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Het Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen (verder Vogeln.) is een 
fraai uitgevoerd instructief woordenboek, laat dat vooropgesteld zijn. Het geeft rijkelijk ornithologische 
informatie en is even rijkelijk voorzien van historische documentatie, maar ook - en dat zal de hoofdmoot 
van mijn bespreking vormen � bevat het de etymologieeën van onze (Friese en Nederlandse) 
vogelnamen. Daarmee is Vogeln. min of meer als de opvolger te beschouwen van Henk Blok & Herman 
ter Stege, De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis, eigen beheer 1995 (nu in de derde, verbeterde 
druk 2004). Want hoewel deze beide laatstgenoemde auteurs onder de CIP-gegevens de trefwoorden 
vogels en etymologische woordenboeken hebben laten opnemen, was hier van een echt etymologisch 
woordenboek eigenlijk geen sprake. Met verklarend en vergelijkend woordenboek is de feitelijke inhoud 
beter beschreven. Het echte etymologische werk vormt dan ook meteen het eerste grote verschilpunt 
tussen Eigenhuis en Blok & Ter Stege, een ander opvallend verschil is de historische documentatie en 
een derde de index van volksnamen, die weer wel in Blok & Ter Stege staat, maar waarvan de auteur 
helaas heeft afgezien. Dat maakt zijn boek toch echt minder bruikbaar als zelfstandig naslagwerk. In 
Vogeln. confonteert de auteur ons met de grote vrijblijvendheid waarvan vele etymologieën van 
vogelnamen getuigen. Het idee is dan deze vele etymologische gissingen te toetsen aan de 
ornithologische feiten, door de nauwe samenhang tussen het woord en de zaak in het centrum van het 
onderzoek te plaatsen. 

Er zijn echter twee in het oog springende zaken die het etymologiseren van vogelnamen 
bemoeilijken, t.w. identificatie en onomatopeeën.    
 
Identificatie 
Iedereen zal begrijpen dat een roodpootvalk genoemd is naar zijn (oranje)rode poten en zo is het 
benoemingsmotief voor iedereen duidelijk. Maar bij een vogelnaam als smient wordt het 
benoemingsmotief al wat ondoorzichtiger. Is de naam smient (< smee-eend �kleine eend�) passend voor 
een vogel die niet de kleinste eend is? Anders gezegd, waarom kiest men voor een naam �kleine eend� als 
er in hetzelfde gebied nog kleinere eendensoorten zijn, zoals de taling? Vogeln. p. 472-3 komt dan ook tot 
de conclusie dat de naam smient oorspronkelijk mogelijk juist voor deze taling gegolden moet hebben. 
Kortom, als de naam smient een smient aanduidt, is de etymologie fout of althans niet voor de hand 
liggend, als de etymologie goed is, wordt met smient niet de smient, maar de taling aangeduid. Het zal 
duidelijk zijn dat dit soort beslissingen over de al dan niet juistheid van de etymologie een grondige kennis 
van de namen en de vogels vereist, alvorens men met het afwegen van de verschillende geopperde 
etymologieën kan beginnen. Wanneer duidelijke gegevens over de vogel ontbreken of de etymologie niet 
doorzichtig is (zoals bij smient), blijft de etymoloog met een groot grijs gebied aan ondoorzichtige gevallen 
zitten. 
 
Onomatopeeën 
Zo mogelijk nog gladder is het terrein der onomatopeeën, namen van vogels gebaseerd op het 
veronderstelde geluid dat ze maken. Een kanarie heeft de bijnaam piet(je) omdat hij voortdurend piet-piet 
roept. In de Angelsaksische wereld heet hij tweetie, blijkbaar omdat hij daar tweet-tweet roept; 
Nederlandse koeien loeien boe, Engelse koeien meuh. Wellicht is het zo dat ervaren ornithologen 
bedreven zijn in de perceptie en weergave van vogelgeluiden, de gemiddelde mens is dat niet. En 
aangezien de naamgeving van veel vogelnamen in het verre verleden is geschied, mogen we aannemen 
dat ervaren ornithologen daar zelfs niet eens een marginale rol in vervuld hebben. Het blijft dus gissen 
van welk geluid precies de onomatopoëtische vogelnaam een weergave is. 
Hoever dit kan gaan, blijkt bijvoorbeeld op p. 111 s.v. Casarca: �Kazarka is een prachtige onomatopee, 
want het geeft fraai het geluid van een troep Rotganzen weer.� 
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Ondanks deze twee enorme handicaps is de auteur erin geslaagd een overzichtelijk betoog over de 
verschillende etymologische mogelijkheden en onmogelijkheden te presenteren. Naast de 
zaakgeschiedenis, de kennis van de hedendaagse situatie m.b.t. de vogels, staan hier de 
woordgeschiedenis en de reconstructie van voor-Germaanse bestanddelen met hun betekenissen. Dat is 
een grote vooruitgang. Naar mijn mening schiet de auteur echter op dit laatste punt te ver door naar de 
andere kant. Natuurlijk zijn de gebruikers van een etymologisch woordenboek van de vogelnamen 
nieuwsgierig naar de etymologie van raaf, vink, mus, smient, dodaars, kluut, specht en dergelijke, maar 
als gezegd, de naam roodpootvalk is, op het element valk na, redelijk doorzichtig. Ik vind het dan ook 
rijkelijk overbodig om hier ook de etymologie van rood en van poot aan te treffen.  

