpferd Ronneke-mere
Dopping dompelaar
Dotterel Totterik, Morinelplevier
Drake Drache [970618,6
Draw-water Putter
Duc Schuifuil
Ducherle Dukeloentje
Duck Ducker Duiker Inleiding
Dudek Hop
Dumsnut [970706,3
Dun Bird [970820,5
Dun Piddle [980209,4
Dunter Dunter-goose Dunbekmeeuw Eider
Eala Alk
Effarvatte Karrekiet
Effraie 01C,59
Egret Aigrette Reiger
Eichelhäher Heeger
Elbsch Ielfet Ylfete [000910,4
Elea Elorios Alk 00E,11
Elegug Heligog Alk [970209,2
Elk Zwaan
Émerillon Smeriglio Smelleken
Engirella Kwartelkoning

REGISTERS
Gaul Gagl [000910,4
Gaverhale Bokje
Gavia Roodkeelduiker Duiker [010227
Gavilán [000424,2/0830,3 00B,25
Gavión Gaviota Gaivota Duiker
Gazza [971022,1/1207,4 Ekster
Géan Reus-Vogel
Geirþrutr [990405,3
gelastes Dunbekmeeuw
Geocichla [980406,1
Gestättenschwalbe [971119,6
Gigerl 00E,7
Gimpel Haakbek [961226,4
Girlitz Ghierlitse
Gjerdesmett Tuinkruipertje
Gjøk Gauk Gök Gøg Koekoek
Gjuse Gjóðr Jo 00D,19/E,25
Glada Glead Glente Glee
Glaucous Gull Iiskob
Gluten [961129,5
Glutt Glottis 98L,22
Goat-head Grutto
Gobemouche 01A,34
Godwit Grutto
Goettreuse [980906,5
Goirfugel [980602,2
Gök Gjøk Gøg Gauk Koekoek
Göktyta Gauktita 00E,25 [001008,5
Goldammer Gors
Goldfinch Goudvink
Göling [981116,2
Gorgebleue Kraagtrap
Górlitsa Tortelduif [010520,1
Graculus Kraai
Grand-duc Oehoe [970807,4
Grasläufer Blonde Ruiter
Grasrägg [971001,3
Gratapalles Cirlgors
Gratsj Kraai
Gravand Bergeend
Grawer Gyfitz [980225,2
Grèbe Fuut
Greenshank Grünschenkel Grienskonk
Greylag Goose Grauwe Gans
Grey Plover Graauwe Plevier
Grieltrappe Trieltrappe Tsjokpoat
Groch Grock Krocher
Grôtjôchen [010408,3
Grotto [000927,1
Grouse Korhoen
Gruccione Bijeneter
Guêpier Bijeneter
Guerrero [971022,6
Gufo Ulekoffe
Guifette 98I23,27 [980920,2 Duiker
Guignard Morinelplevier [951126,1
Guincho [000424,1/0507,1; 00B,35
Gügger [981206,1
Gugler Guglvierhaus 00E,6
Gulb Gulbis Gûlswan
Gulbröstad Snäppa Wytboarstgril
Gulbug -buik
Guldtrast Goudlijster
gulo [010520,5
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Engoulevent [010610,2 -keel
Entenstösser [970722,1;990117,2
Enterich Gans Vogel Woerd [970618,6
Épeichette Épeiche Specht
Épervier Esprevier Brauwier Sperwer
Epouvantail Zwarte Stern
Erelis Erglis Arend 01B,8
Eringrioz [000830,2; 000910,2
Erismature Rosse Stekelstaart
Erle Ertla [990405,2 99C,5
Erne Arend
Erpel Raep-hoen
Escofle Escoufle Scoul [990117,2
Escribano Escrevedeira Schrieverik
Esplugabous Koereiger
Etourneau Staring
Fädemli [981206,1
Faggerfiis Tjiftjaf
Fauvette Fuvetje
Fealefor Fealofor Fjildlyster [001124,1
fedoa Grutto
Ferreirinha Smidje
fidipes fissipes [971001,1
Fieldfare Fjildlyster Vale Lijster Porseleinhoen
Filin [970807,4
Filipu [970820,1
Fiorràncio [010610,2
Fischione [970722,4
Fiskgjuse Fiske-juder [980602,4
Fjæreplytt [971119,3
Flachsfink Herel Vlasvink
Flagspette Flekspette [980602,4
Flæsketyr [971022,6
Fledermauskönig [010610,4
Flop Wing [990412,2;970519,4
Fluder [951014,1 Flutzwaan
Flußadler Rivierarend
Folca [980430,2
Fossgarfis [000830,6
Foulque Folaga Meerkoet Foulque
Freux Roek
Frigilla [000910,6
Frisone Frosone Frusone Frioen Beemer
Fuglekonge Goudhaantje
Fuinhados-juncos zb.970915,3
Fulkubbi Fuldkoppe Rottetetje [000723
Furfurio Kolfvink
Gabbiano Gavina Duiker
Gadwall Godwall Roeper [970217,3
Gafanhoto Gafetoun [000424,1
Gafeto Guifette Duiker
Gaivota Gaviota Duiker
galbinus [980518,1/0602,2
Galbula Watterkalf [980518,1
Gálka Ka
Gallus Kalle
Gambra (Perdrix) [990317,4
Gannett [970209,7
Ganot Kanoet
Garbenkrähe [970706,6
Gärdsmyg Tuinkruipertje
Garganey Zomertaling
Garrot [971207,3 99E,12
Gauk Gök Gøg Gjøk Koekoek
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Gylling [981116,2
Gyttjespik [970606,4
Haaf-aarre [990210,2/26,1
Haftirdill Haftyrðill [000226,3
Hahle Hail 01B,14
Halcón 01A,15
Halietor Halieus [990317,3
Halka Alk
Hämpling Hänfling Hemppo Hennepvink
Hampspik Hampspink [970618,3 97A,15
Hamsa Husa Gans
Handvark [980325,1/0406,1
Harefod [971105,1
Harfang Hasenvoet [951126,1 98K,8/L,17
Haubvogu Vlaamse Viesel
\vgl. Herefong
Havella [970209,4
Havorre [990226,1
Havrevimper [980602,5
Hawk Owl Sperweruil [990405,3
Hawk Swallow Wikelswel
Hay Suck [970318,2
Heergans Haeghelgans
Heidelerche Heydlerch Heileeuwerik
Heinotter Hannotter Earrebarre
Helegug Heligog Elegug 03A,15
Helmiatka Krooneend
Helorios 00E,11
Hercynia avis 01B,11
Herefong Hasenvoet 00F,5,22
Hermund [971105,1
Herrerillo Smidje
Hiddemecher [980309,4/15,1
Himbrimi jb981007 mb98J Ember-Vogel
Hirondelle rousseline Reade Swel
Hleapwince [970519,4/6;990412,2
Hobereau Hoberel Hobet Hobby Oebellawerk
Zwemer 01B,26,27,45
Hochequeue Ossenkneu
Höhlenente Bergeend
Holbrot [981206,2 98K,48
Holkrähe [981116,1; 98K,22,28
Holzjoggel [970618,1
Horbel [960731,9 Haarsnip
Hörfinka Herel
Hormiguero 01A,15
Horntaube Merelhoorn
Horn Arend, Merelhoorn
Horotuchil [961129,4 Duiker
Horsegiøg Ronneke-mere [000226,2
Horseman Ruiter [970416,3
Hósármány Sneeuwgans
Houpi Huiben
Hrafnsönd Zwarte Zee-eend
Hræ-svelgr [000723,4
Hraiwadubo Duif
Huitrier Oestervisscher
Huk [970807,4
Hummeldrossel [980602,3
Husa Kusi Gans
Hvítmáfur Iiskob
Hypotriorches [961129,6 01B,49
Hytt [980602,4
Ictérocephale [980315,2
Ielfet(u) Elbsch Ylfete [000910,4

Iktinos [990117,2;000424,2/0507,2
illas Koperwiek
Illwarsfogel [970509,6
incendiaria 01B,16
Insessores Roestvogels
Irisk [970706,3
Isländer [010425,3
Ixobrychus [960823,2/0917,3
Jackdaw Kauw Alk (2)
jadreca [000625,1
Jarebitsa Jerebica Jerube Raep-hoen
Järnsparv Jernspurv Smidje
Jarpi Järpe Jerpe Hjerpe Erpel Raephoen Hazelhoen
Jástreb v. sub Sperweruil
Jean-le-blanc [010610,3
Jeptiška Juffer (1)
JiÍice JiÍi ka JiÍik Mourik
Jo Gjod v. Gjuse
Jordgeit [000325,1/0416,2
Jud [970820,5
Juif [980325,2/0406,1
Kaja Ka
kakelik keklik [961226,1/970112,5
Kalasääski -kalastaja [000424,3
Kalin 01B,14
Kamílska ptitsa Struisvogel
Kanahaukka Havik
Karga Ka
Katogle Kattugle [001203,3
Katünger [980209,3 98B,11
Kauax Kauex [970706,1 Kaugek
Käukenühl [980209,3
Kauz Koet
Kavka Kawka Ka
Kejl-gaas Kolgans
Keleos [960628,4
Kepf [990405,1
Keptoesjka Steppekieviet
Kervari v. Alcaravão
Kestrel Steenkrijter
Kiiruna Kerune [971105,1
Kimnodsui [000910,1
Kindermelcker 01A,20
Kirmewe Kirrmöve Kermmeeuwtje
Kite Cíte Koet
Kittiwake Kutke-Gaap Drieteenmeeuw
Kiuru Chiruli [000507,2
Kjøtmeis [970915,3/1022,5
Kleiber Baumkleiber Boomklever [01A28]
Klipp Klubick [970509,4/0831,5
Kliwitken Kiwit [960731,6
Knipa Brilduiker [001110,4
Knip-okse [001110,4/24,3
Knot Knüllis Kanoet
Kobez Kobuz Roodpootvalk Havik [960516
Koekoesjka Kuka ka Koekoek
Koeksja [970424,3
Kókkux Koekoek
Kolios [961117,1
Koloios [961117,1
Kolumbos v. Columba Colymbus
Konglebit [960722,6a
Konjók [951219,1
Konopka Konopljanka Hennepvink

