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Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

1. Inleiding 

Voor wetenschappelijke zoologische benamingen in het Standaardnederlands geldt het 
principe dat er voor ieder dier één naam en met meer dan één naam is. In met-
gestandaardiseerde talen kan aan dieren echter een groot aantal verschillende volksnamen 
toegekend worden. Die variatie in benamingen vormt het onderwerp van dit 
onderzoeksverslag. 

Officiële namen zijn gebaseerd op wetenschappelijke ordeningen en vinden hun oorsprong 
vaak in de wetenschappelijke literatuur. De etnobiologische nomenclatuur, dat is de 
naamgeving van fauna en flora en de principes die ten grondslag liggen aan die naamgeving in 
met-gestandaardiseerde talen, is van een andere orde dan de naamgeving van planten en 
dieren in de biologische wetenschap. De etnobiologische nomenclatuur is veel meer een 
natuurlijk taalsysteem dat onder meer is gebaseerd op een manier van classificeren die laat 
zien hoe mensen dieren en planten in hun leefomgeving conceptualiseren. Zij heeft namelijk 
haar wortels in de gesproken taal, in mondeling overgeleverde taal. Daarom is het de 
volksnaamgeving van planten en dieren die de conceptuele indeling door dialectsprekers van 
hun natuurlijke omgeving kan helpen ontsluieren. 

In vergelijking met de ordeningen die door wetenschappers zijn ontworpen, weerspiegelen 
etnobiologische classificaties veel meer het cognitieve systeem van groepen van natuurlijke 
taalgebruikers. Kunstmatig ogende constructies uit de standaardtaal zoals breedbladige 
wespenorchis of geelgerande waterroofkever zijn weliswaar systematisch en geven blijk van 
hierarchische ordening, maar ze lijken vanwege hun complexiteit geen oorspronkelijke 
volksnamen maar eerder resultaten van plant- en diernamenzuivering. 

In de dialecten zijn de volksnamen voor planten en dieren nog in gebruik, met op de 
achtergrond een wereld waarin men nog eitjes verzamelde, mussen ving en braadde, lijsters 
verhandelde en kikkers opblies. Tot in de jaren '60 was het geen vreemde gewoonte om 
vogels te vangen voor de verkoop als kooivogel op vogeltjesmarkten of voor de consumptie. 
Informanten vertelden dat ze regelmatig mussen met een zeef probeerden te verrassen, die 
dan belandden in de bakpan, of dat ze sijzenmannetjes met grote slagnetten vingen, die op 
de vogeltjesmarkt in Eindhoven werden verkocht. Dat geeft aan hoe dieren, vooral vogels, to t 
zo'n dertig jaar geleden een heel andere rol speelden in het dagelijks leven. Vogels bevonden 
zich ondanks de in onze ogen soms wrede praktijken meer in de leefwereld van de mens. 

Het aantal verschillende namen dat een dier kan krijgen, blijkt in dialecten erg groot te 
kunnen zijn. De enorme variatie in dialectbenamingen van fauna kan onder meer voortkomen 
uit het gegeven dat de dialectwoorden vaak allerlei verschillende eigenschappen van het 
betreffende dier benoemen. Er lijkt dus telkens een andere beweegreden bij de benoeming op 
te treden, zodat iedere naam bijdraagt tot een inzicht in het beeld dat een dialectsprekende 
gemeenschap van een bepaald begrip heeft. Op die manier laten dialectwoorden samen 
onderdelen van de interne structuur van een begrip zien (cf. Brok 1991: 260 e.V.). In ieder 
afzonderlijk dialect worden evenwel maar een of enkele van die woorden gebruikt. 

De dialectgegevens die geanalyseerd worden in dit onderzoek zijn afkomstig uit de 
materiaalverzameling voor de aflevering over de fauna van het Woordenboek van de 
Brabantse Dialecten. Een artikel uit dat woordenboek vermeldt alle gangbare woorden met 
hun vindplaats, die voor een bepaald begrip in het Brabantse dialectgebied zijn opgetekend. 
De dialectgegevens bestaan voor het overgrote deel uit de invullingen van vragenlijsten, 
aangevuld met dialectwoorden uit regionale of monotopische woordenboeken en -lijsten. Met 
de vragenlijsten wordt in eerste instantie beoogd om lexicale variatie te documenteren. Om 
die reden zijn vooral verschillende soorten vogels (bijv. de huismus naast de rmgmus) 
afgevraagd, terwijl de overkoepelende categorieën (de huismus en de rmgmus samen) nooit 
goed aan de orde zijn gesteld, in de vorm van een omschrijvende vraag van het type "hoe 
noemt u in uw dialect de mus in het algemeen". Ze komen wel voor in oudere enquêtes als 
'woordvertalmgen' van het type "mus=...", maar die zijn eerder bedoeld om fonologische 
variatie op te tekenen. Dit levert de intrigerende situatie op dat er veel gegevens voorhanden 
zijn voor de specifieke vogelsoorten, maar dat de veel schaarsere gegevens voor de 
overkoepelende categorieën minder bruikbaar zijn. Toch kan er, juist uit de gegevens voor de 
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subcategorieën, ook wel informatie met betrekking tot die algemenere categorieën gehaald 
worden, maar in de analyses van het beschikbare materiaal zal de nadruk moeten liggen op 
de semantische relaties met betrekking tot de subcategorieën. 

Het verslag van dit onderzoek naar de verscheidenheid aan volksnamen van een aantal 
vogelsoorten in de Zuid-Nederlandse dialecten is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt, na 
een korte inleiding, in de tweede paragraaf het proces van de naamgeving (de toekenning 
van namen aan begrippen) voor het voetlicht gebracht. De vraag hoe morfologische 
processen en semantische structuren aan woordvorming bijdragen, komt hier onder meer 
onder de loep. In de derde paragraaf wordt de classificatie (de concrete hierarchische indeling 
van categorieën) besproken, want dat is één van de grondslagen van de naamgeving. 
Vervolgens wordt in de vierde paragraaf de stand van zaken van het onderzoekskader 
waarbinnen dit onderzoek zijn plaats vindt, beschreven. Omdat dit onderzoek inzicht wil 
bieden in de relatie tussen woord en betekenis, is het onderzoekskader van lexicaal-
semantische aard. Daarbij wordt m het bijzonder gekozen voor een cogmtief-semantische 
invalshoek, omdat daarin woordbetekenis behandeld wordt als een structurering van 
wereldkennis en niet alleen als iets van louter taalkundige aard 

Vervolgens worden m hoofdstuk 3 de opzet, de methode en de doelstelling van dit 
onderzoek uiteengezet. De doelstelling is een bijdrage te leveren aan de verklaring van de 
enorme verscheidenheid aan dialectwoorden die optreedt bij de benoeming van dieren. 
Daarna wordt de materiaalverzameling, die bestaat uit de dialectnamen van een aantal 
vogels, nader toegelicht en geplaatst in het kader van de dialectlexicografie van het 
Nederlandse taalgebied. 

In de volgende vijf hoofdstukken, 4 tot en met 8, worden de dialectgegevens van vijf 
samenhangende groepen vogels gepresenteerd. De structuur van deze vijf hoofdstukken is 
steeds dezelfde. Na een inleiding worden in de tweede paragraaf de volksnamen gerangschikt 
per vogel, in de vorm van een reeks woordenboekartikelen, en voorzien van frequenties en 
geografische spreidmgsgegevens; daarna worden ondoorzichtige woordvormen, voor zover 
mogelijk, etymologisch verklaard. In de derde en de vierde paragraaf vindt de analyse plaats. 
Bij de analyse van de lexicale variatie wordt ingegaan op de woordvorming en de 
benoemingsmotieven van de verschillende benamingen. Zij is met gericht op het achterhalen 
van de bewustheid van benoemingsmotieven van de gekende dialectbenamingen. Ze bestaat 
ten eerste uit een rangschikking van de dialectopgaven naar verschillende benammgstypen, 
waarbij tevens wordt gekeken hoe de benamingstypen zich tot elkaar verhouden middels 
kwantitatieve gegevens. De analyse is ordenend en bedoeld om meer duidelijkheid in de grote 
lexicale variatie te scheppen; er worden dus geen hypotheses getoetst De analyse wordt op 
de tweede plaats vervolgd met een rangschikking van de namen op grond van hun 
benoemingsmotieven (dat zijn de conceptuele beweegredenen om een bepaalde naam te 
geven), waarbij ook wordt gekeken hoe zij aan elkaar gerelateerd zijn met behulp van 
kwantitatieve gegevens. 

Ten derde wordt in de vijfde paragraaf van de hoofdstukken 4 tot en met 8 getoond hoe 
de naamgevingspatronen er per individuele invuller uitzien door middel van een 
(monotopische) ontrafeling van het belangrijkste deel van het materiaal. Op die wijze worden 
de verschillende naamgevmgsstrategieen die gehanteerd worden, inzichtelijk. Op de vierde 
plaats volgt er m de zesde paragraaf een ruimtelijke verbreding van het onderzoek. Door de 
volksnamen voor dezelfde vogels m de Limburgse en de Vlaamse dialecten onder de loep te 
nemen wordt nagegaan in hoeverre de situatie daar verschilt van die in de Brabantse 
dialecten. Vervolgens wordt ook de naamgeving in het Standaardnederlands aan de 
bevindingen in de Zuid-Nederlandse dialecten gerelateerd. 

Hoofdstuk 9 bestaat uit een discussie met betrekking tot de resultaten van de voorgaande 
vijf hoofdstukken, waarbij de positie van de officiële naam in het Standaardnederlands aan de 
orde komt en er een verband gelegd wordt tussen benoemmgsprocedé's en 
benoemingsmotieven. 

De conclusies van het onderhavige onderzoek worden in hoofdstuk 10 beschreven. Ze 
worden onderverdeeld in conclusies die betrekking hebben op de nomenclatuur, op de 
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classificatie en op de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan de nomenclatuur en 
de classificatie. Dat wil zeggen dat de benoemingsprocedé's in de tweede paragraaf van dit 
slothoofdstuk aan de orde komen. In de derde paragraaf worden enige verschillen tussen de 
wetenschappelijke classificaties en de volksclassificaties voor het voetlicht gebracht en in de 
vierde paragraaf worden concepten en hun kenmerken aan de orde gesteld. Tenslotte worden 
in de vijfde en de zesde paragraaf van dit hoofdstuk de implicaties voor de lexicografie 
uiteengezet en worden er suggesties voor verder onderzoek aangedragen. 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

Dit onderzoek wil inzicht bieden in de grote variatie in benamingen voor dieren. Een begrip uit 
het semantische domein van de dierenwereld blijkt namelijk vaak in een relatief klem 
taalgebied een groot aantal verschillende namen te kunnen krijgen. Enkele oorzaken komen m 
dit hoofdstuk aan de orde Benamingen blijken toegekend te worden op grond van cognitieve 
principes die betrekking hebben op gelijkenis (doordat er een of meerdere kenmerken worden 
gedeeld) en lidmaatschap (van een groep verwante dieren). Dergelijke principes vormen 
samen een regelsysteem dat ten grondslag ligt aan de benoeming van fauna naast de 
wetenschappelijke naamgeving. 

Het gaat daarbij om de naamgeving van fauna m talen van samenlevingen zoals die tot in 
de jaren '60 nog bestond m Belgié en Zuid-Nederland, toen dialecten nog als moedertaal 
golden voor de meeste taalgebruikers en landbouw de voornaamste bron van bestaan 
vormde (de culturele weerslag van de technische evolutie in de landbouw uit de tweede helft 
van de jaren '50 is van grote invloed op het dialectgebruik (zie bijv. Goossens 1963)). 

In de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het verslag van dit onderzoek zal worden bekeken 
hoe namen voor dieren gevormd worden, in dit kader m het bijzonder in Zuid-Nederlandse 
dialecten. Na een presentatie van de materiaalverzameling wordt onderzocht welke regels 
ten grondslag liggen aan de volksnaamgevmg van dieren. Onze bevindingen worden getoetst 
aan recente cognitief-antropologische en linguïstische theoneèn. Dat theoretisch kader wordt 
in dit hoofdstuk uiteengezet, waarbij er een indeling naar onderwerp m drie paragrafen is 
aangebracht. In paragraaf 2.2 wordt eerst een indeling in benammgstypen voorgesteld; deze 
indeling is een bijgestelde variant van het model van Berlin (1992). De indeling is gebaseerd 
op morfologische en semantische factoren, die kort uiteengezet worden In paragraaf 2.3 
wordt de biologische en de etnobiologische classificatie voor het voetlicht gebracht. 
Classificatie blijkt namelijk één van de grondslagen van benoeming te zijn. In paragraaf 2.4 
wordt ingegaan op de cognitief-semantische benadering van de woordbetekenis, waarin 
categorisatie en conceptualisatie een centrale plaats innemen. Het eerste gedeelte van die 
paragraaf behandelt de categorisatie aan de hand van de prototypetheorie, zoals die in de 
cognitieve semantiek ingeburgerd is. Deze theorie vindt zijn wortels m de antropologie en de 
psychologie. Het tweede gedeelte van deze paragraaf behandelt kort het proces van de 
wording en verandering van woordbetekenis. 

Hieronder worden enkele termen toegelicht waarvan in het onderhavige onderzoek veel 
gebruik gemaakt wordt: 

-Een categorie is een abstract classificatieniveau dat bij de hierarchische indeling van de 
dierenwereld gebruikt wordt. Het is een deelverzameling, die zelf weer deelverzamelingen 
(subcategorieën) kan bevatten. 

-Een taxon is een concrete groep planten of dieren die is ingedeeld m een van de 
categorieën. Aangezien de etnozoölogische indeling als hiërarchisch voorgesteld wordt, 
kunnen taxa tot verschillende niveaus behoren (zie 2.3.1). 

-Een woord om zo'n taxon te benoemen is dus een term om concrete categorieën uit de 
(etno)biologische classificatie aan te duiden. Zo'n woord wordt beschouwd als de naam of 
benaming van een categorie dieren. 

-De beweegredenen voor naamgeving worden benoemingsmotieven genoemd. Vaak zijn dat 
opvallende eigenschappen van het benoemde begrip, zoals de lange staart dat is voor de 
sfaartmees. 

-Benamingen om subcategorieën te benoemen zijn hyponiemen. De benaming van een 
overkoepelend taxon is een hyperoniem (Geeraerts 19Θ6: 122-123). Wanneer een naam van 
een overkoepelende categorie ook gebruikt wordt om de meest typische vertegenwoordiger 
van die categorie, dus de meest typische subcategorie, te benoemen, heeft men te maken 
met een naam die zowel hyponiem als hyperoniem is. Men spreekt dan van een autohyponiem 
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(Brok 1995: 3). Een voorbeeld van autohyponymie in het Standaardnederlands: de naam vink 
is de naam van een categorie die als leden appelvmk, vink en goudvmk heeft. 

-Men spreekt in de taalgeografie van heteroniemen (Weijnen 1961: 81), wanneer men van 
doen heeft met woorden die dezelfde betekenis hebben, maar die verschillen in hun 
geografisch verspreidingsgebied. Omdat ze met in hetzelfde dialect voorkomen, zijn die 
woorden geen 'volledige' synoniemen. 

2.2 Naamgeving 

2.2.1 Etnobiologische nomenclatuur 

Het geheel van principes die de naamgeving van fauna en flora beregelen heet de 
etnobiologische nomenclatuur. In dit onderzoeksverslag wordt in eerste instantie uitgegaan 
van de indeling in benamingstypen die antropologen zoals Berlin (1978, 1992) hanteren. Het 
belang van de theorievorming (rondom naamgeving en categorisering) door de antropologie 
voor de taalkunde wordt uitgelegd in paragraaf 2.4.1. 

Berlin (1992) richt zijn theorie voornamelijk op de plant- en diernamen van de Tzeltal uit 
de Mexicaanse streek Chiapas, waarvan de taal tot de Mayaanse taalfamilie hoort, en op die 
van de Aguaruna-mdianen uit het Peruviaanse Amazone-gebied, die Jivaroaans spreken. HIJ 
maakt daarnaast ook gebruik van voorbeelden die gebaseerd zijn op Engelse dier- en 
plantnamen. 

Op grond van de principes van de etnobiologische nomenclatuur volgens Berlin (1992: 26-
31) zijn plant- en diernamen onder te verdelen in primaire en secundaire namen. Primaire 
plant- en diernamen kunnen wel of met samengesteld zijn. Indien ze samengesteld zijn, is er 
een onderscheid te maken tussen productieve en met-productieve primaire namen. Primaire 
namen worden toegekend aan basisniveaubegrippen, dat zijn begrippen die vroeg door 
kinderen geleerd worden en door veel mensen gekend zijn (dat wil zeggen aan generieke 
categorieën en aan de categorieën daarboven, te weten 'life form' en 'kingdom'; zie Berlin 
(1992: 20-26)). De indeling van de dierenwereld in categorieën komt in paragraaf 2.3 nog 
uitgebreider aan de orde. Berlin komt tot de volgende indeling in benamingstypen: 

1) Primaire namen, die niet samengesteld zijn (bijv. Ιηείβή. Ze hebben meestal geen affix en 
zijn dus vaak echte simplexen, zoals bijvoorbeeld vos, mug of vink. Dit type woorden is vaak 
etymologisch ondoorzichtig 1. 

2a) Productieve samengestelde primaire namen (bijv. kraanvogel). 
Dit soort benamingen bevat een constituent die het overkoepelende taxon benoemt. 
Wanneer we vogelbenammgen in (variëteiten van) het Nederlands gaan onderzoeken, dan 
bevat dit type benamingen samenstellingen die eindigen op -vogel. 

2b) Onproductieve samengestelde primaire namen (bijv. roodborstje). 
Geen van de constituenten m dit soort benamingen markeert de overkoepelende categorie. 
Berlin geeft als voorbeelden: "silverfish is not a kind of fish, buckeye is not a kind of eye" 
(1992: 28); de voorbeelden zijn de Engelse benamingen van het zilvervisje, een insect, en de 
paardekastanje. In het Nederlands zijn zilvervisje, zeekoe en roodborstje vergelijkbare 
voorbeelden. 

3) Secundaire namen. 
Subcategorieën van generieke taxa (de zogenaamde etnospecies en variëteiten, zie paragraaf 
2.3) krijgen secundaire namen, die altijd morfologisch complex zijn. Ze vormen een 
compositum of een collocatie (idiomatische woordgroep) met een primaire naam als 
grondwoord. Zanglijster en grote lijster zijn bijv. de secundaire benamingen van twee 
etnospecies die onder het etnogenus met de primaire naam lijster vallen. De secundaire 
volksnamen van etnospecies en variëteiten hebben als kenmerk dat ze samen met hun 
verwanten deel uitmaken van hetzelfde etnogenus; ze zijn in die zin een soort van 
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tegenhangers van elkaar. Berlin zegt dat secundaire namen de categorieën onder de 
generieke categorie benoemen, dat ze altijd samengesteld zijn, en dat een van de 
constituenten het overkoepelende taxon benoemt. Het verschil met de productieve 
samengestelde primaire benamingen is dat secundaire namen alleen in situaties, waarin ze 
onderscheiden worden van andere secundaire namen ('contrast sets'), verschijnen, waarbij 
die secundaire namen een constituent delen, die het taxon direct daarboven benoemt. 

Het verschil is met voorbeelden te illustreren: een zanglijster is een soort van lijster, en in 
die categorie bevindt zich ook grote lijster. De namen zijn idiomatische woordgroepen of 
samenstellingen met een determinatum dat als simplex de categorie direct boven de 
zanglijster, namelijk lijster, benoemt. Lijster is dus het hyperomem van zanglijster en grote 
lijster. Daarom zijn het secundaire namen. Kraanvogel is weliswaar samengesteld met vogel, 
dus met de naam van de overkoepelende categorie, maar wordt op zijn niveau onderscheiden 
van bijv. reiger en ooievaar, benamingen van vogels die primair zijn, met samengesteld met 
de naam van het overkoepelende taxon. Daarom is kraanvogel een primaire naam. 

Berlin stelt voorts dat primaire diernamen vaak refereren aan bepaalde uiterlijke kenmerken 
of geluiden van die dieren (koekoek, spotvogel). In secundaire namen bevat de modificerende 
constituent vaak een verwijzing naar een opvallend uiterlijk kenmerk of naar eigenschappen 
die te maken hebben met gedrag of habitat (goudvink, grote lijster, boomleeuwerik). 

Het verschil tussen de secundaire naam van een etnospecies en de secundaire naam van 
een variëteit berust op het voorkomen van een eigenschap die is tegengesteld bij beide leden 
van de categorie. Als er sprake is van zo'n tegenstelling, en de namen een onderscheid 
aanduiden op grond van één eigenschap, dan hebben we te maken met variëteiten 
(bijvoorbeeld een grote barmsijs en een We/ne barmsijs, de tegenstelling is gebaseerd op één 
eigenschap: afmetingen). De namen van variëteiten zijn om deze reden vaak afleidbaar in 
tegenstelling tot de meer inductieve specifieke taxa. Wanneer de secundaire namen samen 
met een tegenstelling op grond van één eigenschap vormen, zijn het namen van specifieke 
taxa (bijvoorbeeld gierzwaluw en huiszwaluwof kuifleeuwenk en boomleeuwerik). 

Het kan voorkomen dat zowel een complexe primaire naam als een secundaire naam is 
samengesteld met hetzelfde grondwoord, zoals bijvoorbeeld het geval is bij bosanemoon en 
zeeanemoon. De eerste is een secundaire naam, een naam van een etnospecifieke 
subcategorie van het etnogenus anemoon, een soort bloem. De tweede daarentegen is een 
primaire naam, een naam van een etnogenus, om precies te zijn een holtediertje dat in zee 
leeft en verwant is met kwallen en poliepen. Een zeeanemoon wordt niet beschouwd als een 
soort van anemoon. 

Secundaire namen zijn volgens Berlin altijd morfologisch complex. Secundaire namen 
worden gebruikt om etnospecies en variëteiten aan te duiden en ze hebben een primaire 
naam als grondwoord. Zo'n primaire naam wordt gebruikt om etnogenera en etnoclasses aan 
te duiden. Het eerste deel van de samenstelling veroorzaakt in het Nederlands een 
modificatie van het tweede deel, anders gezegd, links in de samenstelling staat de 
specificeerder van het rechtse gedeelte van de samenstelling, het gespecificeerde. Het 
eerste deel verwijst dan ook naar een bepaald kenmerk van het dier of de plant, vaak een 
eigenschap waardoor het dier of de plant afwijkt van de planten of dieren die deel uit maken 
van hetzelfde etnogenus; die afwijkende eigenschap is dan een benoemingsmotief. Dit proces 
zal in het onderhavige onderzoek een geweldige variatie in volksnamen blijken op te leveren. 

Dit patroon in de etnobiologische naamgeving komt voort uit de procedure die de 
menselijke geest uitvoert wanneer hij geconfronteerd wordt met een nieuw onbekend 
fenomeen. Het analytisch-synthetisch vermogen van de mens maakt dat er onderzocht wordt 
of de nog niet eerder waargenomen entiteit kan worden ingepast in een reeds bestaande 
categorie: het fenomeen wordt dan benoemd met de naam van die categorie [leeuwerik) of 
wordt een naam gegeven die is samengesteld met die term, indien het voldoende afwijkt van 
de categorie (kuifleeuwerik). 
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Tot slot worden de voorbeelden van de verschillende naamtypen nog eens op een rijtje 
gezet: 

1. primaire naam: leeuwerik 
2a. primaire productieve samengestelde naam: kraanvogel 
2b. primaire onproductieve samengestelde naam: roodborstje 
3. secundaire naam: kuifleeuwenk. 

2.2.2 Grondslagen van de etnobiologische nomenclatuur 

Er zijn twee principes werkzaam in de nomenclatuur die beide berusten op gelijkenis. Het 
principe van lidmaatschap is gebaseerd op meerdere gedeelde kenmerken en zegt dat een 
generieke term gebruikt kan worden in een samenstelling om aan te geven dat er sprake is 
van een diersoort die deel uit maakt van de categorie die met die generieke term wordt 
aangeduid. De samenstelling zanglijster bijv. geeft aan dat de referent een soort van lijster is. 
Het genoemde principe is gebaseerd op meervoudige overeenkomst, met andere woorden op 
meerdere gezamenlijke kenmerken (zie ook Wierzbicka 1996: 352). 

Daarnaast is er een tweede principe werkzaam m de nomenclatuur. Het lijkt een 
versoepeling van het principe van lidmaatschap naar een metaforische gebruikswijze. Dit 
principe is ook gebaseerd op overeenkomst, maar dit keer op minder gezamenlijke 
kenmerken. Het betreft namelijk met voldoende kenmerken om tot dezelfde categorie 
gerekend te worden Wanneer een entiteit voldoende kenmerken van een categorie heeft, 
kan ze er een lid van zijn. Maar als het principe breder wordt toegepast, kan een enkele 
gelijkenis aanleiding geven om een naam toe te kennen die een samenstelling met de 
generieke term is (maar zonder dat daar lidmaatschap mee wordt uitgedrukt; de 
samenstelling is metaforisch van aard). Het wordt het principe van gelijkenis genoemd. 

Zo weet men dat een pissebed niet een soort van varken is, maar toch heeft een zekere 
gelijkenis de Brabantse dialectnaam keldervarken teweeggebracht. Over het algemeen wordt 
de afwijkende eigenschap verwoord m de specificeerder: keldervarken, want een normaal 
varken zit met m de kelder, vleermuis, want een normale muis heeft geen vlerken, zeekoe, 
want een normale koe zwemt niet in zee. Een van de eigenschappen van het determinatum 
wordt op deze manier gesubstitueerd: koe heeft als lokatie-eigenschap zoiets als "in wei en 
stal", hetgeen wordt vervangen door "in zee" bij de benaming zeekoe (zie ook De Caluwe 
19ΘΘ: 45-49). De vervanger maakt de samenstelling tot een'onmogelijke' combinatie (een 
muis met vleugels) en dat is een aanwijzing dat het een nieuwe categorie betreft. Dat komt 
omdat de vleermuis met als een soort van muis wordt beschouwd, maar een nieuwe categorie 
vormt 2. Indien een nieuw fenomeen te weinig gemeenschappelijke kenmerken heeft om in 
een categorie te worden ingedeeld, wordt een nieuwe categorie gecreëerd. Zo is een zeekoe 
met een exemplaar van een subcategorie binnen de categorie koe, maar zelf een categorie 
die een samengestelde naam heeft, zeekoe. Het eerste deel van dit woord is 
contradeterminerend: het benoemt het kenmerk dat onverenigbaar is met de betekenis van 
koe; in dit geval is het de lokatie die afwijkt. BIJ subcategonserende samenstellingen 
(secundaire namen) is het benoemde kenmerk wel (of meer) verenigbaar met de betekenis 
van het determinatum. Wanneer bijvoorbeeld een vogel voldoende op een leeuwerik lijkt 
noemt men hem leeuwerik, tenzij hij voldoende afwijkt om een subcategorie te vormen en 
met een samenstelling wordt benoemd: kuifleeuwerik. Men benoemt dan een subcategorie 
van een bekende categorie fenomenen. Dit heeft tot gevolg dat primaire samengestelde 
namen meer idiomatisch zijn dan secundaire. De betekenis van secundaire benamingen is 
immers eenvoudig af te leiden uit de woorddelen, want de betekenis is doorzichtiger. 
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De Caluwe stelt een continuüm voor bij de benoeming door middel van categoriserende en 
subcategoriserende samenstellingen: 

De categonenoemende samenstellingen illustreren bij uitnemendheid de flexibiliteit van het 
termen- en begrippenapparaat Is een fenomeen met direct herkenbaar als mstantiering van 
een bekende categorie, dan is toch altijd wel ergens een categorie te vinden waar het te 
benoemen fenomeen enige overeenkomst mee vertoont, zodat alvast het label voor die 
categorie als delerminatum van een nieuwe samenstelling kan worden gekozen. Het is 
precies de mate van overeenkomst tussen een nieuw fenomeen en een bekende categorie die 
bepaalt of wij dat fenomeen duiden als behorend tot een categorie sui generis, of tot een 
subcategorie van een bekende categorie We geven een paar voorbeelden ter verduidelijking 

subcategorie categorie 
< > 
boekenwinkel neuskus wetswmkel duikboot ruimteveer 
personeelsrestaurant paleisrevolutie pedaalndder 

afhaalrestaurant ruimtewandelmg 

Naarmate het door een samenstelling benoemde fenomeen een grotere analogie vertoont met 
een bekend, in het determmatum genoemd fenomeen, wordt de samenstelling aangevoeld als 
meer of minder (sub)categonebenoemend. (De Caluwe 19ΘΘ 54-55) 

De fenomenen die door een samenstelling benoemd kunnen worden, zijn met strikt van elkaar 
gescheiden door een grens tussen categorisering en subcategorisenng. De grens is vaag, 
zodat samenstellingen meer of minder specificerend van aard kunnen zijn. 

Goatly heeft een onderscheid gemaakt tussen verschillende typen metaforen op grond van 
de semantische afstand van de metafoor (1997: 39). De afstand tussen bron en doel van 
een metaforische vogelnaam is groter wanneer de broncategorie een zaak of een persoon is, 
dan de afstand wanneer de broncategorie een ander dier is of zelfs een andere vogel, zodat 
die broncategorie zich in hetzelfde domein bevindt. Als de afstand groter is, is de metafoor 
doorzichtiger. Het ligt immers veel meer voor de hand dat een zeester met een soort van 
ster is dan dat de spitsmuis niet een soort van muis is. Bovendien is de metafoor op een 
overeenkomst gebaseerd als de afstand groter is, terwijl de metafoor in het geval van een 
geringere semantische afstand meer gebaseerd is op een benadering, die meestal bestaat uit 
meer dan één overeenkomst. In het eerste geval hebben we dan te maken met een werkelijk 
overdrachtelijke naam, in het tweede geval bevindt de naam zich al meer of minder in een 
overgangsgebied naar de subcategoriserende termen (Goatly 1997: 1Θ e.V.). Een ontbrekend 
of gesubstitueerd kenmerk (bijv. in het geval van zeekoe, een dier dat zich met in wei of stal 
bevindt, maar in zee leeft) kan dienen als criterium om te kunnen bepalen of men nog met 
een metafoor van doen heeft. 

Metaforische dierbenamingen die het domein dieren als bron hebben, worden hier interne 
metaforen genoemd. De metaforische diernamen die andere domeinen zoals planten, zaken 
of mensen als bron hebben en daarmee een grotere semantische afstand overbruggen, 
worden hier externe metaforen genoemd. 

Swanepoel (1996: 27) hanteert het volgende schema bij zijn onderverdeling van 
metaforische plant- en diernamen: 
-verwijzend naar mensen 

dieren: burgemeester, monniksgier, schaatsennjder 
planten; judasoor, soldaatje, spaanse ruiter 

-verwijzend naar dieren 
dieren: zeehond, eekhoornmot 
planten: bereklauw, addertong, kikkerbeet 

-verwijzend naar planten 
dieren: zeeanjelier, zeeappel, zeeboontje 
planten: komt niet voor. 
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-verwijzend naar een voorwerp 
dieren: keizermantel, landkaartje, hooiwagen 
planten: judaspenning, kandelaartjes, salomonszegel 

In dit schema wordt te weinig rekening gehouden met de etnobiogische classificatie (zie 
paragraaf 2.3). Een naam als burgemeester mag hier met vergeleken worden met een naam 
als monniksgier, want in de laatste benaming komt tot uitdrukking dat een soort van gier 
bedoeld wordt, en alleen in de determinans wordt een vergelijking met een monnik gemaakt. 
Het gaat hier om een benoemingsmotief dat specificeert in de determinans, het 
determinatum is de naam van het etnogenus, de naam van het geslacht waartoe het dier 
wordt geacht te horen. Een burgemeester is inderdaad een antropomorfiserende metafoor, 
een personificatie, en de vogel is niet een soort van meester. Uit de naam zelf is niet op te 
maken dat er een grote meeuwensoort mee wordt aangeduid. Maar de eekhoommot mag 
weer niet in dit rijtje staan; dat is wel een verwijzing naar een eekhoorn, maar geen 
zoömorfiserende metafoor, zoals zeehond dat wel is Dat is een interne metafoor Callebaut 
(1990: 82) signaleert dit probleem wel, maar in zijn analyse gaat hij er desalniettemin ook 
aan voorbij 3 

2.2.3 Aanvullingen op de indeling van benamingstypen 

De nomenclatuur volgens Berlin (1992) kan niet zonder wringen worden ingepast in de 
cogmtief-semantische benadering. Berlin voorspelt dat namen voor specifieke taxa die niet 
prototypisch zijn altijd morfologisch complex zullen zijn. Dat is echter te grofmazig. Door een 
categorie van 'minder primaire namen' voor te stellen kunnen namen die met secundair zijn 
toch specifieke taxa, die met prototypisch zijn, benoemen. Deze indeling moet wel als 
schaalverdeling gezien worden: van primair naar minder primair naar secundair. Daarom 
spreken we in tegenstelling tot Berlin met in alle gevallen van primaire of secundaire namen. 
Alleen als namen zich aan de uitersten van het continuum bevinden worden ze primair of 
secundair genoemd, de namen die zich in het overgangsgebied daartussen bevinden 
behandelen we als zodanig, dus niet als echt primaire noch als echt secundaire namen. 
Bovendien is de groep van onproductieve complexe primaire namen bij Berlin erg heterogeen. 
Bahuvrihicomposita (ook possessive of exocentrische samenstellingen genoemd) en 
metaforen maken er deel van uit. Daarom wordt hieronder een aanvulling op de 
onderverdeling van volksnamen voor dieren voorgesteld. Daarbij dient dan meteen te worden 
opgemerkt dat de onderverdeling niet als heel rigide mag worden opgevat, maar dat de 
overgangen geleidelijk zijn, zodat er gradaties mogelijk zijn. De reeks van verschillende 
benamingstypen ziet er als volgt uit: 

1a) Primaire namen (simplexen). 
Voorbeelden zijn lijster, vink, mus, merel, leeuwerik, mees, sijs, zwaluw, specht, maar ook 
woorden als muis, hagedis, slang, haas, konijn, bunzing, otter, koe, paard etc. 
Dit zijn de 'echte' primaire namen, woorden die als eerste betekenis het betreffende dier 
hebben. Het gaat om etymologisch ondoorzichtige namen en dat komt doordat dit 
benamingen zijn die de tand des tijds hebben doorstaan. Het zijn oude namen die vaak in vele 
verwante talen voorkomen en die meesttijds rechtstreeks van een Indo-Germaanse wortel 
afstammen. Ze worden vroeg door kinderen geleerd en zijn door veel mensen gekend; ze 
benoemen basisniveaubegrippen. 

1b) Onomatopeeën/derivaties. 
De klanknabootsende namen kunnen worden onderverdeeld in de volgende twee typen: 
-echte onomatopeeën zoals koekoek, tjiftjaf, kievit en suskewiet ("botvmk", in Zuid-
Nederlandse dialecten). Hiertoe behoren ook 'tot woord gemaakte' onomatopeeën zoals 
zoetelief (boomleeuwerik) of schiet in 't vuur (koolmees). 
-namen met een klanknabootsend element, die nomen agentis zijn: tjakker, pitser (lijsters), 
refter (winterkoning), roeier en roetaard (voor de Vlaamse gaai; de naam is afgeleid van een 
klankaanduiding die samenhangt met het Middelnederlandse ruten, dat onder meer 
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"schreeuwen" betekent (Verdam 1932)). Tot deze groep behoren ook namen die zijn 
afgeleid van een werkwoord dat een klank weergeeft, zoals fluiter. 
Tenslotte zijn er nog namen die er uitzien als primaire namen, omdat ze simplicia zijn (ze zijn 
met samengesteld, maar kunnen wel afgeleid zijn); ze zijn evenwel niet klanknabootsend: 
strijker (koperwiek), zwier (gierzwaluw) enz. 

2) Samenstellingen met -vogel. 
Dit is het benamingstype dat Berlin productieve samengestelde primaire namen heeft 
genoemd: bijv. kraanvogel. Volgens Berlin is dit type namen vooral verschillend van 
samengestelde secundaire namen (bijv. zang/zy'ster) doordat ze worden onderscheiden op hun 
niveau van niet-samengestelde namen, bijv. lijster, terwijl secundaire namen worden 
onderscheiden van categorieën met namen die met hetzelfde grondwoord zijn samengesteld 
(dus naast zanglijster bijv. grote lijster). 

Primaire namen kunnen ook aan hogere taxa worden toegekend, dus met alleen 
etnogeneneke of -specifieke categorieën kunnen productieve samengestelde primaire namen 
zoals kraanvogel krijgen maar ook bijv. tussenrangen ('intermediate categories' m de 
terminologie van Berlin (1992)): zangvogel, roofvogel, watervogel. 

Er zijn ook samengestelde primaire namen die met productief zijn (die worden hier 
opgenomen onder 3, 4 en 5), en het lastige is dat die met hetzelfde grondwoord kunnen zijn 
samengesteld: bijv. het Brabantse dialectwoord zomervogel, dat "vlinder" betekent. Een 
zomervogel is niet een soort van vogel, maar de benaming is een metafoor 

3) Externe metaforen. 
Dit zijn namen die met als eerste betekenis het betreffende dier hebben, bijv. paapje, een 
dialectbenaming voor de barmsijs, maar primair een schimpnaam voor Rooms-Katholieken. 
Het betreft vaak namen die iets min of meer persomfiërends hebben. 

Externe metaforen zijn benamingen die als bron met het domein dieren hebben (maar het 
domein zaken of personen) De volgende externe metaforen zijn te onderscheiden: 
-Personificaties: nonnetje (voor de huiszwaluw, non komt in die betekenis niet voor), fratertje 
(officiële naam van een naaste verwant van de barmsijs) enz. Het betreft opvallend vaak 
religieuze personen, waarbij de metaforische relatie is gebaseerd op kleur. Deze namen zijn 
makkelijk te etymologiseren, in die zin dat het vrij doorzichtige metaforen betreft. 
-Ook de persoonsnamen doen aan als een personificatie: bijv. stout jantje. Zowel de 
personificaties als de persoonsnamen zijn vaak verkleinwoorden, waarschijnlijk om het 
personifiërende wat af te zwakken en om een affectieve lading toe te voegen. 
-Onder deze groep van metaforen, die een behoorlijke afstand hebben tussen bron en doel, 
bevinden zich ook zaaknamen, zoals anker. 
-De vormen die zijn samengesteld met een determmatum dat is afgeleid van een werkwoord: 
bijv. vliegenvanger, geitenmelker en blauwlegger. Dit zijn samenstellingen waarvan het eerste 
deel met voor een specificatie binnen een categorie zorgt op de wijze van subcatgonserende 
samenstellingen zoals kuifleeuwenk. Het zijn samenstellingen waarin het eerste deel met het 
tweede deel modificeert, maar een zogenaamde theta-rol vervult, die wordt verlangd door 
dat tweede deel Zo is een vliegenvanger met in eerste instantie een bepaald type van 
vanger, maar vliegen is hetgeen waarvan de vogel vanger is; omdat het tweede lid van de 
samenstelling een nomen agentis is, is er in deze samenstelling een argument aanwezig, de 
patiens van de handeling, datgene wat gevangen wordt: vliegen. Het eerste 
samenstellmgsdeel is dan vaak de patiens, bij de handeling die dat werkwoord uitdrukt, maar 
dat hoeft met altijd zo te zijn. 

Deze namen zijn vaak meer of minder personifiërend, en variëren dus ook in metaforisch 
gehalte. Wijntapper en geitenmelker zijn duidelijke voorbeelden van een antropomorfiserende 
metafoor, maar vliegenvanger is minder metaforisch. Van dat woord verwacht men dat de 
agens niet menselijk hoeft te zijn, en dat is wel het geval bij een woord als wijntapper. 
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4) Interne metaforen. 
Hiertoe behoren zoals gezegd de metaforen die hun broncategorie in de fauna vinden, zoals 
zeehond 

Naast de betekenisverschuiving kan volksetymologie (homonymische beïnvloeding) bij de 
benammgstypen 3 en 4 een rol spelen. Brok noemt als voorbeeld de muurbloem 
(erysimum cheiri) die in sommige dialecten vlier (van violier, zoals de oude officiële naam van 
de muurbloem luidt) genoemd wordt. Na homonymische beïnvloeding door vlier (de boom 
sambucus nigra die verder in niets op de muurbloem schijnt overeen te komen), gaan ook 
andere namen, zoals eulenteul van de vlierboom op de muurbloem over (Brok 1991: 241). 

5) Bahuvnhicomposita. 
De bahuvrihicomposita (ook wel exocentnsche of possessieve samenstellingen genoemd), 
zoals Standaardnederlands roodborstje, matkop en koperwiek, hebben als kenmerkende 
eigenschap dat ze een uiterlijk kenmerk van het dier benoemen, hetgeen natuurlijk inherent is 
aan de possessieve betekenis. Het zijn namelijk metoniemen van het type 'pars pro toto'. Het 
gaat daarbij meestal om een lichaamsdeel dat opvalt door een afwijkende kleur of door 
grotere afmetingen. Deze samenstellingen zijn een uitzondering op de in het Nederlands (en 
Engels) geldende Righthand Head Rule (het hoofd van een morfologisch complex woord is het 
rechterdeel van dat woord, Williams 19Θ1 en Selkirk 1982), bijvoorbeeld de 
bahuvrihicomposita zoals matkop, dat met een bepaald type kop is, maar een mees met een 
matzwarte kop, in tegenstelling tot de glanskop, een mees met glanzend zwarte kop (Selkirk 
gebruikt het voorbeeld redhead, met roodhoofd, een soort van hoofd, zoals je volgens de 
Righthand Head Rule zou mogen verwachten maar iemand met rood haar; 1982: 26). 

Hier worden ook de (zeer uitzonderlijke) metoniemen van het type wiekje ("koperwiek") en 
top ("kuifleeuwenk") ondergebracht. 

6) Secundaire namen (samenstellingen). 
Secundaire namen zijn de samenstellingen ter benoeming van een subcategorie van een 
bekende categorie fenomenen (De Caluwe 1988: 34 en 41-42). Wanneer bijvoorbeeld een 
vogel voldoende op een leeuwerik lijkt noemt men hem leeuwerik, tenzij hij voldoende afwijkt 
om een subcategorie te vormen en met een samenstelling wordt benoemd: kuifleeuwerik. 

Specificeerders kunnen soms ook als zelfstandige benaming voorkomen (balk naast 
balkli|steή, net als lexicale elementen die men normaliter als specificeerder zou verwachten 
(zoals de oeverzwaluwbenammg brumtje). 

Secundaire namen kunnen samengesteld zijn met een andere secundaire of met een 
primaire naam. We zien dan ook secundaire namen bij namen van type 1a (zang/ysfer), type 
1b (dubbele sp/'fse/) en type 3 (dubbele bijenbijter, zwarte bijdief). Essentieel is daarbij dat 
ze verder specificeren welk lid van de categorie bedoeld wordt. De tendens is dat het eerste 
lid van de samenstelling, de determmeerder, meteen dat kenmerk lexicaliseert waardoor de 
benoemde entiteit afwijkt. De determineerder legt een eigenschap bloot die eigenlijk niet t o t 
de conceptuele structuur van het etnogenus wordt geacht te behoren. Die eigenschap zal 
vaak een opvallende zijn; een saillant kenmerk is het benoemingsmotief dat tot uitdrukking 
komt in de determineerder. 

'Echte' secundaire namen kunnen worden onderverdeeld in twee typen: 
- niet deel uitmakend van een contrasterend koppel: gierzwaluw. 
- wel deel uitmakend van een contrasterend koppel· enkele en dubbele goudvmk. 
De gierzwaluw is met o.a. de huiszwaluw etnobiologisch gezien weliswaar lid van de categorie 
van de zwaluwen, de benaming heeft geen element in zich dat contrasteert met andere 
benamingen, zoals enkele en dubbele dat wel doen. Benoemingsmotieven kunnen bestaan uit 
elkaar uitsluitende kenmerken, waarbij contrastieve paren gevormd worden, bijv. grootte 
(grote, dikke, dubbele lijster). Hierin ligt het verschil tussen etnospecifieke categorieën en 
variëteiten: de tegengestelde elementen die naar hetzelfde kenmerk-type verwijzen (zoals 
grootte in enkele en dubbele goudvmk) maken secundaire benamingen meer deductief dan 
elementen die niet naar hetzelfde kenmerk-type verwijzen (gier- is een kenmerk van het type 
geluid, huis- verwijst naar habitat), maar wel verschillende subcategorieën van een categorie 
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(i.e. zwaluw) benoemen. We noemen de goudvinkbenammgen dan secundaire namen van 
variëteiten, terwijl de zwaluwbenamingen secundaire namen van etnospecifieke categorieën 
zijn. In het hier gebruikte voorbeeld is nog een extra aanwijzing dat we met secundaire 
namen van variëteiten te maken hebben, dat de goudvinkbenammgen eigenlijk twee 
specificeerders hebben: de eerste verwijst naar grootte (dubbele), de tweede naar kleur 
(goud-). 
Tot slot worden de voorbeelden van de verschillende naamtypen nogmaals op een rij gezet: 

1a primaire naam: leeuwenk 
1b. onomatopee/derivatie: koekoek, titser 
2. samenstelling op -vogel (primaire productief samengestelde naam): kraanvogel 
3. externe metafoor (primaire onproductief samengestelde naam): nonnetje 
4. interne metafoor (primaire onproductief samengestelde naam): nachtraaf 
5. bahuvrihicompositum (primaire onproductief samengestelde naam)- witgatje 
6. secundaire naam: kuifleeuwehk. 

2.3 Principes van biologische en etnobiologische classificatie 

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat de indeling van de dierenwereld één van de 
grondslagen van de diversiteit in dierbenamingen is. In deze paragraaf wordt op die indeling 
dieper ingegaan. 

De wereld van planten en dieren is in categorieën onderverdeeld. Deze categorieën zijn 
geordend binnen een hiërarchische indeling, die de biologische classificatie wordt genoemd. 
Dat is een 'wetenschappelijke' indeling, die bestaat uit rangen als geslacht, soort en ras. Ze is 
door wetenschappers vastgesteld en het bijbehorende Latijnse naamgevmgssysteem is 
internationaal geldend, maar iedere standaardtaal heeft natuurlijk ook zijn eigen officiële 
plant- en diernamen. 

Linnaeus heeft in zijn Species Plantarum (1753) de aanzet gegeven tot het binommale 
systeem: iedere plantensoort krijgt in dat werk een wetenschappelijke naam die uit twee 
leden bestaat, een geslachtsnaam en een soortnaam die fungeert als een epitheton (zie bijv. 
Seidensticker 1997: 17 e.v. en Simpson 1961); de Latijnse naam van de huismus bijv. is 
passer domesticus. De biologische naamgeving is grotendeels gebaseerd op 
wetenschappelijke ordeningen. De officiële namen van dieren en planten zijn labels van 
biologisch vastgestelde entiteiten en ze hebben hun plaats m een vastliggende taxonomische 
structuur (Callebaut 1990). Die biologische entiteiten kunnen in de wetenschap maar één 
officiële naam hebben. 

De biologische rangschikkingen zijn gebaseerd op genetische verwantschap. Er worden acht 
niveaus onderscheiden. 

