
hoek van 90° en de spiraal zich dus ver
der in zijdelingse richting over het blad 
ontwikkelde, waardoor de aanleg van het 
eerste „bouwsel" voor de waarnemer zicht
baar bleef. 
Uit het feit. dat de Wulk ook op dit ge
heel andere substraat eenzelfde methode 
volgt, mogen we concluderen, dat we niet 
te maken hebben met aanpassingen aan 
het substraat maar dat de Wulk, zéér 
duidelijk, bepaalde regels volgt, waarbij 
kleinigheden, die naar ons inzicht gemak
kelijk zouden kunnen worden overwon
nen, ingrijpende wijzigingen kunnen aan
brengen in de r i c h t i n g van de actie. 
W e hebben dit beginsel gevonden bij de 
wespen, teruggevonden bij honingbijen, 
later geconstateerd voor de bouw van 
zwaluwen en lijsterachtigen. Het kardinale 

Iedereen weet hoe de Koekoek aan zijn 
naam komt. Vogelliefhebbers kunnen zo 
een aantal vogelsoorten opnoemen, die ook 
hun naam aan hun karakteristieke roep 
te danken hebben. De onvolprezen serie 
grammofoonplaten „Hoor de Vogels" van 
H. Traber en ook de kort geleden door de 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Vogels uitgegeven plaat „Het Naar-
dermeer" geven ons volop gelegenheid op 
de betekenis van de onomatopeeën in de 
naamlijst van onze avifauna te letten. Ook 
Witherby's „Sound Guide to British Birds" 
is zeer de moeite van het aanhoren waard. 
Persoonlijk vind ik in deze laatste uitgave 
het eerste deel met de „grote" vogels (non-
passeres) het leerzaamste, omdat we hier 
ons gehoor kunnen scherpen op geluiden 

punt, dat gemakkelijk wordt overzien, ligt 
in het voor ons zéér geringe, maar voor 
de betrokken dieren blijkbaar uiterst grote 
verschil tussen het plaatsen van de eerste 
bouwpartikels, die op een „leeg" substraat 
komen, en de kort daarop volgende, die 
tegen het „bouwsel" moeten worden ge
plaatst. De situatie en de wetten van het 
bouwsysteem bepalen dan vaak tegelijk 
met de keuze van de bouwplaats de eind-
grens van het bouwsel. Het is dan ook 
aan de situatie te wijten, dat het laatst 
besproken groepje kapsels zo klein bleef. 
Ik stel mij voor een grondige studie te 
maken van het „grote" nest aan de andere 
zijde van het thallus. Mocht dit een be
langrijke aanvulling opleveren dan hoop 
ik de lezers daarvan op de hoogte te 
stellen. 

van vogels die wij niet zo vaak in onze 
onmiddellijke omgeving kunnen beluiste
ren. Toen ik onlangs een inleidend praatje 
bij deze platen voorbereidde, viel het mij 
voor het eerst op, dat er onder onze vo-
gelnamen veel meer onomatopeeën voor
komen, dan je zo op het eerste gehoor 
zou denken. Hieronder volgt een lijstje, 
waarin bij de samengestelde vogelnamen 
het klanknabootsende deel cursief is gezet. 

Kwak 
Wottdaapje ( = Wouwaapje) 
Roerdomp 
Krakeend 
Smient 
.Rofgans 
A'orhoen 

Collega's van de Koekoek 
Welke voo/elsoorten heten — in het Nederlands — naar hun roep? 

T. LEBRET. 
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Patrijs 
Kwartel 
Meerkoet 
Kievit 
Wulp 
Grutto 
Tureluur 
/Canoe^strandloper 
Kluut 
Griel 
Tortelduif 
Koekoek 
Oehoe 
Gf'erzwaluw 
Hop 
Boompicpcr (idem Duinpieper. Graspieper, 

Snor 
Grote karekiet (idem 
Tjiftjaf 
Sijs 
Kneu 
Vink 
Keep 
Wielewaal 
Raaf 
Kraai 
Kauw 

Kleine karekiet) 

Dat zijn er niet minder dan vierendertig. 
Hierbij valt op te merken, dat „Patrijs" 
eigenlijk geen zuivere onomatopee is, dat 
wil zeggen het is een indirecte. Het thans 
gebruikte woord is ontstaan uit het oudere 
„perdrijs", dat voorkomt in het „Placaet 
opt stuck vande wildernisse" van 27 maart 
1502. In een placaat van 1595 is echter 
al sprake van „Patrijsen". Stellig is „per
drijs" een vcrhollandsing van het franse 
..perdrix" en dit woord is een uitstekende 
weergave van het knerpende gekras van 
een Patrijs-haan. Intussen zijn een en 
twintig van deze vier en dertig vogel
soorten g e e n z a n g v o g e 1 s. Bij 