REGISTERS
Malvís Mauvis Mavis Koperwiek
Mamaira 01A,17 [010527,4
Manakin Mannikin Akkermannetje
Mandelkrähe [970706,6
mansuetus [000910,3
Marica [971022,1
Marouette Porseleinhoen 99B,59
Martin Sint-Maartensvogeltje [970128,7
Martin Martinet Huiszwaluw
Martin-Pêcheur Konings-Visscher
Martinet ros Brune Reager
Mås Måke Måge Meeuw Mok
Mashuw *Moßhuw Velduil
Maskonur Macareux Papegaaiduiker
Mason [970820,4
Masshuw [980225,3 98B,21
Mattknittzel Kanoet
Maubèche Kanoet
Mauersegler Gierzwaluw
Mauve Poule Kokshen [980406,2
Meadow Crake Miedkreaker
Meadow-lark Madelief
Mediterranean Gull Zwartkopmeeuw
Melyngurkle Kraagtrap
Menjo-mèco 01A,17
Merimetso [981206,2;990117,3
Merlin Smelleken
Merspecht Spechtmees
Meña P§le Piele [970404,3
Meñirbe Raep-hoen
Migliarino 99B,61
Miliaria Geerstkneu Grauwe Gors
Miloca Ruigpootuil [970404,5
Mire Drum Roerdomp
Mirgilgen [971022,2
Miteq Sujorartôq Eider
Moineau Monniksgier Paapje
molliceps [961129,2
Monachella Nonnetje
Mope [960722,6a;970706,3 Haakbek
Morkulla Markol
Mor-mes [990117,5
Mormon Papegaaiduiker
Morrel Hen Kokshen [980406,2
Mosquitero Bladkoning
Moßhuw Mashuw Velduil
Mouette Meeuw
Moutardier [980315,1
Mückenente [970217,3
Müllers Advokatenspecht [970424,2
Mullsnäppa [990117,4
Musari Musaro Muizerd
Muscipeta [980128,4
Mustalintu Zwarte Zee-eend
mustularis [971022,2
Musvåge Musvåk Músvákur Wiekel
Musvit [971022,6
Muuttohaukka [000528,3
Mysikrólik Goudhaantje
Naakka Ka
Natterhals Adderspecht
Nechuza v. Lechuza
Nessa Netta Nettion [970722,4
Night Reeler Snor
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Kopék [000716,3
Korax [971223,4
Kornigell Kernigel v. Cornwillen
Koroljòk Goudhaantje
Kos Kosu [990412,1
Kotilas [000507,1
Kraakspinte [980128,1
Krasavka Jufferkraan [001226,7
Krasnazobik Roestkleurige Strandlooper
Kraspjøt [971207,1
Krützvogel Kruisvink
Kúknos Cygnus Zwaan
Kúmindis v. Cymindis
Kungsfågel Goudhaantje
Kurlandczyk [970706,3
Kutter, Chutter, Chut Koet
Kvækerfinke Kweak
Kvidfogel [000830,5
Kyrkiouf [990117,1; 98L,17
Labbe [970404,2/16,5;000723,3/0927,1
Lahul Lahol [970404,5
Lanceolated Warbler Temmincks Rietzanger
Lapinpöllö Lappuggla Laplanduil
Lappskata Taigagaai
Lapsk Stiglitza Laplander
Lapwing Ljip [990412,2
Larventaucher Papegaaiduiker
Laukirbe Raep-hoen
Laverock Leeuwerik
Lavskrika Taigagaai [970509,3
Lechuza 99B,19;01A,20 [010527,3
Leichenhuhn Liekhönken [960731,6
Leiner Roeper [970217,3
Leivo(nen) Leeuwerik Lieveken [000424,3
Lestris Jager
Letreira 98B,20
Libane Livane [980518,4
Lily-trotters Jaçana
Linnet Linotte Frater Herel Tukker Vlasvink
Lintwhite Frater Tukker [970416,5
lithofalco Smelleken
Little Hawk Owl [990405,3
Lo Lóa Klieve Lieuw
Lobfinck Lohfinck Goudvink 01B,24
Lómur Loom Loon Loem Loeme [951029
Longspur Spreeuw
ºozówka Bosrietzanger
Lucheran 99;01A,20 [990317,2 010527,4
Lucidia Lucidius 01B,11,16
Lunda Lunde Lundi 99E,1 [010227,2
Lurvhals [980406,7
Lûsangel [970606,1/18,2 001203,3
Lutea [961129,4
ºyska Bonte Tapuit
Måge Måke Meeuw Mok
Mås Måke Måge Meeuw Mok
Macareux Papegaaiduiker
Maekregjod [001008,1
Máfur Meeuw
Magellanicus [980602,2
Magpie Alk (2) Bonte Tapuit Markolf
Maispecht Mey(s)specht Spechtmees
Malako-kraneus [961117,1
Mallard [970112,1
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Nocticorax v. Nycticorax 01B,50
Nonpareil Paapje
Norapjuka [970606,4
novalium [980225,2
Nycticorax Nachtraaf Nachtraven
Obriyeu Loubriyeu Brauwier
Occhiocotto Occhiorosso [010425,5
Ochsenögele [970606,4
Ocnus Oknos [000927,1
Odenswala Zwarte Ooievaar
Oedód Hop
Ogar’ Ohar Casarca Tadaar
Oiseau saint-martin [970128,7/10
Öldieb 01A,17 [010527,4
Old Squaw [001110,3
Òliba Òbila [010527,2; 0610,1
Olyksfogel Ulykkesfugl Ongeluksgaai
Orre Orrhane Orri Korhoen [001203
Ortugo-mêtra Kwartelkoning
Ortux Wortux Vartax Kwartel
Oscines [000920,1
Osma 00E,7,8
Osprey 01C,59
Ostrich Struisvogel
Ottebar otbär Earrebarre
Ousel Ouzel Merel
Ouwe Roser [980415,1/0602,1
Oxeije Koolmees
Papa-amoras Brummeldiefje
Papa-figos Papa-moscas 01B,24
Pardillo Patreel
Paris-Fogel Haakbek
Parrot [981206,1
Pastors Joke 00B,39
Pásztorgém Koereiger
Pato-branco Tadaar
Pâtre Patreelke
Pea-stripper [980315,3
Peeweep Peweet Peewit Ljip
Peganka Bergeend
Peltokana [000424,3
Peneireiro 01B,24
Penguin Pinguin Katuil [971001,5
Per Drikker [000723,3
Perico [990117,1
persicus (Charadrius) [980225,2
Per Smygar Tuinkruipertje
Pescatore del Re Konings-Visscher
Pesotsjnik v. sub Zanddrijver
Petrel Stormvogeltje
Pfaff Paapje
Phalaris Franjepoot [961215,6
Pheasant Fazant
Phoenix 01B,16
Phyllopneuste [990317,3
Pibeand Pipand Pfeifente Piiptjilling
Piccatarry Picke-ta Ikstern
Picchio Pic Pica Pico Picot Specht
Piccia ferro [971001,1
Pick Maw Pikmeeuw
Pick Tarnie Piksterretje
Piddle Pickle [980209,4
Pie bavarde v. sub Klapekster
Piewitz Piwek Piwitz Sifitz Ziefitz Ljip

Pigghaleseiler [990405,3
Pihle Pyle [970318,1/0404,3/0706,4
P§le 01B,8
Piovanello Plevier
Pique-boeuf Koereiger
Piro-piro Terek Terekruiter
Pispola Spipolet
Pitigoi 00A,20
Pivière Plevier
PlameÁák Flamingo [000310,5
Plesslein [971223,3
Pochard [951014,1 Tafeleend
Poche Schoffelaar Tafeleend
Poenotsjka 01A,22
Pomeranzenvogel Oraanje Liester
Pope Grauwe Klauwier, Paapje
Porrón Karein Tafeleend [970722,2
Poule de mer Kokshen
Poupa Pupaz| Puput Hop
Prærieløber Prärielöpare Blonde Ruiter
Præste-krave Froekie Kraagtrap
Privighetoare 99B,61
Proyer Korenspork
Psar Spreeuw
Puchacz [970807,4
Puck Puckeridge [010227,3
Puffin Poffoun 01A,32 [010710,4
Pulcinella di mare Papegaaiduiker
Puttock [980209,4
Pygmy Goose Dwerggans
Quattrocchi Brilduiker
Quebrantahuesos Lammergier
Quibo 98L,23
Quitter [970424,4
Rågeit Rågjed [000310,4/25,1
Rabaillet Baillet
Rache Rachus Racker [980602,1
Rackhals Raghals Pijlstaart
Radgås [980602,3
Raptor Grijpvogel Harpij
Rastas Rästas Rigó Drossel
Rauchswalbe Rookzwalber Schouwzwaalm
Re di Quaglie Kwartelkoning
Rebhuhn Raep-hoen
Reckholdervogel [960917,6
Redlag Reedlag Roodpoot [980415,1
Redshank Grienskonk Mathoen Tureluur
Red-rumped Swallow Roodstuitzwaluw
Redwing Oraanje Liester Roodvleer
Ree(ve) 00D,35; [980406,5
Reyezuelo Goudhaantje Vuurgoudhaan
Riabhag Riabhóg [000424,4
Ride Rita Drieteenmeeuw
Rikelju [990317,2
Rindill Winterkoning
ringvia [980309,2
Riska [970706,3
Rita Ride Drieteenmeeuw
Roadrunner Renvogel
Roberd Rowerdt [980701,1
Robin Readbreast Alk (2)
Rochier [980406,3
Roggmoor [970614,7
Rohrschwalm [970404,3

REGISTERS
Siblur Siffleur Schuifelaar
Siboc v. Xibeca
Sichler Zwarte Ibis
Sierpówka Turkse Tortel
Sillgrissla Alk
Siperiankuovi [971223,4
Sjøkutt Skoet
Sjø-orre [981206,2
Sjøtiur [981206,2
Sjtsjegól 01B,54B
Sjtsjógal’ 01B,54B
Sjtsjoer [960722,6a Bijeneter
Sjtsjráoes Stráoes Struisvogel
Skade Skata Ekster
Skait Bird Skaite [990405,4
Skallesluger [000716,2
Skarv Skarfur Aalscholver [960906,2
Skata Skade Ekster
Skitherre [970706,3
Skogssnäppa Skogsnipe Bosruiter
Skomager Schuhmacher Lapper(tje)
Skout Skuttock v. Scoot
Skrake [970706,5
Skrattmås Lachmeeuw
(Nöt)Skrika Heeger, Schriek
Skutulönd Tafeleend [970722,2
Slagfalk Slaghök 98L,17
Slavka 01B,15 [010425,4
Slev-and 98L,21; [990117,3
Slid-din-tid [971022,6
Sly Duck, Sly Goose Bergeend
Smeriglio Esmerilhao Smelleken
Smew Smient
Smokkeiket Schmockkeikel [000910,1
Snake-bird Adderspecht Draaihals
Snegír’ Sneeuwgans
Ðniegu»a [971001,4/22,3 Sn.gans
Snip-snap Tsaker
Snjófuglur [970509,5
Snöfågel Grijze Junco
Snö-skvirra [001008,1
Snösparf [981116,3
Solovéj Slavej S»owik Zwaluw
Solsort Susvort [000830,2; 000910,4
Soroka Sraka [970807,4/1022,2 Ekster
Sorokopoet [000206,2/0325,6
Souchet 00F,40 [001203,3
Souci Soucie [010710,3
Soulcie [010710,2
Sowa [990412,3
Spaltfuss [971001,1
Spánarspör Spaanse Mus
Spatz Spork Spreeuw
Spazzacamino Schiet-in-’t-vuur
Spence [010520,3
Sperck Spirk Spork
Spermologum Zaadkraai
Spiegel-meiss Koolmees
Spikgubbe [970618,3
Spi(n)k 97A,15[Blw.]
Spillkråka Kraaispecht
Spint Spint-fögel
Spitsberg-edderen [990226,1
Spitzkopf [010520,1
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Rohrweihe Rietwouw
Roitelet Goudhaantje Vuurgoudhaantje
Rooster Roestvogels
Rossignol 99B,61
Roßkuckuck [000927,2
Rötelschwalbe Reade Swel
Roupeau Nachtraaf
Roupie [990226,2
Rowerdt Roberd [980701,1
Rubythroat Roodkeelnachtegaal
Ruddy Duck Rosse Stekelstaart
Ruff [980406,6; v. Reeve
Rugde Raaf [980602,5 98F,7
Ruiseñor 99B,61
*Rukke 98F,7
Rundfugl [001029,1
ruscicola (Sylvia) [010425,4
Rüttelfalke Wiekel
Ryle [000723,1
Sag Chit Zaagbek
Säger Zaagbek
saltatrix Izabeltapuit
Samtente Fluweeleend
Sanderling [990405,2 99C,5
Sand Lark [970529,3
Sansonnet [990226,1
Sardengrasmücke Sardijnse Grasmus
Saulocker 01A,35
Sawbill Zaagbek
Scaper Tsaker
Scaup 00D,58
Scharbe Aalscholver
Schinkendew [971022,6
Schlappfittich [961101,3
Schmockkeikel v. Smokkeiket
Schmutzgeier Smutsgam Aasgier
Schnatterente [970217,5
Schuhmacher Skomager Lapper
Schuhu Chouette Schuifuit
Schwäderli [981206,1
scita (Sylvia) [010425,1
Scoot Scout Skout Skoet Zeekoet 00E,11
Scoter [951014,1 00E,11 02B,6
Scoul [990117,2
Screamer Schremer
Screech Owl Schriek
Scric Schriek
Sea Hen [980406,2
Sea-parrot [990117,1;981206,1
Sebellí v. Xebellí
Sedge Warbler v. sub Waterrietzanger
Sedmihlásek Zevenzanger [980809,4
Seisopugis Kwikstaart
Selning [990405,2 99C,5
Senegalus Sénégali [990226,3
Serene Sereno Sirena [980325,4
Sgarza Ralreiger
Sharp-tailed Sandpiper Sib. Strandloper
Shelduck Schildeend
Shore Bird Schoorzwaalf
Shoveler Lepelaar
Shrieker Schriek
Shrike Heeger, Schriek
Shufflewing [970831,5
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Spitzschwantz Pijlstaart
Spiziás 01B,50
Spochheigster [980209,2
Spove Spowe [001203,3
Spréo Spreeuw
Spruce Bird [960722,5b
Spur Spurk Spurv Spreeuw
Spurvehauk Spurvehøg Sperwer
Squacco Heron Ralreiger
Sraka Soroka Ekster
Stannel Stanniel Steengal
Star Finch [970618,3
Starta Sterste Spreeuw
Steinrapp Woudraaf
Steinschmätzer Steenbikker
Steinzeiserl Steenbarmpje
Steißfuß Fuut
stellaris (Ardea) [960416,5
Stendulp [971119,4
Stenskvätta Kwid
Sterngucker [970618,2
Sterpazzola [010425,4
Stieglitz Distelvink
Stint Stint
Stobodosky [971105,3
Stock Duck Stockente Stokduif 971105,3
Stolk Tolk [970529,5
Stonechat Roodborsttapuit
Stortzent [971001,4
Strakapoud v. Sorokopoet
Stranderla [970529,3;990405,2 Stienfink
Straumönd [980128,2 Harlekijneend
Strazdas Strazds Drossel
Strepsilas Steenloper
Strigiceps zb.971022,4
Strillozzo Grauwe Gors
Stroutho-Kamelos Struisvogel
Stummel(daum)-Möve Drieteenmeeuw
Stümmeli Doverik
Stylteløper Styltlöpare Steltkluut
subbuteo [961129,6
Suffuleno [981206,1
Sukalis [961022,4/1129,3/1215,5
Summer Dove Zomertortel
Sumpfrohrsänger Bosrietzanger
Svartbag [000927,2
Svenska Svenske 99F,3
Svirlitis Fluiter
Swan Zwaan
Swertling [000910,5
Swift Schierzwaluw
Swine Pipe [951029,1 00E,11
Swiristél’ Pestvogel
Ðwistun Piiptjilling
Ðwistunka [971022,5
Tågehest Tåkehest [000310,4
Talgmes Talgoxe Talgpikker Spekmaiske
Talgspik [001124,3
Tallbit Haakbek [960722,6a
Tammie Norie Papegaaiduiker
Tantalo Tantalus Nimmerzat
Tarin Tierijn Sijs
Tarro Tadaar
Tâterâq Drieteenmeeuw