LIJST 2.1 

Biologische classificatie 

Rangen Een voorbeeld 

1. rijk (regnum) dieren (ammalia) 
2. stam (fylum) gewervelden (chordata) 
3. klasse (classis) zoogdieren (mammalia) 
4. orde (ordo) vleeseters (carnivora) 
5. familie (familia) katachtigen (felidae) 
6. geslacht (genus) kat (fe//s) 
7. soort (species) huiskat (fe//s catus) 
Θ. ras, ondersoort (subspecies) angorakat 
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In een hierarchische boomstructuur, die door biologen voor deze doeleinden vaak gebruikt 
wordt, ziet dat er uit zoals in model 2 1 hieronder De angorakat, wiens biologische 
classificatie hier wordt beschreven, is een ras van de huiskat De naam van een soort, ι c de 
huiskat, bestaat altijd uit een binommale term waarvan het eerste deel de geslachtsnaam is 
en het tweede deel de specificeerder 

MODEL 2 1 

Biologische classificatie van de angorakat 

rijk dieren planten 

/ \ 
stam wormen,weekdieren enz gewervelde dieren 

/ \ 
klasse zoogdieren vogels, vissen enz 

/ \ 
orde vleeseters knaagdieren enz 

/ \ 
familie katachtigen hondachtigen enz 

/ \ 
geslacht felis panthera 

I \ 
soort lynx enz huiskat 

/ \ 
ras angorakat siamese kat enz 

Naast deze biologische indeling bestaat een etnobiologische classificatie, die ten grondslag 
ligt aan het regelsysteem voor naamgeving van planten en dieren m volksculturen, de 
zogenoemde etnobotamsche en etnozoologische nomenclatuur De etnobiologische 
hiërarchie maakt deel uit van het concept dat een taalgebruiker heeft gevormd van de wereld 
van planten en dieren De psychologische principes die aan de basis liggen van 
etnobiologische classificatie wijken vaak nauwelijks af van die van de wetenschappelijke 
classificatie, etnobiologische categorieën komen daarom vaak overeen met de taxa uit de 
biologie (Berlin 1999) 

Een taxon is een concrete groep planten of dieren die is ingepast m een van de 
categorieën De benaming, een woord om zo'n taxon te benoemen, is dus een term om 
categorieën uit de hierboven gegeven reeksen aan te duiden 

In all languages it is possible to isolate linguistically recognized groupings of organisms of 
varying degrees of mclusiveness These classes are referred to as taxa and can be 
illustrated by the groupings of organisms indicated by the names oak, vine plant, redheaded 
woodpecker etc in English (Berlin, Breedlove en Raven 1973 214) 

Een groep die zich op een bepaald niveau m de hiérarchie bevindt, is dus een taxon Taxa 
kunnen verder worden onderverdeeld in subcategorieën 

De volgende hierarchische reeks is volgens Berlin (1992 20-26) een universeel geldende, 
die ten grondslag ligt aan de nomenclatuur van flora en fauna 'kingdom' 4 (dat is of plant of 
d/er), 'life form', 'intermediate' (een zelden benoemde categorie), 'genene', 'specific', 
'varietal' Berlin onderscheidt dus zes niveaus 
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LIJST 2 2 

Etnobiologischfi classificatie 

1 'kingdom', het rijk 
2 'life form', een etnoclassis 
3 'intermediate', een tussenrang 
4 'genene' of 'genus', een etnogenus 
5 'specific', een etnospecies 

6 'varietal', een variëteit 

Een voorbeeld hiervan in een hierarchische structuur is opgenomen in model 2 2 hieronder 

MODEL 2 2 

Etnobiologische classificatie van de botvmk 
rijk 

etnoclassis 

etnogenus 

etnospecies 

vink 
/ 

botvmk 
/ \ 

variëteit inlandse vink 

dier 
/ 

vogel 
/ \ 

mus 
\ 
goudvmk 

trekkende vink 

\ 
vis 

Deze indeling staat model voor hoe men zich de conceptuele organisatie van planten en 
dieren in een samenhangende cognitieve structuur voorstelt De 'life form' in de 
hierarchische structuur hierboven is de overkoepelende categorie vogel, de 'genene' de 
groep van vogels die valt onder vink, 'specific' zijn dan de soorten vinken, zoals vink (ook 
wel genoemd botvmk), distelvmk en goudvmk, 'varietal' de rassen inlandse vs trekkende 
vink (dat zoveel zeggen wil als "wel of met hier broedend") 'Intermediate' zou in dit geval 
zangvogel kunnen zijn, maar de categorie 'intermediate' staat buiten de hier voorgestelde 
rangschikking, en wordt enkel gebruikt als additionele groepeerder (Berlin, Breedlove en 
Raven (1973) en Wierzbicka (1985)) 

De naam van het etnogeneneke taxon is samen met de naam van het taxon van het 
etnoclassis-mveau door eenieder gekend, het etnogenus wordt het meest saillante taxon 
genoemd Etnogenera worden dan ook eerder geleerd door kinderen dan bijvoorbeeld 
etnospecies (Stross 1974) Het etnogenus is het taxon dat het meest voorkomt in het 
dagelijks leven Het is de basiseenheid van een etnobiologische indeling het 
basisniveaubegrip ('basic level object', zie paragraaf 2 4 1) 

Zoals gezegd wordt in het onderhavige onderzoek gekeken naar lexicale variatie op het 
etnospecifieke niveau Desalniettemin krijgen we veelvuldig te maken met de generieke 
categorie doordat autohyponomie een vaak terugkerend verschijnsel is, waarbij een term 
zowel de overkoepelende categorie als zijn meest ideale vertegenwoordiger kan benoemen 
In de situatie waarin, afhankelijk van kennis en gebruiksfeer, zowel de generieke als de 
specifieke categorie het basisniveaubegrip kan zijn, kan de naam van zo'η 
basisniveaubegrip categorieën van verschillende mveau's benoemen 
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2.4 Prototypetheorie en conceptualisatie 

2.4.1 Prototypetheorie 

In deze paragraaf wordt het theoretisch kader van het onderhavige onderzoeksverslag verder 
uitgediept, door m de eerste plaats in het kort de wording van de cognitieve semantiek te 
schetsen, toegespitst op het onderwerp van dit onderzoek, de etnozoölogische 
nomenclatuur. In de volgende paragraaf wordt vervolgens verder ingegaan op concptuahsatie. 

Antropologie 

De theoretische benadering die als uitgangspunt voor dit onderzoek geldt, vindt haar 
grondslag in antropologisch onderzoek van onder meer Berlin (1978, 1992), Brown (1976, 
1986), Bulmer (1967, 1979) en Hunn (1977, 1985); het gaat om onderzoek naar focale 
kleuren, verwantschapstermen en de indeling van planten en dieren in de wereld van de 
primitieve mens en de verwoording van die indeling. De nomenclatuurprincipes en het 
classificatieschema van Berlin is in de paragrafen 2 2.1 en 2.3 al aan de orde gesteld. 
Volgens hem kan etnobiologische classificatie inzicht geven in de conceptualisering van de 
natuurlijke wereld: 

In the last several years, a number of scholars have become involved in the detailed study 
of folk biosystematics, prescientific man's classification of his biological universe. From 
this work, it has become apparent that, while individual societies may differ considerably in 
their conceptualization of plants and animals, there are a number of strikingly regular 
principles of folk biological classification which are quite general. If the patterns which have 
been observed continue to be confirmed by further research, their study promises to reveal 
important aspects of man's conceptual organization of the natural world (Berlin, Breedlove 
and Raven 1973: 214) 

Primitieve volken uit Mexico, Peru, Papoea-Nieuw Guinea enz. zijn vaak het onderwerp van dit 
type antropologische studies 

In de antropologische benadering vindt men twee richtingen. Ten eerste is er de 
universalistische invalshoek, vanwaaruit de componentiele analyse, die haar origine vindt in de 
antropologische linguïstiek (Conklin 1955), opereert. In deze structuralistische benadering 
wordt verondersteld dat woorden zich in een semantisch veld bevinden, en dat veld bevat 
dimensies die door labels worden weergegeven; die labels zijn de componenten van de 
betekenis van afzonderlijke woorden Wierzbicka (1985, 1996) steunt in haar speurtocht 
naar de universaliteit van lexicaal-semantische kenmerken ('features') dan ook op de 
antropologische casestudies. Berlin (1992) heeft een beperkt aantal principes met 
betrekking tot classificatie en naamgeving van planten en dieren geformuleerd. HIJ heeft 
eveneens als doel een beperkt aantal universele principes te ontwerpen die in taalsystemen 
over de hele wereld gelden en gaat uit van een abstract, maar rigide model. Een belangrijke 
aanname in de componentiele analyse is dat men semantische kennis en encyclopedische 
kennis gescheiden houdt. Alleen linguïstische kennis kan in een concept een plaats vinden, 
encyclopedische kennis zit in een heel andere module van de hersenen. In die denkwijze is 
een concept een kleine 'unit' met 'semantic primes', universele want aangeboren mentale 
entiteiten, die beschouwd kunnen worden als waarden die als parameter te formuleren zijn, 
bij dieren bijvoorbeeld [+moving]. Om die reden is er in het model van Berlin geen enkele 
ruimte voor individuele variatie. 

Daarnaast is er een relativistische invalshoek (bijv. Hunn 1985). Het relativisme benadrukt 
dat sociale, culturele factoren het cognitieve functioneren bepalen. Daarin contrasteert het 
met het universalistische standpunt, waarin aangeboren psychologische en biologische 
factoren worden benadrukt. 
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Psychologie 

In de jaren '70 raakte de theorievorming die uit deze antropologische studies was 
voortgekomen, m zwang in de cognitieve psychologie Zo toonde Rosch (1978) bijvoorbeeld 
aan hoe de etnobiologische classificatie in een hierarchische indeling in categorieën 
georganiseerd kan zijn. Het onderzoek van Rosch is vooral heel belangrijk gebleken door de 
resultaten van haar experimenten (naar focale kleuren, in navolging van Berlin, maar ook naar 
vogels), waarin ze aantoont hoe de preponderantie (psychologisch overwicht) van 
prototypes mede het denken van de mens bepaalt. In de prototypische benadering is van 
belang dat ieder begrip een vertegenwoordiger heeft, die het meest in het oog springt (die 
het meest saillant is), naast minder opvallende leden die ook deel uitmaken van dat begrip. 
Dat maakt dat een prototypische eigenschap niet bij alle leden hoeft te passen. 
Prototypische vertegenwoordigers van een categorie dragen de meest saillante kenmerken 
en de kenmerken vormen de conceptuele structuur van een categorie. 

Prototype theory stipulates that the various subconcepts held together within a prototypical 
category, are mutually linked through partial mappings and overall resemblances A 
category such as bird can be used with regard to peripheral members, such as chickens and 
ostriches, because the latter bear an overall resemblance to more typical birds such as 
blackbirds and sparrows. Chickens and ostriches lack some properties of the prototypical 
bird (e.g., that of being able to fly), but, retaining such characteristics as laying eggs and 
having feathers, they are in the category. (Geeraerts 1983. 20) 

Omdat de prototypetheorie een onderdeel van de theoretische achtergrond van dit 
onderzoek vormt, worden hieronder enkele karakteristieken (hier globaal overgenomen uit 
Geeraerts 1986: 196-199) op een rij gezet: 

-Sommige leden van een categorie zijn typischer dan andere. Ze bezitten meer van de 
kenmerken die de taalgebruiker aan een categorie toegekend heeft. Een roodborstje 
bijvoorbeeld heeft meer kenmerken van de categorie "vogels" waartoe hij gerekend wordt, 
dan een kiwi; één van die kenmerken is het vermogen om te kunnen vliegen. 

-Sommige kenmerken van een concept zijn saillanter dan andere en het onderscheid is 
gradueel langs een continue schaal. Het bezit van een snavel is een saillanter kenmerk van 
vogels dan het bezit van twee ogen, want bijna alle gewervelde dieren hebben twee ogen. 

-Het concept van een woord is niet onderverdeeld in een semantische component en een 
encyclopedische. Beide soorten kennis worden samen in een woordconcept opgeslagen. 

-Een betekenis bestaat niet uit noodzakelijke en voldoende voorwaarden, maar is 
prototypisch: een vogel die niet vliegen kan, is nog steeds een vogel. De kenmerken hoeven 
dus met samen aanwezig te zijn. Niet de aanwezigheid van de volledige set van de 
kenmerken is van belang, maar de mate van overeenkomst met andere leden van de 
categorie. Hoe kleiner de overeenkomst, hoe minder typisch een lid van de categorie is. De 
grenzen van een concept zijn dan ook vaag. 

-Categorieën zijn flexibel, omdat de grenzen van een concept vaag zijn: afwijkende 
exemplaren van een categorie zijn perifere (met-typische) leden in een concept. Daardoor is 
er ruimte voor creatief taalgebruik (metaforiek bijv.) en voor afwijkingen per situatie, dus 
onder meer voor geografische taaivariatie. 

Een categorie is hierboven gedefinieerd als een abstract classificatieniveau dat bij de indeling 
gebruikt wordt. Een categorie, bijv. een groep dieren die tot op zekere hoogte als verwant 
beschouwd worden, maakt weer deel uit van de categorie die een trede hoger staat in de 
hiërarchie. Dat is het zogenaamde principe van 'class-inclusion': "a taxonomy is a system by 
which categories are related to one another by means of class-inclusion" (Rosch 1978: 30). 
Rosch noemt de generieke categorie het 'basic level object' (een term die hier in navolging 
van DeCaluwe en Devos (1993) geparafraseerd wordt als 'basisniveaubegrip') en zet die dan 
ook centraal in de verticale lijn van de hiërarchische structuur. In de interne structuur van een 
categorie, en dat is de horizontale lijn, kunnen objecten ook meer of minder centraal staan. 
Objecten voldoen immers meer of minder aan de eigenschappen die men toedicht aan een 
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bepaald taxon, dat wil zeggen dat ze meer of minder prototypisch zijn. Dus 
saillantheidsverschillen komen niet alleen voor tussen verschillende categorieën maar ook 
binnen een categorie. 

By prototypes of categories we have generally meant the clearest cases of category 
membership defined operationally by people's judgments of goodness of membership in the 
category. (Rosch 197Θ: 36) 

Het prototype van een categorie is daarmee echter niet een vast te leggen specifiek lid van 
de categorie, want die is afhankelijk van de beoordeling door mensen. Zij bepalen de 
eigenschappen van de categorieën en of een object in een categorie past. Lidmaatschap van 
een categorie komt tot stand op grond van overeenkomsten en gelijkenissen met die 
typische exemplaren van de categorie ('family resemblance' genoemd). Dat is tevens 
afhankelijk van de beoordeling door mensen (Langacker 1991: 59), niet van noodzakelijke en 
voldoende voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals m universalistische 
benaderingen waartoe de componentiele analyse behoort. Die beoordeling kan dan ook per 
regionaal en lokaal taalsysteem verschillen en juist dat gegeven ontbreekt in universalistische 
principes. 

Semantiek 

In de jaren 70 en '80 vindt de prototypische benadering van Rosch haar weg naar de 
semantiek. Zo legt het onderzoek van Geeraerts (1982, 1983, 1989, 1997) een belangrijke 
link tussen de cognitieve semantiek, zoals men deze relatief nieuwe stroming noemt, en de 
traditionele historisch-filologische semantiek. De cognitieve semantiek heeft haar wortels ook 
in de structuralistische traditie zoals de theorie van Trier (1973). In diens woordveldtheorie, 
die stamt uit de jaren '30, wordt een woord gesplitst in een tekengedeelte en een 
betekenisgedeelte, dat weer deel uit maakt van een groter geheel van verwante woorden, 
het veld. Men kan de betekenis van een begrip met begrijpen, wanneer die niet in een context 
van verwante begrippen gezien wordt. Het lexicon wordt dus niet gezien als een lijst 
woorden, maar als een voorraad van concepten. Een concept moet daarbij gezien worden als 
het cluster van eigenschappen dat toegekend wordt aan een fenomeen, een zekere entiteit 
in de werkelijkheid. Daarmee is het concept bijna een tussenstation tussen het fenomeen, dat 
wat kan worden waargenomen, en het taahtem, het lexeem dat toegekend wordt aan het 
concept. Voor het structuralisme is het belangrijkste manco van de benadering van Trier e.a. 
dat er geen scheiding gemaakt wordt tussen de talige kennis en de encyclopedische kennis. 
Structuralisten beschouwen het taalsysteem immers als een autonoom geheel, wat impliceert 
dat de taal een eigen structuur heeft die los staat van de ruimere wereldkennis. Een 
belangrijke exponent van het structuralisme is de componentiele analyse (Heger 1964, 
Rottier 1964, Wierzbicka 1985, 1996), die we hierboven al aan de orde lieten komen. In de 
componentiele analyse is men, zoals gezegd, op zoek naar de beperkte verzameling 
universele semantische 'primes'. Men is er echter nooit in geslaagd om helder te krijgen 
waarin het verschil tussen semantische en encyclopedische kennis schuilt. 

In de cognitieve semantiek wordt niet meer uitgegaan van de autonomie van het 
taalsysteem, waaraan meteen kan worden toegevoegd dat talige kennis en encyclopedische 
kennis in een cognitief-lmguïstisch model ook met strikt gescheiden worden (zodat men wat 
dat betreft weer terug bij de zienswijze van Trier uitkomt). De autonomie van semantische 
taalfeiten is vervangen door de gedachte dat het onderscheid tussen semantische en 
encyclopedische kennis niet bestaat. 

Een lexicaal concept bevat integendeel onmiddellijk alle informatiegegevens die ermee te 
verbinden zijn, zonder dat binnen die verzameling een onderscheid wordt gemaakt tussen 
linguïstische en extralinguistische gegevens. Lexicale concepten worden op die manier 
encyclopedische zowel als linguïstische categorieën: het zijn categorieën die onze 
wereldkennis structureren, geen categorieën die alleen maar ons taalgebruik aanbelangen. 
(Geeraerts 1986- 187) 

Dit concept heeft ook qua microstructuur een ander uiterlijk: het is niet langer een duidelijk 
afgebakende verzameling van primaire features, maar het heeft vage grenzen en sommige 
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van zijn kenmerken zijn saillanter dan andere, waarbij het onderscheid gradueel van aard is 
(en niet tweeledig zoals in een parameter-theorie). Omdat linguïstische en encyclopedische 
kennis niet meer gescheiden is, kunnen we de betekenis van een woord gehjkschakelen aan 
de inhoud van het concept. 

Betekenis houdt conceptualisatie in, zodat semantiek de structuur van een concept moet 
analyseren en beschrijven. Semantiek heeft dus betrekking op cognitieve domeinen, op 
conceptuele complexen, die zowel talige als encyclopedische kennis bevatten (Langacker 
1991: 2 en 35). Een concept is volgens de cognitieve semantiek geen entiteit met rigide 
afgebakende grenzen, maar een cluster met een overgangsgebied als vage begrenzing en 
een prototype in het centrum. Daarom is een concept te groot om een compact afgesloten 
geheel te kunnen zijn. Het concept is een categorie met een prototype en met de andere 
leden in de periferie daar omheen. 

Dit alles brengt met zich mee dat de cognitieve linguïst niet meer voornamelijk speurt naar 
universele waarden in het taalsysteem, maar dat er ruimte komt voor taaivariatie en taal in 
zijn culturele context. Niet het gemeenschappelijke in verschillende talen wordt gezocht, 
maar individueel taalgebruik wordt onder de loep gelegd. De mogelijkheid om het 
categoriseren in taal soepel toe te passen is een groot voordeel van deze benadering; er is 
een flexibel toepasbare prototypische kernbetekenis, waarmee afwijkende referenten best 
mogen worden aangeduid. Dit betekent voor ons onderzoek naar de variatie in het lexicale 
veld dat er een overlap in de betekenis van woorden over verschillende categorieën verwacht 
kan worden, en dat een bepaalde term, bijv. vink, meerdere referenten kan aanduiden, 
namelijk de prototypische vink en eventuele perifere vinken. 

Hoewel de cognitieve linguïstiek een beter theoretisch kader vormt dan de componentiele 
analyse voor een onderzoek naar de verschillende volksnamen van vogels m dialecten, is het 
onderzoek van Berlin en Wierzbicka toch van groot belang. Onderzoek van antropologen is 
sowieso belangrijk voor de cognitieve linguïstiek omdat antropologen hun speurtocht naar de 
volkskennis van de werkelijkheid, 'ethnoscience' genoemd, karakteriseren als een interesse in 
semantische (weliswaar universele) waarden en algemene classificenngsprincipes 5. Berlin is 
ervan overtuigd dat flora en fauna in iedere taal volgens een bepaald systeem 
gecategoriseerd worden, en dat de namen voor flora en fauna in een daarmee nauw 
samenhangend lexicaal-semantisch systeem passen (dat in paragraaf 2.3 wordt besproken): 
"(...) nomenclature is often a near perfect guide to folk taxonomie stucture" (Berlin, 
Breedlove and Raven 1973: 216). Bovendien zijn (volks-)namen de sleutel naar de 
conceptualisering van de werkelijkheid: 

While recognizing that nomenclature and category membership must be analyzed separately, 
there seems to be strong evidence that the linguistic structure of a plant or animal name is 
usually a good mirror of the taxonomie status of the category which it represents. (Berlin, 
Breedlove and Raven 1973- 240) 

Wierzbicka beweert nog iets stelliger dat de naamgeving de toegangspoort naar het 
cognitieve domein is: 

Words provide evidence for the existence of concepts.(...) The organization of cognitive 
domains is reflected in language, and above all in the structure of the lexicon. The lexicon of 
a language is the speakers' fundamental cognitive resource; it is a treasury where the 
shared knowledge of the world, and the shared models of biological, mental, and social 
aspects of life are held. (Wierzbicka 1996: 349-350) 

Onderzoek naar benoeming en conceptualisering is onderzoek naar de wijze waarop de mens 
de werkelijkheid indeelt en via die weg naar zijn wereldbeeld. 

2.4.2 Conceptualisatie 

In de vorige paragraaf is het ruimere theoretisch kader uiteengezet. In de cognitieve 
semantiek wordt gesteld dat de betekenis van een woord gelijkgeschakeld mag worden aan 
de inhoud van het concept, omdat linguïstische en encyclopedische kennis met meer 
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gescheiden is. In deze paragraaf zullen de eigenschappen van concepten verder worden 
omschreven. De eerste vraag die rijst is hoe een een concept wordt gevormd. 

Een concept is een abstracte symbolisering van verschillende waargenomen fenomenen. Zo 
kan een vogel bijv. zo groot als een muis zijn maar ook zo groot als een mens. Van zulke 
verschillen op perceptueel niveau wordt echter geabstraheerd (Aitchison 1987: 86-94). Een 
concept is een deelverzameling, een categorie die weer andere entiteiten bevatten kan en 
door andere categorieën omvat wordt. In het centrum van die categorie bevindt zich het 
prototype, een exemplaar van die verzameling dat eruit ziet zoals men zich de ideale vogel 
zou voorstellen. Categorieën hebben een meest saillante vertegenwoordiger, naast minder 
saillante leden die ook deel uitmaken van die categorie 6. Wanneer een entiteit veel van de 
eigenschappen bezit die tot de conceptuele structuur behoren, is het een prototypische 
vertegenwoordiger; heeft de entiteit maar weinig geselecteerde kenmerken, dan is het een 
perifere vertegenwoordiger van de categorie. Dit onderscheid is geleidelijk· van prototypisch 
naar minder prototypisch naar perifeer. Men kan dientengevolge ook zeggen dat 
lidmaatschap van een categorie gradueel is. Men neemt bovendien aan dat een categorie in 
de prototypetheorie geen precieze begrenzing heeft, maar vaag is aan de buitenkant, 
waardoor er ruimte is voor nieuwe betekenissen, veranderingen in bestaande betekenissen en 
verschil in preponderantie van betekenissen (Geeraerts 1997: 60 en 113). De 
deelverzamelingen die Berlin (1992: 23) heeft voorgesteld voor détaxa, moeten meer 
worden gezien als clusters, die met zo strikt begrensd zijn als een cirkel. Berlin heeft zijn 
etnobiologische categorieën namelijk voorgesteld als strikt afgebakende cirkels en dat doet 
erg veel denken aan de structuralistische benadering (de componentiele analyse) van het 
concept, een strikt begrensde entiteit waarin een beperkt aantal semantische componenten, 
'primes' (voor dieren bijv. [+moving]), zijn opgenomen. Berlin spreekt weliswaar veelvuldig 
over de prototypetheorie; zijn ideeën over conceptualisatie, maar ook over taaivariatie en 
culturele invloeden op preponderantie van kenmerken passen echter niet zonder wringen in 
de cogmtief-semantische benaderingswijze. Taal wordt in die theorie namelijk benaderd 
vanuit een functionalistisch perspectief: taal is een communicatief middel om kennis te 
organiseren, dat wordt bepaald door individuele belangen, behoeften en ervaringen. 
Conceptuele categorieën kunnen schematisch worden weergegeven als elkaar overlappende 
velden waarin de eigenschappen van de referenten zijn opgenomen (zie bijv. Geeraerts 1997: 
141-150). 

De eigenschappen of kenmerken waar we hier van spreken, moeten saillant zijn. Ze moeten 
dus kenmerkend voor de categorie zijn, zoals veren dat zijn voor vogels. Daaraan te 
verbinden is het idee van 'grounding' of 'embodiment' 7. De eigenschappen zijn niet alleen in 
semantische zin saillant, maar ze zijn dat ook in fysiologische of sociologische zin: ze zijn 
opvallend om waar te nemen, of ze maken het fenomeen cultureel of economisch van belang. 
Aangezien het veld van de etnobiologie een complex geheel van perceptuele eigenschappen 
(vorm, kleur, geluid etc.) is, is de verankering van het etnobiologisch domein ingewikkelder 
dan de verankering van een semantisch domein als "kleuren", want die bestaan uit een 
enkelvoudig visueel waarneembaar kenmerk. 

De cognitieve linguïstiek levert ons twee factoren, die het ontstaan van een concept 
bepalen: 
-de fysische invoer van het object in de werkelijkheid, dat is de zintuiglijke waarneming, 
-de kennis van de taalgebruiker die de interpretatie van de zintuiglijke waarneming stuurt 
Wanneer men met een nieuwe zaak geconfronteerd wordt, speurt men m en rondom een 
voorwerp naar een patroon dat orde afdwingt. Men zoekt naar een manier om over het ruwe 
met in kaart gebrachte gebied te spreken, of zelfs alleen maar naar een naam of uitdrukking 
die het voorwerp kan identificeren. 

Een concept, een gestructureerd begrip, kan gezien worden als een categorie, en daar 
wordt een naam aan toegekend. In paragraaf 2.2.3 is er een onderscheid gemaakt tussen 
verschillende typen benamingen. Benamingen kunnen immers categorieën van verschillende 
niveaus in de hiërarchie van de indeling van de werkelijkheid aanduiden, met andere woorden, 
namen benoemen taxa van verschillende niveaus in de etnobiologische classificatie. De 
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naamgeving en de etnobiologische classificatie (en daarmee linguïstische categorisatie) zijn 
dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De relatie tussen de woordvorm en de betekenis als conceptuele inhoud van dat woord is 
echter met altijd eenduidig. Het volgende citaat geeft een beeld van deze problematiek: 

'Spek' als vleessoort heet bijna overal spek (in Belgisch Limburg, J S ), maar in een achttal 
plaatsen, vooral ten oosten van St -Truiden, tekende ik Wees op Dit woord wekt de indruk, 
in de betekenis 'spek' een relict te zijn. (Goossens 1988b 6) 

Dit gegeven is als volgt te verklaren. In een aantal Limburgse dialecten is spek de meest 
gewone soort van vlees, spek is prototypisch Dit heeft tot gevolg dat men "spek" kan 
aanduiden met het woord Wees, hetgeen normaal gesproken een meer algemene term is. Iets 
vergelijkbaars komt voor bij de benoeming van rogge. Omdat rogge de meest voorkomende 
soort van koren was in het Zuid-Nederlandse taalgebied, wordt rogge ook koren genoemd, 
het gewas wordt dus benoemd met de algemene term voor alle graangewassen 
(Woordenboek van de Brabantse Dialecten, deel I, aflevering 8. blz. 1402 s.v. rogge en 
Woordenboek van de Limburgse Dialecten, deel I, aflevering 4: blz. 9 s.v. rogge) Zo wordt de 
naam van de overkoepelende categorie gebruikt voor de meest typische vertegenwoordiger 
van die categorie, welk verschijnsel hierboven autohyponymie werd genoemd. 

Maar behalve autohyponomie is ook 'transfer' een veroorzaker van een verstoring van de 
één op één-relatie tussen woord en betekenis. Een voorbeeld van woord-transfer is de 
verschuiving in betekenis van melk of mulk, dat in oostelijk Noord-Brabant "karnemelk" ging 
betekenen, want "Later is in oostelijk Noord-Brabant de mens tot een sobere levenswijze 
vervallen, waarbij hij alleen karnemelk dronk" (Weijnen 1966: 137). Omdat karnemelk 
prototypisch werd ten opzichte van 'zoete' melk werd karnemelk de betekenaar van melk. 
Ongekarnde melk ging vervolgens in het betreffende gebied romme heten. 

In de verzameling van plantnamen van Heukels (1987) is duidelijk te zien hoe een 
plantnaam aan verschillende begrippen kan worden toegekend. De benaming vlet bijvoorbeeld 
kan als referenten de waterkers, de muurbloem en het viooltje hebben, drie totaal 
verschillende planten (telkens in Zuid-Hollandse dialecten). Dat is een belangrijk probleem 
voor de lexicografie. 

Dergelijke verschijnselen die betrekking hebben op de relatie tussen woordvorm en 
betekenis kunnen de katalysator zijn van lexicale variatie. Wanneer men de verscheidenheid 
aan dialectwoorden wil belichten, zijn zulke processen dus van groot belang. 

Een factor die lexicale variatie bevordert is de graad van emotionaliteit m de houding van de 
mens ten opzichte van het benoemde. Om die reden wordt bijvoorbeeld de vlinder met 
allerlei affectief geladen benamingen bedeeld (De Caluwe en Devos 1993' 30-32). 

Hoe hoger een taxon van categorie-niveau is, hoe wijder verspreid een naam voorkomt. 
Heel specifieke namen, beperkt in betekenis, zijn ook in geografische spreiding beperkt to t 
een klem gebied. Dat wil zeggen dat hogere categorieën meesttijds minder lexicale variatie 
laten zien dan meer specifieke categorieën. De meest gehoorde verklaring hiervan is dat 
grote onomasiologische homogeniteit wordt veroorzaakt door de maatschappelijke relevantie 
van het benoemde fenomeen. Daarom vertoont de naamgeving van bijvoorbeeld pluimvee 
(en hun vijanden, zoals de bunzing) zo veel uniformiteit. Maatschappelijke relevantie kan 
zowel economisch nut als schadelijkheid zijn. Sinds de cognitieve benadering (Rosch 1978) is 
het idee dat juist het categorie-niveau zelf de onomasiologische homogeniteit verklaart: 
basisniveaubegrippen krijgen primaire namen, en die zijn wijd verbreid juist vanwege hun 
conceptuele preponderantie. Ook dit moet weer in een graduele schaalverdeling gezien 
worden: van algemeen verspreid steeds lager tot heel beperkt verspreid. 

De Caluwe en Devos (1993) verklaren de homogeniteit in dialectbenamingen voor de spin 
(alleen spin(ne), kobbe/koppe en combinaties daarvan) door de regel "onomasiologische 
variatie is omgekeerd evenredig met de ontologische variatie". Doordat het begrip "spin" een 
flink aantal verschillende soorten dekt, is het een behoorlijk abstract begrip. Dat maakt 
meteen dat de typische kenmerken van afzonderlijke soorten spinnen (lengte van de poten, 
dikte van het lijf etc.) niet bruikbaar zijn bij de benoeming van de spin in het algemeen, 
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waardoor er weinig variatie is in dialectbenamingen voor "spin" De Caluwe en Devos zetten 
dat af tegen "mier", "kikker" en "egel" waar veel meer variatie voor gevonden werd, en die 
tevens basisniveaubegrippen zijn, maar omdat er weinig verschillende soorten onder die 
begrippen vallen, zijn ze minder abstract Voor een groot aantal categorieën is deze bewering 
echter met houdbaar (er is nauwelijks of geen variatie voor "vos", "hert" of "haas", en dat 
zijn categorieën waaronder maar een soort valt) 

In dit onderzoek naar lexicale variatie worden de heteroniemen m een aantal categorieën m 
een semantisch domein naast elkaar gelegd en geanalyseerd Wat de prototypetheorie 
betreft kan er alleen iets verondersteld worden over de relatie van verschillende 
subcategorieën onderling, dus over de preponderantie m de horizontale lijn, maar mets over 
de verschillende niveaus in de hierarchische indeling De enorme heteronymie in een 
dialectgebied biedt in ieder geval een goede mogelijkheid voor de hier gebruikte invalshoek 
Er wordt getracht om meer inzicht te geven in de conceptuele structuur van een categorie, 
door de lexicale variatie van de benoeming van die categorie te analyseren 

2.5 Samenvatting 

In de eerste inleidende paragraaf van dit hoofdstuk worden enkele termen uiteengezet die m 
dit onderzoek veel gebruikt worden 

De verscheidenheid aan benamingen kan gestructureerd worden door die benamingen in 
klassen onder te verdelen Dit hoofdstuk wordt dan ook vervolgd met een beschrijving van de 
naamgevmgsprocessen zoals Berlin (1992) die heeft benoemd en geordend (paragraaf 
2 2 1) Lexicale variatie vindt zijn grondslagen m cognitieve processen, zoals het principe van 
lidmaatschap en het principe van gelijkenis (zie paragraaf 2 2 2) In paragraaf 2 2 3 wordt er 
een enigermate verfijnde versie van de indeling in benammgstypen van Berlin voorgesteld, 
want die blijkt behoorlijk grofmazig te zijn 

Behalve aan naamgeving is er in dit hoofdstuk aandacht besteed aan biologische en 
etnobiologische classificaties en de verschillen daartussen (paragraaf 2 3), want 
taxonomische systemen vormen een van de grondslagen van heteronymie in het 
etnobiologische domein 

Daarna zijn de totstandkoming en de belangrijkste kenmerken van de cognitieve semantiek, 
het ruimere theoretische kader van dit onderzoek, kort aan de orde gekomen (paragraaf 
2 4 1) Tenslotte is het concept (de betekenis van een woord) in paragraaf 2 4 2 aan de 
orde gesteld en worden er enkele factoren beschreven die lexicale variatie kunnen 
veroorzaken 

Noten bij hoofdstuk 2 

1) Daarmee is met gezegd dat ze onmogelijk te etymologiseren zijn Van den Broek (1988) 
heeft onderzoek gedaan naar de benoemingsmotieven van vogelnamen in het 
Standaardnederlands, maar wanneer hij bijv van kneu een "gezelhgerd" maakt, waagt hij zich 
toch wel op glad IJS Karakteristiek voor deze primaire namen is dat hun oorsprong nauwelijks 
te achterhalen is, dergelijk onderzoek vereist dan ook een gedegen histonsch-taalkundige 
ondergrond (volgens van den Broek is de etymologie van kramsvogel "klauwvogel" en dat is 
onjuist) 
2) Vleermuizen nemen in etnobiologische classificaties een bijzondere positie in Volgens 
Forth (1996 94) worden vleermuizen in de taal van de Nage (een volk van Flores, Indonesie) 
gezien als een soort van vogels, en Bulmer (1967 7) meldde hetzelfde voor de Karam van 
Nieuw Guinea Friedrich (1997 315) zegt overigens dat vleermuizen met direct als vogels 
hoeven te worden gezien, maar dat vleermuizen samen mét vogels worden beschouwd als de 
leden van een taxon van vliegende dieren, hetgeen ook impliciet lijkt te worden bedoeld door 
Kesby (1979 43) en Hunn (1979 112) Junius heeft voor het Nederlands de vleermuis 
(vespertilio) in zijn 16e eeuws woordenboek nog onder de vogels gerangschikt (1567 71) 
Voorts is gebleken uit psycholmguistisch onderzoek dat de falsificatie van een zin als "een 
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vleermuis is een vogel" veel meer tijd vraagt dan de falsificatie van "een zwaluw is een vis" 
(Geeraerts 1986: 165). 

In Brabantse dialecten heten ze desalniettemin gewoonlijk vleermuis of vlerenmuis. 
Interessant m dit kader is de opgave voor Kapellen bij vraag 78 uit ZND-vragenlijst 27, die 
luidt: "Hoe heet de zwarte vogel die zijn nest in kerktorens bouwf", de kauw suggererend. 
Die opgave luidt namelijk "flieremèùjs", vleermuis. Deze respondent rekent de vleermuizen 
schijnbaar tot de vogels. 
3) Swanepoels voorbeelden van plantnamen die naar dieren verwijzen (bereklauw, addertong 
en kikkerbeet) zijn alle drie metonymisch; een met-metonymisch voorbeeld is bosvogeltje (de 
Standaardnederlandse naam van het plantengeslacht cephalanthera) Onder de diernamen die 
verwijzen naar planten zien we duidelijk dat bijna alleen de lagere zeedieren op deze wijze 
worden benoemd. Doordat zulke dieren met of weinig bewegen missen ze het duidelijkste 
kenmerk dat dieren van planten onderscheidt, het niet aan een plaats gebonden zijn. BIJ 
planten zou deze benoeming volgens Swanepoel (1996: 27) met voorkomen en ook 
Callebaut heeft dat beweerd (1990: 80). Maar varkensgras {polygonum aviculare) is een 
mooi voorbeeld van een plantnaam die metaforisch verwijst naar een andere plant. Deze 
plant ziet er zo anders uit dan gras dat ze zeker met als zodanig wordt geclassificeerd. De 
gedachte dat varkens deze plant eten zoals koeien de weide afgrazen zal voor deze 
metaforische plantennaam gezorgd hebben. De naam gras is hier qua betekenis verwijd to t 
"door vee eetbaar gewas". Andere voorbeelden van interne metaforen bij plantbenamingen 
zijn haagappel (vrucht van de meidoorn), klaproos en waterlelie. 
4) In plaats van de term 'kingdom' wordt ook wel de term 'unique beginner' gebruikt. Beide 
verschillen in deze context niet van betekenis (Berlin 1978). 
5) Zie Ellen (1979: 4). 
6) Dat geldt in ieder geval zo voor categorieën van vogels; bij categorieën zoals meubilair of 
gereedschap ligt dat weer anders. 
7) De definitie van 'grounding' is afkomstig van R. W. Gibbs uit zijn lezing "Metaphors in 
minds, language and culture" tijdens the 5th International Cognitive Linguistics Conference te 
Amsterdam in 1997. Zij komt overeen met de definitie van 'embodiment' van C. Smha uit 
diens lezing "Language, Culture and the Embodiment of Spatial Cognition" tijdens the 6th 
International Cognitive Linguistics Conference le Stockholm in 1999. 
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3. Doelstelling en opzet van het onderzoek 

3.1 Doelstelling 

De doelstelling van dit exploratieve onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kennis van de 
lexicale variatie in de (volks-)naamgeving van dieren, waarbij het theoretisch kader is gelegen 
m de cognitieve semantiek Deze naamgeving wordt vaak beschouwd als een uitdrukking van 
de etnobiologische classificatie, de wijze waarop mensen een belangrijk deel van de 
werkelijkheid indelen en daarmee hun wereldbeeld vormen. 

Het is opvallend dat de antropologische studies die aan het begin van paragraaf 2.4.1 
genoemd werden, bijna altijd talen van exotische volkeren als onderwerp hebben, terwijl toch 
ook de Westerse volkstaxonomieen het resultaat zijn van etnobiologische classificatie. In het 
onderzoek waarvan hier verslag gedaan wordt, wordt alleen ingegaan op de namen van dieren 
in het Nederlands en zijn variëteiten (met name de Zuid-Nederlandse dialecten). Dat is 
meteen ook een restrictie op de bevindingen uit het verdere onderzoek; die gelden in eerste 
instantie alleen voor diernamen in het Nederlands en zijn variëteiten en een bredere werking 
dient nog nader onderzocht te worden. 

Daarenboven ontbreekt m die antropologische studies over de talen van primitieve 
samenlevingen telkens de veelheid van benamingen per begrip (i.e. per diersoort): "omdat 
het onderzoek specifiek gericht is op één opnamepunt, waar kennelijk geen etnobotamsche 
(noch etnozoölogische J.S.) heteronymie optreedt" (Brok 1991: 249). Juist in de grote 
variatie in volksnamen wil dit onderzoek structuur aanbrengen. 

Met de volksnamen van een aantal vogels als uitgangspunt wordt er onderzocht in 
hoeverre de benadering die in hoofdstuk 2 beschreven werd, van toepassing is en m hoeverre 
het begrippenkader uit dat hoofdstuk moet worden aangepast of verfijnd. Centraal staan de 
semantische en morfologische gereedschappen die de taalgebruiker ter beschikking heeft om 
dieren te benoemen. De subcategoriserende samenstelling neemt een belangrijke plaats m m 
de etnobiologische nomenclatuur. Maar ook exocentrische samenstellingen en metaforiek 
spelen een aanzienlijke rol. 

Voorts komt de preponderantie (psychologisch overwicht) m de horizontale lijn aan de 
orde: binnen de interne structuur van een categorie staan objecten meer of minder centraal 
(paragraaf 2.4.1). Objecten voldoen immers meer of minder aan de eigenschappen die men 
toedicht aan een bepaald taxon, dat wil zeggen dat ze meer of minder prototypisch zijn. 
Saillantheidsverschillen komen dus niet alleen voor tussen categorieën op verschillende 
niveaus (de preponderantie in de verticale lijn van de hierarchische structuur) maar ook 
binnen een categorie. De benoemingsmotieven van de namen van de subcategorieën worden 
uitgebreid onder de loep genomen, waardoor meteen ook een bijdrage aan de etymologie van 
veel diernamen kan worden geleverd. Juist in de namen van de subcategorieën is een 
omvangrijke heteronymie te vinden, terwijl er bij de etnogeneneke termen vaak veel minder 
variatie is. 

Naast de grote lexicale variatie m geografische zin kan er ook binnen een lokaal dialect 
differentiatie te vinden zijn. Dat wordt veroorzaakt door verschillen in persoonlijke 
deskundigheid; de kennis van de werkelijkheid van dialectsprekers varieert, leder mens heeft 
tot op zekere hoogte zijn eigen conceptualisering van de werkelijkheid en benoemt 
fenomenen uit die werkelijkheid op zijn manier. Met name van de invullingen van de 
vragenlijsten, die veruit het grootste deel van het materiaal vormen, kan worden 
verondersteld dat ze een reflectie van een individueel conceptualiserings- en 
naamgevmgssysteem zijn. Het is dan ook heel goed mogelijk dat er naast de tendensen die 
zijn gevonden, en die als behorend tot het dialect beschouwd worden, er ook resultaten zijn 
gevonden van individueel taalgebruik, die als idiolect beschouwd moeten worden. 

In de landbouwwoordenschat blijkt de differentiatie in het categoriseren en benoemen van 
vee ver doorgevoerd te zijn (Moerdijk en Geeraerts 1991), met verschuilende namen voor 
een kalf, een vrouwelijk kalf, een mannelijk kalf, een pasgeboren kalf, een jong rund, een jong 
vrouwelijk rund, een pmkstier enz. Dat moet verklaard worden door het gegeven dat vee zo'n 
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cruciale positie inneemt in de agrarische samenleving. Deskundigen beschikken zo over een 
grotere verscheidenheid van namen dan leken, waardoor men zou kunnen veronderstellen dat 
de communicatie tussen beiden met soepel kan verlopen (omdat de meer specifieke 
vogelnamen onbegrijpelijk zijn voor minder deskundige sprekers). 

De primaire doelstelling van het onderzoek is, zoals gezegd, om een bijdrage te leveren aan 
de kennis van de lexicale variatie in de naamgeving van dieren. Dat leidt gegeven de 
kernbegrippen die aan de orde gesteld worden tot de volgende drie vraagstellingen: 

1. welke benammgstypen worden gehanteerd bij de naamgeving en met welke frequentie 
gebeurt dat? 
2. welke benoemingsmotieven worden gehanteerd bij de naamgeving en met welke 
frequentie gebeurt dat7 

3. welke vormen van conceptualisatie en categorisatie spelen een rol bij de naamgeving? 

Het spreekt voor zich dat de diepere kennis en verklaring van de lexicale variatie vraagt om 
een nadere analyse van de relaties tussen de onderwerpen die centraal staan in de drie 
bovenstaande vraagstellingen. Met name in de slothoofdstukken 9 en 10 zal daar op worden 
ingegaan. 

Een taalgebruiker heeft de beschikking over verschillende naamgevingsprocessen om een 
categorie te benoemen. Naast de primaire simplicia en de secundaire composita (resp. namen 
van het type vink en goudvmk) zijn m hoofdstuk 2 al bahuvrihicomposita (bijv. roodborstje) 
en metaforen (bijv. vleermuis) genoemd als benammgstypen Het is de vraag wanneer welke 
naamgevingsprocessen in stelling gebracht worden en welke categorieën voor welk type 
naamgeving in aanmerking komen. Mogelijkerwijs is er bovendien een correlatie bloot te 
leggen tussen benammgstypen en benoemingsmotieven. Dan zou er een verband gelegd 
worden tussen bepaalde conceptuele eigenschappen en morfologische processen die die 
eigenschappen kunnen lexicaliseren. 

In de slothoofdstukken 9 en 10 zal ook nader ingegaan worden op hoe de etnobiologische 
classificatie zich verhoudt tot de wetenschappelijke taxonomie. Volgens biologen is een 
walvis een zoogdier, maar leken zullen vaak vermoeden dat een walvis een vis is. Het woord 
walvis wijst erop dat de volkstaxonomie, en met de biologische wetenschap, de benoeming in 
dit geval heeft beïnvloed. In dialectbenamingen komt de volkstaxonomie nog veel meer to t 
uitdrukking. Na de grote hoeveelheden dialectgegevens die dan bekeken en geanalyseerd 
zijn, zouden de verschillen en overeenkomsten helder en verklaarbaar moeten zijn geworden. 

3.2 Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek worden de Zuid-Nederlandse dialectwoorden voor de volgende 24 vogels 
onder de loep genomen: 

-Drie vogels van de familie van de leeuweriken. 
-Vijf vogels van het geslacht turdus: zanglijster, grote lijster, merel, koperwiek en 

kramsvogel. 
-Drie vogels van de familie van de zwaluwen: boerenzwaluw, huiszwaluw en oeverzwaluw, 

alsmede de gierzwaluw en de nachtzwaluw, die weliswaar met tot diezelfde familie behoren, 
maar in het Standaardnederlands wel een naam hebben die is samengesteld met -zwaluw. 

-Twee vogels van de familie van de mussen, drie vogels van het geslacht van de 
grasmussen en de heggenmus. 

-Vier vogels van de familie van de mezen en de staartmees. 