Zelfs als de relatie tussen de specificator en de vogelnaam verduidelijkt moet worden, als bijv. bij 
sneeuwgans, blijft ons toch duidelijk wat sneeuw is en behoeft de etymologie hiervan niet in een 
vogelnamenboek te staan. Slechts wanneer (1) ook  het eerste lid voor de gemiddelde gebruiker 
onduidelijk is (bassaangans, boekvink, imbervogel, kolfvink) of (2)  in de ornithologie een minder gangbaar 
homoniem wordt gebruikt (paapsijsje, klapekster, kokmeeuw) of  (3) het eerste lid eigenlijk de te verklaren 
vogelnaam vormt (kraanvogel), is een verdere uitwerking van de etymologie wenselijk. 

Een tweede bezwaar tegen de bovenmatige aandacht voor het Indo-Europees is dat de meeste 
autochtone vogelnamen geen Indo-Europese etymologie hebben, hetgeen zeer wel te begrijpen is als 
men zich realiseert dat de meeste vogelsoorten ook niet in het hele thans door Indo-Europese talen 
bestreken gebied voorkomen: de vogelfauna van India, Pakistan en Perzië is niet die van Noorwegen of 
IJsland. Toch is het goed de resultaten van het etymologisch onderzoek te toetsen aan die van de 
ornithologische realiteit. Dan blijkt vaak dat kenmerken (benoemingsmotieven) die door de taal worden 
gesuggereerd, niet naadloos passen op het uiterlijk van de bedoelde vogel, wat vaak leidt tot de 
vaststelling dat met de gegeven naam aanvankelijk wel een andere vogel kan zijn bedoeld. Maar al te 
vaak ook hoort bij een gereconstrueerde vorm een dermate algemene en bleke betekenis, dat zowat elke 
vogel daarmee in verband gebracht worden. Dit maakt een etymologie er vaak niet overtuigender op, al is 
dat uiteraard niet de schuld van de auteur. 
 
Etymologie 
Introductie voor ornithologen/niet-taalkundigen 
Ik weet niet hoe hoog de linguïstische scholingsgraad onder ornithologen is, maar het lijkt mij terecht dat 
de auteur de moeite heeft genomen om de vele ornithologen die niet tegelijk taalkundigen zijn tegemoet te 
komen met een inleiding in de historische taalwetenschap (Vogeln. p. 34-37) aan de hand van de 
klankwetten. Deze samenvatting is terecht heel summier gehouden. Hierbij wordt wel van een zeer 
gedateerd soort Indo-Europees uitgegaan, naar de stand van de wetenschap uit de jaren zestig, zoals 
gehanteerd in Pokorny�s Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. De auteur gaat nog uit van een 
Indo-Europees zonder laryngalen, zodat hij Proto-indoeuropees (verder: PIE) *bhratar reconstrueert i.p.v. 
het tegenwoordig gebruikelijke *bhreh2ter-, waarin h2 de a-kleurende laryngaal representeert. Voor de 
goede orde: �Het PIE had geen *a.� (Beekes, Vergelijkende taalwetenschap, 1990, p. 161).  
 