Tatler Tattler Taats
Taubhorn Merelhoorn
Thorshane Thorshühnchen [970807,1
Thrasher Throstle Thrush Drossel
Tikka [000528,3
Tikli Distelvink
Tinnock Pimpelmees
Titlingr Tittlingur Tietleeurik
Titmouse Tietleeurik
Tod Bird Tordalk Tordmule Alk
Tokle Tolk
Tongue Bird Adderspecht
Topsy-turvy-bird Boomklever
Torcecuello Torcicollo Draaihals
Tordalk Tordmule Tod Bird Alk
Torlit Toerilik [001008,3
Törnskata Doorndraaier
Torsböle-almanack [970706,2
Tosse-fugl [971105,3
Totenvogel [960731,6
Toutinegra 01B,24
Tracz Zaagbek
Trast Trost Þröstur Drossel
Traquet Fitop Patreelke Steenbikker
Trice Finch [970606,2/18,2
Trieltrappe Grieltrappe Tsjokpoat
Triórches 01B,49
Trist Waaierstaartrietzanger
Trochilos [961129,1/1215,3
Trockilq [980430,3
Trolddrukke [980602,5 98F,7
Trollfugl 01A,21
Trollkäring [971105,1
Trombone Trombotto Roerdomp
Trugón Tortelduif
trunc/alis -orum [000507,3/28,2
Trut Iiskob
Tscharker Tsaker
Tsjavka Ka
Tsjíbis Ljip
Tsjegrava [960422,4/0501,3;970416,3
Tsjewitsja [000625,2 [Reuzenstern
Tuckert Tukker
Tuddelgratsch [960731,3;960917,7
Tufted Duck Toppereend
Turkey Kalkoen
Turkawka Turkse Tortel
Turma 02B,6
Tuttpütt Fuut
Twite Frater Tukker [970424,4
Txiio [971022,5
Uccello della madonna [970128,7
Ulykkesfugl Olyksfogel Ongeluksgaai
Umventshane [971001,1
Upis Uil [970807,4
Urdgås Urgås Steengans [000830,2
Urfugl Orre Korhoen
Urretxindor 99B,61
Urretxori 99B,27
Usignòlo 99B,61
Utenschwalb Zwarte Ooievaar
Våge Våk Vákur Wiekel
Våta-kaja [000830,4
Vákr Vákur Musvåk Wiekel 97A,23; 00D,5

REGISTERS
Vallpiga [000716,2
Varpunen Veréb Wrobel v. Vorobej
Vasière Modler-snep [971119,2
Vaspibe Vasspip [000830,4
Vedknarr 99F,1
Veirstiller Vederstillar [000325,4
Velvet Duck Velvet Scoter Fluweeleend
Venturon 98I,1
Vercellino Verzello [981206,1
Vestolk [970606,4
Videsparv Bosgors
Vigg Wigstaart
Vindfuk Wind Fucker [000325,4
Vipio [970128,2
Vitgumpsnäppa Wytboarstgril
V§t§tis 01B,8
Vitrac Vitrec Vitroc Fitop
Volpoca Vosgans [000310,1
Vorobej Wrobel [000424,3
Vråk Vákur 97A,23; 00D,5
Wacholderdrossel Kramsvogel
Wagtail Kwikstaart
Waldkauz Wâldûle
Waldrapp Woudraaf
Waldschwirrvogel Fluiter
Wallacker Wall Hacker Walduker
Warbler Fluiter
Warkengel Wariangle Hangwerck
Warvogel Varfågel [961215,5
Wavey [001124,3
Wegflecklin [010815,6 01B,39
Weidengückerlein [000910,2; 00E,7
Weizhäher [970706,6
Wendehals Draaihals
Wet-my-lips Kwartel
Wheatear Aarsvoet Witstaart
Whetile Watterkalf
Whinchat Wientapper [971119,4
Whistling Swan Fluitzwaan
White-rumped Sandpiper Wytboarstgril

Wicht Wichtel [970722,3
Widder [980602,5 991114,2
Wiedehopf Hop
Widgeon Wigeon Smient [970128,2
Wiggigel Witgückel 00E,7
Wiggle(r) Wiggezer Wikkia Wiekel
Willy pilot [981206,1
Wind Fucker v. Vindfuk
Windspof v. Spove 98L,23
Winter Wren Winterkoning
Wipstertz Wipstaart
Wipstiert [981116,1
Wisel Vlaamse Viesel
Wiselgen [971022,2
Wisemmertz Grijze Gors [001008,1
Wisperlein Fluiter
Witch(-storm) 01A,21
Wood-hall Woodwall Watterkalf
Woodpecker Wâldspjocht
Wren Winterkoning [000723,4
Wriand [990117,3
Wryneck Draaihals
Würger Würkengel Hangwerck Wurgert
Xebellí Sebellí [001029,6
Xema [970820,3/31,3
Xibeca Sibeca Siboc 01A,26 [010610,5
Xot Xuta [010527,3
Xuca Xuca-oli Xupa [010527,4
Xup Xut [010527,3
Ylfete Elbsch Ielfet [000910,4
Yrðling [990405,2 99C,5
Zafferano Solferaantje
Zasis Zoss 01B,8
Zaunkönig Winterkoning
Zimorodek Zimoródok IJsvogel
Zinzerle 98F,41; 01B,16
Zjerav Zjoerávl’ Kraanvogel
ðluva [990317,2
Zvirbulis [000424,3 Fluiter
Zviñdak Tjiftjaf [971022,5;990117,3

Register wetenschappelijke namen __________________________________________________________
Aegithalos caudatus Staartmees
Aegithalos c. caudatus z. sub Iesbeer
Aegolius funereus Ruigpootuil
Aegypius monachus Monniksgier
aegyptiacus z. Alopochen
aequinoctialis z. Procellaria
aeruginosus z. Circus
aethereus z. Phaethon
aethiopicus z. Threskiornis
affinis z. Aythya
affinis z. sub Britsche Kleine Mantelmeeuw
agricola z. Acrocephalus
Aix galericulata Mandarijneend
Aix sponsa Carolina Eend
Alauda arvensis Veldleeuwerik
alba z. Calidris, Crocethia
alba z. Egretta
alba z. Motacilla
alba z. Tyto
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aalge z. Uria
abdimii z. Ciconia
Acanthis linaria Barmsijs
Accipiter gentilis Havik
Accipiter nisus Sperwer
Acrocephalus agricola Veldrietzanger
Acrocephalus arundinaceus Grote Karrekiet
Acrocephalus caligatus Kleine Spotvogel
Acrocephalus dumetorum Struikrietzanger
Acrocephalus melanopogon Zwartkoprietzanger
Acrocephalus paludicola Waterrietzanger
Acrocephalus palustris Bosrietzanger
Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger
Acrocephalus scirpaceus Kleine Karrekiet
Actitis hypoleucos Oeverloper
Actitis macularia Amerikaanse Oeverloper
acuminata z. Calidris
acuta z. Anas
adamsii z. Gavia
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albellus z. Mergellus
albeola z. Bucephala
albicilla z. Haliaeetus
albicollis z. Ficedula
albicollis z. Zonotrichia
albifrons z. Anser
albifrons z. Sterna
alboniger z. Oenanthe
albus z. Casmerodius
Alca torda Alk (1)
Alcedo atthis IJsvogel
alchata z. Pterocles
alcyon z. Ceryle
Alectoris graeca z. sub Patrijs
Alectoris rufa Rode Patrijs
Alethe z. Eleonora’s Valk
alexandri z. Psittacula
alexandrinus z. Charadrius
Alle alle Kleine Alk
alle z. Alle
Alopochen aegyptiacus Nijlgans
alpestris z. Eremophila
alpina z. Calidris
alpinus z. Pyrrhocorax
althaea z. Sylvia
aluco z. Strix
americana z. Mareca
americana z. Melanitta
americana z. Mycteria
americanus z. Coccyzus
amurensis z. Falco
anaethetus z. Sterna
Anas acuta Pijlstaart
Anas americana z. sub Amerikaanse Smient
Anas carolinensis Amerikaanse Wintertaling
Anas clypeata Slobeend
Anas crecca Wintertaling
Anas discors Blauwvleugeltaling
Anas falcata z. sub Bronskopeend
Anas formosa Siberische Taling
Anas penelope z. sub Smient
Anas platyrhynchos Wilde Eend
Anas querquedula Zomertaling
Anas strepera z. sub Krakeend
Anhimidae z. sub Schremer
Anhinga z. sub Vogel
Anhingidae z. sub Roeipotigen
Anous minutus z. sub Noddy
Anous stolidus z. sub Noddy
Anous tenuirostris z. sub Noddy
Anser albifrons Kolgans
Anser anser Grauwe Gans
Anser brachyrhynchus Kleine Rietgans
Anser caerulescens Sneeuwgans
Anser erythropus Dwerggans
Anser fabalis Taigarietgans + z. sub Rietgans
Anser ferus z. sub Sneeuwgans, Wilde Gans
Anser hyperboreus z. sub Blauwe Gans
Anser indicus Indische Gans
Anser rossicus z. sub Toendrarietgans
Anser rossii Ross’ Gans
Anser serrirostris Toendrarietgans
anser z. Anser
Anthropoides virgo Jufferkraan