Er wordt in eerste instantie gekozen voor vogels die in biologisch opzicht eikaars naaste 
verwanten zijn en dus deel uit maken van dezelfde familie, of in het geval van de lijsters van 
hetzelfde geslacht, want de familie van de lijsterachtigen is erg groot en tevens zeer 
heterogeen van samenstelling (ook het roodborstje en de nachtegaal horen er onder meer 
bij). De betreffende taxa bestaan telkens uit een of meerdere vogelsoorten die alom bekend 

36 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

zijn en uit een of meerdere vogelsoorten die minder bekend zijn. Daarnaast is op de tweede 
plaats een aantal vogels gekozen, waarvan de Standaardnederlandse naam is samengesteld 
met een van de betreffende familienamen als determinatum (bijv. de nachtzwaluW). Die 
vogels worden namelijk in etnobiologische opzicht wel eens als 'horend bij dezelfde groep' 
beschouwd. Aanwijzingen voor zulke etnobiologische classificaties zijn te vinden in het feit 
dat generieke termen alleen soorten binnen die groepen benoemen (lijster komt als naam 
voor bij de zanglijster, de grote lijster, de merel, de koperwiek en de kramsvogel, maar verder 
bij geen enkele andere vogelsoort. Dat geldt zo ook voor de simplexen zwaluw, leeuwerik en 
mees en behoudens een enkele uitzondering voor mus). 

Volksnamen voor vogels lenen zich goed voor dit onderzoek naar etnobiologische 
nomenclatuur. Vogelsoorten zijn vaak goed gekend in een groot gebied. Onopvallende kleine 
dieren zoals insecten benoemt men vaak alleen met etnogenerieke namen, dus met behulp 
van ruimere namen dan een specificerende soortaanduiding 1. De zoogdieren, die meestal 
algemeen bekend zijn, zijn ook minder geschikt, omdat ze nauwelijks in groepen worden 
ingedeeld 2. Etnobiologische classificatie is over het algemeen wel gedetailleerd op het 
gebied van de flora en dat terrein zou dus ook geschikt zijn om nader te onderzoeken op de 
toegepaste nomenclatuur. Er is op dat gebied al verzamelend werk (Paque (1896), Heukels 
(1987), Pauwels (1933), Brok (1991)) en analytisch werk (Brok (1991)) verricht. Het is 
evenwel de vraag of we bij onderzoek naar etnobotanische nomenclatuur van dezelfde 
methodiek gebruik kunnen maken als bij etnozoólogische nomenclatuur, want planten nemen 
vaak een hele andere positie in de maatschappij in dan dieren (planten zijn bijv. vaker nuttig) 
en planten zijn minder constant in hun uiterlijk (zo heeft bijv. de grondsoort invloed op de 
kleur van de bloemen, de grootte van de bladeren enz.). 

Het dialectmatenaal wordt vanuit verschillende observatiepunten bezien: 
-per dialectgebied. 

Als uitgangspunt voor dit onderzoek zijn de gegevens uit het Brabantse dialectgebied 
samengenomen. Onderzoek op het niveau van het diasysteem is onontbeerlijk, omdat er 
anders geen generalisaties kunnen worden gemaakt die voor het gehele taalgebied gelden. In 
eerste instantie wordt het Brabantse dialectgebied als geheel onder de loep genomen en 
daarna het Limburgse en het Vlaamse dialectgebied. Het resultaat wordt vervolgens afgezet 
tegen de naamgeving in het Standaardnederlands. De vraag is dan hoe groot de reikwijdte 
van de geformuleerde principes en de sterkte van de opgespoorde patronen van de 
nomenclatuur zijn. 

-per plaats en per individu 3. 
In de hoofdstukken 4 tot en met 9 wordt in paragraaf 2 het lexicale materiaal in de vorm van 
woordenboekartikelen voor het hele Brabantse gebied gepresenteerd (en meer summier ook 
voor Limburg en Vlaanderen in paragraaf 6), maar in paragraaf 5 wordt aandacht besteed 
aan de afzonderlijke invullingen van de Nijmeegse vragenlijst 9 (zie paragraaf 3.4), opdat de 
patronen van de naamgeving en de categorisering op individueel en lokaal niveau inzichtelijk 
worden. De patronen van de afzonderlijke invullingen worden met elkaar vergeleken. De 
individuele invullingen dienen meteen om de naamgeving te onderzoeken bij informanten die 
verschillen in deskundigheid. 

In het onderzoek worden de volgende vier stappen onderscheiden: 
1. De eerste stap bestaat uit een presentatie en analyse van de Brabantse volksnamen van 
de geselecteerde vogels. Het woordmateriaal wordt gepresenteerd als artikel uit het 
Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD), i.e. als een reeks van trefwoorden, 
eventueel vergezeld van lexicale varianten (zie paragraaf 3.4). leder trefwoord wordt 
gelocaliseerd (de betreffende plaatsen worden opgesomd, maar bij een trefwoord dat wijd 
verbreid is, volgt een globale gebiedsomschrijving) en krijgt een frequentieaanduiding, 
alsmede het exacte aantal opgaven dat onder het trefwoord is samengenomen. Vervolgens 
wordt de etymologie van de trefwoorden waar nodig en indien mogelijk verklaard. 
2. In de tweede stap worden naamgevingsprocessen nader bekeken. Op grond van de in 
paragraaf 2.2 gemaakte indeling in benammgstypen wordt berekend welke 
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naamgevmgsprocessen het meest frequent zijn Sommige naamgevmgsprocessen worden 
veel meer gebruikt dan andere en bovendien zijn ze met gelijk verdeeld over de verschillende 
begrippen De volgende fase bestaat uit een getalsmatige analyse van de spreiding van het 
autohyponiem Daarna wordt nagegaan welke eigenschappen bij de betreffende begrippen 
horen en welke daarvan het meest gelexicahseerd zijn, door een berekening van de relatieve 
frequenties van de verschillende benoemingsmotieven In hoofdstuk 9 wordt er een koppeling 
gemaakt tussen naamgevmgsprocessen en benoemingsmotieven, opdat er een verband 
gelegd kan worden tussen woordvorming en conceptualisatie 
3 Het lexicale materiaal dat geanalyseerd wordt, bestaat uit invullingen van vragenlijsten en 
attestaties uit lokale of regionale woordenboeken (zie paragraaf 3 4) De derde stap van het 
onderzoek bestaat uit een presentatie van de naamgevmgspatronen van de afzonderlijke 
invullingen van de belangrijkste vragenlijst Hierdoor wordt de differentiatie in individuele 
naamgevmgspatronen inzichtelijk 
4 De vierde stap vormt een ruimtelijke verbreding van het onderzoek, die bestaat uit de 
presentatie van de Limburgse en Vlaamse volksnamen van dezelfde vogels ter vergelijking 
met het Brabantse dialectmateriaal Op die manier kan de geldigheid van de gevonden 
patronen getoetst worden voor het hele Zuid-Nederlandse taalgebied en wordt de 
geografische reikwijdte bepaald van de verschillende werkzame principes m de 
etnobiologische nomenclatuur Tenslotte worden de Standaardnederlandse namen vergeleken 
met onze bevindingen 

3.3 Dialectlexicografisch kader 

Het dialectlexicografisch materiaal dat m het onderhavige onderzoek gebruikt wordt, is 
afkomstig van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) Het WBD behoort, 
samen met het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) en het Woordenboek van de 
Vlaamse Dialecten (WVD), tot de drie grote Regionale Woordenboeken Ze overdekken met 
eenzelfde type beschrijvende dialectlexicografie het gehele Zuid-Nederlandse taalgebied 
beneden de grote rivieren, zich uitstrekkend over drie landen, Nederland, België en Frankrijk 
Tot het onderzoeksgebied behoren Vlaams-Brabant en Antwerpen in België en Noord-Brabant 
m Nederland voor het WBD, de beide Limburgen en het noordoosten van de provincie Luik 
voor het WLD en Oost-, West-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen voor het WVD 

Het wetenschappelijk belang van de drie grote Regionale Woordenboeken bestaat uit de 
volgende aspecten 

- Archivering en descriptie van de mondeling overgeleverde dialectwoordenschat die door 
de culturele en sociale verandering m zeer hoog tempo m onbruik raakt en daarom 
opgetekend moet worden voor het te laat is Het snel verdwijnen van taalvariëteiten is m 
recente literatuur weer voor het voetlicht gekomen (Kraus 1992, Dixon 1997) 

- Presentatie van de woordenschat volgens de gecombineerde methode van de 
taalgeografie en de uitputtende lexicografie waardoor een bijdrage geleverd wordt aan het 
inzicht m de regionale verscheidenheid van het Nederlandse lexicon in een groot 
aaneengesloten gebied 

- Behandeling van de woordenschat in zeer nauwe samenhang met de cultuur, zoals onder 
meer tot uiting komt in de driedeling van het woordenboek (m de landbouwwoordenschat, de 
(met-agrarische) vaktermmologieen en de algemene woordenschat), m het onomasiologisch 
ordeningsprincipe en in de etnografische behandeling van woord en zaak 

- Interpretatie van de woorden naar woordtypes en varianten, waardoor een belangrijke 
bijdrage aan de etymologie en de woordgeschiedenis wordt geleverd 

De traditionele Brabantse dialectwoordenschat kan beschouwd worden als de stabiele, 
natuurlijke gesproken omgangstaal van een meerderheid van de inwoners van de drie 
provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant De dialecten van die provincies 
vormen een taalgeografische eenheid (Daan 196Θ, Weijnen 1970) Pas m de tweede helft 
van deze eeuw nam het dialectgebruik sterk af en raakte dat beperkt tot bepaalde sociale 
klassen of bepaalde situaties Daarom beschrijft het WBD het lexicon vooral op basis van de 
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kennis die dialectsprekers nog van het dialect hebben, eerder dan op basis van het gebruik 
(Kruijsen 1996: 95). 

Het Brabantse dialectgebied vormt een continuum dat bestaat uit talrijke lokale 
taalgemeenschappen. De verschillen tussen die taalgemeenschappen zijn geleidelijk, waarbij 
de dialecten m de randgebieden behoorlijk van elkaar kunnen verschillen, het Tiens dialect dat 
m het uiterste zuidoosten nabij de taalgrens wordt gesproken is een heel ander dialect dan 
het Steenbergs uit het noordwesten van Noord-Brabant. 

De afbakening van het gebied dat het WBD bestrijkt, is in wezen op staatkundige en niet 
op dialectologische grenzen gebaseerd. Zowel tussen het West-Limburgse gebied ten oosten 
van de Gete en het aangrenzende oosten van Vlaams-Brabant als tussen de Oost-Vlaamse 
Denderstreek en het aangrenzende westen van Vlaams-Brabant ligt een brede 
overgangszone. Ook de gebiedsindeling binnen de grenzen van het Brabantse dialectgebied is 
met altijd op Isoglossen gebaseerd. Voor Noord-Brabant is uitgegegaan van de indeling van 
Weijnen (1937, 1966); ook voor Belgisch Brabant is de indeling zoveel mogelijk gebaseerd 
op eerder onderzoek (zie Belemans, Kruijsen en Van Keymeulen (1998) voor een 
gedetailleerde beschrijving van de gebiedsindeling). 

3.4 Verzameling en bewerking van dialectgegevens 

Het uitgangspunt van dit onderzoek is een materiaalverzameling op woordenschatniveau en 
dat maakt de benaderingswijze in eerste instantie een linguistische, meer bepaald een 
lexicologische. De materiaalverzameling is ondergebracht in een dialectlexicogratische 
databank; het deel dat voor dit onderzoek van belang is, bestaat uit dialectwoorden in het 
semantische domein van de fauna. Genoemde databank was gedurende dit onderzoek nog in 
wording. Uit deze databank worden afleveringen over de fauna van het WBD, WLD en WVD 
afgeleid. De genoemde woordenboekafleveringen gaan altijd vergezeld van een register; 
daarin zijn alle in dit onderzoeksverslag aangehaalde woordtypen terug te vinden Voortgezet 
lexicologisch onderzoek is al vaker uitgevoerd met het materiaal dat (tevens) verzameld 
werd ten behoeve van een aflevering van de Regionale Woordenboeken, bijv. Devos (1991), 
Moerdijk en Geeraerts (1991) en Brok (1995) 4. 

Uitgebreide verzamelingen van diernamen zijn in Nederland en Belgié nog nauwelijks 
gepubliceerd. Aan de verzameling vogelnamen van Blok en ter Stege (1995) ontbreken 
accurate gebiedsomschrijvingen (alle Belgische dialectwoorden zijn bijv. met de afkorting 
"Vla" voor "Vlaanderen; België" gelabeld) en frequentie-aanduidingen, en hun etymologieën 
zijn vaak voor discussie vatbaar. Er zijn wel verschillende verzamelingen van volksnamen van 
planten gepubliceerd; te denken valt onder meer aan Heukels (opnieuw uitgegeven in 1987, 
maar oorspronkelijk uit 1907), Pauwels (1933) en Brok (1991). De laatste voegde 
bovendien een (onder meer op Berlins theorie gebaseerde) analytische component toe aan 
zijn verzameling van dialectnamen uit het hele Nederlandse taalgebied voor zeven soorten 
planten. 

De materiaalverzameling van het onderhavige onderzoek is samengesteld uit 
dialectwoorden die werden ingezameld met behulp van schriftelijke vragenlijsten en 
dialectwoorden die werden gevonden m woordenboeken of -lijsten die het dialect beschrijven 
van een plaats of streek binnen het gebied van de drie Regionale Woordenboeken. Over de 
methodiek van het verzamelen en bewerken van het materiaal is uitgebreid geschreven, 
bijvoorbeeld in Van Keymeulen (1992) en beknopter in Kruijsen (1996) en Kruijsen en Van 
Keymeulen (1997). De vragenlijsten zijn erop gericht om heteroniemen te achterhalen op 
een wijze die is gespiegeld aan een veronderstelde systematische indeling van de wereld door 
dialectsprekers. Verschillende instituten hebben dergelijke vragenlijsten uitgezonden. De 
vragenlijsten die voor dit onderzoek geraadpleegd zijn, worden opgesomd na de bibliografie 
van het onderhavige onderzoeksverslag. Een van de belangrijkste vragenlijsten is lijst 9 van 
de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, die door 94 informanten werd ingevuld. 
Naast schriftelijke enquêtes vormen meer dan dertig regionale en monotopische 
woordenboeken (zoals Dialekt van Kernpenland van De Bont (1958)) een belangrijke 
component van het verzameld materiaal. In het WBD is een precieze opsomming van de 
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bronnen te vinden die van belang zijn voor het Brabantse dialectgebied; dat geldt eveneens 
voor WLD en WVD. 

Methodologisch nemen de drie Regionale Woordenboeken een bijzondere positie in in de 
Nederlandse en Europese dialectlexicografie. Ze zijn namelijk systematisch, naar 
gebruikssfeer, in plaats van alfabetisch geordend. Daardoor vertoont een aflevering van de 
woordenboeken een grote semantische samenhang. Door zijn opzet biedt het systematisch 
dialectwoordenboek de mogelijkheid om (morfologische) studies te verrichten die van een 
semantisch perspectief uitgaan (Moerdijk en Geeraerts 1991: 93). Een woordenboekartikel 
vermeldt, eventueel met toevoeging van een woordkaart en een illustratie, alle gangbare 
woorden met hun vindplaats, die voor een bepaald begrip zijn opgetekend. Het 
dialectmatenaal wordt ontsloten door alfabetische registers. De gegevens worden in een 
elektronische database opgenomen die toegankelijk zal worden gemaakt voor andere 
onderzoekers. 

Een artikel in het WBD wordt gevormd uit de volgende bestanddelen: 
-titel: de aanduiding van het behandelde begrip, i.e. de meest gangbare term of een 

kernachtige omschrijving; bij diersoorten wordt de Standaardnederlandse naam hiervoor 
gebruikt, bijv. zanglijster. 

-toelichting: een semantische en encyclopedische toelichting bij het begrip, eventueel met 
toevoeging van een woordkaart en een illustratie; bij het artikel van de zanglijster komen 
onder meer de wetenschappelijke naam in het Latijn, het verspreidingsgebied, de grootte, 
uiterlijke kenmerken en specifieke gedragingen van de vogel aan de orde. 

-woordtypen: een lijst van heteroniemen waardoor het begrip in de Brabantse dialecten kan 
worden uitgedrukt, ieder vergezeld van hun geografische spreiding en frequentieaanduiding. 
In dit onderzoeksverslag worden de woordtypen bovendien vergezeld van het precieze aantal 
opgaven per woordtype. De frequentie wordt aangeduid per individuele opgave. Als één 
invuller uit een plaats twee namen voor een begrip opgeeft, zijn dat in dit onderzoek twee 
opgaven bij twee woordtypen; als twee invullers voor één plaats ieder dezelfde naam 
opgeven, zijn dat twee opgaven bij het betreffende woordtype. Het ruwe materiaal wordt 
geïnterpreteerd naar woordtypen. Opgaven zoals laaster, liester en Unster worden 
bijeengeschaard onder één woordtype dat zo veel mogelijk lijkt op het Nederlands en in dit 
geval ook in het Standaardnederlands voorkomt, lijster, zodat er niet telkens reeksen van 
varianten hoeven worden opgesomd (zie Van Keymeulen 1992: 216 e.V.). Dit is een 
gebruikelijke operatie in dialectologisch en geolinguïstisch onderzoek (Kruijsen 1990a: 8) en 
het is hier zeker van belang, aangezien dit onderzoek semantisch van aard is en we 
fonologische aspecten terzijde leggen (tenzij die van belang zijn in semantische zin). 
Wanneer zich onregelmatige fonologische vormen van een woordtype voordoen, worden de 
betreffende lexicale varianten tussen haakjes toegevoegd. Zo vindt men in het artikel van de 
zanglijster de volgende regel: 

titser: freq. Zuiderkemp. en in het zuiden van het Antw., ook in Heverlee (12). 
Dit betekent dat het woordtype titser door respondenten twaalf maal werd opgegeven in het 
Zuiderkempense dialectgebied, in het zuiden van het Antwerpse dialectgebied en in de plaats 
Heverlee, in het Hagelandse dialectgebied. In verhouding tot de andere opgaven in het 
Zuiderkempens en in het zuiden van het Antwerps is dat aantal 'frequent' te noemen. Titser 
is daarmee een van de heteroniemen in het Brabantse dialectgebied die de zanglijster kunnen 
benoemen. 

-bronvermelding: in het WBD wordt een artikel vergezeld door de verwijzingen naar 
vraagnummers van vragenlijsten en kleinere regionale of lokale woordenboeken of -lijsten 
waar het materiaal is gevonden. In het verslag van dit onderzoek zijn die bronvermeldingen 
verzameld en achter de bibliografie opgenomen. 

De frequentie- en de gebiedsomschrijving wordt in het artikel weergegeven door 
afkortingen. Om de frequentie waarmee een dialectwoord is opgegeven, aan te duiden, 
worden de volgende vier afkortingen gebruikt: alg. (algemeen), freq. (frequent), verspr. 
(verspreid) en zeldz. (zeldzaam). Voor de termen die gehanteerd worden bij de geografische 
aanduidingen wordt verwezen naar Belemans, Kruijsen en Van Keymeulen (1998). 
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In de vragenlijsten die voor het belangrijkste deel van ons materiaal gezorgd hebben, zijn de 
verschillende soorten vogels afgevraagd. Slechts m een beperkt aantal gevallen zijn de 
termen van de overkoepelende categorie afgevraagd en dan is dat nooit expliciet gebeurd; 
het betreft enkel een aantal oudere vragen waarbij woorden (zoals "mus", zonder meer 5) in 
het dialect 'vertaald' moeten worden. Nooit vinden we een vraag die bijvoorbeeld luidt "kent 
u een naam voor de soorten van mussen tesamen?". 

Een belangrijke constatering is dan ook dat het overkoepelende niveau onvoldoende is 
geènquêteerd. Er moet geroeid worden met de riemen die er zijn, en dat zijn invullingen voor 
specifieke categorieën. We gaan in dit onderzoek dus uit van de benamingen voor de 
afzonderlijke soorten, want we kunnen met uitgaan van de generieke termen (behalve 
wanneer soortnamen als zodanig blijken te worden gebruikt natuurlijk). In het additionele 
woordmateriaal uit de lokale woordenboeken betreffen de betekenissen van de daar 
opgenomen dialectwoorden vaak soorten maar ook de overkoepelende categorieën. Alleen 
wanneer duidelijk is welke soort bedoeld is, hebben we in dit onderzoek die dialectwoorden 
overgenomen. Ook uit de oudere vragen waarbij woorden in het dialect 'vertaald' moeten 
worden, hebben we alleen de termen overgenomen waarvan duidelijk was dat ze een 
bepaalde soort aanduiden. 

De manier van afvraging varieert. Zo werd in lijst 9 van de Nijmeegse Centrale voor Dialect
en Naamkunde de Standaardnederlandse naam en een accurate omschrijving van de vogel 
gegeven, terwijl in lijst 6 van de Dialectencommissie der Koninklijke Nederlandsche Akademie 
van Wetenschappen te Amsterdam de Standaardnederlandse naam vergezeld van een aantal 
'dialect-suggesties' gegeven werd. In het laatste geval zal de invuller natuurlijk meer 
gestuurd worden. Vragen van het type "hoe heet de koolmees" blijken vaker het 
Standaardnederlandse woord op te leveren dan omschrijvende vragen zoals "hoe noemt u in 
uw dialect de mees die overwegend geel van kleur is, maar een zwarte kop en witte wangen 
heef f Hij is iets groter dan de andere mezen" die waarschijnlijk meer betrouwbare data 
geven (Van Den Heede 1996). In de materiaalverzameling worden de invullingen van 
verschillende enquêtes desalniettemin gelijk behandeld. 

Doordat alleen de specifieke categorieën voldoende zijn afgevraagd in de schriftelijke 
enquêtes, legt het verzamelde materiaal een restrictie aan de analyse op. Anderzijds is het 
juist de grote lexicale variatie op het etnospecifieke niveau die de aandacht trekt. De grote 
verscheidenheid in dialectbewoordingen voor soorten maakt juist de structuur van 
taxonomieën in de horizontale lijn interessant. Een artikel in het Woordenboek van de 
Brabantse Dialecten is een geordende reeks van heteroniemen en daarmee een illustratie van 
de lexicale variatie, de verscheidenheid aan verschillende woorden voor hetzelfde begrip, m 
het onderzoeksgebied, in dit geval de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-
Brabant. 

Er wordt wel eens beweerd dat materiaal uit schriftelijke enquêtes een vertekend beeld op 
kan leveren. BIJ een vraag naar de grote lijster, zouden mensen vaak lijster invullen als ze 
geen dialectwoord kennen voor verschillende soorten lijsters. Dat hoeft echter geen 
vertekend beeld op te leveren, als er rekening mee wordt gehouden dat invullers met allen 
over dezelfde deskundigheid beschikken. Zulke zogenaamde verlegenheidsopgaven zouden 
kunnen worden afgedaan als foute antwoorden, maar ze zijn juist heel interessant in de 
cognitieve linguïstiek. Het laat zien hoe etnobiologische naamgevingsregels in werking 
worden gesteld. Indien een respondent geen dialectwoord voor het gevraagde dier kent, zal 
hij het zo adequaat mogelijk hebben benoemd. Daarbij gebruikt hij de 
categoriseringspnncipes en de etnobiologische nomenclatuurprincipes; er wordt met zo maar 
een woord verzonnen. Vaak zien we m zo'n geval dan ook een bijbehorende generieke naam 
verschijnen. Het principe van gelijkenis ("met welk dier vertoont het onbekende dier veel 
overeenkomsten?") speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol. 

Respondenten kunnen aldus de werkelijkheid op verschillende manieren ontleden. Die 
verschillen kunnen geografisch van aard zijn, maar ook te maken hebben met de persoonlijke 
deskundigheid. Daar waar men een generieke categorie niet verder onderverdeelt in 
specifieke taxa, is geen behoefte aan secundaire benamingen. 
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In paragraaf 2.2.2 is al gebleken dat de samengestelde diernamen een essentiële plaats 
innemen bij de lexicale variatie in het domein van de etnobiologische naamgeving. Een 
samenstelling hoeft er met altijd op te duiden dat er sprake is van een secundaire naam, een 
taxon dat een variëteit of etnospecies aangeeft: een zeekoe is geen soort van koe. Er is dan 
enkel sprake van een gelijkenis; vergelijk bijv. het gegeven dat een ijsbloem geen bloem is en 
een korenbloem wel. Een samenstelling van het type zeekoe is niet subcategonserend, en is 
dus geen secundaire naam. 

De beslissing of een volksnaam van een plant of dier in de categorie 'secundaire naam van 
een etnospecies' valt of in de categorie 'primaire naam van een etnogenus, metaforisch 
samengesteld met een andere primaire naam' kan moeilijk zijn. De naam distelvmk voor 
"putter" valt in de eerste groep en de naam vleermuis voor het vliegende zoogdiertje valt in 
de tweede, maar een naam als walvis is een stuk moeilijker te categoriseren. Betrof het bij de 
initiële benoeming een subcategonserende samenstelling of een vergelijkende? Het lexeem 
wal in walvis kwam in oudere stadia van het Nederlands nog zelfstandig voor (vgl. Engels 
whale en Duits Wal); waarschijnlijk zorgde polysemie (want wal betekent ook "waterkant") 
ervoor dat wal in de betekenis van het zeezoogdier onbegrijpelijk werd en greep men naar 
een zogeheten appositionele samenstelling met -w's. 

Volgens Wierzbicka (1996: 347) moet de intuïtie van de onderzoeker in dit soort gevallen 
maar de doorslag geven, hij kan hier gebruik maken van 'methodical introspection'. Hetgeen 
men zoekt, het volksconcept dat benoemd moet worden, bevindt zich immers in de 
onderbewuste kennis van een taalgebruiker. Daarom kan men niet alleen vertrouwen op de 
antwoorden van informanten maar kan de onderzoeker ook bij zich zelf te rade gaan en op 
zijn intuïtie afgaan. De analyse van een betekenis heeft immers altijd met interpretatie te 
maken. Er moet volgens Wierzbicka bij de realisatie van semantische definities worden 
gezocht naar correspondentie tussen (objectieve) taalgegevens en (subjectieve) 
interpretaties. De interpretaties moeten m de theorie hun restricties krijgen. Anderen hebben 
er evenwel voor gewaarschuwd dat deze 'introspective' methode weliswaar bruikbaar is om 
prototypen van categorieën te bepalen, maar juist bij perifere gevallen, bij de gevallen aan de 
vage grenzen van categorieën, laat deze methode het afweten (Geeraerts et al. 1994: 1 Τ
Ι 8). In ieder geval zijn empirische taalgegevens van grote waarde bij de bepaling van een 
concept en zijn structuur en is het zaak om 'introspection' vergezeld te laten gaan van een 
data-analyse (cf. Croft 1998: 152). In de onderhavige onderzoeksopzet maken we dan ook 
gebruik van een uitgebreide verzameling taalgegevens, die gepaard gaat met een 
getalsmatige analyse van morfologische en semantische structuren zoals die volgens de 
eigen intuïties er uit zouden kunnen zien. 

Noten bij hoofdstuk 3 

1) In volksnamen wordt vrijwel nooit onderscheid uitgedrukt tussen bijv. de vijf soorten 
salamanders die in Nederland voorkomen, omdat men de diertjes zelden te zien krijgt en 
omdat verschillen moeilijk zijn waar te nemen. Er zullen weinig mensen zijn die ze kennen en 
dientengevolge zijn er weinig specifieke volksnamen te verzamelen. 
2) Er is immers maar één soort konijn m Nederland, één egel, vos, haas, otter, eekhoorn enz.; 
er valt dus weinig te classificeren. De overkoepelende rang van zoogdier wordt trouwens niet 
benoemd in dialecten (zie ook Wierzbicka 1985: 156). 
3) Indien er voor een plaats maar één invulling is, is het per plaats afzonderlijk nemen van de 
gegevens hetzelfde als de gegevens per individu nemen. Als er per plaats meerdere 
invullingen zijn, maakt afzonderlijk nemen van de gegevens het onderscheid tussen een 
individueel verschil en een lokaal verschil zichtbaar. 
4) Dit onderzoek is gebaseerd op materiaal dat via een schriftelijke enquête verzameld is, 
maar met in eerste instantie ten behoeve van een aflevering van de Regionale 
Woordenboeken. 
5) De enquête van Willems bestaat bijv. helemaal uit dergelijke 'woordvertalmgen'. Een 
dergelijke enquête is er in feite in eerste instantie ook niet op gericht om lexicale variatie 
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voor een begrip te documenteren, maar eerder om fonologische variatie in een woord te 
achterhalen. Voor "leeuwerik" noteerde ik bij Willems 80 gegevens in Brabant, die allemaal 
bestonden uit de primaire naam. Dat geldt ook voor de 81 invullingen voor "zwaluw" en voor 
de 75 invullingen bij "mus". Bij "mees" noteerde ik 58 maal de primaire naam mees, en 
eenmaal bijteut, bijmeesje, kezenmees, kezenmeesje en kezenmusje. Het lastige is nu dat 
van deze invullingen met geen mogelijkheid te zeggen is of ze "mees m het algemeen" 
aanduiden, en welke soorten mezen dan tot die generieke groep gerekend worden door de 
invuller. 
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4. De leeuweriken 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op de verschillende namen van drie nauw 
verwante vogelsoorten, de leeuweriken De naamgeving van deze drie vogels wordt vanuit 
twee verschillende invalshoeken bekeken: een morfologische (waarin de verschillende 
benammgstypen centraal staan) en een semantische (waarin de verschillende 
benoemingsmotieven aan de orde gesteld worden). In de vier hoofdstukken die op het 
onderhavige volgen, komen de lijsters, de zwaluwen, de mussen en de mezen nog voor het 
voetlicht. 

De eerstvolgende paragraaf vormt het descriptieve gedeelte van dit hoofdstuk Daarin 
worden de verschillende Brabantse dialectwoorden voor drie soorten leeuweriken 
gepresenteerd in de vorm van artikelen uit het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (zie 
hoofdstuk 3). Vervolgens worden in deze paragraaf de gevonden benamingen voor zover 
mogelijk voorzien van een etymologische verklaring. De daarop volgende paragrafen vormen 
het analytische deel van dit hoofdstuk. De derde en de vierde paragraaf bevatten een 
kwantitatieve analyse, terwijl de vijfde paragraaf bestaat uit een diepteonderzoek van het 
belangrijkste deel van het materiaal. 

In paragraaf 4.3 wordt op basis van kwantitatieve gegevens de verdeling van het 
autohyponiem leeuwerik over de drie soorten leeuweriken inzichtelijk gemaakt. De generieke 
term leeuwerik wordt namelijk in dialecten met alleen aan de overkoepelende categorie 
gegeven wordt, maar ook aan verschillende subcategorieën, i.e. de drie soorten (zie ook 
paragraaf 2.2.1). 

Tevens worden de verschillende soorten van volksnamen onderzocht op woordvorming. De 
volksnamen van vogels kunnen namelijk in verschillende benammgstypen worden 
onderverdeeld, zoals onomatopeeën, idiomatische woordgroepen, personificaties, generieke 
termen enz. (zie paragraaf 2.2.3). De Standaardnederlandse leeuweriknamen laten wat dat 
betreft een zeer regelmatig beeld zien: de drie verschillende soorten van het geslacht van de 
leeuweriken hebben allen een naam gekregen die een samenstelling is waarvan het 
grondwoord de generieke term is: veldleeuwerik, kuifleeuwenk en boomleeuwerik Die 
generieke term zelf is volgens Van Dale in gebruik om zowel de overkoepelende categorie als 
de veldleeuwerik aan te duiden. In de dialecten is het beeld echter vaak minder regelmatig en 
kunnen verschillende benammgstypen worden gehanteerd (bijv. akkerman, topper en 
zoetelief (resp. veldleeuwerik, kuifleeuwerik en boomleeuwerik) m het dialect van Turnhout). 

In de vierde paragraaf worden de benoemingsmotieven van de Brabantse heteroniemen 
geanalyseerd. Benoemingsmotieven zijn initieel lexicahseringen van conceptuele 
eigenschappen, ook als die heden ten dage niet meer doorzien worden. Nadat de vogelnamen 
zijn gegroepeerd naar benoemingsmotief, wordt onderzocht welke eigenschappen van de 
verschillende leeuweriken het vaakst gelexicaliseerd worden in artikelen uit het Woordenboek 
van de Brabantse Dialecten. Zo kan men afleiden welke eigenschappen het belangrijkst zijn 
geweest bij de benoeming en kan de heteronymie inzicht geven m de semantische structuur 
van een begrip. 

Nadat in de voorgaande paragrafen de lexicale variatie in de benoeming van de leeuweriken 
als geheel voor het voetlicht gebracht is, wordt m paragraaf 4.5 het materiaal uitgesplitst. 
Per individuele informant wordt onderzocht welke patronen aan de naamgeving ten grondslag 
liggen, door de afzonderlijke invullingen van vragenlijst 9 van de Nijmeegse Centrale voor 
Dialect- en Naamkunde, die de belangrijkste component van de dataverzameling vormen, 
naast elkaar te leggen. Een dergelijke analyse kan inzicht verschaffen in de individuele 
naamgevingspatronen van verschillende informanten, want in de voorgaande paragrafen zijn 
de verschillende dialectrealisaties samengenomen in een woordenboekartikel, maar in ieder 
dialect worden maar een of enkele van de dialectwoorden gebruikt 

In de zesde paragraaf worden de verschillende dialectwoorden in de Vlaamse en de 
Limburgse dialecten gepresenteerd; ze worden vergeleken met de resultaten zoals die zijn 
voortgekomen uit het Brabantse materiaal en met de situatie in het Standaardnederlands. 
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De conclusies van dit hoofdstuk komen in paragraaf 4.7 aan de orde. 

De familie van de leeuweriken (alaudidae) is in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd 
door drie soorten, de veldleeuwenk, de kuifleeuwerik en de boomleeuwerik Enkele andere 
soorten, zoals de strandleeuwerik, dwalen wel eens af naar onze streken. De leeuweriken 
maken deel uit van dezelfde familie, maar ze zijn allen van een ander geslacht, zoals te zien is 
aan de wetenschappelijke naam (het eerste deel van de bmominale Latijnse term, de 
genusaanduidmg, is telkens verschillend). Toch hebben ze erg veel gemeenschappelijke 
kenmerken. 

In de Brabantse dialecten kan die met-samengestelde naam onder meer leeuwenk, leeuwrik, 
leeuwerk, lawerk zijn. De varianten van het woordtype leeuwerik worden hieronder bij de 
bespreking van de dialectnamen van de verschillende soorten samengevat onder de 
Nederlandse naam. 

4.2 De Brabantse volksnamen van de leeuweriken 

In deze paragraaf worden de heteroniemen die optreden bij de benoeming van de drie 
genoemde leeuweriksoorten in de vorm van artikelen uit het Woordenboek van de Brabantse 
Dialecten opgesomd en vervolgens voorzien van een etymologische verklaring. 

LIJST 4.1 

Heteroniemen voor de veldleeuwenk 

1. De veldleeuwenk, alauda arvensis, laat zijn gevarieerde zang vrijwel uitsluitend in de vlucht 
horen. Hij stijgt daarbij langzaam op, bidt een tijdje m de lucht en daalt weer langzaam. HIJ 
foerageert op de grond en pakt dan zaden en insecten. Hij is goed aangepast aan de 
landbouw en houdt van agrarisch land De veldleeuwenk is bruin gestreept met een witte 
staartzijde. Hij heeft soms een klem kuifje. HIJ is ruim 17 cm lang. De veldleeuwenk broedt in 
het gras en trekt in de winter weg. 
(Zie kaart.) 

veldleeuwenk (ook veldleeuwark, veldleeuwerk): verspr Middennoordbr., zeldz. Mark, 
Kemp. en Cuijks, ook in St-Amands, Heesch, Veldhoven en Kumtich (21). 
akkerleeuwerik (ook akkerleeuwerk): Baardwijk, Gilze-Rijen, Lage Mierde en Someren (4). 
meetleeuwerik: Dmteloord. 
korenleeuwerik: Geldrop, Leende, Someren en Budel (4). 
rogleeuwerik: Schijndel. 
grasleeuwerik: Waspik en Someren (2). 
kantleeuwerik: Dinteloord. 
heileeuwerik: Stiphout. 
hemelleeuwerik (emelewerk): Asse. 
stijgleeuwerik: Hmtham en Den Düngen (2). 
stijgerleeuwerik: Oss. 
klimleeuwerik (khmleeuwerk): Turnhout. 
zangleeuwerik: Nieuwkuijk, Boekei, Boxmeeren Gemert (6). 
hobbelleeuwerik (oebellawerk): Pamel. 
leeuwerik (ook lawerk, leeuwark, leeuwek, leeuwerk, leeuwrik, lievenk): freq Brabants 
(2Θ8). 
leeuwerker: Antwerpen. 
leeuwaard (leeuwaad): Outgaarden. 
parachutevogeltje: Tilburg. 
zoet liefje (zoete lieveke): Mechelen. 
tjur: Hoogerheide (2). 
speltuut: Beers. 
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strontpikker: Loon op Zand en Hilvarenbeek (2). 
ploegloper: Beers. 
akkerman: Turnhout. 
hoogmannetje (hoogmanneke): Boekei. 
schrijver: Berlicum. 
schrijvertje: Roosendaal. 
wijntapper (wendepper): Loon op Zand. 
pijpeling: Hagelands Wb. 2. 
graspieper: Gilze-Rijen. 

VELDLEEUWERIK 
Totaal aantal opgaven: 352 
Totaal aantal woordtypen: 30 
Meest frequente woordtype: leeuwerik: 2Θ8 

veldleeuwerik (Brabant) 
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Van de 352 veldleeuwenk-data zijn er 288 leeuwerik. Van de 64 (352-288) resterende 
gegevens zijn er 21 veldleeuwerik, de naam die ook in het Standaardnederlands gebezigd 
wordt. Andere samenstellingen met leeuwerik zijn akkerleeuwerik, grasleeuwerik, heileeuwerik 
(allen verwijzend naar de biotoop), korenleeuwerik en rogleeuwenk (beide op biotoop of 
voedsel betrekking hebbend). Omdat de veldleeuwerik zingt wanneer hij omhoog vliegt, heet 
hij ook hemelleeuwenk, klimleeuwerik of stijg(er)leeuwerik. Zangleeuwerik verwijst tevens 
naar het lied en de woordtypen hoogmannetje en parachutevogeltje verwijzen weer naar de 
typische vlucht, gedurende welke de veldleeuwerik zijn lied laat horen (de vogel stijgt daarbij 
langzaam op, bidt een tijdje in de lucht en daalt weer langzaam). De opgave oebellawerk uit 
Pamel is getypeerd als hobbelleeuwerik, waarbij het eerste woorddeel verwijst naar het in de 
lucht hangen en wentelen; vgl. Middelnederlands hobbelen, hobelen "draaien, wentelen" 
(Verdam 1932) 1. Dan blijven nog enkele unica over: tjur (waarschijnlijk een onomatopee), 
speltuut, schrijver (gewoonlijk de naam voor de geelgors, die bekraste eieren legt, 
leeuweriken hebben gespikkelde eieren) en zoef liefje (een naam die gewoonlijk voor de 
boomleeuwerik bestemd is). De namen akkerman en ploegloper doen denken aan de 
kwikstaart, die immers ploeglopertje en akkermannetje wordt genoemd Claes(1904· 184) 
heeft pijpeling voor "weideleeuwenk en andere kleine trekvogels, die in 't najaar gevangen 
worden". Het is een betekenisomschrijving die de veldleeuwerik als prototype behandelt van 
een verzamelende term pijpeling, een naam die we vaker tegenkomen als benaming voor de 
piepers, met name de graspieper. Leeuweriken en piepers lijken veel op elkaar. 

Gegevens uit woordenboeken of enquêtes waar "leeuwerik" als begrip is gegeven, worden 
hier buiten beschouwing gelaten, want het is met zeker welke soort leeuwerik daar bedoeld 
is. Daarop zijn drie uitzonderingen gemaakt: hemelleeuwenk komt uit ZND 1 a-m en kant- en 
meetleeuwenk uit Roukens' vragenlijst 3, waar "leeuwerik" vertaald werd, want daar komen 
toch interessante samengestelde namen uit voort, die in het geval van meet en kant zelfs 
een onderscheid aanduiden op grond van de nestplaats: akker vs. slootkant (zie voor meet. 
WBDdeel 1, afl. 2, blz. 244). De veldleeuwerik is de meest waarschijnlijke referent voor deze 
drie benamingen. 

LIJST 4.2 

Heteroniemen voor de kuifleeuwenk 

2. De kuifleeuwerik, galenda cristata, lijkt uiterlijk op de veldleeuwerik maar heeft een 
opvallende kuif. De roep lijkt op de zang en klinkt als 'tjie-riet-rieuw'. HIJ is te vinden op open 
terrein zoals aan buitenranden van stad en dorp en is niet erg schuw. 

Tot in de jaren '60 was de kuifleeuwerik een zeer talrijke vogel in Noord-Brabant, maar 
dertig jaar later is hij er bijna uitgestorven (in Noord-Brabant werden in de jaren '90 nog zo'n 
100 broedparen geteld). 
(Zie kaart.) 

kuifleeuwerik (ook kuifleeuwark, kuifleeuwerk, kuifleeuwnk, kuiflieverik): freq. Bar., Holl.-
Br., Maasl., Noordmei., Peell., Cuijks en Bud., zeldz. Mark., Tilb., Kempenl., Geldr. en Kemp., 
ook in Lillo, St-Amands, Leuven en Kumtich (108). 
kuifjesleeuwerik (kuifkesleeuwenk): Overloon. 
kuifeling: Helmond. 
kuiver: Boom. 
topleeuwerik (ook topleeuwark, topleeuwerk): freq. Antw. en Kemp., zeldz. Hagel., ook in 
Ravels, Tisselt, Sterrebeek en Tienen; Antwerps Wb. 1 (37). 
top: Turnhout. 
topper: Turnhout. 
trosleeuwerik: freq. Noordmei. en Peell., ook in Woensel, Geldrop en Leende; Kempenlands 
Wb. 1 (38). 
pinleeuwerik: St-Anthonis, Stiphout en Helmond (3). 
puntleeuwerik: Huijbergen. 
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tuilleeuwerik (ook tuilleeuwerk): Wechelderzande; N.-Antwerps Wb (3). 
tuiltjesleeuwerik (tuiltjesleeuwerk): Antwerps Wb. 1 
tuintjesleeuwerik (tuintjesleeuwerk): Meerle. 
akkerleeuwerik: Oss. 
bergleeuwerik: Asten. 
heileeuwerik: Rummen. 
huisleeuwerik (ook huisleeuwerk): Berkel en Meerle (2) 
kantleeuwerik: Halsteren. 
strontleeuwerik: Grave. 
straatleeuwerik (ook straatleeuwerk): Drunen, Reusel en Dommelen (3). 
straatvogel: Kaatsheuvel. 
gewone leeuwerik: Eindhoven en Gestel bij Eindhoven (2). 
waalse leeuwerik: Diest. 
leeuwerik met een kapje (leeuwerk mee een kappeke). Wezemaal. 
leeuwerik (ook leeuwark, leeuwerk, lievenk)- freq. Mark., Bar., Holl.-Br., Maasl., Noordmei., 
Kempenl., zeldz. Tilb., Peell. en Cuijks, ook in Dmteloord, Mechelen, Leenderstrijp, Budel, 
Boortmeerbeek, Herent, Leuven, Wommersom en Orsmaal-Gussenhoven (97). 
leembek: Bladel. 
tureluur (ook turelier): Bergen op Zoom, Woudrichem, Nieuwkuijk, Vlijmen, Oudenbosch, 
Gmneken en Beugen (Θ). 
tureluut: zeldz. Tilb., ook in 's-Hertogenbosch (7). 
tuutuut: Tilburg. 
tjur: Hoogerheide (2). 
luitekentuit: Merksplas. 
luitentuit: Arendonk. 
reiteketeit: Dongen. 
strontpikker: freq. Tilb., verspr. Kempenl., ook in Capelle, 's-Hertogenbosch, Dongen, Loon 
op Zand en Boxmeer (20). 
strontenpikker: Oirschot. 
taartenpikker: Reusel. 
stronthopper: Udenhout. 
hop: Goirle. 
hoephap: Overloon. 
hok: Goirle (2). 
veldkwats: Turnhout. 
wijntapper (wendepper): Loon op Zand. 

KUIFLEEUWERIK 
Totaal aantal opgaven: 360 
Totaal aantal woordtypen: 42 
Meest frequente woordtype: kuif leeuwerik: 108 
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kuifleeuwerik (Brabant) 

Naast 97 maal leeuwerik of een lexicale variant daarvan gaf men 108 maal kuifleeuwenk Er 
zijn nog meer samenstellingen met leeuwerik die naar de kuif verwijzen kuifjesleeuwenk, 
trosleeuwerik (voor tros, zie WNT, blz 3335 en 3348), topleeuwerik (voor top zie 
Cornehssen en Vervhet 1899-1903), tuilleeuwenk (voor tuil zie WNT, blz 3772), 
puntleeuwenk en vermoedelijk ook pinleeuwenk Andere samenstellingen met leeuwerik zijn 
kantleeuwenk (slootkant, als verwijzing naar de broedplaats), akkerleeuwerik, bergleeuwenk 
(refereert waarschijnlijk aan zandverstuivingen, getuige de topomemen Bedafsche bergen, 
Beeksche bergen, Alphense bergen, Budeler bergen, Ullingsche bergen), straatleeuwerik, 
huisieeuwerik, heileeuwenk en tuintjesleeuwerik, allen verwijzend naar de biotoop Die laatste 
benaming kan evenwel een Volksetymologie van tuiltjesleeuwenk zijn Het woordtype 
strontleeuwerik refereert aan de gewoonte van de kuifleeuwenk om in paardenmest insecten 
en granen te zoeken Waalse leeuwerik heet de kuifleeuwenk misschien omdat hij niet zo 
mooi zingt als de veldleeuwenk, zoals m waalse vink {een naam voor een vmkenras dat met 
mooi zingt), of omdat men hem als uitheems beschouwt, zoals in franse lijster (voor de 
koperwiek, een lijstersoort die alleen maar overwintert in de Lage Landen) 
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Opvallend is tenslotte gewone leeuwerik uit Eindhoven, waar met een samenstelling juist 
wordt aangeduid dat de kuifleeuwerik prototypisch is, dus de 'meest gewone' leeuwerik. De 
veldleeuwenk werd door dezelfde respondent leeuwerik genoemd. In dit geval wordt de 
veldleeuwenk niet gespecificeerd, maar wordt tegelijkertijd wel met een samenstelling 
aangegeven dat de kuifleeuwerik de meest gewone is; de omgekeerde wereld. 

De typen strontpikker, strontenpikker, stronthopper en straatvogel herinneren aan de tijd 
dat de kuifleeuwerik een gewone verschijning was in het dorp, waar hij op straat in 
paardenmest zijn kost bijeenzocht. Ook taartenpikker benoemt die gewoonte (toort "keutel", 
Cornehssen 1936-38: 102). Kuifeling, kuiver, top en topper verwijzen weer naarde kuif. De 
woordtypen tjur, tureluur, tureluut, tuutuut en luitentuit zijn zeer waarschijnlijk 
onomatopeeën. Minder doorzichtig zijn de unica leembek in Bladel, veldkwats in Turnhout 
(een kwats is een dik en log persoon, zie Cornehssen en Vervhet 1899-1903: 734) en hok 
(een variant van hop?) in Coirle De naam hoephap, dat in Overloon voor de kuifleeuwerik is 
opgegeven, is een Zuid-Nederlandse volksnaam voor de hop. De hop is ook gekuifd en wordt 
ook in verband gebracht met stront: door het nest te bevuilen met uitwerpselen ruiken de 
hop en zijn nakomelingen zo kwalijk dat roofdieren op afstand blijven. 