de zangvogels met hun fraaie zangstrofen 
is er blijkbaar minder aanleiding om een 
naam aan het geluid te ontlenen. Het zijn 
juist de vogelsoorten met een korte roep 
van één, ten hoogste twee lettergrepen. 
die daardoor „naam maken". 
Bovenstaand lijstje is waarschijnlijk niet 
volledig. Indirecte samenhang met het ge
luid is er bij het woord „Buizerd", dat 
buis-erd zou geweest zijn. Buis is een oud 
woord voor kat en inderdaad maakt de 
Buizerd een miauwend geluid. Voor de 
juistheid van deze samenhang zou ik ech
ter niet durven instaan. 
Curieus is het woord Bokje, waarmee een 
kleinere neef van de Watersnip wordt 
aangeduid. Het Bokje (Lymnocryptes mi
nimus) maakt in zijn doortrekgebied. waar
bij ook ons land behoort, zelden geluid. 
Ik meen dan ook te mogen aannemen dat 
ten tijde van het ontstaan van deze naam 
geen duidelijk beeld omtrent het soortbe
grip bestond, zodat de Watersnip (Gal-
linago gallinago) die wél geluid maakt en 
de kleinere snippesoort, het Bokje, hier 
door elkaar gehaald zijn. Immers het „bla
ten". het geluid dat de Watersnip voor
namelijk in de broedtijd maakt door in 
duikvlucht de gespreide buitenste staart-
pennen in trilling te brengen, doet denken 
aan het geblaat van een lammetje, geitje 
of... bokje ! Men vergelijke de friese naam 
voor de Watersnip: „waerlaemke" ( = 
weerlammetje) en de Duitse naam voor 
deze soort: ..Himmelsziege". Eigenlijk had 
de Watersnip dus Bokje moeten heten. 
De heer K. Zweeres was zo vriendelijk, 
mij er op te attenderen, dat de naam 
Woudaapje officieel werd erkend op aan
dringen van wijlen Prof. Swaen, die de 
mening was toegedaan, dat „Woud" sloeg 
op het moerasbos, dat oudtijds het biotoop 
van de soort gevormd kan hebben. Te
genwoordig broedt de soort hier te lande 
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echter in verlandingsveen in door verve
ning ontstane plassen. Ook de buiten
landse broedplaatsen die ik ken (Camar-
gue, la Dombes, Untersee, Neusiedler 
See) zijn veel „kaler" dan de „wouden" 
in Nederland vermoedelijk zijn geweest. 
Men zie hiervoor „Over de plaatsnamen 
met het bestanddeel Woud en hun betrek
king tot de bodemgesteldheid" van Prof. 
Dr. C. H. Edelman (1954) in Bijdragen 
en Mededelingen der Naamkundecommis-
sie van de Kon. Ned. Akad. van Weten
schappen te Amsterdam, VIL Maar het 
is natuurlijk mogelijk dat de hedendaagse 
biotopen van het Woudaapje zowel hier 
als elders in Europa marginaal zijn en dat 
het hoofdbiotoop van de soort wel dege
lijk door de „wouden" werd gevormd. 
Twee andere bedenkingen tegen de me
ning van Prof. Swaen zouden kunnen zijn, 
dat ten tijde van het bestaan der „wou-

In De Levende Natuur van januari 1963, 
blz. 15 en 16, geeft Drs. C. J. Verhey een 
overzicht over de steurvangsten in de Ne
derlandse wateren na 1931. Hiervan zijn 
er drie afkomstig uit de Noordzee, twee 
uit de Waddenzee en de overige uit de 
binnenwateren. 
Aan de hand van de gegevens uit het 
journaal van het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee te Den Helder is het 
mogelijk deze lijst met 19 waarnemingen 
uit te breiden. Helaas zijn hiervan lang 
niet altijd alle gegevens betreffende de 
vangst opgenomen, zodat van enkele 

den " men zich nog niet met het benoemen 
van vogels bezighield en dat men in die 
tijd nog geen aapjes kende. Ik blijf dan 
ook de voor de hand liggende onomatopee
verklaring waarschijnlijk vinden. 
Maar wij zijn geleidelijk op het gebied 
der speculaties gekomen. Het is verleide
lijk om verder te zoeken; zou Fitis een 
onomatopee zijn ? Zou de Cirlgors mis
schien naar zijn wat knerpende geluid ge
noemd zijn ? Een woord als „Wouw" 
kan ook een klanknabootsing zijn. Een 
terrein op zichzelf vormen de streekna-
men. Zo wordt in Noordbrabant de Spot
vogel „Kateluut" genoemd, een geluid dat 
in de gezellig opschepperige zang van 
deze imitator vaak voorkomt. 
Wie maakt eens een tabel waarin alle 
onomatopeeën in het Nederlands, in de 
Nederlandse streeknamen en in de mo
derne talen naast elkaar staan ? 

waarnemingen slechts zeer summiere bij
zonderheden bekend zijn. Dit doet echter 
niets af aan het feit, dat de Steur op de 
betreffende datum is gevangen c.q. waar
genomen. 
Ook deze waarnemingen heb ik in chro
nologische volgorde opgenomen om het 
overzicht te vergemakkelijken. 

17 Juni 1933: 1 ex. gevangen bij de Zui-
derhaaks; nadere gegevens ontbreken. 

22 Juni 1933: 1 ex. eveneens van bij de 
Zuiderhaaks. gevangen op 8 vadem 
diepte. 

Nogmaals het voorkomen van de Steur 
(Acipenser sturio) in Nederland na I^JI 

T. w . JOOSTEN. 
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