Anthus campestris Duinpieper
Anthus cervinus Roodkeelpieper
Anthus godlewskii Mongoolse Pieper
Anthus gustavi Petsjorapieper
Anthus hodgsoni Siberische Boompieper
Anthus petrosus Oeverpieper
Anthus pratensis Graspieper
Anthus richardi Grote Pieper
Anthus spinoletta Waterpieper
Anthus trivialis Boompieper
apiaster z. Merops
apivorus z. Pernis
apricaria z. Pluvialis
Aptenodytes forsteri z. sub Forsters Stern
Apus apus Gierzwaluw
Apus melba Alpengierzwaluw
Apus pallidus Vale Gierzwaluw
apus z. Apus
aquaticus z. Rallus
aquaticus z. sub Zwartbuikwaterspreeuw
Aquila chrysaetos Steenarend
Aquila clanga Bastaardarend
Aquila heliaca Keizerarend
Aquila nipalensis Steppearend
Aquila pomarina Schreeuwarend
Aquila rapax z. sub Steppearend
Ara macao z. sub Papegaaiduiker
arborea z. Lullula
arctica z. Fratercula
arctica z. Gavia
Ardea cinerea Blauwe Reiger
Ardea purpurea Purperreiger
Ardeirallus sturmii z. sub Rouwmees
Ardeola ralloides Ralreiger
Arenaria interpres Steenloper
arenarius z. Lanius
argentatus z. Larus
aristotelis z. Stictocarbo
arquata z. Numenius
arundinaceus z. Acrocephalus
arvensis z. Alauda
Asio flammeus Velduil
Asio otus Ransuil
assimilis z. Puffinus
ater z. Parus
Athene cunicularia z. sub Holenduif
Athene noctua Steenuil
atra z. Fulica
atratus z. Cygnus
atricapilla z. Sylvia
atricilla z. Larus
atrogularis z. Turdus ruficollis
atthis z. Alcedo
audouinii z. Larus
auratus z. Colaptes
aurea z. Zoothera
aureola z. Emberiza
auritus z. Nettapus
auritus z. Podiceps
autumnalis z. Dendrocygna
Aves z. sub Vogel
avosetta z. Recurvirostra
Aythya affinis Kleine Toppereend
Aythya collaris Ringsnaveleend
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Cacatuidae z. sub Kaketoe
cachinnans z. Larus
caerulescens z. Anser
caeruleus z. Elanus
caeruleus z. Parus
caesia z. Emberiza
Cairinini z. sub Gans
calandra z. Melanocorypha
calandra z. Miliaria
Calandrella brachydactyla Kortteenleeuwerik
Calandrella rufescens Kleine Kortteenleeuwerik
Calcarius lapponicus IJsgors
Calidris acuminata Siberische Strandloper
Calidris alba Drieteenstrandloper
Calidris alpina Bonte Strandloper
Calidris bairdii Bairds Strandloper
Calidris canutus Kanoetstrandloper
Calidris ferruginea Krombekstrandloper
Calidris fuscicollis Bonapartes Strandloper
Calidris maritima Paarse Strandloper
Calidris melanotos Gestreepte Strandloper
Calidris minuta Kleine Strandloper
Calidris minutilla Kleinste Strandloper
Calidris pusilla Grijze Strandloper
Calidris ruficollis Roodkeelstrandloper
Calidris temminckii Temmincks Strandloper
Calidris tenuirostris Grote Kanoet
californianus z. Geococcyx
caligata z. Hippolais
caligatus z. Acrocephalus
calliope z. Luscinia
Callipepla gambelii z. sub Sierlijke Stern
Calonectris borealis Kuhls Pijlstormvogel
Calonectris diomedea z. sub Brilstern
calvus z. Geronticus
Camaroptera z. sub Vogel
camelus z. Struthio
Campephaga z. sub Vogel
campestris z. Anthus
canadensis z. Branta
canadensis z. Grus
canadensis z. Sitta
canaria z. Serinus
cannabina z. Carduelis
canorus z. Cuculus
cantillans z. Sylvia
canus z. Larus
canus z. Picus
canutus z. Calidris
capense z. Daption
capensis z. Burhinus
capensis z. Phalacrocorax
Capitonidae z. sub Vogel
Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw
Caprimulgus ruficollis z. sub Marel
carbo z. Cepphus
carbo z. Phalacrocorax
Carduelis cabaret KLeine Barmsijs
Carduelis cannabina Kneu
Carduelis carduelis Putter
Carduelis flammea Barmsijs, Grote Barmsijs
Carduelis flavirostris Frater
Carduelis hornemanni Witstuitbarmsijs
Carduelis spinus Sijs
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Aythya ferina Tafeleend
Aythya fuligula Kuifeend
Aythya marila Toppereend
Aythya nyroca Witoogeend
Aythya valisneria Grote Tafeleend
Avis Indica z. sub Reus-Vogel
bairdii z. Calidris
balcanica z. Eremophila alpestris
barbatus z. Gypaetus
baroli z. Puffinus
Bartramia longicauda Bartrams Ruiter
bassana z. Sula
bassanus z. Morus
bernicla z. Branta
bewickii z. Cygnus
biarmicus z. Falco
biarmicus z. Panurus
bicolor z. Spreo
bitorquatus z. Rhinoptilus
blythii z. Onycognathus
Bombycilla cedrorum Lakvogel
Bombycilla garrulus Pestvogel
Bonasa bonasia Hazelhoen
bonasia z. Bonasa
bonelli z. Phylloscopus
borealis z. Calonectris
borealis z. Phylloscopus
borin z. Sylvia
Botaurus stellaris Roerdomp
brachydactyla z. Calandrella
brachydactyla z. Certhia
brachyrhynchus z. Anser
Branta bernicla Rotgans
Branta canadenis Canadese Gans
Branta hrota Witbuikrotgans
Branta hutchinsii Hutchins’ Canadese Gans
Branta leucopsis Brandgans
Branta nigricans Zwarte Rotgans
Branta ruficollis Roodhalsgans
brehmii z. Phylloscopus
bruniceps z. Emberiza
Bubo bubo Oehoe
Bubo virginianus Amerikaanse Oehoe
bubo z. Bubo
Bubulcus coromandus z. sub Koereiger
Bubulcus ibis Koereiger
Bucanetes githagineus Woestijnvink
Bucephala albeola Buffelkopeend
Bucephala clangula Brilduiker
Bucephala islandica IJslandse Brilduiker
Bucerotidae z. sub Vogel
Bucorvus leadbeateri z. sub Vogel
bullockii z. Icterus
Bulweria bulwerii Bulwers Stormvogel
bulwerii z. Bulweria
Burhinus capensis Dikkop
Burhinus oedicnemus Griel
Buteo buteo Buizerd
Buteo b. vulpines Steppebuizerd
Buteo lagopus Ruigpootbuizerd
Buteo rufinus Arendbuizerd
buteo z. Buteo
butleri z. Strix
cabaret z. Carduelis
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carduelis z. Carduelis
carolinensis z. Anas
carolinensis z. Dumetella
carolinensis z. Sitta
Carpodacus cassinii z. sub Steppeklapekster
Carpodacus erythrinus Roodmus
Carpodacus rubicilla z. sub Witoogeend
caryocatactes z. Nucifraga
Casmerodius albus Grote Zilverreiger
caspia z. Sterna
cassinii z. Carpodacus
Catharacta z. sub Grote Jager, sub Jager
caudacuta z. Chaetura
caudacutus z. Hirundapus
caudatus z. Aegithalos
Cecropis daurica z. sub Roodstuitzwaluw
cedrorum z. Bombycilla
Cepphus carbo z. sub Zwarte Zeekoet
Cepphus grylle Zwarte Zeekoet
Cercotrichas galactotes Rosse Waaierstaart
Cereopsini z. sub Gans
Certhia brachydactyla Boomkruiper
Certhia familiaris Kortsnavelboomkruiper
certhiola z. Locustella
cervinus z. Anthus
Ceryle alcyon Bandijsvogel
Cettia cetti Cetti’s Zanger
cetti z. Cettia
Chaetura caudacuta z. sub Stekelstaartgierzwaluw
Charadrius alexandrinus Strandplevier
Charadrius dubius Kleine Plevier
Charadrius hiaticula Bontbekplevier
Charadrius leschenaultii Woestijnplevier
Charadrius morinellus Morinelplevier
Chen caerulescens Sneeuwgans
Chen rossii Ross’ Gans
cherrug z. Falco
Chettusia gregaria Steppekieviet
Chettusia leucura Witstaartkieviet
Chionis z. sub Kokshen, IJspatrijs
Chlamydotis macqueenii Kraagtrap
Chlamydotis undulata z. sub Kraagtrap
Chlidonias hybridus Witwangstern
Chlidonias leucopterus Witvleugelstern
Chlidonias niger Zwarte Stern
Chloris chloris Groenling
chloris z. Chloris
chloropus z. Gallinula
chrysaetos z. Aquila
Chrysolophus pictus Goudfazant
chrysophrys z. Emberiza
cia z. Emberiza
Ciconia abdimii z. sub Wit Sprinkaanvoël
Ciconia ciconia Ooievaar
Ciconia nigra Zwarte Ooievaar
ciconia z. Ciconia
Cinclus cinclus Waterspreeuw
cinclus z. Cinclus
cinctus z. Parus
cinerea z. Ardea
cinerea z. Motacilla
cinereus z. Xenus
Circaetus gallicus Slangenarend
Circus aeruginosus Bruine Kiekendief