Óp de kaart is mooi te zien hoe de staatsgrens zich als woordgrens manifesteert: 
topleeuwenk komt alleen in Belgisch Brabant voor en trosleeuwenk, tureluur of -luuten 
strontpikker alleen aan de Nederlandse zijde van de grens. 

LIJST 4.3 

Heteroniemen voor de boomleeuwerik 

3. De boomleeuwerik, lullula arborea, is ook bruin gestreept maar met 15 cm iets kleiner dan 
de vorige twee. HIJ heeft een kortere staart en brede vleugels De zang is heel helder: 
'lulululu...'. Van Dobben (1954) verwoordde de roep als 'tje-luutje-lief'. Het is een vogel van 
droog terrein, zoals hei met dennen. 

De boomleeuwerik en de kuifleeuwerik zijn overigens echte Brabanders. Van de 
Nederlandse broedpopulatie van de kuifleeuwerik broedde in de jaren '90 een vierde m Noord-
Brabant, van de boomleeuwerik een vijfde. 
(Zie kaart.) 

boomleeuwerik (ook boomleeuwark, boomleeuwerk, boomleeuwnk): freq. Middennoordbr. 
en in het westen van het Bar., zeldz. Mark., Noordmei., Kempenl., Zuiderkemp., Klembr. en in 
het noorden van het Cuijks, ook in Aartselaar, Geldrop en Kumtich; Antwerps Wb 3 (47). 
bosleeuwerik (ook bosleeuwerk): Kalmthout, Oelegem, Broechem, Sterrebeek en Everberg; 
Antwerps Wb. 1, Antwerps Wb. 3 (7). 
houtleeuwerik (ook houtleeuwerk). Tilburg, Goirle, Gemert, Deurne, Veldhoven en Asten 
(8). 
kantleeuwerik (kantleeuwark, kantleeuwerk): Dmteloord en Roosendaal (2). 
heileeuwerik (ook heileeuwerk). freq. Tilb., zeldz. in het oosten van het Noorderkemp , ook 
in Schijndel, Overloon, Lierop, Deurne, Leende en Budel; Antwerps Wb. 3 (15). 
grasleeuwerik (ook grasleeuwerk): freq. Noordmei. en Peell., ook in Halsteren, Engelen, 
Huijbergen, Huisselmg, Linden en Eindhoven (19). 
mosleeuwerik: Berlicum. 
kluitleeuwerik: Oss. 
bastaardleeuwerik: Kaatsheuvel. 
leeuwerik (ook leeuwark, leeuwerk, lievenk): freq. Mark., Bar., Holl.-Br., Maasl., Kempenl., 
Noordmei., Peell., zeldz. Getel. en Bud., ook in Vught, Leende, Boortmeerbeek, Herent en 
Leuven (89). 
tureluur: Hmtham. 
tureluut: Goirle, Essen, Turnhout en Blauwberg (4). 
tureluutje: Meerhout. 
tuttelut: Turnhout. 

52 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

tutterlut: Ravels en Turnhout (2) 
tjur: Hoogerheide 
tuimelaar: Kaatsheuvel en St-Anthonis (2) 
zoete lief: Vorselaar 
zoet liefje (zoet lieveke, zoete lieveke) Retie en Herentals (2) 
zoetelief: freq Antw en Kemp , ook in Oirschot, Arendonk en Heverlee (15) 
zoeteliefje (ook zoeteliefke, zoetelieveke, zoetelieveken) verspr Kemp , ook m 
Oosterhout Kontich, Tisselt, Uden en Aarschot, Antwerps Wb 1 (13) 
zoethever: Eindhoven en Gestel bij Eindhoven (2) 
lievekezoet: Turnhout 
zoet lammetje (zoet lemmeke) Herentals 
zoeteliedje (zoetelieken) Meerhout 
loereleuntje: Gierle 
schrijver: Heesch 
strontpikker: Loon op Zand 
wijntapper (wendepper) Loon op Zand 
heimus: Kaatsheuvel 
graspieper: Beek en Donk (2) 
graszak: Boekei 
graskweek: Zeeland 

BOOMLEEUWERIK 
Totaal aantal opgaven 247 
Totaal aantal woordtypen 33 
Meest frequente woordtype leeuwerik 89 

53 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

boomleeuwerik (Brabant) 

De boomleeuwerik wordt van de 247 gegevens 89 maal leeuwerik genoemd en 47 maal 
boomleeuwerik. Andere samenstellingen die de biotoop als benoemingsmotief aanwijzen, zijn: 
grasleeuwerik, heileeuwerik, houtleeuwerik, bosleeuwenk en kantleeuwerik. Ook met leeuwerik 
samengesteld zijn bastaardleeuwerik in Kaatsheuvel (de 'onechte' leeuwerik, terwijl de 
veldleeuwerik en de kuitleeuwerik door deze respondent beiden leeuwerik worden genoemd), 
kluitleeuwerik en mosleeuwenk. Bij de boomleeuwerik vinden we, net als bij de kuitleeuwerik, 
veel klanknabootsende namen, vooral verwijzend naar de roep: zoetelief(je), zoetliever, 
lievekezoet en zoeteliedje, en tevens tureluur, tjur (de algemene leeuwerik-term in 
Hoogerheide), tutte(r)lut en turrelut. Tureluut komt zowel voor als kuifleeuweriknaam als als 
boomleeuweriknaam en het is opvallend dat de benaming in de eerste betekenis een 
noordelijker verspreidingsgebied heeft dan in de betekenis van boomleeuwerik (met Coirle als 
overlappingspunt, voor dat dialect werd tureluur voor beide soorten gegeven), zoals op de 
kaart te zien is. Zoetliefje is een tot woord gemaakte klanknabootsing. Swanepoel (1996: 8) 
stelt dat ondoorzichtige klanknabootsende benamingen morfologisch geherinterpreteerd 
worden onder invloed van factoren zoals affectiviteit, bijv. een humoristisch effect, en 
semantische doorzichtigheid. Vermoedelijk is zoef lammetje uit Herentals een op zoeteliefje 
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gebaseerde Volksetymologie Verder werden nog gegeven graspieper (het is de 
Standaardnederlandse naam van een vogel, anthus pratensis, die veel lijkt op een leeuwerik), 
graskweek, graszak (de laatste twee namen worden vaker met de grasmus in verband 
gebracht) en schrijver (gewoonlijk de naam voor de geelgors, die bekraste eieren legt, maar 
leeuweriken hebben wel gespikkelde eieren) Bijzondere aandacht verdient tuimelaar, want de 
naam kan verband houden met de tuimelende baltsvlucht, maar vreemd is dan wel dat Van 
Oort (1935 25) tuimeluur als volksnaam zonder plaatsaanduiding voor de boomleeuwerik 
noemt, het tweede deel van die naam doet denken aan tureluur Het woordtype strontpikker 
komt meestal voor als een kuifleeuwerikbenammg Heimus is tenslotte een naam die als 
tweede lid een woord heeft dat vaak wordt gebruikt om een klem zangvogeltje in het 
algemeen aan te duiden, -mus heeft m dit geval dus een betekenisverruiming ondergaan Het 
is waarschijnlijk geen voorbeeld van het onderbrengen van de boomleeuwerik bij de categorie 
der mussen 

In de artikels van de drie soorten leeuweriken komt het autohyponiem leeuwerik heel vaak 
voor Van de 352 veldleeuwenk-data zijn er 288 leeuwerik Van de 360 kuifleeuwenk-data 
zijn er daarentegen veel minder, te weten 97 leeuwerik Van de 247 gegevens van de 
boomleeuwerik, die schijnbaar wat minder goed gekend is, zijn er 89 leeuwerik 

Van de 288 gevallen waarin de veldleeuwenk met leeuwerik benoemd wordt, zijn er 183 
waarin hij als enige leeuwerik de generieke term krijgt, daarnaast zijn er 26 invullingen waarin 
ook de boomleeuwerik de generieke term krijgt en 18 keer deelt de veldleeuwenk de 
generieke term met de kuifleeuwenk Er zijn 61 invullers die voor alle drie de leeuweriken de 
geneneke term geven 

In 16 invullingen is alleen de kuifleeuwenk met de generieke term benoemd en het komt 
maar 2 keer voor dat boom- en kuifleeuwenk met de generieke term zijn benoemd en de 
veldleeuwenk met De veldleeuwenk is dus de leeuwerik die het vaakst met de primaire naam 
leeuwerik wordt benoemd In 1935 noemde Van Oort veldleeuwenk nog een volksnaam van 
de veldleeuwenk, bij hem heette de veldleeuwenk officieel leeuwerik BIJ Goossenaerts 
(1956-58 128, 454 en 767) heet de kuifleeuwenk tuilleeuwenk en de boomleeuwerik 
bosleeuwenk Onder leeuwerik vinden we vervolgens "de bekende zangvogel, alauda, meer 
bepaaldelijk de veldleeuwenk " 

Voor de kuif- en de boomleeuwerik worden veel vaker met leeuwerik samengestelde namen 
gebruikt, er kunnen ook andere namen, bijv onomatopeeën, gebruikt worden 

4.3 Benamingstypen 

Uit de opsomming en de verklaring van de heteroniemen in de vorige paragraaf is op te 
maken dat er verschillende woordvormingsprocessen bij de benoeming van vogels aan de 
orde zijn In deze paragraaf worden de verschillende typen benamingen uitgesplitst 
Vervolgens wordt geanalyseerd hoe de verschillende morfologische processen zijn verdeeld 
over het woordveld, sommige woordvormingsprocessen worden veel meer gebruikt dan 
andere en bovendien zijn ze met gelijk verdeeld over de verschillende begrippen Zoals 
gezegd wordt deze analyse in de komende vier hoofdstukken (resp voor de lijsters, de 
zwaluwen, de mussen en de mezen) herhaald 

De volgende benamingstypen worden onderscheiden (zie paragraaf 2 2 3 voor de 
verantwoording van deze indeling) 

1a primaire naam leeuwerik 
1b onomatopee/derivatie koekoek, titser, zwier 
2 primaire productieve samengestelde naam kraanvogel 
3 externe metafoor (primaire onproductieve samengestelde naam) 

personificatie nonnetje 
persoonsnaam sfouf jantje 
zaaknaam anker 
complex nomen agentis (vaak metaforisch) geitenmelker, vlierscheut 
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4. interne metafoor (primaire onproductieve samengestelde naam): nachtraaf 
5. bahuvrihicompositum (primaire onproductieve samengestelde naam): witgatje 
6. secundaire naam: kuifleeuwerik, grote lijster 
7. restgroep, bijv. volksetymologieën als dikluis of contaminaties als keeskopje. 

Door de frequenties van de benamingstypen te berekenen, kan aanschouwelijk gemaakt 
worden welke woordvormingsprocessen het meest worden gebruikt. Het aantal keren dat een 
begrip als "boomleeuwerik" een bepaalde naam krijgt toegekend, dus de frequentie van een 
trefwoord, is evenwel niet optimaal informatief want het totaal aantal opgaven per begrip 
verschilt telkens. Daarom delen we het aantal keer dat een naam gegeven is aan een begrip 
door het totaal aantal opgaven voor dat begrip; we delen met andere woorden de 
naamfrequentie door de totale frequentie. Het delen van de naamfrequentie door de totale 
frequentie heet 'cue validity', dat hier wordt geparafraseerd als relatieve frequentie. 

Cue validity as defined in psychological research is the ratio between the frequency with 
which a cue is associated with a category, and the total frequency of the cue in the material 
Thus, the cue validity of a referent (the cue) with regard to a word is the ratio between the 
number of times the referent is named with that word, and the global frequency ol the 
referent Cue validity may then be interpreted as an indication of the probability that a 
particular word will be used as a name for a particular referent, what is the chance that a 
particular item will be used as a name for that referent' (Geeraerts et al. 1994: 156) 

Dus wanneer we op een totaal van 100 gegevens slechts 5 keer de generieke term vinden, 
levert dat een relatieve frequentie van 0.05 op, dat we in navolging van Geeraerts et al. 
(1994) weergeven als een percentage: 5. Zo'n getal geeft dus de verhouding weer tussen 
het aantal keer dat een referent een naam krijgt en de totale frequentie van de referent. 

Geeraerts et al. (1994: 138-142) noemen de verhouding tussen de frequentie dat een 
bepaalde categorie een bepaalde naam krijgt, dat is de trefwoord-frequentie, en de totale 
frequentie waarmee die categorie voorkomt in het corpus, dat is het totaal aantal opgaven, 
in navolging van Langacker (1987) 'entrenchment', verankering. Als de verankeringswaarde 
hoog is wijst dat op een hoge preponderantie. De mate van verankering van een categorie is 
een illustratie van het psychologisch gewicht van die categorie (Moerdijk en Geeraerts 1991: 
67). Het is geen verklaring voor preponderantie, maar een aanwijzing (zie ook Geeraerts 
1988: 221-222). 

De getallen voor de etnogenerieke term (leeuwerik, aangevuld met de twee veldleeuwerik-
opgaven leeuwerker en leeuwaard) leveren de reeks op die is opgenomen in tabel 4 . 1 . 

TABEL 4.1 

De relatieve frequenties van de primaire naam bij de leeuweriken 
onomasiologisch semasiologisch (476 opg.) 

% η % η 

Veldleeuwerik (352 opg.): 82.39 290 60.92 290 
Kuifleeuwerik (360 opg.). 26 94 97 20.38 97 
Boomleeuwerik (247 opg) 36.03 89 18.70 89 

In de meest linkse kolom zijn de relatieve frequenties van de /eeuwenfr-opgaven (inclusief 
leeuwerker en leeuwaard) berekend ten opzichte van de andere opgaven per referent (dat is 
dus een deel van de onomasiologische variatie); daarmee wordt de verhouding weergegeven 
tussen de trefwoordfrequentie van de primaire naam en het totale aantal opgaven per begrip. 
De veldleeuwerik is veruit de hoogst scorende. Van de 352 opgaven waren er 290 van het 
type van de primaire naam. De relatieve frequentie is erg hoog, wat er op wijst dat de 
veldleeuwerik het prototype is. 

Daarnaast zijn in de derde kolom van tabel 4.1 de percentages van de frequentie van de 
toekenning van de primaire naam aan de drie verschillende referenten berekend. Op een 
totaal van 476 opgaven die leeuwerik, leeuwerker en leeuwaard luiden, is de veldleeuwerik 
veruit het vaakst de referent. De kuifleeuwerik is iets vaker de referent van de primaire naam 
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dan de boomleeuwerik. In de relatieve frequenties van de semasiologische variatie scoort de 
boomleeuwerik dus iets minder (er zijn ook veel minder boomleeuwerik-opgaven in totaal), 
maar in de berekening van de onomasiologische variatie scoort hij beduidend hoger, want in 
verhouding tot andere heteroniemen is de primaire benaming vaker gegeven aan de 
boomleeuwerik dan aan de kuifleeuwerik. 

De overige leeuwerikbenamingen worden onderverdeeld in de benammgstypen, zoals die zijn 
onderscheiden aan het begin van deze paragraaf. Van de verschillende typen wordt wederom 
de relatieve frequentie berekend op de wijze die tevens in deze paragraaf is uiteengezet. De 
relatieve frequenties van typen benamingen voor de verschillende leeuweriken zijn 
opgenomen in de volgende tabel. 

Benamingstype: 
1 a(leeuweril$ 

1b 

2 
3 
4 

5 
e(x-leeuwerik) 

6(x-anders) 
7 

Relatieve frequenties 

Veldleeuwenk 

(n=352) 

82 39 
1.70 

0.2Θ 

1.70 

13.35 
0.57 

TABEL 4 . 2 

van benamingstypen 

Kuifleeuwerik 

(n=360) 

26.94 

6 67 

0 28 

6.95 

0.56 

0.28 

57.50 

0 8 3 

van de leeuweriken 

Boomleeuwerik 

(n=247) 

36 03 
18 62 

2.02 

0.40 

40 89 
1.21 

0.81 

Van de scores van de veldleeuwerik zijn alleen die van type 1a (de primaire naam) en 6 (x-
leeuwerikr, samenstellingen met dat woord) hoog. Vooral type 1a scoort erg goed. Bij de 
twee andere leeuweriken is type 6 de best scorende en komt type 1a op de tweede plaats. 
BIJ de drie leeuweriken vinden we dus heel veel al of niet samengestelde feeuwen/r-namen. De 
naamgeving aan leeuweriken is dan ook zeer regelmatig te noemen. Bahuvrihicomposita 
(benamingstype 5) komen met voor, maar wel het metoniem top (bij de kuifleeuwerik). 

De kuifleeuwerik wordt in de secundaire benamingen vooral op grond van de kuif 
onderscheiden en de boomleeuwerik vooral op grond van de biotoop, maar aan beide soorten 
worden ook veel klanknabootsende namen gegeven. Dat zijn dan nooit samenstellingen met 
leeuwerik, zoals we die wel bij de Brabantse volksnamen van de lijsters in het volgende 
hoofdstuk zullen zien, bijv. kwaklijster en tjaklijster. Dat zou veroorzaakt kunnen worden 
doordat de klanknabootsingen van de leeuwerikenroep of -zang zo lang zijn; een naam als 
'zoetelieveleeuwerik of * turelureleeuwenk lijkt misschien wat te veel van het goede. 
Bovendien zou het woord leeuwerik oorspronkelijk al klanknabootsend kunnen zijn, maar 
daarover bestaat onzekerheid. 

Bij de leeuweriken hebben klanknabootsingen de vorm van 'echte onomatopeeën', die bij de 
lijsters ontbreken. De echte onomatopeeën (zoals tureluur en zoetelief) komen bij de kuif- en 
de boomleeuwerik op de 4e, resp. 3e plaats. Klanknabootsende namen met een suffix die bij 
de lijsters hoog zullen scoren (bijv. p//ser) komen bij de leeuweriken hoogst zelden voor, 
alleen zoetliever voor de boomleeuwerik, maar met de echte onomatopeeën is het element 
van de klanknabootsing wel goed vertegenwoordigd. Bij de zwaluwen zullen we weer 
afleidingen m plaats van echte onomatopeeën zien; deze twee benamingstypen lijken elkaar 
bijna uit te sluiten. Afgeleide woorden zijn natuurlijk inhoudsarmer dan samenstellingen: een 
suffix voegt syntactisch-semantische informatie toe, geen lexicaal-semantische. We zien 
bovendien dat ook de echte primaire namen (althans een deel daarvan) zoals lijster en 
zwaluw gemakkelijk suffixen krijgen: lijsterd, zwalver, zwalling; leeuwerik heeft zelfs al een 
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suffix, en dan nog kan men ook afleidingen met (een deel van) die primaire naam vinden 
leeuwaard, leeuwerker Misschien duidt de mogelijkheid tot suffigenng van beide 
benamingstypen aan dat het verschil tussen echte onomatopeeën en primaire namen met erg 
groot kan zijn 

BIJ de kuifleeuwenk is de score van type 3 (dat voornamelijk bestaat uit strontpιkkeή 
derde In de restgroep 7 zijn leembek, hok, zoet lammetje en graszak opgenomen 

4.4 Benoemingsmotieven 

In deze paragraaf wordt de heteronymie kwantitatief geanalyseerd door de 
benoemingsmotieven van de leeuwerikbenamingen te ordenen en hun onderlinge verhouding 
te berekenen In de vorige paragraaf stond de woordvorming centraal, in deze paragraaf 
zullen semantische kenmerken aan de orde komen 

Semantische verschillen worden voor het voetlicht gebracht door middel van een analyse 
van de kenmerken waarop onderscheid gemaakt wordt in verschillende leeuweriksoorten (ten 
tijde van de initiële benoeming) Omdat de oorspronkelijke betekenis van sommige lexemen 
met met zekerheid kan worden aangewezen, sluiten we een aantal namen uit van de analyse, 
zo kan de etymologie van hobbel- in hobbelleeuwerik met met zekerheid worden vastgesteld 

Ten eerste geven we een label aan de kenmerken die van belang zijn, waarbij de keuze 
gebaseerd is op de benoemingsmotieven Benoemingsmotieven zijn immers gelexicahseerde 
kenmerken (zie hoofdstuk 2) 

BIJ deze familie van vogels blijken benoemingsmotieven als kleur, grootte en trekgedrag die 
we bij de vogels in de andere hoofdstukken zullen zien, met gelexicaliseerd te zijn Het zijn 
dus geen kenmerken op grond waarvan tussen verschillende soorten in de familie wordt 
onderscheiden Er is ook nauwelijks of geen verschil in grootte of kleur tussen de 
verschillende leeuweriken Kenmerken die van belang zijn bij het onderscheid in verschillende 
soorten leeuweriken zijn 

LIJST 4 4 

Kenmerken van de verschillende leeuweriksoorten 

geluid/gedrag 
1 zingt tijdens de vlucht 
2 roep klinkt als "tureluur" 
3 roep klinkt als "zoetehef" 

uiterlijk 
1 met kuif 
2 zonder kuif of met minder opvallende kuif 

biotoop/gedrag 
1 akkerland (open terrein) 
2 dorp en stad, pikt m paardenmest (op straat) 
3 (beboste) heide 

Kenmerk B2 wordt met gelexicaliseerd (het is een kenmerk, dat geacht wordt aanwezig te 
zijn in het overkoepelende begrip en als dat met zo is, veroorzaakt dat lexicalisering van het 
contrasterende kenmerk B1) De veldleeuwenk bijvoorbeeld heeft als kenmerken dan [121] , 
want het is een leeuwerik van het akkerland, zonder opvallende kuif, die zingt tijdens de 
vlucht 

De benoemingsmotieven zijn in lijst 4 5 opgesomd en voorzien van de bijbehorende 
benamingen 
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LIJST 4 5 

Heteroniemen van de leeuweriken geordend op benoemingsmotief 

VELDLEEUWERIK 

Al geluid/gedrag sti]g(er)leeuwerik, zang-, klim-, hemelleeuwenk, parachutevogeltje, 
hoogmannetje (13) 
A3 geluid zoet liefje ( 1 ) 
C1 biotoop/gedrag veld-, akker-, koren-, rog-, meet-, kant-, grasleeuwerik, ploegloper, 
akkerman (36) 
C2 biotoop/gedrag strontpikker (2) 
C3 biotoop heileeuwenk ( 1 ) 

* buiten beschouwing blijven omdat het benoemingsmotief met volledig duidelijk is 
hobbelleeuwerik, speltuut, schrijver(tje), graspieper en pijpelmg (5) Tjuren wijntapper (3) 
worden door de betreffende respondenten voor alle drie de soorten gegeven 
G leeuwerik, leeuwerker, leeuwaard (290) 

KUIFLEEUWERIK 

A2 geluld tureluur, tureluut, tuutuut, luite(ke)ntuit, reiteketeit (1 9) 
B1 met kuif kuifleeuwenk, kuifeling, kuiver, topleeuwenk, topper, tuil(tjes)leeuwerik, 
puntleeuwenk, pinleeuwenk, trosleeuwenk, leeuwerik met een kapje, hoephap, hop (199) 
C1 biotoop akkerleeuwerik, kantleeuwenk, veldkwats (3) 
C2 biotoop/gedrag huisleeuwenk, tuintjesleeuwerik, straatvogel, straatleeuwerik, 
strontleeuwerik, stronthopper, stront(en)pikker, taartenpikker (31) 
C3 biotoop bergleeuwenk, heileeuwenk ( 2 ) 

* buiten beschouwing blijven dan waalse leeuwerik, leembek, tjur, hok, wijntapper {7) 
G bestaat voor de kuifleeuwenk met alleen uit leeuwerik, de primaire naam, maar tevens uit 
gewone leeuwerik (samen 99 opgaven) 

BOOMUEEUWERIK 

A2 geluid tureluur, tureluut, tutte(r)lut (9) 
A3 geluid zoetehef, lievekezoet, zoet lammetje, zoeteliedje, loereleuntje (37) 
C1 biotoop/gedrag kant-, mos-, kluit-, grasleeuwerik, graspieper, graskweek, graszak (27) 
C2 biotoop/gedrag strontpikker ( 1 ) 
C3 biotoop boom-, bos-, hout-, heileeuwenk, heimus (78) 

* buiten beschouwing blijven dan bastaardleeuwerik, tuimelaar, tjur, schrijver, wijntapper 
(6) 
G leeuwerik (89) 

Zoals uit lijst 4 5 blijkt, worden verschillende van de genoemde benoemingsmotieven door 
twee of zelfs drie referenten gedeeld De drie soorten leeuweriken delen benamingen die 
refereren aan verschillende habitats (C1,2,3), het "tureluur"-motief A2 wordt gedeeld door 
de boom- en de kuifleeuwenk en het "zoetehef'-motief A3 door de boom- en de 
veldleeuwenk Benamingen waarin de kuif gelexicaliseerd is, zijn alleen bij de kuifleeuwenk te 
vinden en vertegenwoordigen dus een echt contrastief kenmerk De verwijzingen naar het 
zingen tijdens de vlucht zijn uitsluitend voor de veldleeuwenk In model 4 1 is de verdeling 
van de benoemingsmotieven aanschouwelijk gemaakt 
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MODEL 4.1 

Gelexicaliseerde kenmerken in leeuwerikbenamingen 

Boom 

Kuif 

Leeuwerik 

Het enige dat nog ontbreekt in lijst 4.5 is een relatieve frequentie-aanduiding. Het is immers 
van belang dat bijv. benoemingsmotief C1 bij de veldleeuwenk 36 maal werd gegeven, bij de 
kuifleeuwerik 3 maal en bij de boomleeuwerik 27 maal. Zulke absolute cijfers zijn daarbij 
echter niet optimaal informatief. Er dient namelijk rekening mee gehouden te worden dat er 
veel meer data voor bijvoorbeeld de veldleeuwenk (352) dan voor de boomleeuwerik zijn 
(247). We kunnen dus beter uit de voeten met relatieve frequenties zoals we die hierboven 
in tabel 4.1 gebruikt hebben om de inrichting van het woordveld op grond van het gebruik 
van de generieke term te bepalen. 

In tabel 4.3 zijn de relatieve frequenties van de benoemingsmotieven berekend, door het 
aantal opgaven van de benamingen die bij een bepaald benoemingsmotief zijn ondergebracht 
te delen door het totaal aantal opgaven voor de betreffende referent. De resultaten zijn 
geordend per referent, dus per leeuweriksoort, met inbegrip van de generieke term en van de 
buiten beschouwing gebleven namen. 

A 1 : 
A2: 
A3. 
B1: 
C1: 

ca
ca-

Q 

*_ 

Relatieve frequent ies 

Veldleeuwenk 
(n=352) 

3.69 

0.28 

10 23 
0.57 
0.28 

82.39 
2.57 

TABEL 4 .3 

van benoemingsmotieven 

Kuifleeuwerik 
(n=360) 

5.28 

55.28 
0 83 
8.61 
0.56 

27.50 
1.94 

van de leeuweriken 

Boomleeuwerik 
(n=247) 

3.64 
14.98 

10.93 
0 40 

31.58 

36.03 
2 43 
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Zoals al gezegd is de veldleeuwerik de leeuwerik die heel vaak de primaire naam krijgt. In de 
overige veldleeuwerikbenamingen is de biotoop (akkerland) het belangrijkste motief maar dat 
scoort veel lager. Voor de kuifleeuwerik is de kuif het belangrijkste benoemingsmotief, maar 
daarna komt al de score van de generieke term (het ontbreken van de kuif is geen 
benoemingsmotief, dus alleen de kuifleeuwerik scoort voor motief B). BIJ de boomleeuwerik is 
weer de generieke term leeuwerik de meest frequente, terwijl de score toch veel lager is als 
die voor de veldleeuwerik. Het complex van plaatsbepalende benoemingsmotieven is goed 
vertegenwoordigd, waarbij vooral de score voor C3 van de boomleeuwerik hoog is Het 
benoemingsmotief dat betrekking heeft op het geluid dat de verschillende leeuweriken 
voortbrengen, is ook vooral voor de boomleeuwerik van belang. Het "tureluur"-motief A2 dat 
typisch voor de kuifleeuwerik zou moeten zijn (de omschrijving van de roep van de 
kuifleeuwerik luidt 'tjie-riet-rieuw'), scoort voor de boomleeuwerik nog behoorlijk hoog (de 
omschrijving van de roep van de boomleeuwerik luidt 'tje-luutje-hef'; de bijbehorende 
onomatopee luidt zoetehef). Blijkbaar is de verklanking tureluur met accuraat genoeg om een 
onderscheid te maken tussen de roep van de kuifleeuwerik en die van de boomleeuwenk. 

Voor de boompieper {anthus tnvialis), die wel wat lijkt op een leeuwerik, wordt bosleeuwerik 
gegeven voor Rummen, Meerhout, Herentals, Bouwel en Aarschot. Het is alleszins mogelijk 
dat piepers wel eens deel uitmaken van een conceptcluster van leeuweriken juist vanwege 
hun gezamenlijke eigenschappen (kleur, formaat, biotoop). Andersom gaf de respondent uit 
Drunen op dat piepers de algemene term is voor de groep van leeuweriken en piepers. 
Suolahti (1909: 95-96) maakt er gewag van dat met name de boompieper in dialecten soms 
bij de leeuweriken wordt ingedeeld en noemt enkele Duitse dialectnamen van de boompieper 
die zijn samengesteld met lerche. In de Vlaamse dialecten wordt de boompieper blijkens het 
betreffende artikel in het WVD veelvuldig met leeuweriknamen benoemd: boom-, bos-, gras-, 
kant- en tjiepleeuwerik. De graspieper wordt in Vlaamse dialecten daarentegen alleen maar 
twee keer kantleeuwerik genoemd. In Limburg is het veel minder gebruikelijk om de 
boompieper met leeuweriknamen te benoemen: hij heet er bosleeuwerik in twee dorpen en 
leeuwerik in één, terwijl de graspieper viermaal grasleeuwerik werd genoemd. 

4.5 Individuele invullingen 

In de verkennende analyses van de benamingen van de leeuweriken in de paragrafen 4.3 en 
4.4 zijn alle beschikbare gegevens voor het Brabantse gebied bijeen genomen. Het lexicale 
materiaal dat geanalyseerd werd, bestaat uit invullingen van vragenlijsten en attestaties uit 
lokale of regionale woordenboeken (zie paragraaf 3.4). Met name wat betreft de invullingen 
van de vragenlijsten, die veruit het grootste deel van het materiaal vormen, kan gesteld 
worden dat ze een reflectie van een individueel naamgevingssysteem zijn. De gepresenteerde 
analyse heeft die individuele systemen als een gezamenlijk systeem samengenomen, hetgeen 
natuurlijk een abstractie van de werkelijkheid is. 

Door de invullingen van de Nijmeegse vragenlijst 9 per informant te bekijken, kan de 
naamgevingssystematiek nauwkeuriger zichtbaar gemaakt worden. Vragenlijst Ν 9 is de 
belangrijkste bron (het totaal aantal invullingen bedraagt 109; voor enkele plaatsen zijn er 
meerdere invullingen). Het overige materiaal iste heterogeen om per opgave uiteen te 
rafelen (want dan zou een woordenboekingang van Hoeufft (uit 1Θ36) vergeleken moeten 
worden met een vragenlijst uit 1961 en alleen in Ν 9 zijn alle inheemse vogelsoorten 
opgevraagd). 

Voor iedere invulling van vragenlijst Ν 9 wordt afzonderlijk onderzocht welk 
naamgevmgspatroon optreedt. De meest regelmatige benoemingssystemen zouden dan 
bestaan uit een patroon van samenstellingen voor specifieke categorieën met eventueel een 
autohyponiem voor een prototype (zie paragraaf 2.2). Men verwacht dus óf een secundaire 
naam (S), i.e. een samenstelling of idiomatische woordgroep met leeuwerik als determmatum 
voor de verschillende soorten te vinden óf een generieke term (P voor 'primaire naam'), i.e. 
leeuwerik, als naam voor de meest typische vogel en een secundaire naam (S) voor de 
andere vogelsoorten. 
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De afkortingen Ρ en S zijn gelijk aan benammgstypen leeuwerik en x-leeuwerik uit paragraaf 
4.3. De overige benamingstypen (1b tot en met 5) bevinden zich tussen die twee uitersten 
en zijn gewoonlijk minder primair dan de generieke term; in deze paragraaf worden ZIJ 
samengenomen onder A (voor 'andere benamingstypen'). Wanneer er niets is ingevuld voor 
een begrip geven we een 0. 

In deze additionele analyse wordt dus per controlepunt bekeken hoe de benoeming heeft 
plaatsgevonden. Daarmee is de geografische differentiatie en differentiatie in deskundigheid 
gedocumenteerd. Wanneer de vragenlijsten per informant worden uitgesplitst, kan worden 
onderzocht waar de overeenkomsten te vinden zijn, door de invullingen te ordenen op 
naamgevingspatroon. 

In tabel 4.4 zijn 11 invullingen opgenomen die voldoen aan het verwachte 
benoemingssysteem zoals dat is voorgesteld in paragraaf 2.2; de drie soorten leeuweriken 
worden benoemd met een samenstelling met leeuwerik als grondwoord. Dat is trouwens ook 
de situatie in het Standaardnederlands. In alle invullingen met meerdere S-typen zijn er 
verschillende secundaire namen voor de drie begrippen aan de orde, bijv. in Gemert 
zangleeuwerik (veldleeuwenk), trosleeuwenk (kuifleeuwenk) en houtleeuwerik 
(boomleeuwerik). De patronen uit tabel 4.4 zijn dus gedifferentieerd te noemen. Men kan dan 
ook veronderstellen dat de betreffende informanten over een behoorlijke kennis van dit 
onderwerp moeten beschikken. De laatste twee invullingen zitten dicht bij het S-S-S-patroon, 
maar hebben ook ruimte voor een ander type benaming. 

Gedifferentieerde mvullinaen met 

veld-

S 

S 
S/A 

kuif-

S 

A 
S/A 

TABEL 4 4 

een secundaire 

boomleeuwerik 

S 

S 
A 

naam voor de veldleeuwenk 

aantal invullers (n=13) 

11: Den Düngen, Geel, Gemert, 
Gemert-2, Gemert-3, Herentals, 
Kumtich, Roosendaal-2, 
Roosendaal-3, St-Amands, Veerle 
1: Nieuwkuijk 
1. Turnhout 

In tabel 4.5 zijn de 20 invullingen samengenomen die eveneens getuigen van een 
gedifferentieerd benoemingspatroon, maar waarin ook de primaire naam wordt gebruikt, en 
wel als benaming van de veldleeuwenk. In deze gevallen wordt gebruik gemaakt van 
autohyponymie: de generieke term is tevens de benaming van één van de subcategorieën. De 
9 invullers die het P-S-A-patroon gebruiken, komen allen uit de provincies Antwerpen en 
Vlaams-Brabant, waarbij de A voor de boomleeuwerik telkens van het type zoetelief is. 

TABEL 4.5 

Gedifferentieerde invullingen met de primaire naam voor de veldleeuwenk 

veld- kuif- boomleeuwerik aantal invullers (n=20) 

Ρ S S 9 Aartselaar, Broechem, Drunen, 
Geel-2, Moergestel, Nijnsel, 
Oudenbosch eo, Sterrebeek, 
Vorstenbosch 

P A S 2. Coirle, Oisterwijk 
P S A 9- Heeverlee, Herentals-2, 

Mechelen-2, Retie, Retie-2, Tisselt, 
Turnhout-2, Westerlo, Wommelgem 
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In tabel 4.6 zijn de invullers opgenomen die voor twee of drie leeuweriken de generieke term 
opgegeven hebben, en dus geen onderscheid lijken te maken tussen die twee soorten of 
alledrie de soorten, alsmede de invullers die voor één leeuwerik geen dialectwoord kenden. 
Het benoemingspatroon dat ZIJ hanteren, geeft minder blijk van differentiatie; het is een 
meer globaal naamgevingssysteem In deze tabel is het grootste aantal invullers opgenomen 
(39). De patronen laten geen noemenswaardige gebiedsvorming zien, hetgeen ook te 
verwachten is van een meer globaal benoemingssysteem. 

TABEL 4 .6 

Globale invullingen van regelmatige benoemingssystemen bij de leeuweriken 

veld- kuif- boomleeuwerik aantal invullers (n=39) 

Ρ Ρ Ρ 6: Boortmeerbeek, Breugel, Budel, 
Herent, Leuven-2, Mierlo 
1: Hoogerheide-2 
1: Leuven 

2. Middelrode, Rosmalen 
4: Diest, Meerle-2, Rijsbergen, 
Tienen 

1 Dmteloord 
2: Everberg, Kapelle-op-den-Bos 
16: Asten-2, Budel-2, Cuijk, 
Geldrop, Haps, Helmond, Huijbergen, 
Lier, Lillo, Meerle, Mol, Reek, 
Rummen, Schaijk, Volkel, Wezemaal 
2' Berkel, Reusel 

2 Boom, Tilburg 
2. Drongelen, Heesch 

A/P 
Ρ 
Ρ 
Ρ 

Ρ 
Ρ 
Ρ 

Α/Ρ 
P/S 
Ρ 
S 

Ρ 
0 
S 

A/S 
A 
S 

Α/Ρ 
Ρ 
0 
Ρ 

S 
S 
0 

Er zijn tevens 3 9 invullers die leemtes laten bij de invulling of die Ρ voor meer dan een 
leeuwerik gebruiken, maar die wel volgens het veronderstelde systeem invullen. Dit zijn zoals 
gezegd de meer globale naamgevmgsconfiguraties. De betreffende informanten beschikken 
denkelijk over minder kennis van dit onderwerp dan de invullers van tabellen 4.4 en 4 . 5 . 
Samen met die invullers van tabellen 4.4 en 4.5 vormen zij de invullingen die voorspeld zijn. 

In tabel 4.7 zijn een viertal onregelmatige invullingen opgenomen. De invullers kennen voor 
één van de drie leeuweriken geen benaming in hun dialect, en ze gebruiken een ander 
benamingstype dan Ρ of S voor één van de andere leeuweriken of beide andere leeuweriken. 

TABEL 4 .7 

Globale invullingen van onregelmatige systemen bij de leeuweriken 

veld- kuif- boomleeuwerik aantal invullers (n=4) 

A 
A/S 
0 
0 

1: Roosendaal 
1. Boekei 
1: Kontich 
V Oirschot 

In tabel 4.8 zijn tenslotte de 28 invullingen opgenomen die maar voor één van de drie 
leeuweriken een dialectwoord opleverden. Daarvan hebben 19 invullingen een P-0-O-patroon: 
de veldleeuwerik heet leeuwerik en de andere leeuweriken zijn niet bekend. Ook de vijf 

63 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

vragenformulieren die voor de leeuweriken helemaal leeg bleven, zijn hierin opgenomen (ze 
zijn allen afkomstig uit oostelijk Noord-Brabant). De informanten van tabel 4.8 zijn 
waarschijnlijk minder deskundig op het gebied van de benamingen van leeuwenken dan de 
hierboven genoemde invullers (uit tabellen 4 .4 -4 .7 ) . 

TABEL 4 .8 

veld-

Defectieve invullingen bij de leeuweriken 

kuif- boomleeuwerik aantal invullers (n=33) 

0 0 19- Aarle-Rixtel, Asten, Bakel, 
Boutersem, Cuijk-2, Dongen, 
Droeshout, Den Dungen-2, 
Hoogerheide, Liempde, üerop, Niel, 
Ovenjse, Steenbergen, Steenhuflel, 
Tilburg-2, Udenhout, Veghel, 
Woudnchem 

P/S 
0 
0 
A 
0 
0 

Wanroij 
Baal, Balen, Boxmeer, Deurne 

1 Pamel 
1 
4 
1: Mechelen 
2: Eindhoven, Tongelre 
5: Bladel, Best, Nuland, 
St -Anthoms, Wanroij-2 

Gedifferentieerde 'regelmatige' benoemingssystemen S-S-S en P-S-S komen veelvuldig voor 
(20 vragenlijsten; met een kleine afwijking 33 vragenlijsten). Onregelmatige systemen zijn 
erg zeldzaam; slechts vier invullingen voldoen in het geheel niet aan de verwachte patronen. 
Tenslotte zijn er 33 invullingen die veel leemtes laten, waaruit blijkt dat de drie leeuweriken 
en hun volksbenamingen met bij eenieder bekend zijn. 

In tabel 4.9 zijn de cumulatieven van de invullingen geregistreerd. Het totaal aantal gevallen 
waarin een P, een S, een A of een 0 werd gegeven, is daarin berekend. 

TABEL 4 .9 

Invullingen van Ν 9 voor de leeuweriken, geordend per begrip 

Ρ 
S 
A 
0 

Veld-
7 7 
14 

5 
13 

Kuif-
1 1 
5 8 
12 
2Θ 

Boomleeuwerik 
1 1 
2 6 
13 
5 9 

Een externe aanwijzing voor het perifeer zijn binnen de categorie "leeuwerik" is de 
onbekendheid van een begrip bij de dialectspreker. Als het aantal onbeantwoorde vragen van 
Ν 9 wordt gerelateerd aan de percentages die de drie soorten scoorden op toekenning van 
de etnogenerieke term (zie tabel 4.1), zien we een duidelijk verband. De boomleeuwerik 
heeft de meeste onbeantwoorde vragen en tevens het laagste aantal keer de etnogenerieke 
term. De veldleeuwerik scoort het hoogste voor de generieke term en heeft veel minder 
onbeantwoorde vragen. Dat is een tweeledige aanwijzing voor preponderantie van de 
veldleeuwerik. 
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4.6. Geografische uitbreiding 

4.6.1 De Limburgse volksnamen van de leeuweriken 2 

De veldleeuwenk wordt m de Limburgse dialecten vaak met de generieke term benoemd 
(leeuwerik, leeuwer, looiwerk, lorwerk, lor, lerche; hierna zullen we in samenstellingen niet 
telkens de verschillende varianten noemen). Daarnaast komen er samenstellingen met die 
term voor met veld-, akker-, gras-, grond-, zang- en kuif-. Alleen de samenstellingen met 
veld- zijn frequent. Het benoemingsmotief van de eerste vier namen is de leef- en 
broedplaats, op de grond in het open veld. Zangleeuwerik verwijst naar de gewoonte om 
vliegend te zingen, en kuifleeuwerik lijkt een naam voor de kuifleeuwenk, alhoewel ook de 
veldleeuwerik een kuifje kan hebben. Akkermannetje verwijst weer naar de biotoop. Het 
woord pijpeling wordt gewoonlijk vooral gebruikt voor de graspieper, maar het is wel vaker te 
vinden als een meer algemene term voor alle piepers en leeuweriken (zie paragraaf 4.2). 
Korenvos komt in de Brabantse dialecten (in enkele Hagelandse en Getelandse dialecten om 
meer precies te zijn) voor als benaming voor gorzen (embenzidae); de veldleeuwerik heeft in 
ieder geval zijn leefgebied en zijn voorkeur om op de grond te broeden gemeen met de 
gorzen. Overigens noemt Swainson leeuwerikachtige namen in Engelse dialecten voor de 
grauwe gors (1886: 69: bunting-, buntling-, bunt lark, lark bunting (letterlijk 
"leeuwerikgors"), horse lark en bush lark) en vermeldt Boutier (1994: 123) dat de grauwe 
gors in Waalse dialecten wel eens alouette de(s) pré(s), "weidenleeuwerik", wordt genoemd. 
Volksnamen schijnen dus wel vaker door veldleeuwerik en grauwe gors te worden gedeeld, 
omdat zij in kleur en gewoonten overeenkomen. Eveling is vermoedelijk een afleiding bij evie, 
even(e), een soort van haver. Konkelefie is een verbastering van kokkelevie of koekelevie, de 
kuifleeuweriknaam die is voortgekomen uit het Franse cochevis, dat volgens Petit Robert 
"visage de coq" als etymologie heeft. Boutier acht echter een onomatopoetische oorsprong 
waarschijnlijker (1994: 125). Vermoedelijk is vidieu ook een onomatopee. 

De kuifleeuwerik krijgt behalve de generieke term, ook veel samenstellingen met die term: 
kuif-, kuifje-, kuifjes-, pruik-, hoep- (vergelijk Frans houppe, "kuif"), top-, tros-, hout-, huis-, 
land-, veld-, mest-, stront-, rus- en spoorleeuwenk Woordgroepen zijn russische leeuwerik en 
leeuwerik met een kuifje. Strontpikker, dat frequent is in Brabantse dialecten, komt maar 
twee keer voor in Limburg, strontpioen is er waarschijnlijk een verbastering van. Koekelevie, 
koekeloere, kokkelevienus en roekelevie zijn allen klanknabootsingen (hoewel Petit Robert 
zoals gezegd "visage de coq" als etymologie noemt voor de Franse verwant cochevis), en 
dat geldt ook voor tureluur en tiereluut, die ook in Brabantse dialecten voorkomen. Heivmk is 
een naam die als tweede lid een woord heeft dat vaak wordt gebruikt om een klein 
zangvogeltje m het algemeen aan te duiden, -vink heeft in dit geval dus een 
betekenisverruiming ondergaan. Hetzelfde geldt in feite voor het Brabantse heimus (uit 
Kaatsheuvel). Houtschelm is waarschijnlijk pejoratief gebruikt. 

De boomleeuwerik krijgt behalve de generieke term, ook veel samenstellingen met die 
term: boom-, bos-, hout-, gras-, hei- en schijtleeuwerik. Ook zijn er vijf opgaven voor 
kuif(jes)leeuwerik, hoewel juist de boomleeuwerik de leeuwerik is zónder kuif. 
Paardenkeutelmannetje is een verwijzing naar de gewoonte om op straat zaadjes en insecten 
uit de uitwerpselen van paarden te pikken, maar dat gedrag is typisch voor de kuifleeuwerik 
(die daarom vaak strontpikker wordt genoemd), niet voor de boomleeuwerik. Zoetelief en lulu 
zijn onomatopeeën, die resp. de roep en de zang verklanken. De laatste is ook in de officiële 
Franse benaming de specificeerder: alouette lulu. Koekelevie is in de vorige alinea's al 
verhelderd. De boomleeuwerik krijgt net als in Brabant ook in Limburg enkele namen die 
eigenlijk bij de grasmus thuishoren: graskat, grasstróts en grazendraaier. 

In de Limburgse dialecten krijgen de drie leeuweriken net als in de Brabantse dialecten vaak 
de generieke term of samenstellingen met die term. De benoemingsmotieven wijken daarbij 
niet af van die in Brabantse volksnamen. Typische kuif- en boomleeuweriknamen die de 
Brabantse dialecten kennen, zoals strontpikker, tureluur en zoetelief, zijn heel zeldzaam in 
Limburg; een frequent voorkomende naam die zijn benoemingsmotief gemeen heeft met 
zoetelief, is kokkelevie (en varianten). 
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4.6.2 De Vlaamse volksnamen van de leeuweriken 3 

In het WVD is er een algemeen artikel "leeuwerik" gemaakt naast de drie artikelen voor de 
veldleeuwerik, de boomleeuwerik en de kuifleeuwerik. In dat algemene artikel zijn, naast de 
generieke term (leeuwerik, leeberk, leeuweer, leeuwekker, leeuwerker en werk(je), ook een 
aantal samenstellingen te vinden: bosleeuwerk, hemelleeuwerk, hemelwerk(er)), 
koorleeuwerk, korenleeuwerk, luchtleeuwerk(er), luchtgewerk en ophemelwerker (hierna 
zullen we in samenstellingen niet telkens de verschillende varianten noemen) en twee namen 
van andere aard: grasvogel en opgaander. Die benamingen komen ook bijna allemaal voor 
voor de veldleeuwerik, of die vogel krijgt namen die duidelijk een verband leggen met de 
algemene leeuweriknamen, zoals opgaande leeuwerk met opgaander. Alleen bosleeuwerk is 
eerder een boomleeuwenkbenaming. De grote overeenkomsten tussen de beide 
woordenboekartikels wijzen erop dat in de Vlaamse dialecten de veldleeuwerik het prototype 
van de leeuweriken is. Naast de al genoemde samenstellingen krijgt de veldleeuwerik ook nog 
akker-, veld-, 
polder-, graan-, oogst-, gras-, kant-, boom-, dubbele en zangleeuwerik als dialectbenamingen 
in Vlaanderen. Pijpelmg is een naam die in eerste instantie de graspieper aanduidt, maar al 
vaker m een bredere betekenis, voor alle piepers en leeuweriken, is genoemd. De unica 
tureluut en zoetelieveken zijn klanknabootsende namen die in de Vlaamse dialecten bij de 
boomleeuwerik veel vaker voorkomen. Lapper blijft onverklaard, het wordt ook voor de 
kuifleeuwenk, maar vooral voor het bokje (een kleine soort van snip) genoemd. 