Tekenset en transcriptie. 
Etymologie bedrijven betekent met vreemde talen en dus met vreemde tekens werken. Dat is over het 
algemeen een crime. De auteur heeft er bovendien voor gekozen om de Griekse en Slavische (Russische 
en Bulgaarse, maar weer niet de Oud-Kerkslavische) woorden in hun eigen alfabet te citeren, telkens met 
de transcriptie erachter, soms toch alleen de transcriptie (s.v. Negendoder, p. 364: Russ. déwjat� �9�); s.v.  
Oliemerel, p. 374: Gr. elaion �olijfolie�). Zoals zo vaak bij transcripties leidt dat ook hier tot de nodige 
missers en onnauwkeurigheden. Ik geef een paar voorbeelden. In de Oud-Indische woorden kon de zgn. 
kriu-regel ( de regel op grond waarvan in diverse PIE talen de s na een k, r, i of u anders reageert, dan na 
de overige klanken) niet worden toegepast, wegens het ontbreken van een s met een puntje eronder (p. 
378 uksan, uksati i.p.v. de overeenkomstige vormen met een s-met-punt-eronder), waar deze toch een 
ander foneem, t.w. een retroflexe s, dan de puntloze s representeert); verder konden in de Oud-
Kerkslavische woorden de zgn. jat (ě), de malyj jus (ę) en de jer (ĭ) niet in transcriptie worden 
weergegeven: meseci i.p.v. mĕsęcĭ, zodat het net is of er een meervoud staat i.p.v. een enkelvoud (s.v. 
Ossekeuninkien). Vervolgens is de sinds De Vries (en De Tollenaere) geïntroduceerde wanspelling van 
Slavische werkwoordsvormen ook hier overgenomen. S.v. Zaagbek staat op p. 602: �Oudslavisch seka 
�snijden��. Er bestaat geen Oud-Slavische infinitief seka. Allereerst is de hier bedoelde eerste persoon 
enkelvoud presens indicatief met een infinitief verkeerd vertaald; ten tweede is de uitgang van de eerste 
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persoon, een a met een nasaalhaakje, verkeerd weergegeven door het nasaalhaakje weg te laten en ten 
derde wordt voor deze uitgang al sinds jaar en dag niet meer de a met het nasaalhaakje, maar de o met 
het nasaalhaakje gebruikt. De correcte vorm is dus: sek� �ik snijd�. Zo ook myja (p. 44). Hierboven schreef 
ik dat de jat (ě) in de transcriptie niet kon worden weergegeven. Het originele teken (�) daarvoor zat 
echter wel in de letterset, maar merkwaardig genoeg wordt het in dit boek gebruikt om de Germaanse 
gestreepte b weer te geven, waarvoor de auteur in zijn tekenset al een ander, adequater teken had 
gereserveerd,  t.w. een gewone b met een streepje erdoor: �. (Verklaring van tekens, Vogeln. p. 17). Het 
resultaat ziet men bijvoorbeeld bij Klankwetten, nr. 1 in de grijze balk (Vogeln. p. 34). Hinderlijk bij de 
weergave van de klankwetten is ook dat de auteur geen systematisch onderscheid maakt tussen de (in de 
klassieke terminologie)  palatale en (labio)velaire reeks bij de gutturalen, die toch een geheel eigen 
ontwikkeling gekend hebben. 

Ook het gebruik van het Griekse alfabet blijkt problemen op te leveren. Dat de tekens door elkaar, 
zonder aanwijsbare reden romein en cursief staan, vgl. de Griekse woorden s.v. Maanvink (Vogeln. p. 
337), is alleen maar lelijk of hinderlijk, maar dat er verkeerde tekens worden gebruikt is ernstiger. 
Regelmatig staat er een alfa of een omega met een iota subscriptum, waar gewoon een alfa of een 
omega hoort te staan: s.v. Harpij (p. 215), waar bij άρπυια onder de alfa een iota staat; zo ook s.v. 
Zwaluw, waar onder de omega van άλκυων een iota staat. Vgl. hiervoor ook de voetnoot op p. 620. 

 Bij Kerkuil wordt Grieks alphos aangehaald, maar dan met de acutus op de alfa en de spiritus 
lenis op de omikron in plaats van andersom. 

Een gewone drukfout s.v. Ooruil (Vogeln. p. 377) is waarschijnlijk Lets assú waar men toch àuss 
verwacht. 

 Grote verwarring is er ook onder Monniksgier (Vogeln. p. 355), waar αύψ ό µοανχός staat, terwijl 
γύψ ό µοναχός bedoeld is. Verder is de auteur van mening dat men de wau of digamma met een f moet 
transcriberen i.p.v. met een w, zie s.v. Negendoder de transcriptie enne(f)a, dat de auteur bovendien ten 
onrechte op PIE *neun laat teruggaan i.p.v. op PIE *h1newn. 