Circus cyaneus Blauwe Kiekendief
Circus macrourus Steppekiekendief
Circus pygargus Grauwe Kiekendief
ciris z. Passerina
cirlus z. Emberiza
Cisticola juncidis Graszanger
citreola z. Motacilla
citrinella z. Emberiza
citrinella z. Serinus
Clamator glandarius Kuifkoekoek
clanga z. Aquila
Clangula hyemalis IJseend
clangula z. Bucephala
clypeata z. Anas
Coccothraustes coccothraustes Appelvink
coccothraustes z. Coccothraustes
Coccyzus americanus Geelsnavelkoekoek
coelebs z. Fringilla
(coelebs) spodiogenys z. Fringilla
Colaptes auratus z. sub Goud-Vlerk
colchicus z. Phasianus
Colius z. sub Vogel
collaris z. Aythya
collaris z. Prunella
collurio z. Lanius
collybita z. Phylloscopus
Columba eversmanni Oosterse Holenduif
Columba livia Rotsduif
Columba oenas Holenduif
Columba palumbus Houtduif
columbarius z. Falco
columbianus z. Cygnus
columbinus z. sub Anatolische Woestijnplevier
communis z. Sylvia
concolor z. Corythaixoides
conspicillata z. Sylvia
Coracias garrulus Scharrelaar
corax z. Corvus
cornix z. Corvus
coromandus z. Bubulcus
corone z. Corvus
Corvus corax Raaf
Corvus cornix Bonte Kraai
Corvus corone Zwarte Kraai
Corvus dauuricus Daurische Kauw
Corvus frugilegus Roek
Corvus monedula Kauw
Corvus splendens Huiskraai
corylorum z. Gallina
Corythaixoides concolor z. sub Vogel
Cossypha heuglini z. sub Heuglins Meeuw
Coturnix coturnix Kwartel
coturnix z. Coturnix
crassirostris z. Orpheusgrasmus
crecca z. Anas
crepitans z. Psophia
Crex crex Kwartelkoning
crex z. Crex
crispa z. Pelecanus
cristata z. Galerida
cristatus z. Parus
cristatus z. Pavo
cristatus z. Podiceps
Crocethia alba Drieteenstrandloper
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Emberiza chrysophrys Geelbrauwgors
Emberiza cia Grijze Gors
Emberiza cirlus Cirlgors
Emberiza citrinella Geelgors
Emberiza hortulana Ortolaan
Emberiza leucocephalos Witkopgors
Emberiza melanocephala Zwartkopgors
Emberiza pusilla Dwerggors
Emberiza rustica Bosgors
Emberiza rutila Rosse Gors
Emberiza schoeniclus Rietgors
Emberiza spodocephala Maskergors
Empidonax z. sub Iembieter
enucleator z. Pinicola
epops z. Upupa
eremita z. Geronticus
Eremophila alpestris Strandleeuwerik
Eremophila a. balcanica z. sub Strandleeuwerik
Erithacus rubecula Roodborst
erythrinus z. Carpodacus
erythrogaster z. Phoenicurus
erythronotus z. Phoenicurus
erythrophthalmus z. Pipilo
erythropus z. Anser
erythropus z. Tringa
Eudocimus ruber z. sub Wulp
eunomus z. Turdus naumanni
europaea z. Sitta
europaeus z. Caprimulgus
Eurylaimidae z. sub Vogel
eversmanni z. Columba
excubitor z. Lanius
exilipes z. sub Witstuitbarmsijs
fabalis z. Anser
falcata z. Mareca
falcinellus z. Limicola
falcinellus z. Plegadis
Falco amurensis Amoervalk
Falco biarmicus Lannervalk
Falco cherrug Sakervalk
Falco columbarius Smelleken
Falco eleonorae Eleonora’s Valk
Falco lanarius z. sub Sakervalk & Lannervalk
Falco naumanni Kleine Torenvalk
Falco peregrinus Slechtvalk
Falco rusticolus Giervalk
Falco subbuteo Boomvalk
Falco tinnunculus Torenvalk
Falco vespertinus Roodpootvalk
familiaris z. Certhia
fasciatus z. Hieraaetus
fasciolata z. Locustella
feae z. Pterodroma
feldegg z. Motacilla
ferina z. Aythya
ferruginea z. Calidris
ferruginea z. Tadorna
ferus z. Anser
Ficedula albicollis Withalsvliegenvanger
Ficedula hypoleuca Bonte Vliegenvanger
Ficedula parva Kleine Vliegenvanger
flammea z. Carduelis
flammeus z. Asio
flava z. Motacilla
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crumeniferus z. Leptoptilos
cucullatus z. Raphus
Cuculus canorus Koekoek
cunicularia z. Athene
curruca z. Sylvia
cursor z. Cursorius
Cursorius cursor Renvogel
cyanea z. Passerina
cyanecula z. Luscinia svecica
cyaneus z. Circus
Cyanosylvia svecica z. sub Blauwborst
cyanurus z. Tarsiger
cyanus z. Parus
Cygnus atratus Zwarte Zwaan
Cygnus bewickii Kleine Zwaan
Cygnus columbianus Fluitzwaan
Cygnus cygnus Wilde Zwaan
Cygnus olor Knobbelzwaan
cygnus z. Cygnus
Daption z. anagram, sub Termen
Daption capense z. sub Onweersvogels
dauma z. Zoothera
daurica z. Hirundo
dauuricus z. Corvus
decaocto z. Streptopelia
delawarensis z. Larus
Delichon z. anagram, sub Termen
Delichon urbica Huiszwaluw
demersus z. Spheniscus
Dendrocopos major Grote Bonte Specht
Dendrocopos medius Middelste Bonte Specht
Dendrocopos minor Kleine Bonte Specht
Dendrocygna z. sub Fluiteend
Dendrocygna autumnalis z. sub Amerikaanse Smient
Dendroica auduboni z. sub Mirtezanger
Dendroica coronata Mirtezanger
Dendroica fusca z. sub Zwartkopzanger
Dendroica kirtlandii sub Noordse Boszanger
Dendroica striata Zwartkopzanger
deserti z. Oenanthe
Didus ineptus Dodo
Diomedea melanophris Wenkbrauwalbatros
diomedea z. Calonectris
discors z. Anas
domesticus z. Passer
dominica z. Pluvialis
dougallii z. Sterna
Dryocopus martius Zwarte Specht
dubius z. Charadrius
dubius z. Leptoptilos
Dumetella carolinensis z. sub Vogel
dumetorum z. Acrocephalus
duvaucelii z. Vanellus
eburnea z. Pagophila
Ectopistes migratorius Trekduif
Egretta alba Grote Zilverreiger
Egretta garzetta Kleine Zilverreiger
Elanus caeruleus Grijze Wouw
elegans z. Sterna
eleonorae z. Falco
Emberiza aureola Wilgengors
Emberiza bruniceps Bruinkopgors
Emberiza caesia Bruinkeelortolaan
Emberiza calandra z. sub Grauwe Gors
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flavipes z. Tringa
flavirostris z. Carduelis
flavissima z. Motacilla
fluviatilis z. Locustella
formosa z. Anas
forsteri z. Aptenodytes
forsteri z. Sterna
Francolinus francolinus z. sub Frankolijn
Francolinus icterorhynchus z. sub Heuglins Meeuw
francolinus z. Francolinus
frater z. Onycognathus
Fratercula arctica Papegaaiduiker
Fregatidae z. sub Fregatvogel
Fringilla coelebs Vink
Fringilla (coelebs) spodiogenys Afrikaanse Vink
Fringilla montifringilla Keep
frugilegus z. Corvus
Fulica atra Meerkoet
fulicarius z. Phalaropus
fuligula z. Aythya
Fulmarus glacialis Noordse Stormvogel
fulva z. Pluvialis
fulvus z. Gyps
funereus z. Aegolius
fusca z. Melanitta
fuscata z. Sterna
fuscatus z. Phylloscopus
fuscicollis z. Calidris
fuscus z. Larus
galactotes z. Cercotrichas
galbula z. Icterus
galericulata z. Aix
Galerida cristata Kuifleeuwerik
gallicus z. Circaetus
Gallina corylorum z. sub Hazelhoen
Gallinago gallinago Watersnip
Gallinago media Poelsnip
gallinago z. Gallinago
Gallinula chloropus Waterhoen
gallopavo z. Meleagris
Gallus gallus Haan
gallus z. Gallus
gambeli z. Parus
gambelii z. Callipepla
gambiensis z. Plectropterus
Garrulus glandarius Vlaamse Gaai
garrulus z. Bombycilla
garrulus z. Coracias
garzetta z. Egretta
Gavia adamsii Geelsnavelduiker
Gavia arctica Parelduiker
Gavia immer IJsduiker
Gavia stellata Roodkeelduiker
Gelochelidon nilotica Lachstern
genei z. Larus
gentilis z. Accipiter
Geococcyx californianus z. sub Renvogel
Geronticus calvus z. sub Kaalkopibis
Geronticus eremita Heremietibis
gigantea z. Leguatia
githagineus z. Bucanetes
glacialis z. Fulmarus
glandarius z. Clamator
glandarius z. Garrulus