De kuifleeuwerik wordt behalve met de generieke term vaak met samenstellingen met die 
term benoemd: kuif-, kobbe-, kap-, toep- (vergelijk Brabants fop), toepen-, struis-, tuit-, 
stront-, Turnhoutse, dubbele, grote, duinen-, kant- en hemelleeuwenk. De specificeerders die 
de kuif benoemen, kunnen ook zelfstandig de vogel benoemen: kuifje, kobbe en toepen. 
Piewit is een onomatopee, die gebruikelijker is om de kievit aan te duiden en aangezien die 
vogel een opvallende kuif heeft, is de vederbos misschien eerder de aanleiding om de 
kuifleeuwerik zo te noemen dan het geluid. Titi is ook een onomatopee en heveken is 
gevormd uit zoetelieveken, de tot woord gemaakte verklanking van de roep van de 
boomleeuwenk. De gewoonte om op de bodem of op straat voedsel te zoeken is 
gelexicaliseerd in straat-, stratenloper, grondloper, strandloper, zandloper en zandstuiver en 
dat dat voedsel vaak in paardenmest is te vinden, wordt gelexicaliseerd in strontraper, 
strontpikker, strontbijter, strontvogel. Bij deze groep namen sluiten stakenzitter, zandtoep, 
kasseipiet, zandpiet (het tweede lid is de persoonsnaam, die vaak in Vlaamse vogelnamen 
gebruikt wordt), zandloeten, strontloeten {loeten voor "dommerik" De Bo 1873), stratenwip, 
duinenluis en dumentjieter aan. Polder refereert aan het leefgebied, maar het is zeer 
uitzonderlijk dat een specificeerder die naar het leefgebied verwijst alleen als vogelnaam 
voorkomt. Men zou hier bijv. polderleeuwerik hebben verwacht, maar dat komt alleen als 
veldleeuweriknaam voor. Kuifmus en floddervink (flodderen is "fladderen") zijn samengesteld 
met een woord dat vaak wordt gebruikt om een klein zangvogeltje in het algemeen aan te 
duiden: -vink en -mus hebben in dit geval dus een betekenisverruiming ondergaan (zie ook 
hoofdstuk 7). 

De boomleeuwerik krijgt als secundaire benamingen met de generieke term als grondwoord 
boom-, bos-, hout-, gras-, enkele, steen-, Houtlandse, koor-, tjiep-, tjoep-, grijs- en 
bloedleeuwenk Ook de generieke term zelf is opgegeven, maar beduidend minder vaak dan 
bij de veldleeuwerik. Kortstaartje is een bahuvrihicompositum en die zijn zeldzaam onder de 
leeuwerikbenamingen. Klanknabootsende namen zijn tureluut, turel, turelaan, zoetelief, 
zoetelieveken, heveken, lieven en luitentuit. Orleaantje is mogelijk een verbastering van 
ortolaantje; het is opmerkelijk dat m het Brabants (in Kalmthout en omgeving, Goossenaerts 
1956-58: 908) voor de ortolaan zoetelief is opgetekend (die naam komt elders namelijk 
alleen voor als leeuweriknaam, met name voor de boomleeuwerik). Tuimelaar kan verband 
houden met de tuimelende baltsvlucht. Tenslotte werd er eenmaal zandloper ingevuld, welke 
naam veelvuldig bij de kuifleeuwerik is te vinden. De boomleeuwerik heeft vrijwel geen namen 
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gemeen met de grasmus of de graspieper (zoals wel in Brabant en Limburg het geval is), 
alleen grasleeuwerik komt ook bij de grasmus voor. 

Ook in de Vlaamse dialecten krijgen de drie leeuweriken allen de generieke term of 
samenstellingen met de generieke term. De benoemingsmotieven daarvan zijn te vergelijken 
met die van Brabant en Limburg (zand-, duinen- en strand- zijn lexemen die een afwijkend 
benoemingsmotief benoemen, maar dat is te verwachten omdat Vlaanderen als enige van de 
drie gebieden een lange kustlijn heeft). Typische kuif- en boomleeuwenknamen die de 
Brabantse dialecten kennen, zoals tureluur, zoetelief en samenstellingen met stront- zijn ook 
in de Vlaamse dialecten goed gekend. 

4.6.3 Het Standaardnederlands 

De leeuweriken laten in hun officiële namen de meest regelmatige werking van de 
etnobiologische nomenclatuur zien: ze hebben alle drie een naam gekregen die is 
samengesteld met het woord dat de overkoepelende categorie benoemt. Daarbij noemt de 
specificeerder een karakteristieke eigenschap van de soort. In dit geval heeft die betrekking 
op uiterlijk of habitat: kuifleeuwerik, veldleeuwerik, boomleeuwerik. De naam leeuwerik wordt 
gebruikt om de overkoepelende categorie aan te duiden en Van Dale heeft in zijn 
betekenisomschrijving een prototypische benadering opgenomen: met name de veldleeuwerik 
wordt bedoeld. 

4.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de volksnamen van drie soorten leeuweriken in de Zuid-Nederlandse 
dialecten aan de orde gesteld. Het gaat daarbij om de veldleeuwerik, de kuifleeuwerik en de 
boomleeuwerik. Na een korte inleiding, die de eerste paragraaf van dit hoofdstuk vormt, zijn 
in de tweede paragraaf de Brabantse volksnamen gepresenteerd in de vorm van 
woordenboekartikels en is er een etymologie voorgesteld voor de verschillende 
heteroniemen. 

In de derde paragraaf zijn die benamingen ingedeeld in semantisch-morfologische 
categorieën. De belangrijkste daarvan blijken de generieke term (leeuwerik) en de secundaire 
namen, die zijn samengesteld met dat woord (bijvoorbeeld trosleeuwenk), te zijn. 
Eerstgenoemde neemt een interessante positie in de naamgeving in; het is namelijk een 
autohyponiem, een woord dat zowel de overkoepelende categorie als diens subcategorieën 
benoemen kan, hetgeen volgens de prototypetheorie wordt veroorzaakt door de vage 
grenzen van categorieën en door de opbouw van categorieën met een kern en een 
randgebied. De generieke term leeuwerik wordt in Brabantse dialecten uitsluitend aan de drie 
vogels van de familie alaudidae gegeven en dat is een aanwijzing dat er sprake is van een 
duidelijk afgebakende etnogenerieke categorie. 

De veldleeuwerik blijkt de leeuweriksoort die het hoogst aantal opgaven heeft voor het 
autohyponiem. Dat kan een aanwijzing zijn dat de veldleeuwerik het meest centraal staat in 
de etnogenerieke categorie van leeuweriken. Men zou immers verwachten dat het 
prototypisch lid van een categorie meer opgaven krijgt voor de primaire naam dan de perifere 
leden. 

De benoemingsmotieven zijn aan de orde gesteld m de vierde paragraaf. De heteroniemen 
zijn geordend op grond van de eigenschappen, waar ze naar verwijzen. Op die manier wordt 
getoond welke kenmerken vaak gelexicaliseerd zijn m dit woordveld en hoe de lexicalisering 
van die kenmerken is verdeeld over de verschillende subcategorieën 

In de vijfde paragraaf zijn de dialectgegevens opgesplitst per informant, om te laten zien 
welke benoemingssystemen gehanteerd worden door verschillende dialectsprekers. Een grote 
middengroep van informanten hanteert een mm of meer globaal benoemingspatroon met de 
generieke term voor een of meer leeuwenksoorten en/of met een of meer lege plekken. 
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Daarnaast hanteren een aantal invullers, waaronder enkele vogelvangers, een sterk 
gedifferentieerd benoemmgssyssteem met een patroon P/S-S-S-S, hetgeen als regelmatig is 
verondersteld. Deze groep is waarschijnlijk deskundig op dit gebied. Tenslotte is er een groep 
informanten die een meer defectief systeem gebruiken, waarschijnlijk omdat ze minder kennis 
over dit onderwerp bezitten. 
Het aantal blanco antwoorden op de enquêtevragen is groter bij de minder bekende 
subcategorieën (i.e. de kuifleeuwerik en vooral de boomleeuwerik) dan bij de meer centrale 
subcategorie (de veldleeuwerik, die bovendien het vaakst het autohyponiem als benaming 
krijgt). 

In de zesde en de zevende paragraaf zijn de Limburgse en de Vlaamse volksnamen 
gepresenteerd en vergeleken met de bevindingen, zoals ze voortgekomen zijn uit de analyse 
van de gegevens voor de Brabantse dialecten. De patronen in woordvorming en semantische 
kenmerken worden bevestigd in de gegevens voor de Limburgse en Vlaamse dialecten. Ook 
voor de centrale positie van de veldleeuwerik zijn aanwijzingen te vinden m de Limburgse en 
Vlaamse dialecten. 

Noten bij hoofdstuk 4 

1) Het Franse hobereau "boomvalk" is volgens Petit Robert (1984) ook aan dit 
Middelnederlandse woord ontleend. 
2) Voor de bronnen van het materiaal verwijs ik naar de betreffende, nog te verschijnen, 
aflevering van het WLD. 
3) Voor de bronnen van het matenaal verwijs ik naar de betreffende aflevering van het WVD. 
Aflevering 1, Vogels, van deel III, de Algemene Woordenschat, van het WVD verscheen in 
1996. 
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5. De lijsters 

5.1 Inleiding 

In dit vijfde hoofdstuk komen vijf soorten vogels die tot het geslacht van de lijsters (turdus) 
behoren aan de orde. Het betreft de zanglijster, de grote lijster, de koperwiek, de kramsvogel 
en de merel. De structuur van de paragrafen in dit hoofstuk is gelijk aan die m het vorige 
hoofdstuk over de leeuweriken. Na deze inleidende eerste paragraaf worden dus in paragraaf 
5.2 de Brabantse dialectwoorden gepresenteerd in de vorm van artikelen uit het 
Woordenboek van de Brabantse Dialecten en voorzien van een etymologische verklaring. 

In de derde paragraaf worden vervolgens de verschillende soorten van volksnamen, die aan 
de orde zijn bij de benoeming van de lijsters, geanalyseerd. De Standaardnederlandse 
lijsternamen laten wat dat betreft een weinig regelmatig beeld zien, als wordt uitgegaan van 
een benoemingssysteem dat bestaat uit samenstellingen voor specifieke categorieën met 
eventueel een autohyponiem voor een prototype: van de vijf verschillende soorten van het 
geslacht van de lijsters hebben slechts twee soorten een naam gekregen die een 
samenstelling is waarvan het grondwoord de generieke term is: zanglijster en grote lijster. 

In paragraaf 5.4 worden de benamingen ingedeeld in groepjes naar benoemingsmotief. 
Daarna wordt onderzocht welke eigenschappen van de verschillende lijsters het vaakst 
gelexicahseerd worden in de artikelen uit het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. 

Nadat in de voorgaande paragrafen de lexicale variatie in de benoeming van de lijsters als 
geheel voor het voetlicht gebracht is, wordt in paragraaf 5.5 het materiaal uitgesplitst, op de 
wijze waarop dat tevens is gebeurd in paragraaf 4.5 voor de leeuweriken. Per individuele 
informant wordt onderzocht welke patronen aan de naamgeving ten grondslag liggen, door 
de afzonderlijke invullingen van vragenlijst 9 van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en 
Naamkunde naast elkaar te leggen. In paragraaf 5.6 wordt de heteronymie in de Vlaamse en 
de Limburgse dialecten onder de loep genomen; ze wordt vergeleken met de situatie in het 
Standaardnederlands en met de resultaten zoals die zijn voortgekomen uit het Brabantse 
materiaal. De conclusies van dit hoofdstuk komen in de zevende paragraaf aan de orde. 

5.2 De Brabantse volksnamen van de lijsters 

In deze paragraaf komen de Brabantse volksnamen van de vogels, die tot het geslacht turdus 
behoren, aan de orde. De volksnamen worden hieronder weer gepresenteerd als woordtypen. 
Er wordt met andere woorden geabstraheerd van allerlei klankvariatie die aanwezig is m de 
verschillende Brabantse dialecten. Het woordtype lijster komt in werkelijkheid voor m allerlei 
fonetische varianten (laaster, lèèster, lester, Unster). 

LIJST 5.1 

Heteroniemen voor de zanglijster 

1. De zanglijster, turdus philomelos, broedt veel in parken en tuinen. Hij is olijfbruin en heeft 
een lichte onderkant met opvallende spikkels. De zanglijster heeft haar nest in dichte 
heesters of klimplanten, van binnen geheel glad bemetseld met klei. De eieren zijn blauw. De 
zang begint in februari, is heel uitbundig, hoger en sneller dan die van de merel, bijv. 'wietje, 
wietje, wiederie, wiedene', ook met lage knarsende tonen. De roep klinkt als 'tsp'. 

Een deel van de in Nederland en België broedende vogels trekt weg, maar is al weer vroeg 
m het voorjaar terug; in winternachten komen grote groepen noordelijke en oostelijke vogels 
hier doorgetrokken. Men spreekt dan ook wel eens van twee rassen. De in Nederland en 
België broedende (en vaak ook overwinterende) vogel is ook wat rossiger en noemt men wel 
het Britse ras, turdus philomelos ericetorum. De in winternachten bij ons doortrekkende 
variant is wat grauwer gekleurd en wordt het continentale ras genoemd, turdus philomelos 
philomelos. De zanglijster is ongeveer 22 cm lang. 
(Zie kaart.) 
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zanglijster (ook zanglijnster): zeldz. Tilb., Noordmei., Peell., Zuiderkemp., Klembr., Hagel., 
Getel. en Cuijks, ook in Roosendaal, Dongen, Meerle, Kalmthout, Geldrop, Retie, Mol en 
Sterrebeek (37). 
kleine zanglijster: Everberg. 
treklijster: Nijnsel. 
tuinlijster: Den Düngen. 
boomlijster: Antwerpen. 
looflijster: Lot. 
korenlijster: Vorselaar. 
schijtlijster: Gilze-Rijen. 
kleine lijster (ook klem lijster): Roosendaal, Coirle, Ravels, Reusel, Cuijk, Breugel, Turnhout, 
Vorselaar, Budel en Everberg (12). 
kleine lijsterd: Turnhout. 
franse lijster: freq. in het westen van het Bar., ook in Standdaarbuiten, Oudenbosch, 
Wezemaal en Tienen (9). 
kleine franse lijster: Rummen. 
grauwe lijster: Vorstenbosch. 
grijze lijster: Drunen. 
lijster (ook lijnster): freq. Brabants (55). 
klijster: Budel 
titser: freq. Zuiderkemp. en in het zuiden van het Antw., ook in Heverlee (12). 
pitser: Donk bij Ekeren, Niel, Retie, Vorselaar, Herentals en Geel (7). 
spitser: Essen. 
spitsertje (spitserke). Antwerps Wb. 3: spitserke(n): soort van kleine lijster (rond 
Antwerpen). 
hoornmerel (oremei): Turnhout. 
slijkmerel (ook slijkmel). Turnhout, Zevendonk en Kasterlee (4). 
taartmerel: Turnhout. 
vosse merel: Kasterlee. 

ZANGLUSTER 
Totaal aantal opgaven: 1 53 
Totaal aantal woordtypen· 24 
Meest frequente woordtype: lijster' 55 
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zanglijster (Brabant) 

Uit dit materiaal is af te leiden dat de zanglijster als meest frequente woordtype lijster, de 
primaire naam, krijgt (op 153 gegevens 55 keer) en verderop zal blijken dat hij ook het 
meest van alle lijsters zo wordt genoemd. Dat gebeurt verspreid over de drie Brabantse 
provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant en Noord-Brabant). Op de kaart is mooi te zien dat 
andere namen (franse lijster, pitser en Wser) veel gebiedsspecifieker zijn dan de primaire 
naam en de Standaardnedelandse naam. Klijster is voor Brabant alleen in Budel gegeven en 
die plaats heeft een meer Limburgs dan Brabants dialect; in aangrenzende Limburgse 
dialecten komt de term meer voor. 

Voorts wordt de zanglijster vaak pitser of titser genoemd. Dat zijn waarschijnlijk afleidingen 
van een onomatopoetisch element, verwijzend naar de roep "tsp", zoals die werd 
omschreven door Van Dobben (1954). Deze woordtypen vullen elkaar geografisch gezien 
mooi aan: titser werd genoteerd voor het zuiden van de provincie Antwerpen en Heverlee en 
pitser is opgetekend in de provincie Antwerpen ten noorden van het f/fser-gebied; tweemaal 
vonden we ook spitser(tje) (weer ten noordwesten van het p/fser-gebied: Essen en rond de 
stad Antwerpen). 
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Naast deze met-samengestelde namen komt ook een aantal woordgroepen en 
samenstellingen voor met lijster als grondwoord. Om hem te onderscheiden van grotere 
lijstersoorten (merel, kramsvogel, grote lijster) wordt de zanglijster kleine lijster genoemd. 
Ook kleine franse lijster en kleine zanglijster onderscheiden de zanglijster van andere lijsters 
op grond van zijn geringere grootte. Het type franse lijster komt verderop aan de orde, 
aangezien het ook gebezigd wordt als naam voor de koperwiek (maar dat gebeurt wel in 
andere gebieden; zie de bijbehorende kaarten). Op grond van zijn kleur onderscheidt men de 
zanglijster door de namen grauwe lijster en grijze lijster. Grauwen grijs moeten misschien 
niet al te letterlijk worden opgenomen; ze refereren aan een onopvallende kleur. De bruine 
zanglijster heeft een heel goede schutkleur. Andere samenstellingen zijn: looflijster, 
boomlijster, tuinlijster, korenlijster, treklijster, schijtlijster en de wetenschappelijke naam 
zanglijster. Koren- en looflijster verwijzen mogelijk naar het gegeven dat lijsters in de winter 
op stoppelvelden, land waarvan koren of rapen (loof in de betekenis van rapen en 
raapbladeren) gerooid zijn, naar voedsel zoeken, vergelijk rapierlijster voor de koperwiek in de 
Vlaamse dialecten (genoemd naar land dat met rapen bezaaid is, WNT). Loof kan ook een 
verwijzing zijn naar het blad van bomen en dan meer verwant zijn met boomlijster. 

Als vierde groep benamingen zijn er de samenstellingen en woordgroepen met merel. Ze 
komen alleen in de directe omgeving van Turnhout voor. De benoemingsmotieven bij die 
samenstellingen zijn de bekleding van het nest met klei (slijk, misschien ook taart 
"paardenstront") en de bruine kleur (vosse: Cornelissen en Vervhet 1899-1903: 1402: "ros, 
voskleurig, geelrood"). De hoornmerel (de opgave luidt oremei) is moeilijker te verklaren. 

LIJST 5.2 

Heteroniemen voor de grote lijster 

2. De grote lijster, turdus viscivorus, is een broedvogel in ons land. HIJ wordt 27 cm lang. Net 
als de zanglijster heeft hij een opvallend gestippelde borst en buik. De zang is een iets 
gevarieerde herhaling van telkens dezelfde strofe, die klinkt als 'tje-tie-de new' Hij zingt 
reeds in januari. De roep is heel markant- een ratelend en schetterend geluid. Het nest is vaak 
geplaatst m een boomvork. 
(Zie kaart.) 

grote lijster: zeldz. Centr.-Zuidbr. en Noordmei., ook in Nieuwkuijk, Goirle, Kalmthout, 
Budel, Cuijk, Wezemaal, Leuven, Rummen en Kumtich (15). 
dikke lijster: Lot. 
dubbele lijster (dobbel lijnster, dobbel lijster, dobbele lijnster, dobbele lijster): zeldz. in het 
noorden van het Zuiderkemp., ook in Wommelgem en Boekei (5). 
dubbellijster (dobbellijster): Turnhout, Boekei en Aarschot (3). 
ballijster: freq. Antw., Mark., in het westen van het Bar. en het westen van het 
Zuiderkemp., zeldz. Noorderkemp., ook in Arendonk en Tisselt; Antwerps Wb. 1 (28). 
balklijster (ook balklijnster): freq. Noorderkemp , zeldz. Bar. en het westen van het Tilb., 
ook in Herentals en Veerle. (20). 
balklijsterd: Turnhout. 
balk: Turnhout. 
balglijster: Turnhout. 
treklijster: zeldz. in het noorden van het Kempenl., ook in Dongen, Meerle, Berkel, Breugel 
en Lierop (8). 
franse lijster: Wechelderzande. 
waterlijster: Volkel. 
schijtlijster (ook skijtlijster): zeldz. Oostnoordbr. en in het oosten van het Bar., ook in 
Berkel en Tilburg (9). 
kroonlijster (ook kroonlijngster, kroonlijnster): Herentals, Westerlo en Aarschot (4). 
paplijster: Droeshout, Opwijk en Pamel (4). 
todlijster: Tilburg. 
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plevierlijster: Heesch. 
koelijster (koeilijster ) : Turnhout 
klamperlijster: Turnhout. 
pieplijster: Oisterwijk. 
kraaklijster: Gemert. 
kwaklijster: treq in het westen van het Peell., ook in Breugel (5) 
kweeklijster: Drunen, Berkel, Boekei en Gemert (8). 
schreeklijster (skreekhjster). Rosmalen. 
tjaklijster (djaklijster, tsjaklijster). Bornem en Tienen (2). 
taklijster: Berkel en Balen (2). 
sjoklijster: Steenhuffel 
gewone lijster: Roosendaal. 
lijster: zeldz. in het westen van het Hagel, en het zuiden van het Mark., ook in St -Amands, 
Woudrichem, Dinteloord, Tilburg, Nijnsel, Lierop, Boortmeerbeek, Haps, Wanroij en Diest (16) 
klijster: Budel. 
kraker: Herentals (2). 
kwaker: Budel. 
ritser: Niel. 
dubbele spitser: Essen. 
sjachel: Mechelen. 
sjachelaar (ook schochelaar). Mechelen en Wezemaal (2). 
tjakker: Mol. 
bolster: freq. in het westen van het Bar, ook in Oudenbosch en Standdaarbuiten (7). 
hamster: Lubbeek en Kerkom (2). 
vlierscheut: zeldz. Tilb. en Kempenl. (7). 
dikluis: Boom. 
kantekster: Dilbeek. 
klapekster: Nuland. 
takmerel: Turnhout 
vosse merel (vosse mejel) : Blauwberg. 

GROTC LUSTER 
Totaal aantal opgaven: 175 
Totaal aantal woordtypen: 45 
Meest frequente woordtype: ballijster: 2 θ 
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grote lijster (Brabant) 

De grote lijster krijgt beduidend minder vaak de simplex naam lijster toegekend: slechts 1 6 
keer op 175 gegevens. Daarnaast komt er een aantal secundaire namen voor waarmee deze 
vogel op grootte wordt onderscheiden van de zanglijster, namelijk grote lijster, dubbele lijster 
en dikke lijster. Het onderscheid tussen de trefwoorden dubbellijster en dubbele lijster is 
gebaseerd op de optekening door de invuller: wanneer de opgave aan elkaar geschreven is, 
dan wordt die als één woord beschouwd. Op grond van het ontbreken van flexie kan men met 
besluiten of een opgave die is geschreven als dobbel lijster een samenstelling dan wel een 
woordgroep is (lijster is namelijk een vrouwelijk woord en dan krijgen een aantal adjectiva 
geen flectie, aldus Cornehssen en Vervliet 1899-1903: 356, 766 en Cornehssen 1936-38: 
86). Anderzijds denkt men m eerste instantie wellicht dat samenstellingen van het type 
dubbellijster (dus met een adjectief als eerste lid) zeer ongebruikelijk zijn; toch komt dat 
woordvormingsproces bij diernamen meer voor. Zo zijn er in het Standaardnederlands 
geelgors, goudvmk, groenvmk, roodmus, purperreiger, zwartbaars, blauwschaap tegenover 
grote lijster, grauwe gors, zwarte mees, gele kwikstaart, blauwe reiger, grijze vos enz. Van 
Dale noemt ook nog het "gewestelijke" kleinster voor de dwergstern. Er wordt hier uitgegaan 
van de aanname dat composita (bijv. geelgors) en collocaties (bijv. gele gors) dezelfde 
semantische structuur hebben en samengenomen kunnen worden als secundaire namen. 
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De typen bal- en balklijster komen voor in de provincie Antwerpen en het westen van Noord-
Brabant en verwijzen mogelijk ook naar grootte Het woordtype balklijster zou hier het 
oudste kunnen zijn, waarna de velare klank tussen twee liquiden geassimileerd zou kunnen 
zijn ballijster, dat zelf weer verkort werd tot bolster We hebben dan misschien te maken 
met een samenstelling met balk, als variant op blok, waarbij balk/blok dan als betekenis 
"akkerland" heeft (Devos 1991 415), want in het Oud-Hoog-Duits heet de grote lijster 
brâchfogal, hetgeen verwijst naar braakliggend terrein (Suolahti 1909 59) Ook kan het de 
betekenis "grote" hebben In de Vlaamse dialecten vinden we bloklijster, bloksnip, blokmus en 
blokmees, allen voor de grotere soorten Het kan echter ook een samenstelling met balgen, 
balken "veel eten" (Joos 1900) zijn en dan eigenlijk ook aan het postuur refereren Een 
vierde mogelijke etymologie is dat het een verwijzing naar het stemgeluid betreft, want 
balken komt voor in de betekenis van "luid roepen" Het meest aannemelijk is dat de drie 
hierboven genoemde namen ballijster, balklijster en bolster betrekking hebben op het postuur 
van de grote lijster ten opzichte van de kleinere, slankere zanglijster, want die etymologie 
lijkt het aannemelijkst door het voorkomen van de Vlaamse vogelnamen met blok Dat wordt 
vooral door De Bo (1873 134) tot uitdrukking gebracht, want de genoemde Vlaamse 
dialectwoorden bloklijster, bloksnip, blokmus en blokmees betekenen bij hem resp "soort van 
groote, dikke lijster", "dikke, zware snip", "gemeene, groote musch' en ""groote, dikke 
mees" 

Mogelijk zijn de volgende opgaven ook gevallen van lexicalisering van het 
benoemingsmotief "grootte" dikluis, paplijster en koelijster Dat koe wordt gebruikt om 
grootte uit te drukken blijkt bij Goossenaerts (1956-58 565) de paardenwesp is de 
hoornaar, het is de grootste soort wesp Te Essen heet ze koeipaardenwesp, omdat daar de 
gewone wesp al paardenwesp, perweps, heet Pap kan iets diks aanduiden, getuige 
Schuermans (1865-70) s ν papzak, paplammer en paplander "dikke en trage vent" en 
papmusch "dikke mus" 

Ook wordt de grote lijster onderscheiden van de zanglijster door composita van 
klanknabootsende aard kweek- (uitspraakvarianten zijn kweik en kweek), kwak-, sjok- kraak-, 
piep- en tjaklijster Kraker, kwaker, sjachel, sjachelaar en tjakker zijn allen nomina agentis, 
afgeleid van een klanknabootsend element Dat geldt tevens voor dubbele spitser uit Essen 
waarbij de grote lijster op grootte wordt onderscheiden van de zanglijster die in Essen spitser 
heet Het woordtype schreeklijster verwijst ook naar het krijsende geluid en heeft een 
equivalent in een tekst uit het begin van de elfde eeuw "Turdus is definitely 'mistle-thrush' 
in the early eleventh-century Brussels glossary (WW 286, 22), where it is glossed scric, 
etymon of modern 'shrike' ( )" (Kitson 1997 485) Taklijster is mogelijk een variant op 
tjaklijster Het Dilbeekse kantekster en het Nulandse klapekster zijn unica, het zijn gevallen 
van een metaforische betekenisverschuiving op grond van het geluid van de grote lijster, dat 
doet denken aan het krijsen van de ekster en de klapekster In het Engels heet die laatste 
trouwens shrike, terwijl in Engelse dialecten de grote lijster ook naar ekster of gaai vernoemd 
wordt jay of jaypie (Swamson 1886 2) Waarschijnlijk is ook klamperlijster een verwijzing 
naar het gekrijs, dat m dit geval dan vergeleken wordt met het geluid dat roofvogels 
voortbrengen 

Vherscheut (voor de grote lijster en de kramsvogel) is waarschijnlijk een verwijzing naar het 
voedsel van de grote lijster en de kramsvogel, bessen zijn een belangrijk benoemingsmotief 
Zo is kramsvogel zelf een verwijzing naar jeneverbessen (zie onder het artikel "kramsvogel"), 
kwalster naar lijsterbessen (in onze gegevens alleen voor de kramsvogel, bij De Bont voor 
"lijster" en "lijsterbes", het WNT heeft alleen de tweede betekenis, die wel de oorspronkelijke 
zal zijn) en de Engelse grote lijster-benaming mistle thrush en zijn Duitse equivalent 
Misteldrossel naar maretak (ook mistletoe geheten), ook een plant met bessen Het tweede 
deel van vherscheut is verwant aan Angelsaksisch sceotan "zich ergens met snelheid op 
storten", waar ook het Nederlandse schieten mee samenhangt 
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Hamster is een Volksetymologie, die teruggaat op het Waalse hamustê, dat zowel "maretak, 
mistletoe" als "grote lijster" betekent (Boutier 1994: 158). Van het Nielse ritser is 
onmogelijk te zeggen wat de etymologie is; het is waarschijnlijk een afleiding van een 
klanknabootsend element, maar waar dat aan refereert is met zeker (tot de mogelijkheden 
behoort het stemgeluid, het geluid van een snelle beweging, vgl. het schieten in vlierscheut, 
of van het afnemen van bessen). 

De woordtypen treklijster en franse lijster komen bij de bespreking van de namen van de 
koperwiek aan de orde. Dan blijven kroonlijster, plevierlijster, schijtlijster en waterlijster nog 
over, die allen weer samengesteld zijn met het grondwoord lijster. De kroon verwijst mogelijk 
naar het bovenste deel van een boom, de gezamenlijke takken. Juist van de kramsvogel 
schijnt het karakteristiek te zijn dat die belagers van zijn nest verjaagd door ze te 
bombarderen met uitwerpselen, toch heet hij nooit schijtlijster, maar de grote lijster wel Het 
kan dan ook zijn dat deze benaming eerder iets minderwaardigs aanduidt, in dit specifieke 
geval de minderwaardige zang ten opzichte van de zanglijster 

LIJST 5.3 

Heteroniemen voor de koperwiek 

3. De koperwiek, turdus iliacus, broedt in Noord-Europa, hoogst zelden in Nederland en 
België In de herfst trekt hij evenwel in flinke groepen door ons land, vooral 's nachts. De roep 
lijkt op die van de merel, maar is minder helder en rollend, eerder schor. De zang is zacht. In 
het voorjaar trekt hij weer noordwaarts door ons land. HIJ heeft een rode vlek aan de vleugel 
en is 21 cm lang. 
(Zie kaart.) 

koperwiek: freq. Getel, verspr. Noordmei. en Zuiderkemp., zeldz. Tilb., ook m Roosendaal, 
Meerle, Everberg en Heverlee (18). 
wiekje (wiekske): Herent. 
treklijster: freq. in het westen van het Bar., ook in Standdaarbuiten, Oudenbosch, Drunen, 
Nieuwkuijk, Den Düngen en Middelrode (11). 
winterlijster: Rosmalen. 
paplijster: Kapelle-op-den-Bos. 
rooflijster: Droeshout en Opwijk (2). 
franse lijster (ook frangse lijster, franse lijngster, franse lijnster): freq Kemp. en in het 
zuiden van het Antw., verspr. Tilb., ook in Bornem, Lot, Sterrebeek en Aarschot (30). 
kleine lijster (ook klein lijnster). Turnhout en Herentals (2). 
rode lijster (zrooi lijster): Vorstenbosch 
lijster: Dinteloord en Roosendaal (2). 
titser: Turnhout en Antwerpen (2). 
pitser: Turnhout. 
strijker: Essen. 
strijkertje (strijkerke): Donk bij Ekeren. 
klander (klanter): Rummen. 
kwispelstaartje (kwispelstetn). Pamel. 

KOPERWIEK 
Totaal aantal opgaven: 76 
Totaal aantal woordtypen: 1 6 
Meest frequente woordtype: franse lijster: 30 
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koperwiek (Brabant) 

De koperwiek wordt slechts twee keer van de 76 gegevens met de simplex naam lijster 
aangeduid (Roosendaal en Dinteloord). Het totale aantal gegevens is dus veel kleiner, wat 
erop duidt dat de koperwiek wat minder algemeen bekend is dan de vorige twee soorten. HIJ 
is dan ook veel minder vaak te zien in de Brabantse provincies (in tegenstelling tot de 
zanglijster en de grote lijster broedt hij met bij ons, maar komt hij hier alleen als trekvogel 
voor). De twee respondenten die voor de koperwiek lijster invulden, noemden alle lijsters 
(behalve de merel) lijster en maakten geen verder onderscheid tussen de soorten. 

De koperwiek wordt van de zanglijster onderscheiden op grond van zijn trekgedrag blijkens 
de benamingen strijker(ke), treklijster en franse lijster. De verwijzing naar het buitenland in 
franse lijster is een aanwijzing dat de mens de koperwiek als plotselinge immigrant met wist 
te plaatsen en zich afvroeg waar deze vreemdelingen vandaan kwamen. Dat wordt ook 
vermeld door Suolahti (1909: 65): 

(..) erscheint sie (dat is de koperwiek, 'die Rotdrossel', J. S.) gewöhnlich in zahlreichen 
Scharen und in den Gegenden, wo die Vogel sich dann plötzlich niederlassen, hat die 
Landbevölkerung von der Heimat der Fremdlinge ihre eigenen Gedanken In einigen 
Landschaften werden sie als Böhmen aufgefasst, (...) 

Daarbij is franse een heel accurate aanduiding: zowel de zanglijsters die wegtrekken (een 
groot deel van de zanglijsters is evenwel Standvogel) als de koperwieken overwinteren 
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daadwerkelijk in Frankrijk (Vandecasteele 1978 47 en 61) De koperwiek wordt franse lijster 
genoemd in de provincie Antwerpen en m Lot, Aarschot en Sterrebeek, opvallend is dat 
elders deze naam ook wordt gebruikt om de zanglijster aan te duiden (zie de betreffende 
kaarten) De naam treklijster wordt gebezigd voor de koperwiek in het westen en het 
noorden van de provincie Noord-Brabant De koperwiek is de kleinste van het geslacht der 
lijsters en heet inderdaad ook kleine lijster (Herentals en Turnhout) De overige 
samenstellingen met lijster luiden rode lijster, rooflijster en paplijster (ook voor de grote 
lijster, waar gesteld werd dat pap- iets diks kan aanduiden, deze opgave kan er dan ook op 
duiden dat de dialectspreker zich met meer bewust is van de betekenis van dit lexeem) BIJ 
het type rode lijster is een lexicale variant zrooi lijster opgenomen, waarin de suizende -r-
(Weijnen 1937 60) nog weergegeven wordt 

De naam klander hangt mogelijk samen met de Oud-Franse leeuwerikbenaming calandre 
(dat later zijn betekenis heeft verengd tot kalanderleeuwerik, een Zuid-Europese soort), 
waarbij de overdracht mogelijk in gang gezet is doordat men vroeger zowel leeuweriken als 
koperwieken als een delicatesse beschouwde 1 Von Wartburg (1928--) heeft calandrotte m 
de betekenis van koperwiek (s ν calandra) Voorts heet de koperwiek pitser en titser {deze 
twee laatste namen zijn meer gebruikelijk voor de zanglijster) 

LIJST 5 4 

Heteroniemen voor de kramsvogel 

4 De kramsvogel, turdus pilaris, ruim 25 cm lang, broedt hier zelden, maar trekt net als de 
koperwiek uit Noord-Europa naar het zuiden, maar dan vooral overdag Tijdens die najaarstrek 
is het een vogel van het open veld In het voorjaar komt hij nog tot laat in mei door 
Nederland en België Het is een echte bessenhefhebber De kramsvogel is grijzer dan de drie 
andere, overwegend olijfbrume, lijsters, vooral aan kop en stuit Het is een sociaal levende, 
luidruchtige vogel De roep is 'tjak-tjak' Het nest is groot en komvormig, gemaakt van gras, 
versterkt met modder, meestal in een boomvork Bij het verdedigen van hun jongen 
bombarderen de ouders de belager met uitwerpselen 
(Zie kaart ) 

kramsvogel: Moergestel, Kalmthout, Den Düngen, Gemert en Kumtich (7) 
kransvogel: Roosendaal en Budel (3) 
kramslijster: Turnhout 
kramlijster: Tilburg 
kamlijster: Gooik 
ballijster: Kalmthout en Essen (2) 
balklijster: Antwerpen 
balkenlijster: Wechelderzande 
treklijster: Drunen, Middelrode en Boekei (3) 
winterlijster: Rosmalen 
tjaklijster (ook dzjeklijster, tsjaklijnster, tsjaklijster) verspr Kemp , ook in Aartselaar, Lier, 
Opwijk en Wezemaal (8) 
dubbellijster: Tilburg 
dubbele lijster (dobbel lijster) Vorstenbosch 
grijze lijster: Droeshout en Opwijk (2) 
lijster: Tienen 
kwalster: Deurne (2) 
sjachel (ook schachel) Kontich, Retie, Broechem en Westerlo (4) 
tjachel (ook tsjachel) Ranst, Lier, Blauwberg en Aarschot (4) 
sjakker: Diest 
tjakker (ook tsjakker) freq Antw , Noorderkemp en in het noorden van het Zuiderkemp , 
ook m Meerle en Nuland (17) 
tjalken Turnhout 
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titser: Wommelgem. 
vlierscheut (ook f lierscheut): Tilburg en Goirie (2). 
blauwmerel (blauwmel): Turnhout. 
kanekster: St-Kwintens-Lennik. 
kraai (krowwe): Pamel. 
roethanne: Rummen. 

KRAMSVOGEL 
Totaal aantal opgaven: 70 
Totaal aantal woordtypen: 27 
Meest frequente woordtype: tjakker: 1 7 

kramsvogel (Brabant) 
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Maar een van de 70 invullers die de kramsvogel benoemd hebben, noemde hem lijster 
(Tienen) Die benoemde wel de andere lijsters met behulp van een compositum Composita 
met lijster luiden tjaklijster, kramslijster, grijze lijster, dubbele lijster, ballijster, balkenlijster en 
treklijster De kramsvogel wordt in deze volksnamen o m onderscheiden op zijn roep (tjak), 
op zijn kleur (grijs), op zijn grootte {dubbel) en op het trekgedrag {trek) 

De Standaardnederlandse naam kramsvogel is volgens het Etymologisch Woordenboek van 
Van Dale verwant aan Hoog-Duits krammetsvogel, waarvan het eerste lid zijn oorsprong vindt 
in Oud-Hoog-Duits kranawitu voor jeneverboom, vgl ook Engels cranberry De woordtypen 
kwalsteren vlierscheut (ook bij de grote lijster, maar gegeven door andere informanten) zijn 
eveneens namen die het eten van bessen als benoemingsmotief hebben 

Waarschijnlijk zijn sjachel, tjachel, tjakker, tjalker en titser klanknabootsend Kanekster, 
kraaien roethanne (een volksnaam van de Vlaamse gaai, die bestaat uit een deel dat 
samenhangt met het Middelnederlandse ruien, dat schreeuwen betekent (Verdam 1932 
503) en uit een deel dat samenhangt met de persoonsnaam Johannes) zijn benamingen 
waarbij een metaforische overdracht van de namen van kraaiachtige vogels heeft 
plaatsgehad Het stemgeluid moet daarbij de factor van gelijkenis zijn In het Zweeds heet de 
kramsvogel behalve bjorktrast ("berklijster") ook snoskata, hetgeen letterlijk "sneeuwekster" 
betekent Hierboven bleek dezelfde metaforische overdracht, gebaseerd op een 
overeenkomstig stemgeluid, ook voor te komen bij de grote lijster (kantekster met paralellen 
in Engelse dialecten) 

Verschillende volksnamen van de kramsvogel werden ook opgegeven voor de andere drie 
lijsters (bijv dubbele lijster, tjaklijster en vlierscheut voor de grote lijster) Het komt vaker 
voor dat volksnamen op meerdere vogels van toepassing lijken Dat geldt in eerste instantie 
voor het autohyponiem lijster, dat voor de vier lijstersoorten werd gegeven, maar wel in zeer 
verschillende aantallen (in de volgende paragraaf wordt daar verder op ingegaan) Treklijster 
komt als naam voor alle vier de lijsters voor Afgezien van het feit dat het om vergissingen 
van de invuller kan gaan, is het wel zo dat alle vier de lijsters trekgedrag vertonen Voor de 
twee laatste soorten is dat trekgedrag echter veel opvallender dan voor de eerste twee, 
zoals hierboven te lezen was Zo wordt ook de naam franse lijster voor zowel koperwiek als 
voor de zanglijster gebruikt (en ook een keer voor de grote lijster) Daadwerkelijke 
overlapping van lijsternamen treedt evenwel slechts hoogstzelden op, het is vrijwel steeds zo 
dat het gaat om verschillende plaatsen en informanten 

Op deze wijze is het trekgedrag dus een factor die een rol kan spelen bij het onderscheiden 
van een bepaald soort lijster Andere factoren die een rol spelen zijn de grootte (grote, 
dubbele, pap-, balllJsteή, het geluid (onomatopeeën als kwek- en tjaklijster en titser of 
tjakker bijvoorbeeld) en m deze situatie in mindere mate de kleur (grijze, grauwe, rode lijster, 
blauwmerel) Op de benoemingsmotieven wordt in paragraaf 5 4 verder ingegaan 

Drie soorten lijsters kunnen worden benoemd met samenstellingen met -merel·, het gaat om 
de woordtypen hoornmerel, slijkmerel, vosse merel, taartmerel (allen voor de zanglijster), 
takmerel en vosse merel (voor de grote lijster) en blauwmerel (voor de kramsvogel) Dit 
woordvormingsproces blijkt zeer gebiedsgebonden te zijn de invuller voor Turnhout gaf een 
drietal samenstellingen met merel op, te weten hoornmerel, taartmerel en slijkmerel·, voorts 
gaven een invuller voor Zevendonk en een invuller voor Zevendonk en Kasterlee slijkmerel op 
en die laatste invuller noemde ook vosse merel, maar dan alleen voor Kasterlee De zeven 
opgaven die een mere/-element bevatten komen dus van maar drie respondenten die een 
dialect beschrijven van Turnhout of uit de directe omgeving 
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LIJST 5.5 

Heteroniemen voor de merel 

5. De merel (Turdus meruia) meet 25 cm en is tegenwoordig de meest bekende en 
frequentste Standvogel van de lijsterachtigen, zeer kosmopolitisch en relatief weinig schuw. 
In de vorige eeuw echter was de merel nog een schuwe bosvogel. De pikzwarte veren en de 
gele snavel en oognng van het mannetje maken hem tot een opvallende verschijning. Het 
wijfje is egaal lichtbruin met een lichtere keel; de oudere wijfjes hebben ook een gele snavel. 
Er zijn wel drie tot vier legsels per jaar; de eitjes zijn groenig met bruinzwarte stippen. Bij het 
landen houdt de merel z'n staart overeind en laat die dan langzaam zakken; hij hipt en sluipt 
over het veld, staat even bewegingloos stil en zoekt dan weer met veel geritsel tussen de 
bladeren naar voedsel. De merel is een alleseter, maar heeft een zekere voorkeur voor 
wormen in het gazon. HIJ heeft een zeer afwisselende melodieuze zang 

merel (ook maal, majjel, mal, medel, meel, meersel, mejal, mejel, mei, melle, melluw, merle, 
mersel, merzel, moei): alg. Heeze-en-Leendes, Kemp., Hagel, en Getel., freq. Noordwestbr., 
Middennoordbr., Kempenl., centr.-Zuidbr., Westh., Cuijks, in het oosten van het Klembr. en in 
het oosten van het Pajott., zeldz. Peell. en m het noorden van het Noordmei., ook in Geldrop 
en Soerendonk (704). 
mereld (meelt, melt): freq. in het oosten van het Kempenl. (9). 
meerling (ook mailing, meling, mjulling): alg. Peell., freq. Geldr., Cuijks, in het oosten van het 
Kempenl. en in het oosten van het Noordmei., ook in Ravenstem (118). 
meerlo (ook melo, merelo): freq. Pajott. en in het westen van het centr.-Zuidbr. (20). 
merelaar: Dmteloord en Kapelle-op-den-Bos (2). 
merelaard (meerlaad, meerlaard, melaad, meiaard, meiwerd): freq. in het zuiden van het 
Pajott., ook in Boekei (12). 
merelaarlaan (meljeerlaan, miljeerlum): Pamel en Asse (2). 
merelaan (ook medelaam, meerlaam, meerlaan, meerlong, meerlum, meiaan, merelaam): 
freq. Kleinbr., Pajott. en in het westen van het centr.-Zuidbr., ook in Zwijndrecht en Burcht 
(50). 
blaan (bloon): Rummen (2). 
meiver: freq. Bud. (9). 
malder (ook meelder, molder): freq. Noordmei., verspr. Kempenl., zeldz. in het oosten van 
het Tilb., in het westen van het Maasl. en in het noorden van het Cuijks (91). 
malderd (ook meelderd): freq. Noordmei. en zeldz. in het noorden van het Peell. (17). 
mulder: Tilburg en Best (2). 
zwarte meerling (zwarte meling): Breugel. 
zwartmerel: freq. in het noorden van het Holl.-Br., ook in Drimmelen en Kerkdnel (13). 
buntmerel: Zevendonk. 
klosmerel (klosmel): Rijkevoort. 
lijster: Dmteloord en Tilburg (2) 
zwarte lijster: freq. Mark. en Bar., zeldz. Cuijks, ook in Aalburg, Oisterwijk, Middelrode en 
Balen (15). 
gieteling: Tilburg. 
machochel: Gooik. 