Soms is een etymologie wel erg kort door de bocht. Zo meent de auteur s.v. Maanvink dat het 
Latijnse luna ontleend is aan Grieks λύχνος, terwijl toch het eerste op PIE *louksneh2  (voltrap-o), het 
tweede op PIE *luksnos (nultrap) teruggaat. 

Ik denk dat het anno 2004 toch niet meer aangaat het PIE in zijn jaren-zestig-jasje te laten 
voortbestaan. Het nieuwe, voor de auteur van Vogeln. ongetwijfeld te laat verschenen Etymologisch 
woordenboek van Marlies Philippa c.s., waarvan het eerste deel in 2003 bij de Amsterdam University 
Press verscheen, heeft op dit punt al het voortouw genomen. 

 
Ik wil ook nog iets kwijt over de traditionele visie. In dit boek valt op dat er ondanks het einde van de 
Koude Oorlog zo�n beperkte notie van het begrip Europa voortleeft. De auteur meldt (Vogeln. p. 10): �Alle 
Europese talen behoren ertoe (t.w. tot het Indo-Europees, rec.), behalve het Fins, het Laps, het Estisch ... 
en het Hongaars, welke talen tot het zgn. Oeralisch behoren, en het Turks, dat tot de zgn. Altaïsche 
taalgroep behoort.� Op de eerste plaats kan daaraan het door de auteur in zijn Register van talen en 
dialecten (p. 21-22) reeds genoemde Wotisch (een Finse-Golftaal) worden toegevoegd. Andere aan het 
Fins verwante talen zijn: Wepsisch (16.000 sprekers), het Komi (een half miljoen), Mordwinisch (anderhalf 
miljoen) en het Nenets  (slechts voor een zeer klein deel in Europa). Aan het Turks zijn de volgende talen 
verwant: het Tataars (5 miljoen), Basjkiers (1 miljoen) en het Tsjoewassisch (anderhalf miljoen). Dan laat 
ik de Kaukasische talen nog maar even buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat, zonder uitputtend 
te zijn waar het de andere talen betreft, het beperkte beeld van slechts vier of vijf niet-Indo-Europese talen 
in Europa langzamerhand wel eens vervangen kan worden door een adequatere weergave. En ten 
tweede vind ik dat het bij dit soort opsommingen niet aangaat net te doen of Europa (het �oude� Europa) 
ophoudt bij de westgrenzen van de voormalige Sovjet-Unie. In de strijd om de Europese titel voor 
landenteams voetballen toch de teams van Armenië, Azerbeidzjan en Georgië? Zijn voetballers flexibeler 
dan taalkundigen en ornithologen? Nu moet gezegd worden dat de auteur de moeite heeft genomen ook 
de Oost-Europese literatuur m.b.t. vogels erbij te betrekken, maar juist dan is het goed te bedenken dat 
het Russisch talloze leenwoorden heeft uit de Finse en Turkse (in sensu lateriore) talen. 
 
Middelnederlands 
Ronduit teleurstellend is de rol van het Middelnederlands. Allereerst omdat de auteur geen gebruik wenste 
te maken van het Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) Leiden 2001, waar toch tal van 
vogelnamen in behandeld worden. Dit bezwaar wordt enigszins ondervangen doordat hij wel Maerlants 
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Der naturen Bloeme gebruikt, alsmede het zgn. Glossarium Bernense, die beide ook als bron voor het 
VMNW zijn gebruikt. Maar daarbij moeten we dan meteen weer aantekenen dat hij Maerlant dateert op 
1262, terwijl het oudste bekende handschrift eerst van 1287 is. Ook heeft hij blijkbaar het Glossarium 
Bernense alleen uit de tweede hand geciteerd getuige zijn opmerking (Vogeln. p. 234): �In het Glossarium 
Bernense uit ca. 1240 staat de naam van de vogel ook (mij niet bekend in welke vorm).� Ik zal het 
verklappen voor de volgende druk: er staat (Bern. folio 36 recto b): jbis : ein uogel. Hierbij is het lemma 
natuurlijk Latijn, dus de naam van de vogel staat helemaal niet in Bernense, althans niet in zijn 
Middelnederlandse vorm. Bovendien omvat zijn Middelnederlands corpus niet de Nederrijnse vertaling 
(1290-1300) van het Bestiaire d�amour van Richard de Fournival (met o.a. de oudste bewijsplaats voor 
wilster), maar weer wel de even Nederrijnse Theutonista van Gerd van de Schueren (1477). Van Albertus 
Magnus De animalibus heeft hij alleen het 23e boek gebruikt (De Falconibus, Asturibus et Accipitribus, 
d.w.z. Over de valken, de sperwers en de haviken).  