Glareola maldivarum Oosterse Vorkstaartplevier
Glareola nordmanni Steppevorkstaartplevier
Glareola pratincola Vorkstaartplevier
glareola z. Tringa
Glaucidium passerinum Dwerguil
glaucoides z. Larus
godlewskii z. Anthus
gracilis z. Prinia
graculus z. Pyrrhocorax
graeca z. Alectoris
graellsii z. Larus
gravis z. Puffinus
gregaria z. Chettusia
gregarius z. Vanellus
grisegena z. Podiceps
griseus z. Limnodromus
griseus z. Puffinus
Grus canadensis Canadese Kraanvogel
Grus grus Kraanvogel
grus z. Grus
grylle z. Cepphus
gustavi z. Anthus
guttifer z. Tringa
gutturalis z. Irania
Gypaetus barbatus Lammergier
Gyps fulvus Vale Gier
gyrola z. Tangara
haemastica z. Limosa
Haematopus ostralegus Scholekster
Haliaeetus albicilla Zeearend
Haliaeetus leucoryphus Witbandzeearend
haliaetus z. Pandion
Harpia harpyja Harpij
harpyja z. Harpia
hartlaubii z. Larus
heliaca z. Aquila
Heteroscelus z. sub Taats
heuglini z. Cossypha
heuglini z. Larus
hiaticula z. Charadrius
Hieraaetus fasciatus Havikarend
Hieraaetus pennatus Dwergarend
Hierofalco z. sub Giervalk
Himantopus himantopus Steltkluut
himantopus z. Himantopus
himantopus z. Micropalama
Hippolais caligata Kleine Spotvogel
Hippolais icterina Spotvogel
Hippolais polyglotta Orpheusspotvogel
Hirundapus caudacutus Stekelstaartgierzwaluw
Hirundo daurica Roodstuitzwaluw
Hirundo rustica Boerenzwaluw
hirundo z. Sterna
hispanica z. Oenanthe
hispaniolensis z. Passer
Histrionicus histrionicus Harlekijneend
histrionicus z. Histrionicus
hodgsoni z. Anthus
Hoplopoterus spinosus Sporenkieviet
hornemanni z. Carduelis
hortensis z. Sylvia
hortulana z. Emberiza
hrota z. Branta
humei z. Phylloscopus
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Larus atricilla Lachmeeuw
Larus audouinii Audouins Meeuw
Larus cachinnans Pontische Meeuw
Larus canus Stormmeeuw
Larus delawarensis Ringsnavelmeeuw
Larus fuscus Baltische Mantelmeeuw
Larus genei Dunbekmeeuw
Larus glaucoides Kleine Burgemeester
Larus graellsii Kleine Mantelmeeuw
Larus hartlaubii z. sub Zilvermeeuw
Larus heuglini Heuglins Meeuw
Larus hyperboreus Grote Burgemeester
Larus ichthyaetus Reuzenzwartkopmeeuw
Larus marinus Grote Mantelmeeuw
Larus melanocephalus Zwartkopmeeuw
Larus michahellis Geelpootmeeuw
Larus minutus Dwergmeeuw
Larus novaehollandiae z. sub Zilvermeeuw
Larus philadelphia Kleine Kokmeeuw
Larus pipixcan Franlins Meeuw
Larus ridibundus Kokmeeuw
Larus sabini Vorkstaartmeeuw
leadbeateri z. Bucorvus
Leguatia gigantea Reus-Vogel
Leptoptilos crumeniferus Maraboe
Leptoptilos dubius z. sub Maraboe
Leptoptilos javanicus z. sub Maraboe
leschenaultii z. Charadrius
Lessonia rufa z. sub Woestijnplevier
leucocephala z. Mycteria
leucocephala z. Oxyura
leucocephalos z. Emberiza
leucogaster z. Sula
leucomela z. Oenanthe
leucophrys z. Zonotrichia
leucopsis z. Branta
leucopterus z. Chlidonias
leucorhoa z. Oceanodroma
leucorodia z. Platalea
leucoryphus z. Haliaeetus
leucura z. Chettusia
leucurus z. Vanellus
lichtensteinii z. Pterocles
Limicola falcinellus Breedbekstrandloper
Limicolae Steltloper(s)
Limnodromus griseus Kleine Grijze Snip
Limnodromus scolopaceus Grote Grijze Snip Limosa
haemastica z. sub Grutto
Limosa lapponica Rosse Grutto
Limosa limosa Grutto
limosa z. Limosa
linaria z. Acanthis
lineola z. Sporophila
littoralis z. sub Oeverpieper
livia z. Columba
lobatus z. Phalaropus
Locustella certhiola Siberische Sprinkhaanzanger
Locustella fasciolata z. sub Snor
Locustella fluviatilis Krekelzanger
Locustella lanceolata Kleine Sprinkhaanzanger
Locustella luscinioides Snor
Locustella naevia Sprinkhaanzanger
lomvia z. Uria
Lonchura z. sub Akkermannetje
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humiae z. Syrmaticus
hutchinsii z. Branta
hybridus z. Chlidonias
Hydrobates pelagicus Stormvogeltje
hyemalis z. Clangula
hyemalis z. Junco
hyperboreus z. Anser
hyperboreus z. Larus
hypoleuca z. Ficedula
hypoleucos z. Actitis
ibis z. Bubulcus
ibis z. Mycteria
ichthyaetus z. Larus
Icteridae z. sub Troepiaal
icterina z. Hippolais
icterorhynchus z. Francolinus
Icterus galbula Baltimoretroepiaal
Icterus bullockii z. sub Baltimoretroepiaal
ignicapillus z. Regulus
iliacus z. Turdus
immer z. Gavia
impennis z. Pinguinus
Indica z. Avis
indicus z. Anser
ineptus z. Didus
infaustus z. Perisoreus
inornatus z. Phylloscopus
interpres z. Arenaria
Irania gutturalis Perzische Roodborst
isabellina z. Oenanthe
isabellinus z. Lanius
islandica z. Bucephala
Ixobrychus minutus Woudaapje
Jacanidae z. sub Jaçana
jamaicensis z. Oxyura
javanicus z. Leptoptilos
jefferyi z. Pithecophaga
juncidis z. Cisticola
Junco hyemalis Grijze Junco
Jynx torquilla Draaihals
kennicotti (ssp) z. sub Noordse Boszanger
Ketupa zeylonensis z. sub Oeloe
kirtlandii z. Dendroica
krameri z. Psittacula
Lagopus lagopus Moerassneeuwhoen
Lagopus mutus Alpensneeuwhoen
lagopus z. Buteo
lagopus z. Lagopus
lanarius z. Falco
lanceolata z. Locustella
Lanius arenarius z. sub Izabelklauwier
Lanius collurio Grauwe Klauwier
Lanius excubitor Klapekster
Lanius isabellinus Daurische Klauwier
Izabelklauwier
Lanius meridionalis Zuidelijke Klapekster
Lanius minor Kleine Klapekster
Lanius pallidirostris Steppeklapekster
Lanius phoenicuroides Turkestaanse Klauwier
Lanius senator Roodkopklauwier
Lanius speculigerus z. sub Daurische Klauwier
lapponica z. Limosa
lapponicus z. Calcarius
Larus argentatus Zilvermeeuw
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longicauda z. Bartramia
longicaudus z. Stercorarius
Loxia curvirostra Kruisbek
Loxia leucoptera Witbandkruisbek
Loxia pytyopsittacus Grote Kruisbek
lugubris z. Parus
Lullula arborea Boomleeuwerik
Luscinia calliope Roodkeelnachtegaal
Luscinia luscinia Noordse Nachtegaal
Luscinia megarhynchos Nachtegaal
Luscinia svecica Blauwborst
Luscinia s. cyanecula z. sub Blauwborst
luscinia z. Luscinia
luscinioides z. Locustella
Lymnocryptes minimus Bokje
Lyrurus tetrix Korhoen
macao z. Ara
macqueenii z. Chlamydotis
macrourus z. Circus
macularia z. Actitis
magellanicus z. Spheniscus
major z. Dendrocopos
major z. Parus
maldivarum z. Glareola
Mareca americana Amerikaanse Smient
Mareca falcata Bronskopeend
Mareca penelope Smient
Mareca strepera Krakeend
marila z. Aythya
marina z. Pelagodroma
marinus z. Larus
maritima z. Calidris
martius z. Dryocopus
maura z. Saxicola
mauretanicus z. Puffinus
medius z. Dendrocopos
megarhynchos z. Luscinia
Melanitta americana Amerikaanse Zee-eend
Melanitta fusca Grote Zee-eend
Melanitta nigra Zwarte Zee-eend
Melanitta perspicillata Brilzee-eend
melanocephala z. Emberiza
melanocephala z. Sylvia
melanocephalus z. Larus
Melanocorypha calandra Kalanderleeuwerik
Melanocorypha yeltoniensis Zwarte Leeuwerik
melanoleuca z. Oenanthe
melanoleuca z. Tringa
melanophris z. Diomedea
melanopogon z. Acrocephalus
melanotos z. Calidris
Melopsittacus undulatus z. sub Uilekop
melba z. Apus
Meleagris gallopavo Kalkoen
meleagris z. Numida
Menura z. sub Vogel
merganser z. Mergus
Mergellus albellus Nonnetje
Mergus albellus z. sub Nonnetje
Mergus merganser Grote Zaagbek
Mergus serrator Middelste Zaagbek
meridionalis z. Lanius
Merops apiaster Bijeneter
Merops persicus Groene Bijeneter

Merops superciliosus z. sub Groene Bijeneter
merula z. Turdus
michahellis z. Larus
Microcarbo pygmeus Dwergaalscholver
Micropalama himantopus Steltstrandloper
migrans z. Milvus
migratorius z. Ectopistes
migratorius z. Turdus
Miliaria calandra Grauwe Gors
Milvus migrans Zwarte Wouw
Milvus milvus Rode Wouw
milvus z. Milvus
Mimus polyglottos Spotlijster
minimus z. Lymnocryptes
minor z. Dendrocopos
minor z. Lanius
minuta z. Calidris
minutilla z. Calidris
minutus z. Anous
minutus z. Ixobrychus
minutus z. Larus
mlokosiewiczi z. Tetrao
modularis z. Prunella
mollis z. Pterodroma
mollissima z. Somatera
monachus z. Aegypius
monachus z. Necrosyrtes
monedula z. Corvus
montanus z. Parus
montanus z. Passer
Monticola saxatilis Rode Rotslijster
Monticola solitarius Blauwe Rotslijster
Montifringilla nivalis Sneeuwvink
montifringilla z. Fringilla
morinellus z. Charadrius
Morus bassanus Jan-van-gent
Morus serrator z. sub Bassaangans
Motacilla alba Witte Kwikstaart
Motacilla cinerea Grote Gele Kwikstaart
Motacilla citreola Citroenkwikstaart
Motacilla feldegg Balkankwikstaart
Motacilla flava Gele Kwikstaart
Motacilla flavissima Engelse Kwikstaart
Motacilla thunbergi Noordse Kwikstaart
Motacilla yarrellii Rouwkwikstaart
motzfeldi (var.) Zwarte Zeekoet
muraria z. Tichodroma
Muscicapa striata Grauwe Vliegenvanger
musicus z. Turdus
mutus z. Lagopus
Mycteria americana z. sub Nimmerzat
Mycteria ibis Nimmerzat
Mycteria leucocephala z. sub Nimmerzat
naevia z. Locustella
nana z. Sylvia
naumanni z. Falco
naumanni z. Turdus
nebularia z. Tringa
nebulosa z. Strix
Necrosyrtes monachus z. sub Monniksgier
neglectus z. Phylloscopus
Neophron percnopterus Aasgier
Netta rufina Krooneend
Nettapus auritus z. sub Dwerggans
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paludicola z. Acrocephalus
palumbus z. Columba
palustris z. Acrocephalus
palustris z. Parus
Pandion haliaetus Visarend
Panurus biarmicus Baardmannetje
paradisaea z. Sterna
paradoxus z. Syrrhaptes
parasiticus z. Stercorarius
Parus ater Zwarte Mees
Parus caeruleus Pimpelmees
Parus cinctus z. sub Rouwmees
Parus cristatus Kuifmees
Parus cyanus Azuurmees
Parus gambeli z. sub Sierlijke Stern
Parus lugubris Rouwmees
Parus major Koolmees
Parus montanus Matkop
Parus palustris Glanskop
parva z. Ficedula
parva z. Porzana
Passer domesticus Huismus
Passer hispaniolensis Spaanse Mus
Passer montanus Ringmus
Passer salicicola z. sub Spaanse Mus
Passeriformes Zangvogels +z. sub Roestvogel
Passerina ciris z. sub Paapje
Passerina cyanea Indigogors
passerinum z. Glaucidium
Pavo cristatus Pauw
pelagicus z. Hydrobates
Pelagodroma marina Bont Stormvogeltje
Pelecanus crispus Kroeskoppelikaan
Pelecanus onocrotalus Roze Pelikaan
Pelecanus rufescens z. sub Pelikaan
pendulinus z. Remiz
penelope z. Mareca
pennatus z. Hieraaetus
percnopterus z. Neophron
Perdix perdix Patrijs
Perdix p. sphagnetorum Veenpatrijs
perdix z. Perdix
peregrinus z. Falco
Perisoreus infaustus Taigagaai
Pernis apivorus Wespendief
persicus z. Merops
perspicillata z. Melanitta
perspicillatus z. Phalacrocorax
Petronia petronia Rotsmus
petronia z. Petronia
petrosus z. Anthus
phaeopus z. Numenius
Phaethon aethereus Roodsnavelkeerkringvogel
Phalacrocorax aristotelis z. sub Kuifaalscholver
Phalacrocorax capensis Trekduiker
Phalacrocorax carbo Aalscholver
Phalacrocorax c. sinensis z. sub Grote Aalscholver
Phalacrocorax perspicillatus z. sub Stellers Eider
Phalaropus fulicarius Rosse Franjepoot
Phalaropus lobatus Grauwe Franjepoot
Phalaropus tricolor Grote Franjepoot
Phasianus colchicus Fazant
philadelphia z. Larus
Philomachus pugnax Kemphaan
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neumayer z. Sitta
niger z. Chlidonias
nigra z. Ciconia
nigra z. Melanitta
nigricans z. Branta
nigricollis z. Podiceps
nilotica z. Gelochelidon
nipalensis z. Aquila
nisoria z. Sylvia
nisus z. Accipiter
nivalis z. Montifringilla
nivalis z. Plectrophenax
noctua z. Athene
nordmanni z. Glareola
novaehollandiae z. Larus
novaeseelandiae z. sub Grote Pieper
noveboracensis z. Seiurus
Nucifraga caryocatactes Notenkraker
Numenius arquata Wulp
Numenius phaeopus Regenwulp
Numenius tenuirostris Dunbekwulp
Numida meleagris Parelhoen
Nyctea scandiaca Sneeuwuil
Nycticorax nycticorax Kwak
nycticorax z. Nycticorax
nyroca z. Aythya en z. sub Papegaaiduiker
obscurus z. Turdus
Oceanodroma leucorhoa Vaal Stormvogeltje
ochropus z. Tringa
ochruros z. Phoenicurus
ocularis z. Prunella
oedicnemus z. Burhinus
Oenanthe alboniger z. sub Humes Bladkoning
Oenanthe deserti Woestijntapuit
Oenanthe hispanica Westelijke Blonde Tapuit
Oenanthe isabellina Izabeltapuit
Oenanthe leucomela z. sub Bonte Tapuit
Oenanthe melanoleuca z. sub Blonde Tapuit
Oenanthe oenanthe Tapuit
Oenanthe pleschanka Bonte Tapuit
oenanthe z. Oenanthe
oenas z. Columba
olivaceus z. Vireo
olor z. Cygnus
onocrotalus z. Pelecanus
Onycognathus blythii z. sub Frater
Onycognathus frater z. sub Frater
orientalis z. Phylloscopus
orientalis z. Pterocles
orientalis z. Streptopelia
Oriolus oriolus Wielewaal
oriolus z. Oriolus
oryzivora z. Padda
ostralegus z. Haematopus
Otis tarda Grote Trap
Otus scops Dwergooruil
otus z. Asio
Oxyura jamaicensis Rosse Stekelstaart
Oxyura leucocephala Witkopeend
Padda oryzivora z. sub Vogel
Pagophila eburnea Ivoormeeuw
Palaeornis torquatus z. sub Halsbandparkiet
pallidirostris z. Lanius
pallidus z. Apus
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philomelos z. Turdus
Phoenicopterus roseus Flamingo
Phoenicopterus ruber z. sub Flamingo
phoenicuroides z. Lanius
Phoenicurus erythrogaster z. sub Witoogeend
Phoenicurus erythronotus z. sub Oosterse Holenduif
Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart
Phoenicurus phoenicurus Gekraagde Roodstaart
phoenicurus z. Phoenicurus
Phylloscopus bonelli Bergfluiter
Phylloscopus borealis Noordse Boszanger
Phylloscopus brehmii Iberische Tjiftjaf
Phylloscopus collybita Tjiftjaf
Phylloscopus fuscatus Bruine Boszanger
Phylloscopus humei Humes Bladkoning
Phylloscopus inornatus Bladkoning
Phylloscopus neglectus z. sub Grauwe Fitis
Phylloscopus orientalis Balkanbergfluiter
Phylloscopus plumbeitarsus Swinhoes Boszanger
Phylloscopus proregulus Pallas’ Boszanger
Phylloscopus schwarzi Raddes Boszanger
Phylloscopus sibilatrix Fluiter
Phylloscopus trochiloides Grauwe Fitis
Phylloscopus trochilus Fitis
Pica pica Ekster
pica z. Pica
pictus z. Chrysolophus
Picus canus Grijskopspecht
Picus viridis Groene Specht
pilaris z. Turdus
Pinguinus impennis Reuzenalk
Pinicola enucleator Haakbek
Pipilo erythrophthalmus z. sub -oog
pipixcan z. Larus
Pipra z. sub Akkermannetje
Pithecophaga jefferyi z. sub Arend
Platalea leucorodia Lepelaar
platyrhynchos z. Anas
Plectrophenax nivalis Sneeuwgors
Plectropterus gambiensis z. sub -wiek
Plegadis falcinellus Zwarte Ibis
pleschanka z. Oenanthe
Ploceidae z. sub Vogel
plumbeitarsus z. Phylloscopus
Pluvialis apricaria Goudplevier
Pluvialis dominica Amerikaanse Goudplevier
Pluvialis fulva Aziatische Goudplevier
Pluvialis squatarola Zilverplevier
Podiceps auritus Kuifduiker
Podiceps cristatus Fuut
Podiceps grisegena Roodhalsfuut
Podiceps nigricollis Geoorde Fuut
Podiceps ruficollis z. sub Dodaars
podiceps z. Podilymbus
Podilymbus podiceps Dikbekfuut
polyglotta z. Hippolais
polyglottos z. Mimus
Polysticta stelleri Stellers Eider
pomarina z. Aquila
pomarinus z. Stercorarius
Porphyrio porphyrio Purperkoet
porphyrio z. Porphyrio
Porzana parva Klein Waterhoen
Porzana porzana Porseleinhoen