MEREL 
Totaal aantal opgaven: 1073 
Totaal aantal woordtypen: 21 
Meest frequente woordtype: merel: 704 
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Alle benamingen van merel tot en met mulder zijn waarschijnlijk voortgekomen uit een 
ontlening aan het Latijnse meruia Het woordtype merel heeft enkele lexicale varianten die 
wellicht enige uitleg verdienen De lexicale variant mersel/merzel is ontstaan uit merel met 
suizende -r- De lexicale varianten mejel, mei enz onstonden door -r-syncope en medel heeft 
daarbij een regressieve -d- (zie Goossens 1988a: 34). Het suffix -aar, dat veel voorkomt bij 
diernamen, zorgt voor merelaar, en dat kan weer als nomen agentis begrepen zijn, en zo 
aanleiding geven tot merelaard (beide suffixen treden als nomen agentis-morfeem op). Het 
Meienjse malder heeft volgens Goossens een d-epenthese (zoals bijv. ook in kelder 
voorkomt) Het is met ontstaan uit metathese, dus met als merel > meier > malder, maar als 
merel > mel-er (verkort tot mei en suffigermg met -er) > malder (Goossens 1988a: 36) Een 
paragogische -t- zorgt volgens Goossens voor malderd en merelaard, maar zoals gezegd 
kunnen merelaar en malder ook als nomen-agentis worden begrepen en dan paralellen met -d-
veroorzaken. Ook de d-epenthese kan daardoor veroorzaakt zijn, want het nomen agentis-
suffix kan in de Meienjse dialecten ook die -d- hebben (bijv. bij de mannelijke haas: rammelder 
naast rammelaaή. Het woordtype meerling, dat vaak als mellmg wordt uitgesproken, is met -
(l)ing gesuffigeerd. Namen van kleine dieren krijgen vaak zo'n //ng-suffix: bijv. zwallmg 
(Peellands voor "zwaluw"), dneling (vooral voor een niet volgroeid konijn of haas) en 
hokkeling (o.m. voor een eenjarig schaap of kalf) Goossens verklaart melluw, dat hier als 
lexicale variant bij merel is opgenomen, door een suffix dat is overgenomen uit zwaluw, en 
daar dat dier in het zuidoosten van Noord-Brabant zweiver heet, kan de merel in Budel meiver 
genoemd worden. 

Het woordtype blaan, dat is gegeven voor Rummen en verder in een groot gebied in 
Limburg, lijkt misschien op het eerste gezicht met bij de mere/-woordtypen te horen. De b- is 
echter gevormd uit de onbeklemtoonde eerste lettergreep van meiaan. Dat woordtype komt 
wellicht niet van een Frans merlan, zoals vaak is geopperd, maar van merelhoorn (Goossens 
1988a: 35). Dat is een samenstelling met hoorn, "mannelijke vogel", dat waarschijnlijk 
volksetymologisch is voortgekomen uit "arnu "vogel" Dit hoorn komt in vele Zuid-
Nederlandse dialecten voor in de betekenis van de mannelijke duif, en het wordt ook 
samengesteld met duif: Middelnederlands duufhom, verkort tot duiver of doffer en ook 
davoer uit oostelijk Vlaams-Brabant is eigenlijk duif-hoor(n). Het zit ook in merelhoorn dat De 
Bont voor de mannelijke merel noemt (1958: 390). 

Parallel aan de etymologie van blaan loopt die van merlaan, merlang, merlaam en varianten 
uit merelhaan (De Bo 1873), alhoewel hier wellicht, net als voor merlo, ook sprake kan zijn 
van ontlening uit de Waalse en Franse dialecten (aldus Goossens 1988a: 38. murla of 
merlof). Boutier (1994: 163) noemt voor een aan Vlaams Brabant grenzend Waals dialect 
mèrla, waarin de -n- nog terug te vinden is 

Goossens (1988a: 30) zegt dat de merel in de overgangsstreken van Noord-Brabant naar 
Holland en Utrecht oorspronkelijk lijster of zwarte lijster heette, maar dat vanuit het zuiden 
de mere/-namen steeds invloedrijker zijn geworden. Zwarte lijster en lijster zijn dus relicten, 
en ouder dan de mere/-benamingen. In Holland en Utrecht is de generieke naam lijster 
namelijk ook specifiek gebruikt voor de zanglijster én voor de merel. Wanneer beide soorten 
daar onderscheiden moesten worden, heette de eerste zanglijster en de ander zwarte lijster. 
Vervolgens is, zo stelt Goossens, het literaire merel in gebruik geraakt om het onderscheid 
tussen beide vogels in de omgangstaal duidelijker tot uiting te kunnen brengen. We moeten 
er dus vanuit gaan, tenminste voor het noordelijke gebied waar nu nog lijster-opgaven voor 
de merel voorkomen, dat daar vroeger zowel de merel als de zanglijster met //ysfer-namen 
konden worden aangeduid, maar dat de lijster-naam in de betekenis van merel verdrongen is 
door de Romaanse leenwoorden. Dit lijkt in tegenstelling met de situatie in het Hoog-Duits, 
waar de merel van oudsher met Amsel en zijn voorgangers werd aangeduid, terwijl de lijsters 
met Drossel en zijn voorgangers benoemd werden. Suolahti merkt dan ook op: 

Die Amsel wird in der Volksvorstellung gewöhnlich nicht als eine Drosselart aufgefasst, 
ebensowenig wie in der älteren zoologischen Literatur. Das geht auch aus den Namen des 
Vogels hervor, die meistens keine Beziehungen zu Drosselbenennungen aufweisen 
(Suolahti 1909: 55) 
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Het gegeven dat de merel oorspronkelijk (zwarte) lijster heette in Noord-Brabant, werpt een 
ander licht op namen als grauwe en grijze lijster (zanglijster) en rode /ysfer(koperwiek): 
mogelijk betreft het hier relicten van een tijd waarin de merel nog als (zwarte) lijster 
benoemd werd. Van Oort noemt de merel in 1930 nog zwarte lijster, terwijl hij merel als 
volksnaam vermeldt voor die vogel. 

Interessant is daarbij dat gebied rondom Turnhout, waar de namen hoornmerel, slijkmerel, 
vosse merel, taartmerel (allen voor de zanglijster), takmerel en vosse merel (voor de grote 
lijster) en blauwmerel (voor de kramsvogel) voorkomen, nog extra in het licht van de 
buntmerel, voor "merel in tegenstelling tot de slijkmerel voor zanglijster" aldus de 
respondent van Zevendonk bij Turnhout. Hier lijkt dus net het omgekeerde aan de gang te 
zijn: merel is een lexeem waarmee alle lijstersoorten kunnen worden aangeduid. 

Het Hollands-Brabantse zwartmerel is eigenlijk een geval van semantische redundantie, in 
dit gebied kan merel alleen de merel betekenen. Klosmerel, dat werd opgegeven voor 
Rijkevoort, is mogelijk een naam die aangeeft waar de merel broedt (net als de namen die 
specifieker van betekenis zijn en het onderscheid uitdrukken tussen verschillende soorten 
merels, bijvoorbeeld puistmerel versus takmerel), want Wos betekent "boomstronk" in de 
dialecten van het Land van Cuijk. Machochel (de betekenis van dit woord is "dikke vrouw" 
volgens Cornehssen en Vervliet 1899-1903) en gieteling zijn maar één keer opgegeven 
Gietelmg is eigenlijk geen Brabants maar een Oost-Nederlands woord, dat volgens Suolahti 
(1909: 57) van geit, het huisdier, is afgeleid, maar Weijnen (1996· 55) vermoedt dat het 
ook klanknabootsend kan zijn, naar aanleiding van Middel-Hoog-Duits giude "jubel". Ook een 
afleiding van git ("zeer zwarte delfstof", ook in gitzwart) lijkt mogelijk, alhoewel de vocalen 
van aan gietelmg verwante merelnamen in aan Oost-Nederland grenzende Duitse dialecten 
daar met op wijzen (geitelmk, gaidling). 

Met uitzondering van de twee opgaven voor de primaire naam lijster deelt de merel geen 
enkele naam met een van de andere vier lijstersoorten. 

De verwerking van de gegevens voor de merel leverden ook nog 46 opgaven op van 
benamingen die meer specifiek van aard zijn, alhoewel daar met expliciet naar gevraagd is. 
Het gaat daarbij vooral om benamingen die aangeven dat de betreffende merelvaneteit op 
een bepaalde plek broedt. Aangezien het om subtypen van de merel gaat, zijn die namen niet 
in lijst 5.5 opgenomen, maar worden ze hieronder apart gepresenteerd. 

LIJST 5.6 

Benamingen voor subtypen van de merel 

grondmerel: Oelegem en omg. Antwerpen (2). 
knoestmerel: Kaatsheuvel. 
knotmalder: Dinther. 
laagmalder: Uden. 
oevermeerling (oevermelmg). Woensel. 
postmerel (ook posmei): Bladel; 
Kempenlands Wb. 1: merel die haar nest op een post (d.i. afgeknotte boomstam) of in een 
heester bouwt en buitengewoon mooi zingen kan (2) 
postmeerling (postmeling): Woensel. 
puistmerel (puistmei): Balen en Olmen(2). 
puistmeerling (puistmelmg)· Geldrop, Lierop en Someren (3). 
puistmalder: freq Noordmei.; 
Wanmeule 9: merel die zijn nest vlak bij de grond bouwt of in afgeknotte boomstronken 
(paoste) langs sloten of in eikenhouten wallen (6). 
puistmalderd: Vinkei en Berlicum (2). 
struikmerel: Antwerps Wb. 3: merel die in de struiken nestelt i.t.t de grondmerel (Brecht). 
struikmalder: Boxtel. 
takmerel (ook takmel): Bladel, Balen en Olmen; 
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Antwerps Wb 3 merel die m de takken nestelt (Brecht), Kempenlands Wb 1 merel die 
haar nest op een tak maakt (5) 
takmeerling (takmelmg) Woensel 
takmalder: Dmther 
topmeerling (topmeling) Geldrop en Someren (2) 
topmalder: Dmther Schijndel en St-Oedenrode (3) 
topmalderd: Vinkei en Berhcum (2) 
hegmerel: Kaatsheuvel 
hegmalder: Boxtel, Dmther en Boekei (3) 
hoogmalder: Uden 
bosmerel: Halsteren, dit type is dofbrum 111 de volgende, die zwart is 
boerenmerel: Halsteren 

Merels die hoog broeden krijgen in Brabantse dialecten namen met tak-, top-, heg- of hoog-
en merels die laag broeden krijgen namen met puist-, post-, laag-, knot-, knoest- en grond-
Het onderscheid dat op deze wijze wordt gemaakt tussen verschillende mereltypen, zou 
kunnen wijzen op de verschuiving van biotoop die de merel de laatste honderd jaar 
doorgemaakt heeft Tegenwoordig ontbreekt hij in geen plantsoen of tuin, maar in de vorige 
eeuw waren merels nog schuwe bosvogels, die men bijna nooit te zien kreeg (Teixeira 1979 
275) Een verandering in broedgedrag zou de merel wel eens van een zeldzame verschijning 
tot de succesvolste stadsvogel gemaakt kunnen hebben Grondbroeders zoals de geelgors en 
de kuifleeuwenk gaan m onze streken snel achteruit maar een vogel die m staat is om van 
broedplaats te veranderen kan zich handhaven of zelfs uitbreiden 

In de biologische classificatie is lijster met de naam van een vogelsoort, maar alleen van het 
geslacht turdus m zijn geheel De naam lijster wordt m dialecten echter ook aan meerdere 
vogelsoorten gegeven In de etnobiologische classificatie is lijster dan ook zowel de naam van 
de etnogeneneke categorie als de naam van verschillende subcategorieën en kan het 
verwijzen naar een aantal verwante vogels of naar slechts een lid van dat groepje 

Thans (1956) komt de grote te Kfalmthout, J S) zowel voor als de kleine ( ) Persoonl 
nota Camerman lijster is de generieke naam voor een familie met zeer talrijke soorten 
Gewoonlijk wordt door het volk de zanglijster bedoeld (Goossenaerts 1956-58 9Θ3, s ν 
/ysfer) 

In de volgende paragraaf zal o m worden onderzocht welke van de subcategorieën de 
generieke naam relatief het frequentst krijgt toegekend 

5.3 Benamingstypen 

In deze paragraaf wordt eerst de frequentie berekend van de toekenning van de primaire 
naam lijster op dezelfde manier als dat gebeurd is voor leeuwerik in paragraaf 4 3 In tabel 
5 1 zijn de relatieve frequenties voor de etnogeneneke term {lijster of klijster) onder elkaar 
gezet 

TABEL 5 1 

De relatieve freauentie van de onmaire naam bn de lusters 

Zanglijster (153 opg ) 
Grote lijster (175 opg ) 
Koperwiek (76 opg ) 
Kramsvogel (70 opg ) 
Merel (1073 opg) 

onomasiologisch semastologisch (78 opg ) 

% 
36 60 

9 71 
2 63 
1 43 
0 19 

η % η 
56 71 79 56 
17 21 79 17 

2 2 56 2 
1 1 28 1 
2 2 56 2 
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Op deze manier hebben we dus een precies overzicht op een gedeelte van de 
onomasiologische variatie in het domein van het geslacht der lijsters (linkerkolom van tabel 
5.1). We zien dat de zanglijster in meer dan een derde van alle opgaven voor dat begrip de 
generieke term krijgt, veel vaker dan het geval is bij de andere soorten. Dat is een aanwijzing 
dat de zanglijster de prototypische lijster is. Merk op dat de frequentie van het 
autohyponiem met verklaart waarom iets een prototype is; het is alleen een middel om het 
prototype te veronderstellen. Een hoge frequentie van het autohyponiem is met andere 
woorden een aanwijzing dat de betreffende referent een centrale positie in de naamgeving 
inneemt. 

In de linkerkolom is zoals gezegd berekend hoe vaak een referent de primaire naam krijgt in 
verhouding tot alle opgaven voor die referent. Men kan ook berekenen wat de verhouding is 
tussen de verschillende referenten van het woord lijster Dan wordt het aantal keer dat bijv. 
de zanglijster de referent is van lijster (56, dat is inclusief eenmaal klijster) gedeeld door het 
totaal aantal opgaven (78) dat lijster luidt. We berekenen dan welk begrip het vaakst als 
referent geldt voor de primaire naam, waarmee dus een getalsmatig overzicht verkrijgen van 
semasiologische variatie. In feite is ook dit een manier van het bepalen van 'cue validity' (zie 
paragraaf 4.3), de invalshoek is nu alleen semasiologisch in plaats van onomasiologisch In 
tabel 5.1 is het resultaat te vinden. De zanglijster scoort weer het hoogst, dus van het aantal 
keer dat lijster in onze gegevens voorkomt als vogelnaam, is de zanglijster het vaakst de 
referent. Dat is een duidelijke getalsmatige aanwijzing van de veronderstelling dat de 
zanglijster het meest centraal m de betreffende categorie "lijsters" staat (in hoofdstuk 2 is 
gesteld dat autohyponymie een aanwijzing is voor preponderantie van de referent). Suolahti 
(1909. 66) zegt trouwens over de zanglijster· "Vor allen Drosselarten kommt der alte 
Gattungsname der Singdrossel zu" en hij geeft een groot aantal bewijsplaatsen. De lage 
relatieve frequenties die we bij de semasiologische en de onomasiologische variatie-meting 
vonden voor de koperwiek en de kramsvogel betekenen met dat we hier te maken hebben 
met drie vogels die niet of nauwelijks lid van de categorie "lijster" zijn Hierboven hebben we 
juist betoogd dat dat wel zo is, want ze krijgen veel samengestelde namen met -lijster. De 
lage scores duiden alleen aan dat ze zich in de periferie van die categorie bevinden, maar ze 
zeggen niet dat de betreffende lijstersoorten met tot de categorie behoren. 

Van de 17 keer dat de grote lijster (kjlijsterheet, heet de zanglijster in 13 gevallen ook 
(k)lijster. Dat zijn dus de gevallen waarin de invuller geen onderscheid maakt tussen beide 
soorten en lijster is in zo'n geval de naam van een etnogeneneke categorie. Het gaat hier 
waarschijnlijk om invullers met wat minder deskundigheid, die geen verschillende namen voor 
de lijstersoorten kennen. Dan blijven er slechts drie gevallen over waarin de grote lijster lijster 
heet en de zanglijster niet. Die is éénmaal titser (Heverlee), éénmaal zanglijster (Herent) en 
éénmaal treklijster (Nijnsel) genoemd, en éénmaal is er niets ingevuld voor de zanglijster 
(Wanroij). Uit deze gegevens mogen we wel afleiden dat de grote lijster hoogst zelden een 
meer centrale plek inneemt dan de zanglijster. Eén van de invullers noemt de grote lijster 
gewone lijster. Dat kan erop wijzen dat de grote lijster voor die invuller centraal staat Door 
de betreffende informant worden de zanglijster en de koperwiek met hun 
Standaardnederlandse naam benoemd, en de kramsvogel bleek hem onbekend. 

De benaming lijster heeft als etnogeneneke term twee belangrijke eigenschappen: lijster 
benoemt naast de etnogeneneke term ook het mogelijke prototype van die categorie (zoals 
vaak het geval is bij de zanglijster) én hij benoemt als generieke term een categorie die vage 
grenzen heeft (zie Taylor (1989' 101), wat 'vagueness' betreft); met aan alle kenmerken 
van het prototype hoeft te worden voldaan om nog steeds een lid van deze categorie te 
kunnen zijn (en dan kunnen zowel de zanglijster als de grote lijster, hoewel die duidelijk 
verschillen van grootte en roep, met dezelfde naam worden aangeduid). 

Het autohypomem komt dus voor als naam van alle vijf de vogelsoorten die behandeld 
worden in deze paragraaf. Dat is in afwijking met het één op één-principe, waarin gesteld 
wordt dat er een één op één-relatie zou moeten zijn van woord en betekenis. Maar stel dat 
een conceptuele categorie zo flexibel is dat lijster niet alleen naar de categorie als geheel, 
maar ook naar de verschillende subcategorieèn daarbinnen, en dit vooral naar de meest 
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vooraanstaande daarvan, verwijzen kan, dan hoeft men nog met direct aan een inbreuk op 
dat principe te denken. 

De vogelnamen uit de heteroniemenlijsten van paragraaf 5.2 worden in deze paragraaf 
uitgesplitst volgens de in paragraaf 2.2.3 voorgestelde indeling in benamingen. In tabel 5.1 
werd berekend dat de generieke term lijster bij de zanglijster een hogere relatieve frequentie 
scoorde dan bij de andere lijsterachtigen. Dezelfde methode wordt in tabel 5.2 toegepast om 
te kijken hoe alle benammgstypen aan elkaar gerelateerd kunnen worden. 

Benamingstype: 
1a(//ysfer) 

1a{merel en var.) 

1b 
2 

3 
4 

5 

6(x-lijster) 

6(x-merel) 
6(x-anders) 

6(xy-/ysfer) 
7 

TABEL 5.2 

De relatieve freauenties van benaminastvoen van de histers 

Zanglijster 

(n = 153) 

36.60 

13.73 

43.79 
4 58 

1.31 

Grote lijster 

(n = 175) 

9 71 

Θ.57 

5.14 
1.14 

73.14 

1.14 
0 57 

0.57 

Koperwiek 

(n=76) 

2.63 

6.58 

1 32 

26.32 

63 16 

Kramsvogel 

(n=70) 

1.43 

40 00 
14.29 

5.71 

4.29 

32.86 
1.43 

Merel 

(n = 1073) 

0 19 
96.55 

0.09 

0.09 

1 40 

1.49 

0 19 

Onder de volksnamen van de zanglijster vinden we maar 5 verschillende typen benamingen. 
De primaire naam (k)lijster krijgt bij de berekening van de frequentie van de verschillende 
benoemingsmogelijkheden de tweede score bij de zanglijster en de grote lijster (resp. 36.60 
en 9.71). Bij de koperwiek, de kramsvogel en de merel is de score zeer laag (resp. 2.63, 1.43 
en 0.19). 

Daarnaast zien we hier dat de grote lijster het hoogste scoort voor de samenstellingen met 
lijster als grondwoord. Voor alle vier de lijsters is die score trouwens hoog, in feite zelfs de 
hoogste voor de grote lijster, de koperwiek en de zanglijster en de op één na hoogste voor 
de kramsvogel (resp. 73.14, 63.16, 43.79 en 32.86). Het type x-lijster met een extra 
bijvoeglijke bepaling, bijv. kleine zanglijster, samengevat onder de term yx-lijster, hoort ook 
bij deze groep van secundaire namen. Alleen de merel scoort hier laag. 

Ook productief blijken de (vrijwel altijd) klanknabootsende namen met een suffix: type 1 b 
scoort het hoogste bij de kramsvogel, is derde bij de zanglijster, vierde bij de grote lijster en 
derde bij de koperwiek (resp. 40, 13.73, 4.57 en 3.95). Het betreft de benamingen pitser, 
titser, spitser (alle drie voor de zanglijster), kraker, kwaker, sjachel, sjachelaar, tjakker (grote 
lijster), pitser, titser (koperwiek), sjachel, tjachel, tjakker, tjalker en titser (voor de 
kramsvogel). Het is zeer uitzonderlijk dat zulke namen specificeerders krijgen; dubbele 
spitser ("grote lijster") is daar een voorbeeld van. Benamingen van dit type zijn 
gebiedsspecifieker dan de 'echte' primaire namen, maar de schaarse afleidingen die met 
klanknabootsend zijn (bijv. strijker voor de koperwiek) zijn nog gebiedsspecifieker. 

Dan resteren nog twee scores die behoorlijk hoog zijn: de koperwiek scoort 26.32 % 
(tweede score) voor de bahuvrihicomposita en de kramsvogel 14.29 % (derde score) voor de 
vogeZ-samenstellingen. Opvallend is dat die twee soorten benamingen geheel niet voorkomen 
bij de andere lijsters en dat het bijna altijd de Standaardnederlandse naam betreft (met 
uitzondering van wiekje en kwispelstaartje die ieder eenmaal voor de koperwiek voorkomen 
en de Volksetymologie kransvogel die driemaal voor de kramsvogel voorkomt). Buiten die 
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gevallen zijn deze twee procédés schijnbaar niet gangbaar In de benoeming van lijsters In 
Brabantse dialecten. 

Metaforen (benamingen van het type 3 of 4) blijken uiterst zeldzaam te zijn bij de 
lijsternamen; er zijn er enkele bij de kramsvogel en de grote lijster, die verwijzen naar de 
kraaiachtigen (ekster, vlaamse gaai en kraai: resp. kanekster, roethanne en kraai), waarbij de 
vergelijking getrokken is op grond van het krijsende geluid dat die twee lijstersoorten gemeen 
hebben met de kraaiachtigen. Daarnaast zijn er enkele die naar een zaak verwijzen, in dit 
geval naar bessen (hamster, kwalsteή. Klander tenslotte is bij de koperwiek opgenomen als 
naam van type 4, want in paragraaf 5.2 is geopperd dat het hier een leeuweriknaam betreft, 
die werd overgedragen. Van het woordtype dikluis is de herkomst onzeker en het vormt 
daarom de restgroep onder 7. 

De merel vormt een categorie op zichzelf waarin hij duidelijk de belangrijkste positie 
inneemt (primaire namen zoals merel, malder, meiver etc. scoren 96.55 en zijn dus zeer goed 
verankerd) óf hij krijgt de primaire naam lijster, hetgeen waarschijnlijk een relict is van de 
oude situatie waarin merel nog met aan het Romaans ontleend was (zie paragraaf 5.2). 
Daarom zien we zowel samenstellingen van het type x-merel als van het type x-lijster (onder 
6). BIJ de merel vonden we nog meer samenstellingen van het type x-merel (46 opgaven), 
maar omdat dat benamingen waren van subcategoneèn, bepaalde merelvarieteiten, laten we 
die hier buiten beschouwing. Onder 1b is gieteling opgenomen. Een externe metafoor bij de 
merel is machochel (personificatie). Onder 7, de restcategorie, is mulder opgenomen, omdat 
het dicht bij malder ligt, maar ook een personificatie zou kunnen zijn (een mulder is ook een 
molenaar). 

Resumerend kunnen we stellen dat de cijfers voor de lijsters het volgende laten zien: bij de 
grote lijster en de koperwiek treffen we een hoge relatieve frequentie aan voor het 
benamingstype 6 (x-lijster). Dat ze vaker secundaire namen krijgen, kan erop wijzen dat ze 
perifere leden van de categorie "lijster" zijn. Ook voor de kramsvogel is die score hoog, maar 
die heeft een nog hogere score in de meer primaire namen van het type 1b, door de 
afleidingen bij klanknabootsende werkwoorden. 

5.4 Benoemingsmotieven 

Aan de analyse van benamingstypen uit paragraaf 5.3, wordt in deze paragraaf een analyse 
van de benoemingsmotieven toegevoegd. Na de woordvorm komt nu de semantische 
structuur aan de orde. Het uitgangspunt is nu het woordveld (welke rol spelen de 
verschillende eigenschappen, in de vorm van benoemingsmotieven, van een begrip?), terwijl 
de nomenclatuur het uitgangspunt vormde in paragraaf 5.3 (welke woordvormmgsprocédés 
gebruikt men om een begrip aan te duiden9). 

Door middel van een analyse van de kenmerken waarop onderscheid gemaakt wordt in 
verschillende lijstersoorten, kunnen semantische verschillen voor het voetlicht worden 
gebracht. Op die manier zou de volledige 'set' van 'features', reeks van kenmerken, kunnen 
worden samengesteld (Geeraerts et al. 1994: 127). Die mogelijkheid passen we hier toe, 
maar omdat de oorspronkelijke betekenis van sommige lexemen niet met zekerheid kan 
worden aangewezen, sluiten we een aantal namen uit van de analyse; zo kan de etymologie 
van balk- in balklijster met met zekerheid worden vastgesteld. 

Ten eerste geven we een label aan de kenmerken die van belang zijn, waarbij de keuze 
gebaseerd is op de benoemingsmotieven. Benoemingsmotieven zijn immers gelexicaliseerde 
kenmerken (zie hoofdstuk 2). Als er veel variatie is in doorzichtige samenstellingen, zijn de 
benoemingsmotieven waarschijnlijk nog actueel. Vooral bij tegengestelde paren zoals grote 
lijster en kleine lijster kan men er vrij zeker van zijn dat men te maken heeft met 
gelexicaliseerde conceptuele eigenschappen waarvan de taalgebruiker zich bewust is, maar bij 
andere namen, zoals kramslijster, ligt dat veel moeilijker omdat we daar te maken hebben 
met een lexeem dat niet meer zelfstandig voorkomt en dat met meer productief is in 
samenstellingsprocédés. Zo'n naam is nog in gebruik doordat hij van generatie op generatie 
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wordt overgeleverd, maar niet meer omdat men zich bewust is van een conceptuele 
eigenschap; bij de aanvankelijke benoeming is men zich waarschijnlijk wel bewust geweest 
van die eigenschap. Om deze reden kan er niet al te letterlijk en concreet gesproken worden 
van een benoemingsmotief als cognitief kenmerk. De analyse is met gericht op het 
achterhalen van de bewustheid van benoemingsmotieven van de gekende dialectbenamingen. 

LIJST 5.7 

Kenmerken van de verschillende lijstersoorten 

A. kleur: 
1. olijfbruin met gespikkelde borst 
2. met rode vlek aan de vleugel 
3. grijs 
4. zwart 

B. trekgedrag: 
1. (hoofdzakelijk) Standvogel 
2. trekvogel 

C. geluid: 
1. zingt mooi, roept " tsp" 
2. zingt minder mooi, roept schetterend of tjakkend 

D. grootte: 
1. kleiner: 21-22 cm 
2. groter: 25-27 cm 

E. overige kenmerken, betrekking hebbend op: 
-habitat/voedsel: 

1. leeft van bessen 
2. leeft in bomen (in tuinen, parken of bossen) 

-gedrag: 
3. bij het verdedigen van het nest wordt de belager met uitwerpselen 
gebombardeerd 

-nestmateriaal: 
4. gras 
5. modder 

In model 5.1 zijn de vijf lijstersoorten voorzien van de eerste vier kenmerken. Linksonder 
bevindt zich bijvoorbeeld als referent de grote lijster: een wat grotere bruine Standvogel met 
gespikkelde borst die schetterend roept, want dat is hetgeen de reeks [1122] weergeeft. 
Daarnaast zijn eigenschappen van de grote lijster ook nog dat hij besjes eet en belagers 
tracht af te schrikken door hen met uitwerpselen te bombarderen, maar dat zijn 
eigenschappen die minder op een tegenstelling zijn gebaseerd; dat is wel het geval bij de 
eigenschappen onder A-D, die sluiten elkaar uit. In deze representatie worden de 
belangrijkste kenmerken waarop de classificatie van de soorten lijster gebaseerd is, zichtbaar 
gemaakt. Lexicale variatie is evenwel niet opgenomen in dit model. 
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MODELS 1 

Contrastieve kenmerken van de verschillende lijstersoorten 

zanglijster 

koperwiek 

[2211] 

[1222] 
kramsvogel 

In lijst 5 8 worden de benamingen geordend naar benoemingsmotief Namen met twee 
benoemingsmotieven worden daarbij ondergebracht onder het kenmerk dat in het eerste deel 
van de naam is gelexicahseerd {kleine franse lijster en kleine zanglijster komen dus bij 
kenmerk D1 2) Onder G staat de generieke term (k)lijster of merel met zijn varianten, onder 
* de buiten beschouwing gebleven heteroniemen 

LIJST 5 8 

Heteroniemen van de lijsters geordend op benoemingsmotief 

ZANGLUSTER 

A1 kleur vosse merel ( 1 ) 
A3 kleur grauwe lijster, grijze lijster (2) 
B2 trekgedrag treklijster, franse lijster (10) 
C1 geluid zanglijster, titser, pitser, spitser(tje) (58) 
Dl grootte kleine lijster(d), kleine franse lijster, kleine zanglijster (15) 
E2 habitat tuin-, boomlijster (2) 
E3 gedrag schijtlijster ( 1 ) 
E5 nestmatenaal slijkmerel ( 4 ) 

* buiten beschouwing gebleven omdat het benoemingsmotief met volledig duidelijk is 
loof lijster, korenlijster, taartmerel en hoornmerel (4) 
G (k)lijster (56) 

GROTE LUSTER 

A1 kleur vosse merel ( 1 ) 
B2 trekgedrag treklijster, franse lijster (9) 
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C2 geluid piep-, kraak-, kwak-, kweek-, schreek-, tjak-, tak-. Sjok-, klamperlijster, kraker, 
kwaker, sjachel, sjachelaar, tjakker, kantekster, klapekster ( 31 ) 
D2 grootte grote, dikke, dubbele, dubbel-, koelijster, dubbele spitser, dikluis (27) 
E1 habitat/voedsel vlierscheut, hamster (9) 
E2 habitat kroonlijster ( 4 ) 
E3 gedrag schijtlijster (9) 

* bolster, balk, ballijster, balk-, balg-, pap-, plevierlijster, waterlijster, todlijster, takmerel, 
ritser(67) 
G (k)lijster, waarbij ook gewone lijster kan worden geschaard (1 Θ) 

KOPERWIEK 

A2 kleur koperwiek, wiekje, rode lijster (20) 
B2 trekgedrag treklijster, winterlijster, franse lijster, strijker(tje) (44) 
C1 geluid titser, pitser{3) 
D1 grootte kleine lijster (2) 

' kwispelstaartje, paplijster, klander, roof lijster (5) 
G lijster(2) 

KRAMSVOGEL 

A3 kleur grijze lijster, blauwmerel (3) 
B2 trekgedrag treklijster, winterlijster (4) 
C1 geluid f i fser(1) 
C2 geluid tjaklijster, sjachel, sjakker, tjachel, tjakker, tjalker, kanekster, kraai, roethanne 
(38) 
D2 grootte dubbele lijster, dubbellijster (2) 
E1 voedsel vlierscheut, kwalster, kramsvogel, kram(s)lijster (1 3) 

* kransvogel, kamlijster, ballijster, balk(e)lijster (8) 
G //ysfer ( 1 ) 

NEREL 

A4 kleur zwartmerel, zwarte meerling, zwarte lijster (29) 
E4 nestmateriaal buntmerel ( 1 ) 

* klosmerel, mulder, machochel, gietelmg (5) 
G merel en varianten (1036) en lijster (2) 

BIJ de grote lijster moet een groot aantal benamingen buiten beschouwing blijven, omdat de 
etymologie van de frequente woordtypen ballijster en balklijster met met zekerheid kan 
worden vastgesteld, de verschillende mogelijkheden duiden op grootte, biotoop of geluid als 
benoemingsmotief (zie paragraaf 5 2) Dat levert in tabel 5 3 hieronder een betrekkelijk laag 
percentage op voor de verschillende benoemingsmotieven van de namen van de grote lijster 

Het benoemingsmotief B1 dat verwoord is als strijker(tje), treklijster, winterlijster en franse 
lijster wordt, zoals te zien is in tabel 5 3, gedeeld door de zanglijster, de grote lijster, 
koperwiek en de kramsvogel Alle vier de lijstersoorten vertonen inderdaad trekgedrag, maar 
de meest gewone subcategorie van de lijsters broedt in onze streken (het Britse ras van de 
zanglijster) Dat kenmerk ("Standvogel") is geen benoemingsmotief, hetgeen waarschijnlijk 
wordt veroorzaakt doordat het een kenmerk van de meest gewone subcategorie is (en al is 
opgesloten in de overkoepelende categorie "lijster"), zoals bij de leeuweriken het kenmerk 
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'zonder opvallende kuif' met gelexicaliseerd is. Vooral voor de koperwiek is de eigenschap om 
in de winter plotseling in troepen neer te strijken een frequent benoemingsmotief. 

Het benoemingsmotief A3, een grijze kleur, wordt gedeeld door de zanglijster en de 
kramsvogel en A2, een rode kleur, is een benoemingsmotief dat exclusief bij benamingen van 
de koperwiek is gelexicaliseerd. De rode vleugelvlek van de koperwiek is de enige eigenschap 
die als benoemingsmotief vaak voorkomt. A1 is niet gelexicaliseerd, maar dat is ook de 
meest gewone kleur voor een lijster dus dat zit in feite al in het begrip "lijster" opgesloten 
(daarmee is het een kenmerk van de overkoepelende categorie "lijster"; A l is wel 
gelexicaliseerd in vosse merel bij de categorie "merel", waar de 'gewone' kleur zwart is). 

Geluid is wel een belangrijk benoemingsmotief in lijsterbenamingen. De zanglijster wordt 
heel vaak benoemd met woordtypen die of aan de mooie zang of aan de roep 'tsp' en de 
grote lijster en vooral de kramsvogel vaak met woordtypen die verwijzen naar de 
schetterende of tjakkende roep. Een beetje vreemd is de C1-opgave bij de kramsvogel (het 
betreft 1 keer titser); mogelijk is dit een vergissing. 

Vooral voor de grote lijster is het benoemingsmotief grootte van belang. De opgave 
paplijster voor de koperwiek is waarschijnlijk oorspronkelijk een verwijzing naar grotere 
afmetingen en dat is vreemd, omdat de koperwiek de kleinste lijstersoort is, maar de 
etymologie van paplijster is misschien duister geworden en dan zou dit woord voor de 
betreffende invuller zijn oorspronkelijke betekenis verloren kunnen hebben. Deze opgave is in 
deze analyse buiten beschouwing gelaten. 

Het is opmerkelijk dat andere voedselgewoonten dan het eten van bessen met als 
benoemingsmotief dienen; zo is de grote lijster bijv. een echte slakkenhefhebber. 

In tabel 5.3 zijn de relatieve frequenties van de verschillende benoemingsmotieven te vinden. 
Onder de stippellijn zijn de waarden voor de generieke term en voor de benamingen die 
buiten beschouwing gebleven zijn (omdat het benoemingsmotief met met voldoende 
zekerheid kan worden vastgesteld), opgenomen. 

A 1 . 
A2: 
A3-
A4: 
B2: 
C1· 
C2. 
D l : 
D2· 
El · 
E2: 
E3. 
E4: 
E5: 

G 

* 

Zanglijster 
(n=153) 

0.65 

1 31 

6.54 
37.91 

9.80 

1.31 
0.65 

2.61 

36.60 
2.61 

Relatieve frequenties 

Grote lijster 
(n=175) 

0.57 

5.14 

17.71 

15 43 
5.14 
2.29 
5.14 

10 28 
38.29 

TABEL 5 .3 

van benoeminosmotieven bil de lusters 

Koperwiek 
(n=76) 

26.32 

57.89 
3.95 

2.63 

2.63 
6.58 

Kramsvogel 
(n=70) 

4.29 

5 71 
1 43 

54 29 

2.86 
18 57 

1.43 
11 43 

Merel 
(n=1073) 

2.70 

0.09 

96.74 
0.47 

De merel wordt zelden expliciet benoemd als een soort van lijster. Er zijn slechts twee 
woordtypen die een dergelijke indeling lexicaliseren (lijster en zwarte ///sfer). Er is al op 
gewezen dat de situatie waarin andere lijstersoorten expliciet benoemd worden als een soort 
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van merel erg streekgebonden is (Turnhout en directe omgeving). In tabel 5.3 komt to t 
uitdrukking dat de merel wordt benoemd met bijna alleen generieke termen (1038 van de 
1073 opgaven bestaan uit merelof verwante termen zoals malder, merelaar etc). 
In Nederland en België is het te verwachten dat de zanglijster de meest prototypische lijster 
is, want hij komt er meer voor dan de grote lijster, de koperwiek en de kramsvogel, maar in 
landen waar de zanglijster met de meest algemene lijster is, zou men een ander patroon 
verwachten. In Noorwegen blijkt de kramsvogel de vogel die met trost wordt aangeduid, 
terwijl de drie andere lijsters er samengestelde namen krijgen. In Engelse dialecten hebben de 
zanglijster en de grote lijster vaak hun eigen primaire naam: resp. throstle en thrush (Kitson 
1997: 484). Deze twee lijsternamen zijn etymologisch nauw verwant aan elkaar, de eerste 
heeft een oud diminutiefsuffix. Bovendien blijkt uit oude teksten dat ook de merel soms 
throstle heet, alhoewel Kitson hier een vergissing vermoedt. Zo lijkt ook het Oud-Hoog-Duits 
oorspronkelijk de (kleinere) zanglijster met een dimmutiefvorm te benoemen, drôscala, en 
daarnaast drôsca te gebruiken voor de generieke term of voor een andere lijster (Suolahti 
1909: 53). 

Voor de in de Lage Landen zeer zeldzame beflijster (turdus torquatus) vonden we heel 
sporadisch een volksnaam. Die schaarse gegevens doen vermoeden dat hij met wordt gezien 
als lijster-variant, maar als een soort merel: kransmerel (Essen en Lier) en nngmerel (Ranst). 
In vroeger tijden was de grote karekiet geclassificeerd als een lijsterachtige: Linnaeus 
noemde hem turdus arundmaceus; ook Buffon heeft de grote karekiet tussen de lijsters 
geplaatst. Hoewel de grote karekiet tegenwoordig door biologen in een heel andere familie is 
ondergebracht, wordt hij in Heverlee nog netlijster genoemd. Men kan zich afvragen of in dit 
geval de grote karekiet wordt vergeleken met een lijster (metafoor) of dat hij werkelijk als 
een soort lijster wordt gezien. Zoals hierboven is gezegd, kan men geen strikte grens tussen 
beide mogelijkheden trekken en is er in dit geval uiteindelijk mets te concluderen met 
betrekking tot de categorisatie. Dat geldt ook voor de lijsterbenamingen die te vinden zijn bij 
de wielewaal: goudlijster en goudmerel. De wielewaal lijkt qua lichaamsbouw op een 
lijsterachtige, maar zijn opvallende gele kleur is een duidelijk afwijkend kenmerk. De tumfluiter 
wordt eenmaal merel genoemd; waarschijnlijk betreft het een geval van transfer (paragraaf 
2.2.3) op grond van de overeenkomst in de zang tussen merel en tuinfluiter. 

In tegenstelling tot de vier lijsters is de merel ook afgevraagd in vragenlijst 6 van de 
Dialectencommissie van de KNAW te Amsterdam, waarbij behalve naar de volksnamen voor 
de merel, ook naar afzonderlijke namen voor het mannetje, het wijfje en het jong werd 
gevraagd. Alhoewel de vragen naar afzonderlijke namen voor mannetjes en wijfjes weinig 
opleverden, bleek men in Kruisland onderscheid te maken tussen de zwarte en grauwe lijsters 
(resp. mannetjes en wijfjes). Dit laatste type werd ook gegeven voor het wijfje van de merel 
voor Baardwijk. Eigenlijk is dit onderscheid wel te verwachten: alleen de mannetjesmerel is 
zwart, het wijfje is bruin. Toch bleef het maar bij deze ene opgave. 

5.5 Individuele invullingen 

Op de wijze van paragraaf 4.5 wordt in de onderhavige paragraaf het lexicale materiaal voor 
de lijsters uitgesplitst. Door de invullingen van de Ν 9 per informant te bekijken, kan de 
samenstelling van het belangrijkste deel van het materiaal inzichtelijk gemaakt worden. 
Vragenlijst Ν 9 is de belangrijkste bron (ter illustratie: van de 153 data voor de zanglijster 
zijn er 125 afkomstig van die enquête). Er zijn 109 ingevulde lijsten. 

De benoeming van de merel laten we in deze deelanalyse buiten beschouwing omdat in de 
vorige paragrafen is gebleken dat die slechts hoogst zelden op de wijze van de lijsters 
benoemd wordt. 

Een groep van 25 invullers benoemt de zanglijster en de grote lijster met een samenstelling, 
en de koperwiek en de kramsvogel met S/A, waarbij voor die laatste twee soorten maximaal 
één 0 werd gegeven. De betreffende invullingen getuigen van een sterk gedifferentieerd 
benoemingspatroon, S-S-S/A-S/A. Een beperking tot een bepaald geografisch 
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verspreidingsgebied is met aan de orde bij dit benoemingspatroon. De betreffende invullers 
komen uit het hele Brabantse gebied. In tabel 5.4 zijn deze 25 invullers opgenomen. 

Gedifferent 

zanglijster 

S 

S 

S 

s 
s 
s 

s 
s 
S/A 

S 

s 

TABEL 5.4 

leerde invullinaen met 

grote 

S 

S 
S 

S 
S/A 
S 

S/A 

S 
S 

S 

S 

lijster 

een 

koperwiek 

S 

S 
S 

0 
0 
A 

0 
S 

S 
A 

A 

secundaire naam voor de zanal i is ler 

kramsvogel 

S 

S/A 

0 

S 
S 
0 

A 

A 

A 

S 
A 

aantal invullers (n=25) 

3: Drunen, Vorstenbosch 

Droeshout 

1: Tumhout-2 
2. Lot, Sterrebeek 

1 : Boekel 

1 : Wezemaal 
5: Roosendaal-2, 

Roosendaal-3, Gemert-2, 

Breugel, Everberg 

1: Budel 
1: Retie 

2. Retie-2, Geel-2 
1· Veerle 

7: Goirle, Meerle-2, 
Den Dungen-2, Gemert, 
Gemert -3, Rummen, 
Kumtich 

In de volgende tabel zijn de invullingen samengenomen die een benoemingspatroon 
gehanteerd hebben, dat dicht bij de configuratie P-S-S-S ligt, hetgeen het andere van de 
twee voorspelde benoemingssystemen is. 

TABEL 5.5 

Gedifferentieerde invullingen met de primaire naam voor de zanglijster 

zanglijster grote lijster koperwiek kramsvogel aantal invullers (n=8) 

P/S 
P/S 
Ρ 
P/S 
Ρ 
Ρ 
Ρ 

S 
S/A 
S 
S/A 
S 
S 
0 

S 
S/A 
S 
S 
S 
A 
S 

S 
S/A 
0 
0 
A 
A 
S 

1: 

1: 
1: 
1 
2 
1. 

1-

Rosmalen 

Turnhout 
Nieuwkuijk 

Oudenbosch 
Wommelgem, 

Pamel 

Middelrode 

e.o 
Den Dungen 

Wanneer uitgegaan wordt van de veronderstelling dat de meest gewone soort lijster met de 
generieke term (P) wordt benoemd en andere soorten met een samenstelling (S), dan 
verwachten we als meest voorkomende configuratie: P-S-S-S. Deze reeks komt bij de lijsters 
echter geen enkele keer voor. Alleen in de vorm van een invulling met meerdere 
benammgstypen voor één begrip, komt dit patroon 2 keer voor: eenmaal als P/S-S-S-S en 
eenmaal als P/S-S/A-S/A-S/A. Daarnaast hebben we nog vijf informanten die een 
configuratie gebruiken die daar dichtbij aansluit. We komen dus op zeven invullingen die voor 
de zanglijster de generieke term opleverden, een samenstelling voor de grote lijster, S/A 
voor de koperwiek en S/A/O voor de kramsvogel. Deze zeven invullingen laten een 
gedifferentieerde semantische structuur zien. De informanten moeten daarom, net als de 
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invullers van tabel 5.4, deskundig op het gebied van lijsterachtigen zijn. Er is geen 
noemenswaardige gebiedsvorming bij de verspreiding van deze benoemingsstrategie. De 
laatste invuller m tabel 5.5 laat de grote lijster onbenoemd. 
De groep van 33 invullers die zijn ondergebracht in tabel 5.6 bestaat uit informanten die 
gebruik maken van een meer globaal benoemingspatroon waarbij de zanglijster met de 
generieke term of een samenstelling daarmee benoemd wordt en minstens één andere lijster 
(gewoonlijk de grote lijster) ook Zij kennen echter niet alle vier de soorten lijsters of maken 
geen onderscheid tussen alle vier de soorten, en hebben daarom óf tweemaal niets ingevuld 
óf minstens tweemaal de generieke term gebruikt. De semantische structuur die ten 
grondslag ligt aan het benoemingspatroon is minder gedifferentieerd. Ook hier vinden we 
geen gebiedsvorming, hetgeen ook te verwachten is van het meer globale conceptuele 
niveau. 