Ten tweede laat de auteur bij de vertaling van de geciteerde Middelnederlands passages nogal 
eens wat steekjes vallen. Deze vertaling geeft hij soms na de aangehaalde verzen (p.140), soms deels in 
voetnoten (p. 119), soms in zijn geheel niet (p. 502, 597) en soms in de vertaling (= parafrase) van Peter 
Burger (p. 614). Bovendien geeft de auteur de vertaling soms tussen de versregels in, waardoor 
Middelnederlandse regels worden afgewisseld met Nieuwnederlandse regels, wat nogal verwarrend werkt 
(p. 109). Een paar voorbeelden van vertaalfouten: 
 
109a 3-2 van onder: 
Als hij hem bevoelt int strec �als hij denkt dat hij er een vangen kan� = �als hij voelt dat hij in de strik 
gevangen zit�. 
109b 2-3 van boven: 
Ende alsen nemen waent die man �als hij denkt dat hij erbij kan� = �als de mens hem denkt te pakken�.   
314a regel 5 van het vers: 
Die menighen ridder dade beten �die menig ridder deden afstijgen� = �die menig ridder in het zand deed 
bijten�; het onderwerp is Diomedes. 
314a  regel 9 van het vers: 
Met sire groter vromechede �om tot groter vroomheid te komen� = �door zijn grote dapperheid�; groter is 
derde naamval vrouwelijk enkelvoud, geen comparatief en dapperheid is toch iets anders dan vroomheid. 
314a regel 12-15 van het vers: 
Dat Venus makede die godinne / Dese voghele van sinen ghesellen �Dat Venus deze vogels maakte / Tot 
gezelschapsdieren van de godinnen� =  �dat Venus, de godin, van zijn strijdmakkers deze vogels maakte�.  
572-573: regel 2 van het vers op p. 572b en noot 3 bij de vertaling op p. 573a: 
Dat hi sere scuwet sijn smelt �Dat hij zorgt het nooit te ruiken� = �dat hij zijn stront zoveel mogelijk uit de 
weg gaat�. 
  
S.v. Vaneel �kieviet� (Vogeln. p. 538) worden we geconfronteerd met een tekstbezorgersprobleem. Het 
door de auteur geraadpleegde handschrift van Jacob van Maerlant bevat als equivalent van het Vlaamse 
vaneel de vorm kienic. Iedereen die wel eens met een middeleeuws handschrift heeft gewerkt, weet dat 
het hier een veelgemaakte schrijf- of vaker leesfout betreft. Vaak zijn de u en de n nauwelijks van elkaar 
te onderscheiden, hetzelfde geldt voor de c en de t. Mogelijk staat er gewoon kieuit en heeft de 
tekstbezorger een fout gemaakt. Zo kunnen we ook de in voetnoot 2 gegeven vorm cuut uit het Brusselse 
handschrift begrijpen. Deze heeft niets met kluut te maken zoals de auteur oppert, maar is gewoon een 
schrijf/leesfout voor ciuit, dat, zoals men ziet, evenveel pootjes heeft als cuut. 

S.v.  Suytcken �koolmezenpop� worden we geconfronteerd met een probleem in het 16e-eeuws 
Nederlands. De auteur oppert een paar voorstellen om de naam te verklaren, zoals suutken = zoeteke �lief 
vogeltje� en soetken, diminutief van soet �roet�, dat eenzelfde benoemingsmotief vertoont als kool 
�steenkool� in koolmees, naar de zwarte veerpartijen. Blijft de vraag waarom speciaal het vrouwtje van de 
koolmees zo wordt genoemd. Een antwoord hierop is geformuleerd door K. Heeroma in het Leidse 
Tijdschrift (...) 64 (1946) p. 121-141. Ik citeer (p. 121): �Coolmeese, plackart proprie dicitur masculus, et 
hyken Holland. at femella suytken�.  Heeroma ziet in dit suytken de Hollandse variant soe-tkin �wijfje� met 
soe als voortzetting van Mnl. soe, su �wijfje� en -tkin als tussenfase in de overgang van het diminutiefsuffix 
-kin > -tkin > -tgen > -tje(n). Dit zou naast hyken < Mnl. hiekin �mannetje� voortreffelijk passen. 
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Literatuurlijst. 
Zoals gezegd zijn de gebruikte hand- en woordenboeken nogal verouderd. Ook missen we enkele 
relevante werken. Naast de beide aangehaalde werken van W.B. Lockwood zou ook diens Indo-European 
Philology uit 1969 niet misstaan hebben. Het op p. 417 aangehaalde werk van Huyskens 1986 ontbreekt, 
evenals Eigenhuis 1990. Het op p. 629 aangehaalde diccinionario zal wel diccionario moeten zijn. De 
alfabetische invoeging van de ongetranscribeerde naam Чукалов (= Čukalov) zal menigeen verbazen, 
temeer daar de titel van zijn boek wel getranscribeerd is weergegeven. 
  