Porzana pusilla Kleinst Waterhoen
porzana z. Porzana
pratensis z. Anthus
pratincola z. Glareola
Prinia gracilis z. sub Gestreepte Grasmusch
Procellaria aequinoctialis sub Onweersvogels
proregulus z. Phylloscopus
Prunella collaris Alpenheggenmus
Prunella modularis Heggenmus
Prunella ocularis z. sub Raddes Boszanger
Psittacidae z. sub Papegaai
Psittacula alexandri z. sub Halsbandparkiet
Psittacula krameri Halsbandparkiet
Psittacus z. sub Halsbandparkiet, Papegaai
Psophia crepitans z. sub Poepert
Pterocles alchata Witbuikzandhoen
Pterocles lichtensteinii z. sub Gestreepte Grasmusch
Pterocles orientalis Zwartbuikzandhoen
Pterodroma feae Gon-gon
Pterodroma mollis Donsstormvogel
Ptyonoprogne rupestris Rotszwaluw
Puffinus assimilis Kleine Pijlstormvogel
Puffinus baroli Canarische Kleine Pijlstormvogel
Puffinus gravis Grote Pijlstormvogel
Puffinus griseus Grauwe Pijlstormvogel
Puffinus mauretanicus Vale Pijlstormvogel
Puffinus puffinus Noordse Pijlstormvogel
Puffinus yelkouan z. sub Vale Pijlstormvogel
puffinus z. Puffinus
pugnax z. Philomachus
purpurea z. Ardea
pusilla z. Calidris
pusilla z. Emberiza
pusilla z. Porzana
pygargus z. Circus
pygmeus z. Microcarbo
Pyrrhocorax alpinus z. sub Klipkop
Pyrrhocorax graculus Alpenkauw + z. sub Klipkop
Pyrrhocorax pyrrhocorax Alpenkraai + z. sub Klipkop
pyrrhocorax z. Pyrrhocorax
Pyrrhula pyrrhula Goudvink
pyrrhula z. Pyrrhula
querquedula z. Anas
ralloides z. Ardeola
Rallus aquaticus Waterral
rapax z. Aquila
Raphus cucullatus Dodo
Recurvirostra avosetta Kluut
Regulus ignicapillus Vuurgoudhaan
Regulus regulus Goudhaan(tje)
regulus z. Regulus
Remiz pendulinus Buidelmees
Rhinoptilus bitorquatus z. sub Veldrietzanger
Rhodostethia rosea Ross’ Meeuw
richardi z. Anthus
ridibundus z. Larus
Riparia riparia Oeverzwaluw
riparia z. Riparia
‘risoria’ z. Streptopelia
Rissa tridactyla Drieteenmeeuw
rosea z. Rhodostethia
roseogrisea z. Streptopelia
roseus z. Phoenicopterus
roseus z. Sturnus

REGISTERS
solitarius z. Monticola
Somateria mollissima Eider
Somateria spectabilis Koningseider
spectabilis z. Somateria
speculigerus z. Lanius
sphagnetorum z. Perdix p.
Spheniscus demersus z. sub Keerkringvogel
Spheniscus magellanicus z. sub Reuzenalk
spinoletta z. Anthus
spinosus z. Hoplopterus, Vanellus
spinus z. Carduelis
splendens z. Corvus
spodocephala z. Emberiza
sponsa z. Aix
Sporophila lineola z. sub Paapje
Spreo bicolor z. sub Spreeuw
squatarola z. Pluvialis
stagnatilis z. Tringa
Steganopodes z. Roeipotigen
Steganopus z. sub Roeipotigen
stellaris z. Botaurus
stellata z. Gavia
stelleri z. Polysticta
Stercorarius longicaudus Kleinste Jager
Stercorarius parasiticus Kleine Jager
Stercorarius pomarinus Middelste Jager
Stercorarius skua Grote Jager
Sterna albifrons Dwergstern
Sterna anaethetus Brilstern
Sterna caspia Reuzenstern
Sterna dougallii Dougalls Stern
Sterna elegans Sierlijke Stern
Sterna forsteri Forsters Stern
Sterna fuscata Bonte Stern
Sterna hirundo Visdief
Sterna paradisaea Noordse Stern
Sterna sandvicensis Grote Stern
Stictocarbo aristotelis Kuifaalscholver
stolidus z. Anous
strepera z. Mareca
Streptopelia decaocto Turkse Tortel
Streptopelia orientalis Oosterse Tortelduif
Streptopelia ‘risoria’ Lachduif
Streptopelia roseogrisea z. sub Lachduif
Streptopelia turtur Zomertortel
striata z. Dendroica
striata z. Muscicapa
Strix aluco Bosuil
Strix butleri z. sub Humes Bladkoning
Strix nebulosa Laplanduil
Struthio camelus Struisvogel
sturmii z. Ardeirallus
Sturnus roseus Roze Spreeuw
Sturnus vulgaris Spreeuw
subbuteo z. Falco
subruficollis z. Tryngites
Sula bassana Jan-van-gent
Sula dactylatra z. sub Gent (3)
Sula leucogaster z. sub Gent (3)
superciliosus z. Merops
Surnia ulula Sperweruil
svecica z. Luscinia
Sylvia althaea z. sub Humes Bladkoning
Sylvia atricapilla Zwartkop
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rossicus z. Anser
rossii z. Anser
Rostratulidae z. sub Snip
rubecula z. Erithacus
ruber z. Eudocimus
ruber z. Phoenicopterus
rubetra z. Saxicola
rubicilla z. Carpodacus
rubicola z. Saxicola
rufa z. Alectoris
rufa z. Lessonia
rufescens z. Calandrella
rufescens z. Pelecanus
ruficollis z. Branta
ruficollis z. Calidris
ruficollis z. Caprimulgus
ruficollis z. Tachybaptus
ruficollis z. Turdus
rufina z. Netta
rufinus z. Buteo
rupestris z. Ptyonoprogne
rustica z. Emberiza
rustica z. Hirundo
rusticola z. Scolopax
rusticolus z. Falco
rutila z. Emberiza
sabini z. Larus
sabini z. Xema
Sagittarius serpentarius Secretarisvogel
salicicola z. Passer
sandvicensis z. Sterna
sarda z. Sylvia
saxatilis z. Monticola
Saxicola maura Aziatische Roodborsttapuit
Saxicola rubetra Paapje
Saxicola rubicola Roodborsttapuit
Saxicola torquata z. sub Bontrokkie, Roodborsttapuit
scandiaca z. Nyctea
schinzii z. sub Zuidelijke Bonte Strandloper
schoeniclus z. Emberiza
schoenobaenus z. Acrocephalus
schwarzi z. Phylloscopus
scirpaceus z. Acrocephalus
scolopaceus z. Limnodromus
Scolopax rusticola Houtsnip
scops z. Otus
Seiurus noveboracensis Noordse Waterlijster
senator z. Lanius
Serinus canaria Kanarie
Serinus citrinella Citroenkanarie
Serinus serinus Europese Kanarie
serinus z. Serinus
serpentarius z. Sagittarius
serrator z. Mergus
serrator z. Morus
serrirostris z. Anser
sibilatrix z. Phylloscopus
sibirica z. Zoothera
sinensis z. Phalacrocorax carbo
Sitta canadensis z. sub Boomklever
Sitta carolinensis z. sub Boomklever
Sitta europaea Boomklever
Sitta neumayer z. sub Rouwmees
skua z. Stercorarius
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Sylvia borin Tuinfluiter
Sylvia cantillans Baardgrasmus
Sylvia communis Grasmus
Sylvia conspicillata Brilgrasmus
Sylvia curruca Braamsluiper
Sylvia hortensis Orpheusgrasmus
Sylvia melanocephala Kleine Zwartkop
Sylvia nana Woestijngrasmus
Sylvia nisoria Sperwergrasmus
Sylvia sarda Sardijnse Grasmus
Sylvia undata Provençaalse Grasmus
Sylvietta z. sub Krombekstrandloper
Syrmaticus humiae z. sub Humes Bladkoning
Syrrhaptes paradoxus Steppehoen
Tachybaptus ruficollis Dodaars
Tadorna ferruginea Casarca
Tadorna tadorna Bergeend
tadorna z. Tadorna
Tangara gyrola z. sub -kop
tarda z. Otis
Tarsiger cyanurus Blauwstaart
temminckii z. Calidris
tenuirostris z. Anous
tenuirostris z. Calidris
tenuirostris z. Numenius
terrestris z. Trugon
Tetrao mlokosiewiczi z. sub Mongoolse Pieper
Tetrao tetrix Korhoen
Tetrao urogallus Auerhoen
Tetrastes bonasia Hazelhoen
Tetrax tetrax Kleine Trap
tetrax z. Tetrax
tetrix z. Tetrao
Threskiornis aethiopicus Heilige Ibis
thunbergi z. Motacilla
Tichodroma muraria Rotskruiper
tinnunculus z. Falco
torda z. Alca
Torgos tracheliotus z. sub Stork
torquata z. Saxicola
torquatus z. Palaeornis
torquatus z. Turdus
torquilla z. Jynx
totanus z. Tringa
tracheliotus z. Torgos
tricolor z. Phalaropus
tridactyla z. Rissa
Tringa erythropus Zwarte Ruiter
Tringa flavipes Kleine Geelpootruiter
Tringa glareola Bosruiter
Tringa guttifer z. sub Steppevorkstaartplevier
Tringa melanoleuca Grote Geelpootruiter
Tringa nebularia Groenpootruiter
Tringa ochropus Witgatje
Tringa stagnatilis Poelruiter
Tringa totanus Tureluur
trivialis z. Anthus
Trochilidae z. sub Boomkruiper
trochiloides z. Phylloscopus