TABEL 5.6 

Globale invullingen van regelmatige benoemingssystemen bij de lijsters 

zanglijster grote lijster koperwiek kramsvogel aantal invullers (n=33) 

Ρ S 0 0 11. Lillo, Rijsbergen, 
Oisterwijk, Meerle, Tisselt, 
Volkel, Liempde, Helmond, 
Mierlo, Steenhuffel, 
Overijse 

Ρ 

Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 

Ρ 

s 
s 

s 

0 

Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 

Α 

Ρ 

s 

0 

s 
Ρ 
Α 
Ρ 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

0 
Α 
Α 

0 
Α 

0 

0 
0 

0 

0 

1 · Geel 

1 : Roosendaal 

1 Diest 
1 Dinteloord 
1. Budel-2 

9. Hoogerheide, 
Sl.-Amands, Woudrichem, 
Tilburg-2, Huijbergen, 
Haps.üerop, 
Boortmeerbeek, Leuven-2 
1: Boom 
1. Nijnsel 
5. Enschot, Cuijk-2, 
Aarle-Rixtel, Geldrop, 
Leuven 
1 Kapelle-op-den-Bos 

In tabel 5.7 zijn de onregelmatige benoemingssystemen opgenomen. De eerste drie 
invullingen leveren een configuratie op die tegen de regelmaat ingaat, omdat ze een Ρ voor 
een andere lijster dan de zanglijster bevatten. Het drietal komt uit het zuidoosten van 
Vlaams-Brabant. Vervolgens is er een groep van 11 invullingen, die wel degelijk 
gedifferentieerd zijn, maar veel termen van het type A gebruiken bij de benoeming en de 
generieke term met gebruiken (wellicht gebruiken ze die alleen als naam van de 
overkoepelende categorie). Deze groep komt bijna uitsluitend uit de provincie Antwerpen; er 
zitten ook twee Noord-Brabanders bij (Moergestel en Reusel, dat zowat op de grens met 
Antwerpen ligt). Deze benoemingssystemen hebben wel een gedifferentieerde semantische 
structuur, maar die is met van het type dat werd voorspeld aan het begin van deze 
paragraaf. Van die 11 invullers gebruiken er 8 de derivaties titser en pitser, die de roep van 
de zanglijster verklanken. 
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TABEL 5 7 

Gedifferentieerde invullingen van onregelmatige systemen bi| de lijsters 

zanglijster grote lijster koperwiek kramsvogel aantal invullers (n = 14) 

S 
A 
S 
S 
S/A 
S 
A 
A 

A 
A 
A 

S 
Ρ 
Ρ 
A 
A 
A 
S 
S 

S/A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
S/A 
0 
S 
S 

S 
S 
0 

Ρ 
0 
0 
A 
A 
0 
S 
A 

A 
S 
0 

1 Tienen 
1 Heeverlee 
1 Herent 
1 Moergestel 
1 Herentals 
2 Reusei, Mol 
1 Aartselaar 
3 Broechem, Kontich, 
Westerlo 
1 Herentals-2 
1 Mechelen-2 
1 Niel 

Tabel 5 8 bevat de defectieve benoemingssystmeen De eerste 14 invullingen waarbij alleen 
de zanglijster benoemd werd, zijn regelmatig maar bevinden zich weer onder het meer 
globale benoemingspatroon 

Daarnaast zijn er nog eens 12 die de zanglijster met benoemen, en die twee of drie 
lijstersoorten geen naam gegeven hebben Drie invullers onderaan tabel 5 β vulden niets in 
voor de lijsters en noemden alleen een dialectwoord voor de merel ZIJ lieten de vragenlijst 
ook voor de overige vogelsoorten vaak oningevuld, maar kenden wel dialectwoorden voor de 
meest bekende vogelsoorten 

zanglijster 

Ρ 

S 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

TABEL 5 8 

Defectieve invullingen bij de 

grote lijster 

0 

0 

Ρ 

S 

s 

S/A 

A 

0 
A 

0 

koperwiek 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

l i jsters 

kramsvogel 

0 

0 

0 
S/A 
0 

0 

0 
A 

A 

0 

aantal invullers (n=29) 

θ Drongelen, Tilburg, 
Schaijk, Reek, Veghel, 
Wanroij-2, Asten-2, Baal 
6 Dongen, Udenhout, Cuijk, 
Boxmeer, Asten, Boutersem 

1 Wanroij 
1 Balen 

5 Lier, Mechelen, Heesch, 

Best, Eindhoven 

1 Oirschot 

2 Bladel, Dilbeek 

1 Deurne 
1 Nuland 

3 De Heen, Hoogerheide-2, 

St-Anthonis 

Als voorlopige conclusie kan gesteld worden dat de 'regelmatige' benoemingssystemen S-S-
S-S en P-S-S-S veelvuldig in een gedifferentieerde vorm voorkomen (33 vragenlijsten, 
weliswaar vaak met een lichte afwijking) Er zijn tevens 33 invullers die leemtes laten bij de 
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invulling, maar wel volgens het veronderstelde systeem invullen. Dit zijn de meer globale 
naamgevmgsconfiguraties. Samen vormen zij de invullingen die voorspeld zijn, waarbij er 
zoals gezegd verschil in gedifferentieerdheid bestaat. 

Er zijn 14 defectieve invullingen, waarbij alleen de zanglijster werd benoemd (wel met S of 
P, hetgeen an sich regelmatig is). Er zijn daarnaast 15 defectieve invullingen waarbij de 
bekendste lijster, de zanglijster, met werd benoemd, waarvan er 3 zelfs mets opleverden 
voor de vier lijsters (en alleen aan de merel een dialectnaam gegeven werd). 

Twee groepen van resp. 3 en 11 invullingen zijn wel gedifferentieerd, maar wijken vrij sterk 
af van het regelmatige systeem en gebruiken veel andere naamtypen (zoals 
klanknabootsende of -aanduidende woordtypen), ook voor zanglijster en de grote lijster. 
Alleen bij deze groepen is er sprake van enige gebiedsvorming. 

In tabel 5.9 zijn de aantallen gegeven van invullingen van de generieke term, secundaire 
namen en benamingen van andere aard en van de onbeantwoorde vragen, geordend per 
begrip 

TABEL 5.9 

Invullingen van Ν 9 voor de lijsters, geordend per begrip 

Zanglijster Grote lijster Koperwiek Kramsvogel Merel 

Ρ 42 17 2 1 103 
S 48 62 25 14 θ 
A 11 16 21 28 1 
0 15 21 63 70 3 

Een externe aanwijzing voor het perifeer-zijn binnen de categorie "lijster" is de onbekendheid 
van een begrip bij de dialectspreker. Als het aantal onbeantwoorde vragen van Ν 9 wordt 
gerelateerd aan de percentages die de vijf soorten scoorden op toekenning van de 
etnogenerieke term (zie tabel 5.1), zien we een duidelijk verband. De kramsvogel heeft de 
meeste onbeantwoorde vragen en tevens het laagste aantal keer de etnogenerieke term. Het 
hoge aantal A-opgaven bij de kramsvogel is een gevolg van invullingen van de Nederlandse 
naam en van afleidingen van klanknabootsende woorden. Dat kan misschien een aanwijzing 
zijn dat de kramsvogel niet tot de lijsters wordt gerekend. De zanglijster scoort het hoogste 
voor de generieke term en heeft veel minder onbeantwoorde vragen. (Voor de merel geldt 
dat die met een andere etnogenerieke term dan lijster benoemd wordt, en die andere term 
scoort ruim 96% van alle verzamelde merel-gegevens). 

5.6. Geografische uitbreiding 

5.6.1 De Limburgse volksnamen van de lijsters 

De zanglijster wordt ook in de Limburgse dialecten veelvuldig benoemd met de generieke 
term, die in Limburg meer variatie kent: lijster, lijnster, slijster, lijsterd, klijster, luister en 
kluister Daarnaast krijgt hij ook veel woordgroepen of samenstellingen met die term: zang-, 
franse, haag-, merling-, struik-, kleine en grijze lijster of een variant daarvan. In kleine 
zanglijster is die term tweemaal gespecificeerd. Voorts vinden we enkele secundaire 
benamingen die de zanglijster bij de merel in een categorie lijken te plaatsen: grijze melder, 
grijze smeerling en ook de generieke term wordt voor de zanglijster gegeven: merel, melder, 
meling, merling. Het gebied waarin dat plaatsvindt ligt met bijzonder dicht bij Turnhout, waar 
we een dergelijk proces in de Brabantse dialecten aantroffen. Fransmannetje is een benaming 
die verband houdt met franse lijster. De benamingen krammes(vogel), kransvogel, gakker en 
tjakker lijken eerder bij de kramsvogel en de grote lijster thuis te horen. Het valt op dat de 
roep van de zanglijster in de Limburgse dialecten geen benoemingsmotief is (in Brabant klinkt 
die door in titser en p/fser). 
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Ook de grote lijster krijgt voornamelijk de generieke term of samenstellingen en 
woordgroepen daarmee De specificeerders luiden dan grote, dikke, dubbele, groene, 
nordense (metanalyse van "een Ardense", en ardense lijster komt voor als kramsvogelnaam 
in het Vlaamse Roborst, of adjectief bij "Noorden1"'), bef-, boom-, bos-, flots-, pap-, klamp
en kram- Gieteling is eigenlijk een merelnaam en grote smeerling is weer zo'n naam die de 
grote lijster als soort van merel lijkt te classificeren (voor Meijel waar de zanglijster grijze 
smeerling werd genoemd) Limburgse afleidingen die klanknabootsende nomina agentis zijn, 
zijn sjakker, kraker en tjakker, die laatste twee namen komen ook voor in Brabant voor de 
grote lijster en de kramsvogel en sjakker wordt in het Brabantse Diest alleen voor de 
kramsvogel opgegeven In Beverst heet de grote lijster de halve tjakker en de kramsvogel 
heet daar tjakker Kwalster en krummes zijn namen waarmee zowel de voedselplanten 
lijsterbes en bitterzoet (Heukels 1987 239 en 243) als de lijster zelf kunnen worden 
aangeduid, kramvogel en kransvogel doen eerder denken aan de kramsvogel 

grote lijster (Limburg) 
Δ dikke lijster 
ü dubbele lijster 
* grote klijster 
o grote lijster 
* klijster 
+ lijster 
* sjakker 

- 'trf 
\ 

v: 

Γ To ìtex 

r^( + Δ 7 Δ+\ 

• s S 

' j l / y 

7VG° o ooj 

Γ 0 0 t* 

VJ9 
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De koperwiek wordt in de Limburgse dialecten ook benoemd met de generieke term (k)lijster 
en varianten daarop, kluisje, kluiter De secundaire namen, woordgroepen en samenstellingen 
met die generieke term, hebben als specificeerders franse, spaanse, rode, oranje, groene, 
ring-, tak- en trek- Net als bij de zanglijster komt naast franse lijster ook fransmannetje 
voor Er is maar een samenstelling met -merel, goudmerel voor Roermond, een plaats waar de 
zanglijster en de grote lijster met als merel benoemd werden Het is trouwens een naam die 
we vaak voor de wielewaal aantreffen Sjakker en tjakker zijn klanknabootsende namen die 
beter passen bij de kramsvogel en de grote lijster, hetgeen ook al opgemerkt werd voor de 
zanglijster Kopertets (vergelijk met taats, de grasmusbenammg, die wellicht 
klanknabootsend is) sluit aan bij het bahuvnhicompositum koperwiek 

(operwiek (Limburg) 
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Kokkelevie moet in verband gebracht worden met Mander, de koperwiekbenaming die uit 
Rummen (in Vlaams-Brabant, maar waar men een Limburgs dialect spreekt) afkomstig is en 
uit het Frans ontleend werd (calandre). Kokkelevie is namelijk ook in eerste instantie een 
leeuweriknaam (boom- en kuifleeuwenk) die is overgegaan op de koperwiek, omdat beide 
vogelsoorten als delicatessen verkocht werden. Het is een verbastering van het Franse 
cochevis "kuifleeuwerik", dat volgens Petit Robert "visage de coq" als etymologie heeft. 
Volgens Boutier is de oorsprong echter te zoeken in een klanknabootsing (1994: 125). 

De kramsvogel heet in de Limburgse dialecten kram(s)vogel, krammesvogel, kransvogel, 
krammetsvogel, krammichvogel, knemersvogel, kramslijster, kramklijster, kramluister, 
kramskluister en kamlijster. In het eerste deel zit telkens een verwijzing naar de vruchten van 
de jeneverboom, of van de lijsterbes (Kiliaen heeft krammetboom voor de jeneverboom, 
Heukels krammeskeerzen voor de lijsterbes in Zuid-Limburg), alhoewel dat deel soms 
voksetymologisch veranderd is (kam, krans). Dat eerste lid komt ook alleen voor in de 
betekenis van kramsvogel: kram en krammes. Krammer is daar waarschijnlijk weer een 
afleiding bij, en klamper is waarschijnlijk een volksetymologie bij die vormen, het is eigenlijk 
een roofvogelbenaming (vergelijk voor Brabant klamperlijster voor de grote lijster). De 
generieke term wordt maar twee keer opgegeven. Samenstellingen en woordgroepen met die 
term zijn, naast de reeds genoemde, treklijster, dubbele lijster, franse lijster en tjaklijster. 
Samenstellingen die een verband met de merel leggen zijn er niet. BIJ de kramsvogel komen 
ook de klanknabootsende namen weer terug die we bij de drie andere lijsters al zagen in de 
Limburgse dialecten, en ook voor de kramsvogel en grote lijster in de Brabantse dialecten 
gegeven zijn: tjakker en sjakker. Het lijkt er dan ook op dat deze benamingen een ruimere 
betekenis hebben dan in Brabantse dialecten. Tjaktjak en sjakket zijn ook van dat type, en m 
veldtjakker is de biotoop verder gespecificeerd, maar deze secundaire naam heeft geen 
tegenhanger bij de andere lijstersoorten. 

De merelbenamingen in de Limburgse dialecten kunnen in vier groepen worden 
ondergebracht: ten eerste merel en varianten (melder(d), me(r)ling, smeerlmg, merlan, 
meelber, melser, blaan(d)), ten tweede de samenstellingen met zwart en die generieke term 
(zwartmerel, zwartblaan, zwarte smeerlmg etc), ten derde volksetymologieen bij die termen 
(meerkolf, een Vlaamse gaai-naam, zwarte muldeή en als laatste lijster, klijster, zwarte 
lijster, grijze klijster en zanglijster. Van de ///sfer-woordtypen onder de merelbenamingen is in 
de paragraaf over de Brabantse lijster- en merelnamen beweerd dat ze relicten kunnen zijn 
van een oude situatie waarin de merel nog niet de uit het Romaans ontleende naam droeg, 
maar met lijster werd aangeduid. 

Opvallend is dat het roodborstje in enkele gevallen een dialectnaam heeft die met lijster of 
merel is samengesteld. Dat wijst er mogelijk op dat het roodborstje soms met als afzonderlijk 
genus wordt beschouwd in de etnobiologische nomenclatuur, maar als een soort van lijster 
dan wel merel, een etnospecies. Het roodborstje hoort in de biologie inderdaad wel bij de 
familie van de lijsters, maar vormt wel een afzonderlijk geslacht binnen die familie. De 
betreffende namen zijn manalijster (voor Venray en omstreken) en roodblaantje (rootbljensje 
voor Rosmeer). Dat bljensje is een diminutief van blaan dat "merel" betekent (zie paragraaf 
5.2). 

Voor de befhjster geven Blok en Ter Stege (1995: 183) voor Limburg kransblawn, waarbij 
ze foutief vermelden dat die naam refereert aan de blauwe kleur van de vogel, want ook hier 
is blawn een Limburgse dialectvariant van meiaan (zie paragraaf 5.2). Ook in andere Zuid-
Nederlandse dialecten wordt deze vogel vaak benoemd met behulp van samenstellingen met 
termen die zelf de merel aanduiden. 
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aamsvogel (Limburg) 

Als we de gegevens voor de Limburgse dialecten vergelijken met die voor de Brabantse 
dialecten, dan valt op dat de koperwiek en de zanglijster met naar hun roep, 'tsp', genoemd 
worden in Limburg, en dat ze wel namen zoals tjakker krijgen, hoewel ze met 'tjakken' In 
Brabant was die naam alleen voor de grote lijster en de kramsvogel gereserveerd Voorts zien 
we dat in Limburg, meer nog dan in Brabant, lijster en merel waker "merel" resp "lijster" 
aanduiden, de beide concepten lijken elkaar meer te overlappen Tenslotte valt ook de grote 
variatie in het element krams van kramsvogel op, de oorspronkelijke betekenis van dat 
element moet in de Limburgse dialecten nog beter bekend zijn De benoemingsmotieven in 
de Limburgse dialecten wijken nauwelijks af van die m Brabant 
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5.6.2 De Vlaamse volksnamen van de lijsters 

De zanglijster is de enige lijster die lijster(tje) wordt genoemd, dus de enige die met de 
generieke term wordt benoemd Daarnaast wordt er een reeks benamingen gegeven die 
samenstellingen of woordgroepen met lijster zijn boslijster, looflijster, pieplijster, 
schuifellijster (schuifelen is "fluiten van zangvogels"), slaklijster, zanglijster(tje), kleine, 
inlandse, gewone, franse, fijne en enkele lijster Enkele komt tevens alleen, als 
gesubstantiveerd adjectief, voor In paragraaf 5 4 werd vermeld dat de zanglijster in de 
Brabantse dialecten nooit werd vernoemd naar het gegeven dat hij met (alleen maar) een 
trekvogel is (dus hier broedt, in tegenstelling tot de kramsvogel en de koperwiek) en naar 
zijn voorliefde voor slakken. In de Vlaamse dialecten blijkt dat wel het geval te zijn slak- en 
inlandse lijster Tenslotte is franse zanglijster een woordgroep met een reeds samengesteld 
grondwoord Enkele namen lijken aan te sluiten bij de klanknabootsende 
zanglijsterbenamingen titser en p/teer uit Brabant tjieper, pieper en mogelijk ook viever 
Loofpieper is een samenstelling die bij die groep hoort Tenslotte heet de zanglijster nog 
geelvleer in Tielt, dat m het gebied ligt waar de koperwiek roodvleer wordt genoemd 
Lijsterbesje is de naam van het favoriete voedsel van lijsters, vergelijk Brabants en Limburgs 
kwalster waarmee zowel lijsterbes als lijster kunnen worden benoemd 

De generieke term wordt volgens het artikel in het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten 
(WVD) met gebezigd m de Vlaamse dialecten om de grote lijster aan te duiden, wel zijn er 
vele samenstellingen en woordgroepen met -lijster bal-, beer-, blok-, boere-, bos-, dubbele, 
grote, grove, kam-, kool-, krekel- (vanwege de krassende roep9), pap-, schaap-, paarden- (dit 
specificerend element kan in Vlaamse plantnamen grootte aanduiden (De Pauw 1997 178), 
maar het kan ook een pejoratief betekeniselement zijn m plantnamen (Brok 1991 165 en 
186-187)), schijt-, tjak- en tjoklijster Gespecificeerde secundaire namen zijn dubbele 
treklijster en witte tjaklijster De'gewone' tjaklijster is dan de kramsvogel, treklijster komt 
met zelfstandig voor in de Vlaamse dialecten Dubbele duikt alleen, als gesubstantiveerd 
adjectief, op, zoals enkele voor de zanglijster Naast paplijster komt ook papper voor, 
eigenlijk "iemand die veel van pap houdt, of veel pap eet" (Tuerlmckx 1886 494) Omdat 
dat de oorspronkelijke betekenis van dat woord is, zal het in de hoedanigheid van lijsternaam 
wel refereren aan de grotere afmetingen van deze lijstersoort Tjakker is zeldzaam als 
benaming van de grote lijster en is frequenter als kramsvogelnaam, het is een 
klanknabootsende naam die ook in Brabant en Limburg voor de grote lijster en de kramsvogel 
wordt gebruikt Witte tjakker uit Lokeren is specifieker voor de grote lijster (de kramsvogel 
heet blauwe t|akkeή Kwalster is een naam die ook m Brabant en Limburg voorkomt en 
waarmee zoals gezegd zowel lijsters als de voedselplanten lijsterbes en bitterzoet benoemd 
kunnen worden (Heukels 1987 239 en 243) 

Samenstellingen en woordgroepen met -lijster die de koperwiek benoemen luiden engelse, 
franse, noorse, russische, vreemde, oosterse, gekleurde, goud-, koper-, rode - roodschouder-, 
wijn-, winter-, weide-, slak-, rapier(e)-, piep-, loof-, kool- en kleine lij(k)ster Zoals we in de 
Limburgse dialecten fransmannetje naast franse lijster vonden, heeft een Vlaams dialect 
noormannetje naast noorse lijster Volgens Vandecasteele berusten geografische 
aanduidingen zoals noorse, oosterse of franse op de werkelijkheid veel koperwieken 
overwinteren in Frankrijk en broeden o m in Noorwegen en Rusland (1978 61) Het 
woordtype rapier(e)lijster (genoemd naar land dat met rapen bezaaid is, WNT) heeft 
waarschijnlijk hetzelfde benoemingsmotief als kool- en looflijster (als loof hier de betekenis 
"raap(-groen)" heeft, zoals bij De Bo (1873 567), in plaats van "gebladerte") Kopervmk 
plaatst de koperwiek met bij de categorie van de vinken, -vink is hier in een ruimere 
betekenis gebruikt, "klem zangvogeltje" Schreeuwer(tje) is een afleiding die refereert aan 
het geluid Tenslotte blijkt het bahuvrihicompositum-proces in dit geval in de Vlaamse 
dialecten veel productiever dan in Brabant en Limburg naast koperwiek zijn er bronswiek, 
roodschouder, roodvleer en roodvlerk(je) 

Ook de kramsvogel wordt m Vlaamse dialecten benoemd met veel samenstellingen en 
woordgroepen met -lijster ardense, franse, noorse, oosterse, vreemde, blauwe, grijsde, 
blauwkraag-, tjok-, tjakfke)-, pap-, schaap-, koekuit- ("koekoek"), kant-, dubbel- en dubbele, 
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kam- en kramslijster. Secundaire namen die nog een specifideerder krijgen, zijn blauwe 
tjaklijster (in Lokeren waar de grote lijster witte tjaklijster werd genoemd), grote franse 
lijster (uit Joos 1900, die franse lijster heeft voor de zanglijster en met voor de kramsvogel, 
zoals het WVD foutief vermeldt) en oosterse djaklijster. De officiële term kramsvogel komt 
voor, maar er is minder variatie dan m Brabant en Limburg, alleen kramvogel. 
Klanknabootsende afleidingen die naar de 'tjakkende' roep verwijzen zijn tjokker, tjakke(r), 
blauwe tjakkeren tjalper (De Bo 1873: 2002 heeft voor tjalpen "galpen, keffen, krijsen, 
wenen"). Ook voor de kramsvogel komt in de Vlaamse dialecten de lijsterbesbenammg 
kwalster voor, met varianten kwaster en kwasper. Blauwkop is een bahuvrihicompositum en 
de woordgroep blauwe rug lijkt daar veel op. Dubbelvreemde heet de kramsvogel in 
Oostkamp om hem op zijn grotere afmetingen af te zonderen van de koperwiek die in 
Oostkamp vreemde lijster heet Schaapekster is een metaforische naam die geïnspireerd is 
door de roep van de kramsvogel (vergelijk kanekster uit St-Kwintens-Lennik), en misschien is 
er ook nog Volksetymologie mee gemoeid, door de -k- in lijkster, zoals lijster regelmatig 
wordt uitgesproken in de Vlaamse dialecten. De velaar is overigens oorspronkelijk in dit 
woord, want het wordt verwant geacht met Gothisch laikan "springen". 

De Vlaamse volksnamen van de merel zijn, behoudens de twee opgaven zwarte lijster uit 
de rand van het dialectgebied (Geraardsbergen en Koewacht), allemaal primaire merelnamen: 
merel met zijn varianten en afleidingen, de primaire samenstelling kwaadweervogel en mauve 
en movoes, dat paralellen in de Waalse dialecten heeft (Boutier 1994, 162. mavì, movi enz ) 
In de Vlaamse dialecten komen secundaire namen voor die subtypes benoemen: 
blokmeerlaan, -meerlaar, -merel (resp. een merel die laag op een blok hout woont, een soort 
van grote merel of een merel met een bruine borst), tjokmeerlaar en -meerlaan (grauwere 
merel die niet zo mooi zingt en op tjokken, stronken, nestelt), maartse meerlaan of merelaar 
(broedt in maart) en massemerel (voor de mannelijke merel, masse zou teruggaan op lat. 
masculus "mannelijk", Vandecasteele 197Θ: 44). 

Ook m de Vlaamse dialecten schijnt de beflijster eerder als een soort van merel dan als een 
soort van lijster beschouwd te worden (tweemaal beflijster vs. Franse, oosterse, bonte, 
kraag-, krans- en plastronmerelaar of -laan; plastron voor "kledingstuk op de borst, bijv. front 
van een overhemd of een brede das"). 

Als we de gegevens voor de Vlaamse dialecten vergelijken met die voor de Brabantse en 
Limburgse dialecten, dan valt op dat alleen de zanglijster benoemd wordt met lijster, de 
primaire naam. In het WVD is ook een artikel "lijster" opgenomen, dat uit twee woordtypen 
bestaat: lijster komt overal voor in de Vlaamse dialecten en fijne lijster is een unicum 
(Leeuwergem), dat in de betekenis "zanglijster" echter frequent is (maar wel noordelijker, in 
het Meetjesland). De scheiding tussen de concepten "lijster" en "merel" is in de Vlaamse 
dialectgegevens veel duidelijker; de merel wordt maar tweemaal zwarte lijster genoemd en de 
vier lijsters heten nooit merel en worden nooit met een samenstelling met dat woord 
aangeduid. We vinden relatief veel bahuvnhicomposita bij de Vlaamse namen, vooral voor de 
koperwiek. In de Vlaamse gegevens komen enkele benoemingsmotieven voor die in de 
Brabantse en Limburgse dialecten niet zijn gelexicaliseerd: voor de zanglijster slaklijster en 
inlandse lijster (resp. slakken etend en niet-wegtrekkend) en voor de koperwiek wijnlijster 
(volgens Suolatiti (1909: 65) wegens hun rooftochten in wijngaarden, maar het kan ook een 
kleuraanduidmg zijn). 

5.6.3 Het Standaardnederlands 

De benamingen van de vogels van het geslacht turdus m het Standaardnederlands is met zo 
regelmatig als die van de leeuweriken. Maar twee van de vijf soorten dragen secundaire 
benamingen, namelijk de zanglijster en de grote lijster. De andere drie soorten hebben ieder 
een ander benamingstype: de koperwiek een bahuvrihicompositum, de kramsvogel een 
subcategonserende samenstelling waarvan het determinatum niet een generieke term (maar 
het taxon van een etnoclassis) is en de merel een echte primaire naam 
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De primaire naam lijster is volgens Van Dale alleen in gebruik om de overkoepelende categorie 
aan te duiden, m tegenstelling tot de primaire naam leeuwenk, waarvan Van Dale vermeldt 
dat hij m gebruik is voor de overkoepelende categorie én voor de veldleeuwerik. 

5.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de volksnamen van lijsters in Zuid-Nederlandse dialecten aan de orde 
gesteld. Het gaat daarbij om vijf vogelsoorten, de zanglijster, de grote lijster, de koperwiek, 
de kramsvogel en de merel. Na een korte inleiding, die de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
vormt, zijn in de tweede paragraaf de Brabantse volksnamen gepresenteerd in de vorm van 
woordenboekartikels en is er een etymologie voorgesteld voor de verschillende 
heteroniemen. 

In de derde paragraaf zijn die benamingen ingedeeld in semantisch-morfologische 
categorieèn. De belangrijkste daarvan blijken de generieke term (lijster) en de secundaire 
namen, die zijn samengesteld met dat woord (bijvoorbeeld freW/ysfer), te zijn. 
Eerstgenoemde neemt een interessante positie in het woordveld in; het is namelijk een 
autohyponiem, een woord dat zowel de overkoepelende categorie als diens subcategorieën 
benoemen kan, hetgeen wordt veroorzaakt door de vage grenzen van categorieën en door de 
opbouw van categorieën met een kern en een randgebied. De generieke term lijster wordt in 
Brabantse dialecten uitsluitend aan vogels van het geslacht turdus gegeven en dat is een 
aanwijzing dat er sprake is van een duidelijk afgebakend woordveld 

De zanglijster blijkt de lijstersoort die het hoogst aantal opgaven heeft voor het 
autohyponiem. Dat is een aanwijzing dat de zanglijster het meest centraal staat in de 
benoeming van de lijsters. Men zou verwachten dat het prototypisch lid van een categorie 
meer opgaven krijgt voor de primaire naam dan voor de samenstellingen met die primaire 
naam, en de perifere leden meer opgaven voor die laatste dan voor de primaire naam. Dat 
laatste is wel het geval, maar de zanglijster heeft ook meer samenstellingen van het type x-
lijster gekregen dan dat hij de primaire naam kreeg. Dat zou kunnen zijn veroorzaakt doordat 
de merel in een vroegere situatie ook deel heeft uit gemaakt van het concept "lijster", 
waarvan de merelnaam zwarte lijster nog een relict is, zodat toentertijd de merel het 
prototype was, of met de zanglijster de status van prototype deelde (zie paragraaf 5.2). Dat 
gegeven kan een reden zijn waarom de zanglijster zo vaak secundaire namen krijgt. De term 
zwarte lijster is een benaming voor de merel waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen de 
merel en de zanglijster (Goossens 1988a: 30). 

De benoemingsmotieven zijn aan de orde gesteld in de vierde paragraaf. De heteroniemen 
zijn geordend op grond van de eigenschappen, waar ze naar verwijzen. Op die manier wordt 
getoond welke kenmerken vaak gelexicahseerd zijn in dit woordveld en hoe de lexicalisering 
van die kenmerken is verdeeld over de verschillende subcategorieën 

In de vijfde paragraaf zijn de dialectgegevens opgesplitst per informant, om te laten zien 
welke benoemingssystemen gehanteerd worden door verschillende dialectsprekers. Een grote 
middengroep van informanten hanteert een mm of meer globaal benoemingspatroon met de 
generieke term voor een of meer lijsterssoorten en met een of meer lege plekken. Daarnaast 
hanteren een aantal meer deskundige invullers, waaronder enkele vogelvangers, een sterk 
gedifferentieerd benoemmgssyssteem dat óf regelmatig is met een patroon P/S-S-S-S, óf 
afwijkend is met een of meer onomatopeeën of andere namen die niet zijn samengesteld met 
de generieke term. Die laatste groep is de enige die beperkt is tot een bepaalde regio, de 
overige structuren zijn geografisch verspreid over het Brabantse gebied. Tenslotte is er een 
groep informanten die een meer defectief systeem gebruiken, waarschijnlijk omdat ze minder 
kennis over dit onderwerp bezitten. Het aantal blanco antwoorden op de enquêtevragen is 
groter bij de perifere subcategorieën (i.e. de koperwiek en de kramsvogel) dan bij de meer 
centrale subcategorie (de zanglijster, die het vaakst het autohyponiem als benaming krijgt). 

104 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

In de zesde en de zevende paragraaf zijn de Limburgse en de Vlaamse volksnamen 
gepresenteerd en vergeleken met de bevindingen, zoals ze voortgekomen zijn uit de analyse 
van de gegevens voor de Brabantse dialecten. Er blijken duidelijke verschillen te zijn tussen 
de drie dialectgebieden. De benoeming van de merel vertoont meer overlapping met de 
andere lijstersoorten in de Limburgse dialecten, maar juist minder overlapping in de Vlaamse 
dialecten. De afgezonderde positie van de merel en de centrale positie van de zanglijster ten 
opzichte van de overige lijstersoorten wordt wel bevestigd voor het hele Zuid-Nederlandse 
dialectgebied. Zowel de Vlaamse als de Limburgse gegevens leverden benoemingsmotieven 
op die niet voor Brabant werden geregistreerd. 

Noten bij hoofdstuk 5 

1) Herman Wilms wees me op een passage uit Buffon (1795: 154) "H ne faut pas confondre 
Ie mauvis (koperwiek, H.W.) avec les mauviettes (leeuweriken) qu'on sert sur les tables à 
Paris pendant l'hiver et qui ne sont autre chose que des alouettes ou d'autres petits oiseaux 
tout différens du mauvis". Zoals klander overging van leeuwerik naar koperwiek, is andersom 
een verband gelegd van koperwiek naar leeuwerik in de vorm van de afleiding van mauvis , 
mauviette. 
2) Het betreft twee unica; de betreffende invullers (voor Everberg en Rummen) maakten 
verder geen gebruik van de termen zanglijster en franse lijster, ook met in een woordgroep 
zoals 'grote zanglijster. 
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6. De zwaluwen 

6.1 Inleiding 

De structuur van de paragrafen in dit hoofstuk is gelijk aan die in de voorgaande twee 
hoofdstukken over de leeuweriken en de lijsters. Na deze inleidende eerste paragraaf worden 
dus in paragraaf 6.2 de Brabantse dialectwoorden gepresenteerd in de vorm van artikelen uit 
het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en voorzien van een etymologische verklaring. 

In de derde paragraaf worden vervolgens de verschillende soorten van volksnamen, die aan 
de orde zijn bij de benoeming van de zwaluwen, geanalyseerd. 

In paragraaf 6.4 worden de benamingen ingedeeld naar benoemingsmotief Daarna wordt 
onderzocht welke eigenschappen van de verschillende zwaluwen het vaakst gelexicahseerd 
worden in de artikelen uit het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. 

Nadat in de voorgaande paragrafen de lexicale variatie m de benoeming van de zwaluwen als 
geheel voor het voetlicht gebracht is, wordt in paragraaf 6.5 het materiaal uitgesplitst, op de 
wijze waarop dat ook al is gebeurd in paragraaf 4.5 voor de leeuweriken Per individuele 
informant wordt onderzocht welke patronen aan de naamgeving ten grondslag liggen, door de 
afzonderlijke invullingen van vragenlijst 9 van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en 
Naamkunde naast elkaar te leggen. 

In de zesde paragraaf wordt de heteronymie in de Vlaamse en de Limburgse dialecten onder 
de loep genomen; ze wordt vergeleken met de situatie m het Standaardnederlands en met de 
resultaten zoals die zijn voortgekomen uit het Brabantse materiaal. 

De conclusies van dit hoofdstuk komen in paragraaf 6.7 aan de orde 

De familie van de zwaluwen (hirundinidae) wordt in onze streken vertegenwoordigd door drie 
soorten, die ieder tot een ander geslacht gerekend worden, zoals ook te zien is aan de Latijnse 
naam (zie paragraaf 6 2). Uit de beschrijvingen in paragraaf 6.2 blijkt evenwel dat de 
gierzwaluw en de nachtzwaluw veel uiterlijke gelijkenis vertonen met de zwaluwen, hoewel ZIJ 
vogels van een andere familie (resp. apodidae en caprimulgidae) en zelfs van een andere orde 
zijn; de Standaardnederlandse namen kunnen er ook op duiden dat ze als verwant worden 
begrepen. In biologische zin zijn ze allesbehalve verwant met elkaar; dat ze tot verschillende 
orden gerekend worden, betekent dat de genetische afstand behoorlijk groot is. 

6.2 De Brabantse volksnamen van de zwaluwen 

Zoals in de twee vorige hoofdstukken worden de heteroniemen gepresenteerd in de vorm van 
WBD-artikelen 

LIJST 6.1 

Heteroniemen voor de boerenzwaluw 

1. De boerenzwaluw (hirundo rustica) is de bekendste en de algemeenste van de 
zwaluwenfamihe. HIJ komt voor m open gebieden vaak nabij water, absoluut met in bossen. HIJ 
maakt zijn klemest tegen de ruwe wand van een gebouw; hij broedt dus in de nabijheid van 
mensen. Hij jaagt op kleine vliegende insecten, die hij meestal vangt in een lage vlucht boven 
water. HIJ zit vaak op draden en afrasteringen. De bovenzijde is geheel blauwzwart, de 
onderzijde geheel roomwit, en keel en voorhoofd zijn rood. Vooral de gevorkte staart met 
lange punten is karakteristiek. De bek is kort, de mondopening groot. De boerenzwaluw is ruim 
18 cm lang. Dat de familie der zwaluwen tot de orde der zangvogels (passenformes) wordt 
gerekend, wil met zeggen dat hun zang veel voorstelt. Bij de boerenzwaluw klinkt die zoals de 
roep, een korte hoge toon. Het is een echte trekvogel. 
(Zie kaart.) 
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boerenzwaluw: Roosendaal, Oosterhout, Boom, Hooge Mierde, Genderen, Oirschot, Woensel, 
Reek, Nijnsel, Dmteloord, Grave en Cuijk (13). 
boerenzwalf (boerezwelf): Boxmeer. 
boerenzwalfje (boerenzwalfke): Drongelen (2). 
boerenzwalm (ook boerezwolm, boerezwulm): zeldz. Zuiderkemp., ook in St-Amands, 
Roosendaal, Tilburg, Baal en Kumtich (Θ). 
boerenzwalling: Gemert, Geldrop en Deurne in de Peel (4). 
stalzwalm (ook stalzwolm): zeldz. in het zuiden van het Hagel., ook in Turnhout en Kerkom 
(5). 
huiszwalf (huiszwolf): Haaren. 
huiszwalm: Etten 
huiszwaluw: Heeswijk. 
huiszwalver (huiszwelver). Rummen. 
aardzwaluw: Cuijk. 
zwaluw (ook zwoljuw, zwollew): freq. Noordwestbr., Middennoordbr., Oostnoordbr., Westh., 
Cuijks en Bud , zeldz. m het westen van het Kemp., ook m Scherpenheuvel; N.-Antwerps Wb 
(94). 
zwaltje: Dilbeek. 
zwalf (ook swelf, zwalve, zwelf, zwölf): freq. Noordmei., Cuijks en Bud., zeldz. Holl -Br., MaasI 
en in het westen van het Kempenl., ook in 's Gravenmoer (39). 
zwalfje (zwalfke). freq. in het noorden van het Holl.-Br. (4) 
zwalft (zwolft). Bezooien. 
zwalm (ook swalm, zwelm, zwolm, zwulm): freq. Mark., Bar. behalve m het noorden, Antw., 
Tilb., Kemp., Zuidbr. behalve in het zuidwesten en in het westen van het Getel., verspr 
Noordmei., zeldz. in het westen van het Kempenl. en m het zuiden van het Holl -Br. (83). 
zwamel: Wommelgem en Ranst (2). 
zwalver {zweiver, zwolver): Diest en Rummen (2). 
zwalling (ook swolling, zwelling, zwolling), freq. Peell., ook in Gemert en Geldrop (18). 
nonnetje (nonneke): Veerle. 
patertje (paferke): Zevendonk. 
steker: Turnhout. 

BOERENZWALUW 
Totaal aantal opgaven: 285 
Totaal aantal woordtypen: 23 
Meest frequente woordtype: zwaluw: 94 
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boerenzwaluw (Brabant) 

Van 285 gegevens zijn 244 opgaven voor de boerenzwaluw de primaire naam zwaluw, of een 
morfologische of fonetische variant daarvan, zoals zwalm, zwalf, zwalver, zwallmg, zwamel of 
zwalft. Deze varianten zal ik hieronder niet telkens opsommen, maar ik zal ze samennemen 
onder zwaluw. Van de 41 resterende gegevens is 28 maal boerenzwaluw gegeven. Dan 
blijven nog twee samenstellingen met zwaluw over, namelijk huiszwaluw en stalzwaluw. De 
overige woordtypen zijn de unica steker voor Turnhout, volgens de invuller zo genoemd naar 
de buitenste staartpennen, patertje voor Zevendonk (dat waarschijnlijk ontstaan is onder 
invloed van het volgende woordtype) en nonnetje in Veerle, dat meer van toepassing is op de 
volgende soort, de huiszwaluw. 

Van de 244 opgaven van de generieke term zijn er 215 gevallen, waarin alleen voor de 
boerenzwaluw de generieke term werd gegeven. Bij 16 invullingen kregen de boerenzwaluw 
én de huiszwaluw de generieke term, drie keer deelde de boerenzwaluw de generieke term 
met de huiszwaluw en de oeverzwaluw, drie keer met de huiszwaluw en de gierzwaluw, twee 
keer met de huiszwaluw en de nachtzwaluw, één keer met de gierzwaluw en de nachtzwaluw, 
twee keer met enkel de nachtzwaluw en twee keer met enkel de gierzwaluw. Nooit werd de 

109 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

generieke term door een invuller voor alle vijf de vogels gegeven en ook nooit voor vier van 
de vijf soorten. 
De zwaluw speelt vaak een rol in verschillende uitingen van volksgeloof. Goossenaerts 
vermeldt in dit kader: "Indien ge een zwaluw doodt of (uit)rooft, gaat thuis de beste koe 
dood." (1956-58: 917-18). Elemans vertelt dat waar een zwaluw woont, geen koe kapot 
gaat (1958: 165) Brands (z. j . , ca. 1984: 53) schrijft dat de zwaluw met bang behoeft te 
zijn, dat de kinderen haar nest uithalen: haar eieren zijn immers giftig, zo gelooft men. Op die 
manier trachtte men waarschijnlijk de geluksbrenger te beschermen tegen jonge 
nestrovertjes. Het zijn getuigenissen van een oud volksgeloof dat zwaluwen geluk brengen. 

LIJST 6.2 

Heteroniemen voor de huiszwaluw 

2. De huiszwaluw, delichon urbica, heeft zich ook goed aangepast aan de mens HIJ broedt 
vaak in kolonies, oorspronkelijk tegen rotswanden, tegenwoordig onder daken en bruggen De 
zang is heel zacht, de roep schril HIJ eet ook vooral vliegende insecten. De huiszwaluw is 
maar 13 cm lang, van boven blauwzwart met een witte stuit en van onder geheel wit. De 
gevorkte staart is bij deze soort veel minder opvallend. 
(Zie kaart.) 

huiszwaluw: zeldz. Noordmei, ook in Geertruidenberg, Oosterhout, Berkel, Cuijk en Woensel 
(9). 
huiszwalf (huiszwelf, huiszwolf): Nuland, Boxmeer en Vierlmgsbeek (3). 
huiszwalfje (huiszwalfke): Drongelen (2) 
huiszwalm (ook huiszwolm, huiszwulm)· Roosendaal, Herentals, Veerle, Baal, Boutersem, 
Kapelle-op-den-Bos en Kumtich (7). 
huiszwalling: Gemert, Deurne en Asten (3). 
kerkzwaluw: Berkel. 
kerkzwalm: Mol. 
kerkzwalling (kerkzwelling): Gemert. 
torenzwaluw: Wagenberg en Huijbergen (2). 
vensterzwalm: Lier. 
muurzwalver (muurzwolver): Diest. 
steenzwaluw: Venhorst. 
steenzwalm (ook steenzwolm): Pamel, Lubbeek, Kerkom en St-Genesius-Rode (4). 
stadzwaluw: Woensel 
stalzwalf (stalzwolf): Haaren. 
boerenzwalm: Nispen. 
oeverzwaluw: Engelen en Hintham (2). 
oeverzwalm: Oud Gastel. 
waterzwalm (waterzwolm): Sterrebeek. 
modderzwaluw: Huisselmg. 
gierzwaluw: Tilburg en Berkel-Enschot (3). 
glerzwalf (gierzwelf). Beugen 
gierzwalm (gierzwolm): Tilburg en Goirle (2). 
gier: Etten. 
bonte zwaluw: Nieuwkuijk. 
kleine zwalm: Gilze. 
zwaluw: Sleeuwijk, Drunen, Dmteloord, Roosendaal, Gilze-Rijen, Reusei, Boom, Den Düngen 
en Budel (10). 
zwalf (zwölf): Rosmalen en Middelrode (2). 
zwalm (ook zwelm, zwolm): zeldz. Noordwestbr. en Hagel., ook m St-Amands, Tilburg, 
Oisterwijk, Turnhout, Mol, Kerkom, Tienen en Boortmeerbeek (17). 
zwalver (zweiver): Rummen. 
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zwalling: Gemert en Geldrop (3) 
nonnetje (ook nonneke, nonneken) treq Bar en Kemp , zeldz in het zuiden van het Tilb , 
ook in Standdaarbuiten, Oudenbosch, Wommelgem, Ranst, Arendonk, Boekei en Gemert, 
Antwerps Wb 1 (39) 
zustertje (zusterke) Leende 
masoeur-tje (maseurke) Aarschot 
witgatje (ook witgakke, witgatsje, witgatteke) Drongelen, Aartselaar, Tisselt, Everberg en 
Heverlee, Antwerps Wb 1, Ν -Antwerps Wb (7) 
snep: Berghem 
wilde geit: Mierlo 

HUISZWALUW 
Totaal aantal opgaven 136 
Totaal aantal woordtypen 37 
Meest frequente woordtype nonnetje 39 

huiszwaluw (Brabant) 
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De huiszwaluw werd in 33 van de 136 gevallen aangeduid met een vorm van het type 
zwaluw. In 7 van die 33 gevallen is de huiszwaluw als enige de drager van de primaire naam 
en 2 keer heten alleen de huiszwaluw en de oeverzwaluw zo. In de overige 24 gevallen krijgt 
de boerenzwaluw ook de generieke term en soms ook nog een andere zwaluwsoort. Een 
mogelijke verklaring in de cognitief-semantische benadering van het gegeven dat zwaluw 
naast de gehele groep van zwaluwen ook een of meer van de afzonderlijke zwaluwsoorten 
kan benoemen is dat zwaluw zowel de etnogeneneke categorie als het prototype van die 
categorie kan benoemen (zoals vaak het geval is bij de boerenzwaluw). Bovendien benoemt 
zwaluw als generieke term een categorie die vage grenzen heeft; een referent hoeft met aan 
alle kenmerken van het prototype te voldoen om nog steeds een lid van deze categorie te 
kunnen zijn (en dan kan je zowel de boerenzwaluw als andere zwaluwen zoals de huiszwaluw, 
hoewel die duidelijk verschillen van grootte en kleur, met dezelfde naam aanduiden). 

De Standaardnederlandse naam huiszwaluw werd 24 maal gegeven. De andere 
samenstellingen met zwaluw zijn kerkzwaluw, muurzwaluw, steenzwaluw, waterzwaluw, 
boerenzwaluw, gierzwaluw, modderzwaluw, oeverzwaluw, stadzwaluw, stalzwaluw, 
torenzwaluw, vensterzwaluw (de Franse naam van de huiszwaluw is hirondelle de fenêtre), 
kleine zwaluw en bonte zwaluw. Veel van deze namen zijn gebaseerd op de broedplaats van 
de huiszwaluw (kerk, muur, stad, stal, toren, misschien ook steen); andere 
benoemingsmotieven zijn het nestmateriaal (modder), jachtterrein (water), formaat (kleine) 
en kleur (bonte). In Nispen gaf men boerenzwaluw op, en de boerenzwaluw heette daar 
zwaluw. Ook gierzwaluw en oeverzwaluw zijn namen voor andere soorten zwaluwen, maar dat 
wil nog niet meteen zeggen dat het hier om vergissingen gaat. Het is best mogelijk dat de 
huiszwaluw in sommige streken de naam van een andere zwaluw krijgt, zo heeft de 
huiszwaluw net als de gierzwaluw een hoge schrille roep (en dat is het benoemingsmotief dat 
ten grondslag ligt aan gierzwaluw). Andersom is de gierzwaluw minstens zo gemakkelijk in 
verband met huizen te brengen als de huiszwaluw, de gierzwaluw is zelfs meer een 
stadsbewoner dan de huiszwaluw. Ook Suolahti merkt op dat de gierzwaluw namen met de 
huiszwaluw deelt (1909: 25). 

De huiszwaluw krijgt ook namen waarin het zwaluw-element geen rol speelt: nonnetje, 
masoeur-tje (de op het Frans geënte variant van nonneke) en witgatje. Deze namen 
verwijzen naar het verenkleed. De naam gier zal wel verband houden met gierzwaluw, 
waarvan het eerste gedeelte zoals gezegd klanknabootsend van origine is. Maar snep en 
wilde geit die in eerst instantie snip-benamingen lijken (hemelgeit is een volksnaam van de 
watersnip, zie Blok en ter Stege 1995: 108), zijn vreemd. Een verband tussen de snip en de 
huiszwaluw is met direct voor de hand liggend 1. 

LIJST 6.3 

Heteroniemen voor de oeverzwaluw 

3. De oeverzwaluw, riparia riparia, graaft nestgangen uit in rivieroevers en afgravingen, soms 
meer dan een meter diep. Ze broeden in kolonies. De trek vindt plaats in enorme zwermen. In 
Nederland en België is deze vogelsoort echter niet erg algemeen. Hij is 12 tot 14 cm lang. De 
bovenzijde van de oeverzwaluw is effen bruin met een witte halsband en de witte buikzijde 
van de oeverzwaluw heeft een bruine borstband. De roep en de zang zijn schril. 

oeverzwaluw: Dinteloord, Aartselaar, Reek en Cuijk (4). 
oeverzwalm: Roosendaal, Veerle en Kumtich (3). 
oeverzwalling: Gemert. 
kantzwalver (kantzwolver): Diest. 
kantzwalling: Geldrop. 
dijkzwalm (dijkzwolm): Coirle. 
klipzwalm: freq. in het westen van het Bar., zeldz. Mark (7). 
aardezwalm (ook aardezwolm): Lubbeek en Kerkom (2). 
grondzwaluw: Turnhout. 
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grondzwalm: freq. in het westen van het Bar., zeldz. Mark., ook in Lier (8). 
zandzwaluw: Turnhout. 
zandzwalf (zandzwelf): Vierlmgsbeek 
zandzwalmpje (zandzwalmke): Turnhout. 
zandzwalling: Geldrop en Deurne in de Peel (2). 
zandputzwalm: Boutersem. 
putzwaluw: Niel. 
maaszwaluw: Cuijk. 
rotszwaluw: Turnhout. 
steenzwalm (ook steenzwolm): Retie, Baal en Lubbeek (3). 
kotzwaluw: Turnhout. 
kotzwalm: Antwerps Wb. 3. 
jodenzwaluw: Drunen. 
zwaluw: Nieuwkuijk. 
zwalm (ook zwolm): Lillo, Everberg en Herent (3). 
zwalling: Gemert. 
bruintje: Wommelgem. 