Ik vat wat voors en tegens nog even samen: 
Een aantal van de hier gesignaleerde zaken mag marginaal lijken. Natuurlijk, het opsommen van een 
aantal foutjes, missertjes e.d. is niet de kern van de zaak en het zal de betrouwbaarheid van de gegeven 
etymologieën er bij kritisch lezen er niet minder om maken, maar het blijven ontsieringen die voorkomen 
hadden kunnen worden.  Toch zijn er voor de etymoloog ernstiger bezwaren. De rol van het PIE is zwaar 
overbelicht. Voor de verklaring van de echte vogelnamen in proprio sensu is het nauwelijks relevant en 
door de ruime, vage en polyinterpretabele �betekenissen� die aan de PIE wortels worden toegekend, zijn 
ze op zeer veel vogels als benoemingsmotief toepasbaar. De etymologieën van woorden als rood, poot 
(roodpootvalk), zomer(tortel), kerk(uil) of schildpad(reiger) e.d. zijn zelfs overbodig en horen hier met heel 
hun PIE vormenvariatie eigenlijk niet thuis.  Bovendien staan er te veel fouten in, zodat men, anders 
gezegd, de PIE vormen uit dit boek niet zonder controle moet aanhalen. Dat de informatie bovendien 
verouderd is, zou kunnen blijken uit de gebruikte hand- en woordenboeken: Pokorny 1959-1969 geeft de 
stand van zaken van de jaren vijftig. Meer up-to-date is R.S.P. Beekes Vergelijkende taalwetenschap. 
Tussen Sanskriet en Nederlands 1990;  Kluge, Nominale Stammbildungslehre wordt aangehaald naar de 
tweede druk van 1899 i.p.v. de derde van 1926, Kluge�s Etymologisches Wörterbuch wordt geciteerd naar 
Kluge/Mitzka 1967 i.p.v. Kluge/Seebold, 24e druk 2002; Meyer-Lübke dateert van 1911 i.p.v. de vijfde 
oplage 1972 (= dritte Auflage 1934). 

Bij de vertaling en interpretatie van het Middelnederlands bleken ook een paar zaken te zijn 
misgegaan. Opvallend is hier het ontbreken in de literatuurlijst van M. Gysseling, Corpus van 
Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) (15 delen) en W. Pijnenburg e.a. 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek (vier delen), Leiden 2001.  
 
De vogelaars maar toch ook de etymologen mogen de Stichting Dutch Birding Association dankbaar zijn 
voor de financiering van dit fraai uitgevoerde boekwerk. Slechts weinig etymologische woordenboeken 
met een zo kleine doelgroep zullen in een zo degelijke en duurzame vorm het licht zien. Ook ben ik onder 
de indruk van de vele fraaie illustraties. Toch blijf ik met betrekking tot een aantal plaatjes met een vraag 
zitten. Waarom staat onder het plaatje met een dichtgebonden vuilniszak het onderschrift Rosse Grutto (p. 
219), heeft de afbeelding van de bips van een mandril Appelvink als titel (p. 267) en heeft de fraaie 
tekening van het operagebouw van Sidney als ondertitel Roodhalsfuut (p. 411)? 
 
Als etymoloog ben ik blij met de enorme hoeveelheid documentatie die bij de afzonderlijke artikelen wordt 
geboden. Het etymologisch gedeelte heeft de verdienste woord- en zaakgeschiedenis per lemma bijeen te 
brengen. Veel werkelijk nieuwe inzichten levert het niet; de auteur heeft gewoonlijk volstaan met de stand 
van zaken uit andere etymologische woordenboeken weer te geven. Daarbij en bij de transcriptie van niet-
westerse alfabetten zijn nogal wat onnauwkeurigheden te signaleren.  

Het is dus meer een boek dat de vogelaar met de etymologie verrijkt dan dat het de etymoloog 
vanuit de ornithologische invalshoek een ruimere blik biedt. 
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