trochilus z. Phylloscopus
Troglodytes troglodytes Winterkoning
troglodytes z. Troglodytes
Trugon terrestris z. sub Tortelduif
Tryngites subruficollis Blonde Ruiter
Turdus iliacus Koperwiek
Turdus merula Merel
Turdus migratorius Roodborstlijster
Turdus musicus z. sub Zanglijster
Turdus n. eunomus Bruine Lijster
Turdus n. naumanni Naumanns Lijster
Turdus obscurus Vale Lijster
Turdus philomelos Zanglijster
Turdus pilaris Kramsvogel
Turdus r. atrogularis Zwartkeellijster
Turdus r. ruficollis Roodkeellijster
Turdus torquatus Beflijster
Turdus viscivorus Grote Lijster
turtur z. Streptopelia
Tyto alba Kerkuil
ulula z. Surnia
undata z. Sylvia
undulata z. Chlamydotis
undulatus z. Melopsittacus
Upupa epops Hop
urbica z. Delichon
Uria aalge Zeekoet
Uria lomvia Dikbekzeekoet
Vanellus duvaucelii z. sub Sporenkieviet
Vanellus gregarius z. sub Steppekieviet
Vanellus leucurus z. sub Witstaartkieviet
Vanellus spinosus z. sub Sporenkieviet
Vanellus vanellus Kieviet
vanellus z. Vanellus
urogallus z. Tetrao
valisneria z. Aythya
vespertinus z. Falco
virescens z. Vireo
virginianus z. Bubo
virgo z. Anthropoides
viridis z. Picus
Vireo olivaceus Roodoogvireo
Vireo virescens z. sub Roodoogvireo
viscivorus z. Turdus
vulgaris z. Sturnus
vulpines z. Buteo buteo
Xema sabini z. sub Vorkstaartmeeuw
Xenus cinereus Terekruiter
yarrellii z. Motacilla
yelkouan z. Puffinus
yeltoniensis z. Melanocorypha
zeylonensis z. Ketupa
zimmermannae z. sub Valkbuizerd
Zonotrichia albicollis Witkeelgors
Zonotrichia leucophrys Witkruingors
Zoothera aurea Goudlijster
Zoothera dauma z. sub Goudlijster
Zoothera sibirica Siberische Lijster
Zosterops z. Brilvogel

Mijn oprechte dank aan allen die bijdragen hebben geleverd.
Met name en in het bijzonder dank ik:
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inbreng aan de correspondentie over vogelnamen tussen Herman, Jan
en mij; Henk Blok, Leidschendam, wiens ‘De Nederlandse vogelnamen’
een stimulans was; Theo Admiraal, Castricum, Ben en Corry van As,
Schiedam, voor lokale volksnamen alsmede waardevolle etymologische
literatuur, Wouter Bakker, De Bilt, Patrick Beirens, Zeebrugge (WVl),
Rob van Bemmelen, Uithoorn, Gijs van der Bent, Katwijk aan den Rijn,
Hans vd Berg, Wassenaar, Arnoud van den Berg en Cecilia Bosman,
Santpoort-Zuid, Gerald van Berkel, Amstelveen, dr. Dolf Boddeke,
Santpoort-Zuid, Leo Boon, Zandvoort, Jan Bos, Lelystad-Haven, André
Bosmans, Ranst (A), dr. W R P Bourne, Aberdeen (Scotland), dr. Dirk
Boutkan, Leeuwarden, Bernard Chauvet, Tours (France), Michel Desfayes, Fully (Suisse), Jan Doting †, Aalsmeer, Gerald Driessens, Lier (A),
dr. Siebren Dyk, Leeuwarden, dr. Kees, Marleen en Fanny Eigenhuis,
Kudelstaart, Rogier De Fraine †, Testelt (BB), Fryske Akademy, Leeuwarden, Sandra Gardeslen, Haarlem, o.a. voor programma-adviezen,
Hans van de Griendt, Den Bosch, dr. Dick en Gerdien Groenendijk,
Opheusden, Arnold & Rineke Gronert, Petten, Hans ter Haar, Lelystad,
Ria en Claudia van Harten, Uithoorn, dr. Kees Hazevoet, Lissabon, Jaap
van ’t Hof, Aalsmeer, Ico Hoogendoorn, Lelystad, Marc van Houten,
Baarn, Bart Ibelings, Bloemendaal, Edward van IJzendoorn, SantpoortZuid, Justin Jansen, Broekhuizenvorst, dr. Willem K Kraak, Bussum,
Prof. W B Lockwood, Reading, U.K, dr. Hans-Georg Maak, Göttingen
(Duitsland), Paul Marcus, Amsterdam, dr. Hubert Meeus †, Turnhout
(A), Peter L Meininger, Vlissingen, Dirk Moerbeek, Haarlem, Jacques
De Moor, Berlare (OVl), Roef Mulder, Groningen, Frank Neijts, Eindhoven, Aart en Heleen Noordam, Leiden, John R Odink, Amsterdam,
Rob Olivier, Voorschoten, Martin Olthoff, Groningen, Erik Oostwouder, Zoeterwoude, mijn ouders, Kees Ouwerkerk, Alblasserdam, dr. W J
J Pijnenburg, Leiden, Maarten Platteeuw, Alkmaar, Ernst Poorter, Lelystad, Jan Posthumus, Roden, Prof. Siemon Reker, Groningen, Joe van
Riet †, Bedford In. (USA), Jan Allex de Roos, Groningen, Kees Roselaar,
Alkmaar, Peter de Rouw, Zeist, George Sangster, Leiden, dr. A H
Schaars, Doetinchem, Peter van Scheepen, Wijk bij Duurstede, Trudy
en Jans Sikkens, Groningen, Reinder Smit, Dwingeloo, Walter Van
Spaendonk, Lier (A), Aad van der Spek, Lelystad, Vincent van der Spek,
Den Haag, George Sponselee, Hulst, Rob Sponselee, Vlissingen, Karel
Straatman, Amstelveen, voor het lenen van zijn antiquarische vogelboeken, Joop Swaab †, Amsterdam, Jaap Taapken †, Baarn, dr. Felicien
de Tollenaere, Warmond, die mij van waardevolle etymologische adviezen diende; Karel Tops, Lille (A), Karel Vandendorpe, Brugge (WVl),
Michel Veldt, IJsselstein, voor waardevolle ornithologische literatuur,
Frans Verburgt, Oegstgeest, Hein Verkade, Noordwijk, dr. Ruud Vlek,
Amsterdam, voor zijn literatuurbijdragen en discussies over historischornithologische aangelegenheden, Prof. K H Voous †, Huizen, voor vele
gegevens en zijn stimulerende brieven, Marian en Jan-Pieter Vrolijk,
Rijsenhout, Co en Monique van der Wardt, Vinkel, voor waardevolle
ornithologische literatuur, Prof. A A Weijnen, Malden (Gld), G Werck,
Tongeren-Nerem (BL), Leon Willems, Maastricht, R Willemsen, Biervliet, Dick Woets, Steenwijk, Daan Wolfskeel, Schagen, Vicky Van Den
Heede, Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, Universiteit Gent,
Gent (OVl).

Dutch Birding

De stichting Dutch Birding Association (DBA) is in 1979 opgericht en heeft
als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en
het documenteren van bijzondere waarnemingen. De belangrijkste activiteit
is de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding. Daarnaast beheert de DBA de
Dutch Birding-vogellijn (0900-BIRDING = 0900-2473464) waarop dagelijks
enkele malen actuele informatie wordt ingesproken over de aanwezigheid
van zeldzame, schaarse en opmerkelijke vogels in Nederland en soms daarbuiten. De website van de DBA biedt inzicht in alle activiteiten van de stichting. De DBA ondersteunt een landelijk systeem van semafoonhouders
waarmee bijzondere vogelwaarnemingen zeer snel en efficiënt bekend
kunnen worden gemaakt. Andere activiteiten zijn de jaarlijkse DBA-vogeldag
met lezingen, presentaties en een ‘vogelaarsmarkt’ en de jaarlijkse vogelweek – sinds 1986 elk najaar op Texel – waarbij vogelaars samenkomen om
bijzondere vogels te zoeken. De DBA publiceert naast het tijdschrift Dutch
Birding ook CD’s met vogelgeluiden en vogelboeken, zoals de Dutch Birding
Kenmerkengids (2002), en werkt samen met andere partijen aan bijzondere
uitgaven op ornithologisch gebied.
De DBA deelt de verantwoordelijkheid voor twee belangrijke ornithologische commissies met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Het
gaat om de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de
Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA).
Dutch Birding is een internationaal georiënteerd tijdschrift dat beoogt om
op zo aantrekkelijk mogelijke en op wetenschappelijk verantwoorde wijze
originele informatie te publiceren over in het wild voorkomende vogels. Het
tijdschrift richt zich – in volgorde van belangrijkheid – op Nederland, België,
West-Europa, het (West-)Palearctische gebied, het Aziatisch-Pacifische gebied en overige gebieden. De inhoud van Dutch Birding omvat in hoofdzaak
de herkenning, verspreiding en het voorkomen van zeldzame en schaarse
vogels, en de systematiek, taxonomie en naamgeving van vogels in het algemeen. Bijdragen kunnen ook betrekking hebben op algemene soorten en
op aspecten als gedrag, historie en bescherming. Het tijdschrift biedt een
platform voor auteurs uit Nederland en andere landen om hun kennis en
ervaringen te publiceren. Dutch Birding richt zich op ervaren vogelaars met
specifieke interesse voor de aangegeven onderwerpen maar probeert deze
onderwerpen voor een breed publiek van vogelaars toegankelijk te maken. Het
tijdschrift publiceert in het Engels en Nederlands en zorgt dat zoveel mogelijk essentiële informatie voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk is.
Dutch Birding is één van de toonaangevende Europese tijdschriften over
(zeldzame en schaarse) vogels en onderscheidt zich van min of meer vergelijkbare tijdschriften in binnen- en buitenland door een zeer verzorgde vormgeving, een hoge reproductiekwaliteit en een scherp oog voor nieuwe
ontwikkelingen in de ornithologie, met name op het gebied van herkenning,
verspreiding en voorkomen en systematiek. Sinds de eerste jaargang in 1979
heeft het tijdschrift in 25 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt, zowel
in kwaliteit van productie en inhoud als in kwantiteit. Ooit begonnen als
kwartaaltijdschrift, verschijnt Dutch Birding inmiddels al 12 jaargangen
lang zes keer per jaar. De laatste jaren schommelt het totale aantal pagina’s
in een jaargang rond de 400 en wordt per jaargang een vergelijkbaar aantal
kleurenfoto’s gepubliceerd.
Alle activiteiten van de DBA en Dutch Birding zijn vrijwel geheel afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers.
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