OEVERZWALUW 
Totaal aantal opgaven: 50 
Totaal aantal woordtypen: 26 
Meest frequente woordtype: grondzwalm: 8 

Voor de oeverzwaluw staan veel minder gegevens ter beschikking; de vogel is veel minder 
bekend. Het artikel is gevormd uit slechts 50 opgaven. Gegevens van de enquête DC 18, een 
vragenlijst van de Dialectencomissie van de KNAW te Amsterdam uit 1950, waarin een 
vraag 13c naar overige (naast huis- en boerenzwaluw) zwaluwsoorten is gesteld, zijn 
geïntegreerd in het materiaal, ook bij de gierzwaluw en de nachtzwaluw, maar natuurlijk 
alleen wanneer duidelijk is aangegeven welke vogelsoort is bedoeld. 

De primaire naam is vijf keer opgegeven. De overige volksnamen luiden grondzwaluw, 
klipzwaluw (bij vraag 13 c werd deze naam ook een keer gegeven zonder de vermelding 
welke soort ermee wordt bedoeld voor Genderen), zandzwaluw (bij vraag 13 c werd deze 
naam gegeven maar zonder de vermelding dat de oeverzwaluw bedoeld is, voor Asten en 
Geldrop), zandputzwaluw, putzwaluw, rotszwaluw, kotzwaluw (kot in de betekenis van "huis, 
schuur" of zou er een verband te leggen zijn met het Duitse Kot, "modder1"'), grondzwaluw, 
kantzwaluw en dijkzwaluw. Allen hebben de broedplaats als benoemingsmotief. Dat geldt ook 
voor oeverzwaluw, de Standaardnederlandse naam die 8 keer verspreid over het hele 
Brabantse gebied werd genoemd en misschien ook voor steenzwaluw. Bruintje is de enige 
benaming die met met zwaluw gevormd is. 

LIJST 6.4 

Heteroniemen voor de gierzwaluw 

4. De gierzwaluwenfamilie wordt niet tot de orde van de zangvogels gerekend, maar tot de 
orde apodiformes, waar ook de kohbn's bij horen. De in Nederland en België voorkomende 
gierzwaluw, apus apus, lijkt veel op een zwaluw, maar is het dus met. Hij is een geweldige 
vlieger, getuige het volgende citaat: "hij eet, drinkt, slaapt en paart al vliegend", uit Perrins 
(1991: 192). Acrobatisch vangt hij insecten, en achtervolgt soortgenoten met schrille, 
gierende kreten. Hij is dof zwartbrum en heeft sikkelvormige vleugels. Hij is 14 tot 16 cm 
lang. De staart is gevorkt en hij heeft een korte snavel met een enorme mondopemng. Ook 
de gewoonte om met mooi weer het luchtruim te kiezen (en aldus de lente te voorspellen) 
heeft 
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de gierzwaluw gemeen met de 'echte' zwaluwen De gierzwaluw is oorspronkelijk een 
bewoner van rotsachtige gebieden, maar hij is al minstens een eeuw een broedvogel in 
stadskernen, in feite kunstmatige rotsformaties 
(Zie kaart ) 

gierzwaluw: Nieuwkuijk, Roosendaal, Aartselaar, Reek, Cuijk, Haps, Budel en Everberg (9) 
gierzwalm (ook gierzwolm, gierzwuim) freq Mark en in het westen van het Bar, zeldz 
Tilb en Zuiderkemp , ook m Retie, Steenhuffel en Kumtich (18) 
gierzwalling: Gemert (3) 
gier: Tilburg 
schreekzwaluw (skreekzwaluw) Vorstenbosch 
scheerzwalm: freq in het westen van het Bar, zeldz Mark (7) 
steenzwaluw: zeldz Antw , ook in Dinteloord, Arendonk, Wechelderzande, Oeiegem en 
Boekei, Ν -Antwerps Wb (10) 
steenzwalm (ook steenzwelm, steenzwolm, steenzwulm) freq Kemp , ook in Lillo, Meerie, 
Sterrebeek, Boutersem en Tienen, Antwerps Wb 1 (19) 
steenzwamel: Wommelgem en Ranst (2) 
steenzwalver (steensweiver) Rummen 
steenzwats: Turnhout 
torenzwaluw: Gilze-Rijen 
torenzwalm: Gilze-Rijen 
kerkzwalling: Deurne 
stadszwalm: Vosselaar 
panzwaluw: Huisselmg 
grote zwalm (ook grote zwolm) Lubbeek en Kerkom (2) 
zwaluw: Drunen en Tilburg (2) 
zwalm (zwolm) Tilburg, Droeshout, Opwijk, Boortmeerbeek en Leuven (5) 
zwalver (zwolver) Diest 
anker: Turnhout 
ankertje: Antwerpen 
schreeuwer: Aarschot 
krijter: Heverlee 
steenkrijter: Oosterhout 
pieper: Boom 
zwier: Berkel 

GIERZWALUW 
Totaal aantal opgaven 94 
Totaal aantal woordtypen 2 7 
Meest frequente woordtype steenzwalm 1 9 
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gierzwaluw (Brabant) 

Ook de gierzwaluw wordt zelden zwaluw genoemd, θ van de 94 keer. De naam gierzwaluw, -
zwalm of -zwallmg kreeg hij 30 maal, waarvan 3 maal voor Gemert Voorts heet hij 
scheerzwaluw (waarschijnlijk naar zijn vlucht, maar scheer zou ook naar de "schaarvormige" 
staart kunnen verwijzen), steenzwaluw, steenzwats, panzwaluw, kerkzwaluw en 
schreekzwaluw naar het geluid. Grote zwaluw is vreemd, want de gierzwaluw is kleiner dan 
de boerenzwaluw, en slechts een fractie groter dan de huiszwaluw. Zijn vleugels zijn wel wat 
imposanter en aangezien hij voornamelijk als vliegende vogel zal worden waargenomen kan 
dat een verklaring zijn. Tenslotte werden nog zwier, anker, ankertje (het vliegbeeld is het 
benoemingsmotief), pieper, schreeuwer, krijter en steenkrijter (met de roep als 
benoemingsmotief) genoemd. 

De samenstellingen met steen verwijzen waarschijnlijk naar de broedplaats (vroeger rotsen, 
nu gebouwen), maar we verwijzen ook naar paragraaf 7.2 waar een andere mogelijkheid aan 
de orde komt 2. 
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LIJST 6.5 

Heteroniemen voor de nachtzwaluw 

5 De nachtzwaluw (capnmulgus europaeus) is net als de gierzwaluw geen echte zwaluw, en 
ook geen zangvogel HIJ is m West-Europa de enige vertegenwoordiger van de familie van de 
nachtzwaluwen (capnmulgidae) en die hoort bij de orde van de caprimulgiformes. De staart is 
met gevorkt, de bek wel kort met een grote mondopening. De nachtzwaluw, 27 cm lang, 
heeft een goede schutkleur, om overdag op de grond te kunnen rusten, 's Nachts jaagt hij op 
motten, altijd in de vlucht De zang is een monotoon snorren. Het is een zeldzame 
heidevogel 
(Zie kaart ) 

nachtzwaluw: Nieuwkuijk, Moergestel, Volkel, Gemert, Cuijk en Budel; N.-Antwerps Wb. (7). 
nachtzwalm (ook nachtzwolm, nachtzwulm). zeldz. Zuiderkemp , ook in Roosendaal, 
Turnhout, St-Amands, Kapelle-op-den-Bos, Wezemaal en Kumtich (9). 
nachtzwalling (ook nachtzwelling) zeldz. Peell., ook in Gemert en Geldrop (5). 
zwaluw: Veghel en Cuijk (2) 
zwalm: (ook zwelm, zwolm) Huijbergen, Pamel, Leuven, Ovenjse en Tienen (5) 
zwalver (zwolver) Diest. 
nachtraaf: Turnhout (2). 
nachtschade (nachtschaai). Turnhout en Arendonk (2). 
nachtschaak: Turnhout. 
nachtschaar: Turnhout. 
avondschaar: Turnhout. 
kikvorsnachtegaal: Oirschot. 
paduil: Goirle. 
vliegende pad: verspr. Peell., ook in Oisterwijk en Blauwberg (7) 
dwaasvogel: Antwerps Wb. 1. 
geitenmelker (ook geitemulker)- freq. Zuiderkemp., zeldz. Oostnoordbr. en in het zuiden 
van het Antw., ook in Oosterhout, Gilze-Rijen, Lubbeek en Boutersem (26). 
pieper: Den Düngen. 
ratelaar: freq. in het westen van het Bar., ook in Oudenbosch en Standdaarbuiten (7) 
heiratelaar: Drunen. 
motocyclette (motseklet): Turnhout. 
mottenpakker: Vorselaar. 
mottenvanger: Edegem. 

NACHTZWALUW 
Totaal aantal opgaven: 84 
Totaal aantal woordtypen: 22 
Meest frequente woordtype: geitenmelker: 26 
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nachtzwaluw (Brabant) 

Onder de 84 opgegeven namen voor de nachtzwaluw bevindt zich 8 keer zwaluw, zwalm, 
zwalver, en 21 keer nachtzwaluw, -zwalm of -zwalhng. Bij 3 van die 8 invullingen is de 
nachtzwaluw de enige vogel die met de generieke term benoemd is; in de andere gevallen 
deelt de nachtzwaluw de generieke term met de boerenzwaluw en meestal nog een andere 
soort. 

Onder de 55 overige opgaven bevindt zich geen enkele samenstelling met zwaluw (met 
uitzondering van het al genoemde nachtzwaluW). Het proces van samenstellen met zwaluw, 
dat bij de huis-, gier- en oeverzwaluw zo frequent is gebleken, stokt hier dus. Wel zijn er 
andere samenstellingen waarin het nachtelijk leven van de nachtzwaluw tot uitdrukking komt: 
nachtschaar, avondschaar, nachtschaak (letterlijk "nachtrover"), nachtschade en nachtraaf. 
Het is de vraag of met het tweede deel van nachtschade "schaduw" of "schade, nadeel" 
wordt bedoeld; Suolahti (1909: 19) laat zien dat beide mogelijk zijn voor de dialecten van 
het Duits. Het woordtype nachtraaf is volgens Suolahti (1909: 18) een leenvertaling van het 
Grieks-Latijnse bijbelwoord nocticorax dat oorspronkelijk de nachtreiger of kwak benoemde 
(die tegenwoordig nog nycticorax als wetenschappelijke benaming draagt). De zojuist 
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genoemde samenstellingen waarin het nachtelijk leven van de nachtzwaluw tot uitdrukking 
komt, zijn allemaal afkomstig van één respondent uit Turnhout. De naam nachtraaf is tevens 
door een tweede invuller uit die stad opgegeven en nachtschade werd ook door de invuller 
voor Arendonk opgegeven. De volgende namen hebben indirect ook betrekking op de nacht: 
kikvorsnachtegaal en paduil, maar tevens op de oppervlakkige gelijkenis met padden en 
kikkers (de stompe kop met grote muil en het snorrende geluid), net als vliegende pad. Naar 
dat snorrende geluid wordt de nachtzwaluw (hei)ratelaar genoemd en ook motocyclette uit 
Turnhout verwijst daarnaar Deze opgave is een goed voorbeeld van een gebruikerspecifieke 
benaming, want alleen uit de context zal men kunnen opmaken dat er een nachtzwaluw 
aangeduid wordt. Het is dan ook met voor mets een unicum. Mottenpakker en -vanger 
verwijzen naar het voedsel van de nachtzwaluw. 

De naam geitenmelker is de meest algemene en verspreide van de dialectwoorden van de 
nachtzwaluw. Deze naam berust op een oud bijgeloof (al te vinden bij Plimus m diens Histona 
Naturalis) dat de nachtzwaluw 's nachts de melk uit de uiers van geiten kwam zuigen, die 
vervolgens geen melk meer gaven of zelfs blind werden. Nachtzwaluwen komen misschien 
wel eens in stallen, om op de vele insecten die door vee worden aangetrokken te jagen, en 
dat zou de aanleiding van dit volksgeloof kunnen zijn. Ook de Latijnse naam caprimulgus 
betekent "geitenmelker", net als het Duitse Ziegenmelker en volksnamen in tal van andere 
talen. Het woordtype geitenmelker is in het Brabantse gebied geen streekgebonden 
volksnaam, maar een "zwervende" volksnaam (Swanenberg 1997: 72-73); zulke benamingen 
hebben vaak een benoemingsmotief dat minder gemakkelijk te achterhalen is, in tegenstelling 
tot bijv. mottenvanger dat zeer streekgebonden is. Mogelijk is geitenmelker het eerst in 
gebruik genomen door een taaigebruikersgroep die Latijn kende, in een 'ethnoscientific' 
context, zoals nachtraaf aan het Grieks-Latijnse bijbelwoord nocticorax is te danken. Zo'n 
naam heeft vermoedelijk een tijdlang bestaan naast de naam nachtzwaluw, maar werd 
verdrongen door die naam toen de wetenschap er behoefte aan kreeg om één officiële naam 
per vogel te hebben. In 1930 noemt Van Oort geitenmelker nog als officiële naam van de 
nachtzwaluw, terwijl hij nachtzwaluw als volksnaam voor die vogel opneemt. Geitenmelker is 
dan geen oorspronkelijk dialectwoord, maar is als leenwoord of op grond van de bijbehorende 
fabel in het dialect doorgedrongen en het had oorspronkelijk een mm of meer standaardtahge 
status. 

Uit de verzameling van volksnamen voor de nachtzwaluw blijkt dat de vogel vrij weinig 
zwaluw wordt genoemd. Zwaluw-samenstellingen zijn er met, met uitzondering van de naam 
nachtzwaluw, die ook de Standaardnederlandse benaming is. Dit kan er op duiden dat de 
nachtzwaluw in de etnobiologie vrijwel geheel met tot het etnogenus "zwaluw" wordt 
gerekend. Ook in andere talen heeft de nachtzwaluw geen naam met zwaluw erin gekregen; 
het Nederlands is daarin een buitenbeentje. Zo heet de nachtzwaluw in het Frans engoulevent 
("wmdhapper", verwijzend naar de grote muil) of tette-chèvre (een volksnaam die 
"geitenmelker" betekent) en in het Engels nightjar (klanknabootsend, vgl. Turnhouts 
nachtschaaή of goatowl (een volksnaam die letterlijk "geituil" betekent). In het Fries heet hij 
deislieper, dat "dagslaper" betekent, en niet "dijslaper" zoals wordt gesuggereerd door Blok 
en ter Stege (1995; 153: "Soms ook ligt hij te slapen op een dikke boomtak, het lichaam 
lichtelijk zijdelings gedraaid. De Friese naam Deislieper brengt dat tot uitdrukking."), in het 
Deens natravn, het Noors nattravn ("nachtraaf") en in het Zweeds tenslotte nattskaerra, dat 
weer doet denken aan het Turnhoutse nachtschaar. Suolahti (1909: 17-20) noemt in zijn 
lange reeks Duitse volksnamen voor de nachtzwaluw alleen maar Nachtschwalbe voor 
Beieren. Waarom werd deze vogel in de Brabantse dialecten dan toch nachtzwaluw 
genoemd? Het is duidelijk dat de Standaardnederlandse naam van de onderzochte vogels wel 
telkens voorkomt m onze gegevens (maar dan wel in de fonetische variant van het 
betreffend dialect). De vraag is waarom deze vogel in het Standaardnederlands nachtzwaluw 
wordt genoemd. Waarschijnlijk is er sprake van een benaming die minder subcategoriserend is 
(zie paragraaf 2.2.2). Een nachtzwaluw roept een bepaalde associatie met de zwaluw op, 
maar die is vaak niet zo sterk dat de vogel als een soort van zwaluw beschouwd wordt. In de 
etnobiologische nomenclatuur is nachtzwaluw een minder secundaire naam, dan bijv. 
steenzwaluw. Het gegeven dat de nachtzwaluw behalve deze naam geen andere met zwaluw 
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samengestelde namen krijgt is een symptoom van die classificatie. Daarentegen is bijv. 
steenzwaluw een secundaire naam, de naam van een etnospecies bij het etnogenus zwaluw, 
dat nog allerlei andere met zwaluw samengestelde namen krijgen kan. 
De gierzwaluw, die zoals gezegd net als de nachtzwaluw in de biologische classificatie 
mijlenver afstaat van de zwaluwen, wordt m tegenstelling tot de nachtzwaluw wel vaak met 
zwaluw of een samenstelling met zwaluw aangeduid. Om precies te zijn gebeurde dat maar θ 
van de 94 keer niet, en alle 8 opgaven zijn unica. In Brabantse dialecten heet de gierzwaluw 
dus vrijwel steeds -zwaluw, en dat is een aanwijzing dat de gierzwaluw in etnobiologische zin 
tot de zwaluwen behoort. 

MODEL 6.1 

De biologische classificatie 

dieren 
\ 
gewervelden 

\ 
vogels 
/ \ 

passeriformes (zangvogels) apodiformes 
/ \ 

zwaluwen gierzwaluwen 
/ \ \ 
hirundo delichon apus 
/ \ \ 

boerenzwaluw huiszwaluw gierzwaluw 

MODEL 6.2 

De etnobiologische classificatie 

Rijk: dieren 
\ 

Etnoclassis: vogels 
\ 

Etnogenus: zwaluw 
/ / \ 

Etnospecies: boerenzwaluw huiszwaluw gierzwaluw 

Ook in het Fries is de gierzwaluw een zwaluw, namelijk toerswel (dat letterlijk "torenzwaluw" 
betekent), maar in het Engels heet hij sw/YHegenover swallow dat "boerenzwaluw" betekent 
(huis- en oeverzwaluw heten house martin en sand martin). In het Duits heet de gierzwaluw 
(Mauer)segler tegenover Schwalbe voor zwaluw, maar veel Duitse volksnamen voor de 
gierzwaluw zijn samengesteld met Schwalbe, zie Suolahti (1909: 20-22), die daar bovendien 
het volgende stelt: "Die Mauersegler, die nur ein geübtes Auge im Fluge von den Schwalben 
unterscheidet, werden meistens als Schwalben bezeignet. "(1909: 20). Het Frans heeft 
martinet (gierzwaluw) tegenover hirondelle (de drie zwaluwen), terwijl in het Engels martin 
weer gebruikt wordt voor "zwaluw". De Zweden hebben ladusvala (boerenzwaluw, lada 
betekent "stal"), hussvala (huiszwaluw), backsvala (backe betekent "heuvel", voor de 
oeverzwaluw) en zowel tornsvala als tornseglara (de gierzwaluw, letterlijk "torenzwaluw" of 
"torenzeiler"). De Denen zeggen landsvale (boerenzwaluw, land is gewoon "land"), bysvale 
(huiszwaluw, letterlijk "stadzwaluw"), digesvale (dige betekent "sloot", voor de 
oeverzwaluw) en mursejler (gierzwaluw, letterlijk "muurzeiler" zoals het 

Regnum: 

Fylum: 

Classis: 

Ordo: 

Famiha: 

Genus: 

Species: 
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Duits Mauersegler kent). De Noren hebben tenslotte saksesvale (boerenzwaluw, sakse is 
"schaar"), taksvale (voor de huiszwaluw, letterlijk "dakzwaluw"), sandsvale (oeverzwaluw, 
lett. "zandzwaluw") en tarnsvale (gierzwaluw, tarn is "toren") 3. Gierzwaluwen krijgen dus 
ook in andere Europese talen vaak zwaluw-namen, hoewel de druk van de biologische 
wetenschap al heeft bewerkstelligd dat de standaardtalige namen ook vaak onderscheid 
maken tussen zwaluwen en gierzwaluwen, zoals dit tekstfragment laat zien: 

In 197Θ, Svenges Ornitologiska Forenmg (SOF), the ornithological association of Sweden, 
proposed the exchange of tornsvala, the old word denoting swift (Apus apus), for 
tornseglare. The reason for this was that the swift is not a swallow as the old denotation 
suggests The proposal was very much discussed. (Larsson 1990: 83) 

In de etnobiologische classificatie die aan de basis ligt van Brabantse vogelnaamgeving is de 
gierzwaluw lid van de groep zwaluwen, en als men van zwaluw op het niveau van het 
etnogenus spreekt, kan men een gierzwaluw bedoelen, of men kan nader specificeren door 
met zwaluw samen te stellen. Bij het onderzoek naar etnobiologische classificatie bij de 
Mexicaanse Tzeltal-mdianen door Hunn vinden we ook de biologische grondslag voor een 
conceptueel complex van zwaluwen en gierzwaluwen: 

SWIFT-SWALLOW COMPLEX. These two unrelated families are considered to be shoyetik 
'associates' (...). Members of these two families are superficially similar due to convergent 
adaptions to an aerial existence. (Hunn 1977: 162) 

De uiterlijke gelijkenis en het overeenkomstige gedrag van zwaluwen en gierzwaluwen zijn de 
reden van de etnobiologische clustering van beide vogelfamihes 4. 

6.3 Benamingstypen 

In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de heteroniemen uit de vijf artikels van paragraaf 
6.2 kunnen worden onderverdeeld in benamingstypen, zoals die zijn voorgesteld m paragraaf 
2.2.3. Eerst komt evenwel de verdeling van de primaire naam over de vijf verschillende 
begrippen aan de orde. Daartoe worden de relatieve frequenties met elkaar vergeleken. 

In tabel 6.1 zijn in de eerste kolom de relatieve frequenties van de zwa/uw^opgaven (inclusief 
de varianten zoals zwalver, zwalm en zwallmg) ten opzichte van de andere opgaven per 
referent (dat is dus een deel van de onomasiologische variatie) berekend; daarmee wordt de 
verhouding weergegeven tussen de trefwoord-frequentie van de primaire naam en het totale 
aantal opgaven per begrip. 

In de derde kolom staan de relatieve frequenties voor de semasiologische variatie van de 
primaire naam zwaluw, inclusief de varianten zoals zwalm, zwallmg of zwalver. Daarmee wordt 
de verhouding weergegeven tussen de trefwoord-frequentie van de primaire naam als naam 
voor een begrip en het totaal aantal opgaven van die primaire naam. 

TABEL 6.1 

De relatieve frequenties van de primaire naam bij de zwaluwen 
onomasiologisch semasiologisch (298 opg.) 

% η 

Boerenzwaluw (285 opg.): 85.61 244 
Huiszwaluw (136 opg ): 24 26 33 
Oeverzwaluw (50 opg )· 10 00 5 
Gierzwaluw (94 opg.): 8.51 8 
Nachtzwaluw (84 opg.): 9.52 8 

De boerenzwaluw is veruit de hoogst scorende in beide berekeningen. Op een totaal van 285 
opgaven van dialectwoorden die "boerenzwaluw" betekenen, zijn er 244 van het type van de 
primaire naam (bijna 86%). Op een totaal van 298 opgaven die zwaluw luiden in alle enquête-
gegevens is de boerenzwaluw ook veruit het vaakst de referent (244 keer resulteert in bijna 
82%). De waarden zijn erg hoog, hetgeen een getalsmatige aanwijzing is voor de 

% 
81.88 
11.07 

1.68 
2.68 
2.68 

η 

2 4 4 

3 3 
5 
8 
8 
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veronderstelling dat de boerenzwaluw de meest gewone zwaluw, het prototype, is. De 
huiszwaluw is een goede tweede. De oeverzwaluw scoort in de eerste kolom iets hoger dan 
de laatste twee vogels; zijn lage score bij de semasiologische variatie moet in verband 
gebracht worden met het lage aantal opgaven in totaal (50, de oeverzwaluw is een vrij 
onbekende vogel m Brabant). 

Voor de drie 'echte' zwaluwen geldt dat de boerenzwaluw met afstand de meest gewone is. 
HIJ wordt bijna telkens met de primaire simplex naam aangeduid. Dat is een aanwijzing dat 
hij het prototype van de verzameling zwaluwen is; het is ongebruikelijk om hem met een 
samenstelling nader aan te duiden. Goossenaerts (1956-58) schrijft s.v. zwaluw, op blz 917: 
"De bekende, uiterst nuttige vogel, Hirundo rustica, de Boerenzwaluw. Te K(almthout J.S.) 
komen naast die ook elders (verui f) meest voorkomende zwaluw, tevens het witgatje en 
ook wel de steenzwaluw voor." De steenzwaluw blijkt de gierzwaluw te zijn, en het witgatje 
de huiszwaluw, zoals te verwachten is op grond van de heteromemenlijsten van paragraaf 
6.2. De nachtzwaluw wordt dus met onder zwaluw vermeld, maar vormt zelf wel een lemma 
bij Goossenaerts. 

Vervolgens passeren in tabel 6.2 ook de andere benammgstypen de revue. De relatieve 
frequenties voor alle typen benamingen zijn gegroepeerd per vogelsoort. 

TABEL 6.2 

Relatieve frequenties van benammgstypen bij de zwaluwen 

Huiszwaluw Oeverzwaluw Gierzwaluw Nachtzwaluw 
(n=136) (n=50) (n=94) (n=84) 

24 26 10 00 

30.15 
1 47 
5.15 

38.98 90.00 

De huiszwaluw, de oeverzwaluw en de gierzwaluw hebben benamingstype 6 als best scorend 
type, de boerenzwaluw scoort het hoogst bij type 1a (de generieke term) en heeft 
benamingstype 6 als tweede type. Personificaties zoals nonnetje hebben als tweede 
gescoord bij de huiszwaluw en dat gegeven is eigenlijk de enige grote uitzondering bij de 
benoeming van de eerste vier vogelsoorten uit deze tabel op het verwachte 
naamgevmgspatroon van paragraaf 2.2.3. De cijfers geven duidelijke aanwijzingen dat het 
hier leden van de categorie "zwaluw" betreft. De relatieve frequenties laten zien hoe de 
interne verhoudingen tussen de leden zijn. 

Tot de benamingen voor de verschillende soorten zwaluwen behoren geen echte 
onomatopeeën, maar er zijn wel afleidingen met een klanknabootsend of -aanduidend 
element (te weten pieper en krijter bij de gierzwaluw) Het woordtype pieper is behandeld als 
een klanknabootsende naam met een suffix. Het is dus niet behandeld als een naam die 
refereert aan de piepers (vogels van het geslacht anthus die een beetje op leeuweriken 
lijken) omdat een gierzwaluw in geen enkel opzicht op een pieper lijkt en denkelijk niet zo 
genoemd zal zijn om hem te classificeren als een soort van pieper of omdat er een uiterlijke 
overeenkomst is met de piepers. Het woordtype gier (voor "huiszwaluw") is bij type 6a 
ondergebracht want het komt ook als determinans voor in gierzwaluw, men kan er echter ook 
voor pleiten om het bij type 1c onder te brengen als afleiding van een klanknabootsend 

Benamingstype: 
1a(ziva/uiv) 
1b 
2 
3 
4 
5 
6(x-zwaluWi 
6(x-anders) 

Boerenzwaluw 
(n=285) 

85.61 
0.35 

0.70 

13.33 

8 52 
4.26 

2 13 

84.04 
1 06 

9 52 
9 52 
1.19 

38.09 
13 09 

25 00 
3.57 
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verbum (aangezien het een eenmalige opgave betreft, zouden de percentages er nauwelijks 
door beïnvloed worden). 

De scores van de nachtzwaluw zijn duidelijk anders verdeeld want door de hoge frequentie 
van geitenmelker is benamingstype 3 het meest frequent (daarnaast horen ook 
motocyclette, mottenpakker, mottenvanger, nachtschade en nachtschaak bij type 3) De 
Standaardnederlandse term zorgt er voor dat type 6 nog tot de tweede plaats reikt (zoals 
gezegd zijn er geen andere samenstellingen dan nachtzwaluw die de betreffende vogel 
benoemen). In paragraaf 6.2 is geopperd dat nachtzwaluw oorspronkelijk een geval van 
benamingstype 4, een metafoor, kan zijn. Dan zou men de score van die term bij die van 
benamingstype 4 kunnen optellen, dan bedraagt deze 38.09, dezelfde score als we voor 
benamingstype 3 hebben gevonden. Onder type 4 bevinden zich verder vliegende pad, 
kikvorsnachtegaal, nachtraaf en paduil. 

Uit deze gegevens kan de veronderstelling worden afgeleid dat in de etnobiologische 
classificatie de etnogenerieke rang van zwaluw overkoepelend is voor tenminste vier 
vogelsoorten en een enkele keer komt daar de nachtzwaluw als vijfde bij. Dat komt m de 
volksnamen tot uitdrukking doordat de boerenzwaluw heel vaak de simplexnaam zwaluw 
krijgt, en de anderen krijgen vaak secundaire namen, samenstellingen met zwaluw. Wanneer 
een dialectspreker met erg deskundig is op het gebied van vogelnamen kan de naam zwaluw 
worden toepgepast op tenminste die vier vogelsoorten. Heeft de spreker veel verstand van 
vogels, dan heeft hij de beschikking over samenstellingen met zwaluw om de vier soorten te 
onderscheiden van elkaar, eventueel de boerenzwaluw, het prototype, benoemend met 
zwaluw. De nachtzwaluw krijgt vaker een heel andere naam, hetgeen een aanwijzing kan zijn 
dat hij zelden tot dezelfde groep wordt gerekend. Interessant is dus dat de etnobiologische 
rang van etnogenus niet alleen de drie 'echte' zwaluwen schijnt te bevatten maar ook de 
gierzwaluw, een vogel die volgens de wetenschap (de biologische rangschikking) in het 
geheel niet verwant is met de zwaluwen. De nachtzwaluw, die in het Standaardnederlands 
ook een zwaluw-element in de naam heeft, wordt in de etnobiologische nomenclauur echter 
met of nauwelijks als zwaluw benoemd. Ondanks enkele uiterlijke overeenkomsten is 
schijnbaar toch niet voldaan aan de criteria om als zwaluw te worden beschouwd. Het wel of 
met voorkomen van zwa/uw-samenstellmgen is het onderscheid tussen de nachtzwaluw en de 
gierzwaluw dat een aanwijzing vormt dat de gierzwaluw etnobiologisch gezien wel als 
zwaluwsoort wordt aangemerkt en de nachtzwaluw met. Andere benoemingsmotieven dan 
het nachtelijk leven kunnen met in aanmerking komen voor benoeming van de nachtzwaluw 
met een secundaire naam: 'ratelzwaluw, "kikvorszwaluw, 'heizwaluw. Het ontbreken van 
zulke secundaire namen kan een aanleiding zijn om de hypothese te vormen dat een 
nachtzwaluw niet als zwaluw beschouwd wordt. 

6.4 Benoemingsmotieven 

De heteronymie wordt in deze paragraaf geanalyseerd door de benoemingsmotieven van de 
vogelnamen uit paragraaf 6.2 te ordenen en hun onderlinge verhouding te bepalen, op 
dezelfde manier als dat is gebeurd voor de leeuweriken en de lijsters m de paragrafen 4.4 en 
5.4. Semantische verschillen worden aan de orde gesteld door middel van een analyse van de 
kenmerken van de vijf vogelsoorten die in dit hoofdstuk behandeld worden. 

Eerst geven we weer een label aan de kenmerken die van belang zijn, waarbij de keuze 
gebaseerd is op de benoemingsmotieven. 

LIJST 6.6 

Kenmerken van de verschillende zwaluwsoorten 

A. kleur: 
1. overwegend zwart met een witte buikzijde 
2. bruin 
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B. biotoop/broedplaats/nestmatenaal: 
1. broedt in de buurt van mensen, bouwt het nest tegen de muur onder het dak 
2. nestmateriaal is modder 
3. broedt bij het water, graaft een hol om het nest in te bouwen 

C. geluid: 
1. hoge schrille toon: gieren 
2. lage toon: snorren 

D. vlucht/vliegbeeld/uiterhjk: 
1. scherende, zwierende vlucht 
2. vliegbeeld doet denken aan een anker 
3. lange gesplitste staartpennen 
4. uiterlijke gelijkenis met kikker of pad 

E. dag- of nachtdier: 
1. nachtelijk leven, jacht op nachtelijke insecten en de daarmee verbonden 
geitenmelker-fabel. 
2. leeft bij daglicht 

F. grootte: 
1. klem 
2. groot 

De opvallende kenmerken van de boerenzwaluw zijn o.m. dat hij overwegend zwart is, maar 
een witte buikzijde heeft, dat hij in de buurt van mensen broedt en dat hij lange gesplitste 
staartpennen heeft. De eigenschap E2 is met gelexicaliseerd, omdat het een 
vanzelfsprekende eigenschap is (vgl. het verschil tussen trekvogels en Standvogels bij de 
lijsters in paragraaf 5.4). In lijst 6.7 zijn de volksnamen onderverdeeld naar hun 
benoemingsmotief. 

LIJST 6.7 

Heteroniemen van de zwaluwen geordend op benoemingsmotief 

BOERENZWALUW 

A1. kleur: nonnetje, patertje (2) 
B I . biotoop/broedplaats: boeren-, huis-, stalzwaluw (37) 
B2. nestmateriaal: aardzwaluw (1) 
D3. uiterlijk: steker ( 1 ) 
G.: de primaire naam zwaluw (244) 

HUISZWALUW 

A l . kleur: nonnetje, zustertje, masoeur-tje, witgatje, bonte zwaluw (49) 
B1. biotoop/broedplaats: huis-, kerk-, toren-, venster-, muur-, steen-, stad-, stal-, 
boerenzwaluw (39) 
B2. nestmatenaal: modderzwaluw ( 1 ) 
B3. biotoop/broedplaats: oeverzwaluw, waterzwaluw (4) 
C1. geluid: gier(zwaluw) (7) 
F l . grootte: kleine zwaluw ( 1 ) 
*: buiten beschouwing blijven snep en wilde geit, omdat het benoemingsmotief van die 
benamingen onzeker is (2). 
G.: zwaluw (33). 
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OEVERZWALUW 
A2 kleur brwntje ( 1 ) 
B1 biotoop/broedplaats rois-, steen-, kotzwaluw (6) 
B3 biotoop/broedplaats oever-, kant-, dijk-, klip-, maas-, put-, zandput-, zand-, grond-, 
aardezwaluw {aardzwaluw in de betekenis van boerenzwaluw refereert waarschijnlijk aan het 
bouwen van het nest uit aarde, aardezwaluw als naam voor de oeverzwaluw verwijst naar de 
bouw van het nest in een gang in de aarde) (37) 
* buiten beschouwing blijft jodenzwaluw 
G zwaluw (5) 

GIERZWALUW 

B1 biotoop/broedplaats toren-, kerk-, steen-, stad-, panzwaluw (38) 
C1 geluid gier-, schreekzwaluw, schreeuwer, (steen)krijter, pieper {36) 
D1 vlucht scheerzwaluw, zwier ( 8 ) 
D2 vliegbeeld anker {2) 
F2 grootte grote zwaluw {2) 
G zwaluw {Β) 

NACHTZWALUW 
C1 geluid pieper (1) 
C2 geluid motocyclette, (hei)ratelaar (9) 
D4 uiterlijk paduil, vliegende pad, kikvorsnachtegaal (9) 
E1 nachtvogel nachtzwaluw, -schaar, -schaak, avondschaar, geitenmelker, mottenpakker, -
vanger {56) 
' buiten beschouwing blijft dwaasvogel {1 ) 
G zwaluw {β) 

Benoemingsmotief B1 wordt door de boeren-, huis-, oever- en gierzwaluw gedeeld, alleen de 
nachtzwaluw heeft geen benamingen met dit benoemingsmotief Het enige 
benoemingsmotief dat de nachtzwaluw met de andere vier deelt is het gierende geluid, maar 
de opgave, het is er maar een, die daaraan refereert is twijfelachtig1 (die luidt pieper, maar 
een nachtzwaluw piept met, hij snort of ratelt) 

In tabel 6 3 zijn de relatieve frequenties van de benoemingsmotieven berekend, door het 
aantal opgaven van de benamingen die bij een bepaald benoemingsmotief zijn ondergebracht 
te delen door het totaal aantal opgaven voor de betreffende referent De resultaten zijn 
geordend per referent, dus per vogelsoort, met inbegrip van de generieke term en van de 
buiten beschouwing gebleven namen 
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A 1 : 
A2· 

B1 
B2 

B3 

C l 
C2: 

D l . 

D2. 
D3 

D4 

E1 

F l : 
F2 

α 
*: 

Relatieve frequent ies 

Boerenzwaluw 

(n=285) 

0 70 

12.9Θ 

0 35 

0 35 

85 61 

TABEL 6 . 3 

van benoemi 

Huiszwaluw 

(n=136) 
36.03 

2Θ.68 
0 74 

2.94 

5.15 

0 74 

24.26 

1.47 

masmotieven bii de zwaluwen 

Oeverzwali 

(n=50) 

2 00 
12.00 

74 00 

10 00 

2.00 

jw Gierzwaluw 

(n=94) 

40 43 

38.30 

8.51 

2 13 

2.13 

8.51 

Nachtzwaluw 

(n=84) 

1 19 

10 71 

10 71 

66 67 

9 52 

1.19 

Bij de boerenzwaluw is naast de generieke term alleen het benoemingsmotief "broedt in de 
buurt van mensen, bouwt het nest tegen de muur onder het dak" nog emgzins frequent. BIJ 
de huiszwaluw komt de generieke term op de derde plaats, voorafgegaan door kleur ("zwart
wit") en plaats ("broedt in de buurt van mensen, bouwt het nest tegen de muur onder het 
dak"). Alleen bij de huiszwaluw is kleur een frequent benoemingsmotief, vooral nonnetje en 
witgatje zijn veel voorkomende dialectwoorden. BIJ de oeverzwaluw komt de generieke term 
als derde, het benoemingsmotief dat refereert aan het broeden in holen is veruit het 
belangrijkste. Het benoemingsmotief dat betrekking heeft op het leefgebied en de 
broedplaats (B) is voor alle vogels frequent, behalve voor de nachtzwaluw, waarvoor het 
ontbreekt. Broedplaats en geluid ("gieren") zijn het belangrijkste benoemingsmotief bij de 
gierzwaluw, daarna komt de vlucht ("scheren"), welk kenmerk even hoog scoort als de 
generieke term. BIJ de nachtzwaluw vinden we op de eerste drie plaatsen 
benoemingsmotieven die we niet vonden bij de andere zwaluwen. Het nachtelijk leven is een 
goed verankerd benoemingsmotief: tweederde van alle opgaven refereren aan dat kenmerk. 
Dat is een getalsmatige aanduiding dat de nachtzwaluw als begrip een semantische structuur 
heeft die afwijkt van die van de andere vier vogels. 

Een enkele keer wordt aan sterns een met zwaluw samengestelde naam toegekend. Helaas 
zijn de gegevens van de dialectnamen van deze vogelsoort nogal schaars (de meeste sternen 
zijn vogels van open water en dat is er in Brabant met veel). De zwarte stern, een echte 
moerasvogel, wordt slootzwaluw in Coirle, waterzwaluw in Turnhout en zeezwaluw m 
Turnhout, Aartselaar, Droeshout en Opwijk genoemd. Voor Lillo en Dmteloord werd 
zeezwaluw vermoedelijk gegeven voor het visdiefje, een witte stern die op het eerste gezicht 
wat op een klem kokmeeuwtje lijkt. Waarschijnlijk zijn deze samenstellingen gevallen van 
metaforische benamingen die gevormd zijn door een 'onmogelijke eigenschap' te benoemen 
(de vogel lijkt op een zwaluw, maar dat is het met want het is een watervogel) op de wijze 
van zeekoe en vliegende pad. Het zijn denkelijk geen subcategoriserende samenstellingen, 
maar ze zijn gebaseerd op een gelijkenis met de zwaluwen (met name de wijze van vliegen en 
de gevorkte staart). 
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6.5 Individuele invullingen 

In deze paragraaf wordt een groot deel van het lexicale materiaal uit de heteroniemenlijsten 
van paragraaf 6.2 uitgesplitst De invullingen van vragenlijst Ν 9 worden weer ingedeeld naar 
het gevolgde benoemingssysteem, zoals dat ook gebeurde m de paragrafen 4.5 (voor de 
leeuweriken) en 5.5 (voor de lijsters). In deze paragraaf blijven de invullingen voor de 
nachtzwaluw buiten beschouwing omdat er naast nachtzwaluw en zwaluw geen benamingen 
voor die vogel zijn opgegeven die aansluiten bij de naamgeving van de andere vier vogels 
(hetgeen in de voorgaande paragrafen aan de orde gekomen is). 

In 5 van de 109 ingevulde vragenlijsten hanteren de informanten een benoemingssysteem 
met voor iedere zwaluwsoort een andere secundaire naam (S). In nog eens 5 gevallen sluit 
het gevolgde systeem daar dicht bij aan. De betreffende invullers zijn denkelijk deskundig op 
het terrein van de benoeming van zwaluwen. In tabel 6.4 is dit naamgevingspatroon getoond. 

TABEL 6.4 

Gedifferentieerde invullingen met een secundaire naam voor de boerenzwaluw 

boerenzwaluw 

S 

S/A 

S 
S/A 
S 

S 

hu 

S 

S 
A 

A 
S 
S 

iszwaluw oeverzwaluw 

S 

S 

S 
S 
S 

0 

gierzwaluw 

S 

S 

S 
S 
0 

S 

aantal invullers (n=10) 

5 Boutersem, Cuijk, 

Kumtich, Reek, 

Roosendaal-2 

1 Veerle 
1. Gemert 

1. Turnhout 
1 : Baal 

1: Herentals 

In tabel 6.5 is het tweede regelmatige patroon te vinden. Daarin worden ook secundaire 
namen gebruikt, behalve voor de boerenzwaluw, die met de primaire naam is aangeduid. Het 
patroon P-S-S-S komt niet voor, maar met een 0 of een of twee andere benamingen (A) zijn 
er 14 invullingen van dit type. 

TABEL 6.5 

Gedifferentieerde invullingen met een primaire naam voor de boerenzwaluw 

boerenzwaluw 

Ρ 

Ρ 
Ρ 

Ρ 

Ρ 
Ρ 

huiszwaluw 

Α 

Α 

Α 

S 

S 
A 

oeverzwaluw 

S 

S 
A 

0 

0 
0 

gierzwaluw 

S 

A 

S 

S 

A 

S 

aantal invullers (n=14) 

4: Aartselaar, Goirle, 

Oudenbosch e. o., Retie-2 

1: Turnhout-2 
1. Wommelgem 

3 Gemert-3, Sterrebeek, 

Vorstenbosch 
1: Berkel 

4: Boekel, Broechem, 
Geel-2, Westerlo 

In tabel 6.6 zijn de invullingen opgenomen die meer dan één 0 hebben of die Ρ hebben voor 
meer dan één vogelsoort. Daarin wordt een minder gespecificeerd systeem gebruikt. De 
invullers zijn waarschijnlijk wat minder deskundig op dit terrein. Het patroon sluit wel aan bij 
dat uit de vorige twee tabellen. 
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Globale inv 

boerenzwaluw 

Ρ 

Ρ 
Ρ 
Ρ 

Ρ 

Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 

P/S 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

s 
s 

'ullingen van 

huiszwaluw 

S 

S 

Ρ 
Ρ 
Ρ 

Ρ 
Ρ 
Α 

Α/Ρ 

Α 

S 

0 

0 

Ρ 

0 

S 

0 

TABEL 6 . 6 

regelmatige benoemingssvstemen bu de zwaluwen 

oeverzwaluw 

S 
Ρ 
Ρ 

S 

0 

0 
Ρ 
Ρ 

0 
0 

0 

S 
0 

0 

0 

0 
S 

gierzwaluw 

Ρ 

S 
S 

Ρ 

s 

Ρ 

0 

s 
s 
A 

0 

0 

S 

0 

Ρ 

0 

0 

aantal invullers (n=32) 

1: Diest 
1: Nieuwkuijk 

1· Lillo 
1. Drunen 

3. Oisterwijk, Roosendaal, 
Tienen 

2- Boortmeerbeek, Leuven-2 

1 Herent 
1: Everberg 

1 · Meerle 

1 · Heeverlee 

2· Kapelle-op-den-Bos, 
Pamel 
1: Dilbeek 

4: Budel-2, Haps, 

Herentals-2, Steenhuffel 

8: Budel, Den Dungen-2, 
Hoogerheide, Huijbergen, 
Middelrode, Reusel, 
Rijsbergen, Rosmalen 

1. Droeshout 
2. Drongelen, Nijnsel 

1 : Cuijk-2 

Van deze minder gedifferentieerde systemen is vooral het patroon met de primaire naam 
voor de boerenzwaluw en de huiszwaluw frequent, het komt θ maal voor. 

In tabel 6.7 zijn een drietal gedifferentieerde systemen opgenomen die een afwijkend 
patroon laten zien, aangezien de primaire naam alleen aan de huiszwaluw werd gegeven. 

TABEL 6.7 

Gedifferentieerde invullingen van onregelmatige systemen bij de zwaluwen 

boerenzwaluw huiszwaluw oeverzwaluw gierzwaluw aantal invullers (n=3) 

1: Dmteloord 
1 Geldrop 
1 Rummen 

Tabel 6.θ bevat een zestal invullingen die qua patroon goed te vergelijken zijn met de 
invullingen uit tabel 6.7, maar minder gedifferentieerd van aard zijn. Voor beide tabellen geldt 
trouwens dat er geen gebiedsvorming is aan te wijzen. 
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TABEL 6.8 

Globale invullingen van onregelmatige systemen bij de zwaluwen 

boerenzwaluw huiszwaluw oeverzwaluw gierzwaluw aantal invullers (n=6) 

S Ρ Ρ S 1: Gemert-2 

0 P/S 0 S 1 · Mol 
S Ρ 0 0 4: Boom, Roosendaal-3, 

St-Amands, Tilburg-2 

In tabel 6 9 zijn tenslotte de invullers te vinden die drie of zelfs vier lege plekken hebben 
gelaten. Zij kenden slechts één of zelfs geen dialectwoorden voor de verschillende soorten. 

TABEL 6.9 

Defectieve invullingen bij de zwaluwen 

boerenzwaluw huiszwaluw oeverzwaluw gierzwaluw aantal invullers (n=43) 

Ρ 0 0 0 21: Aarle-Rixtel, Breugel, 
Dongen, Den Düngen,Heesch, 
Helmond, Leuven, Liempde, 
Lierop, Mechelen-2, Mierlo, 
Meerle-2, Moergestel, 
Retie, Schaijk, St-Anthonis, 
Tilburg, Volkei, Wanroij, 
Wezemaal, Woudrichem 

S 0 0 0 2: Deurne, Geel 
0 S 0 0 2 Asten-2, Boxmeer 
0 0 S 0 1. Geldrop-2 
0 A 0 0 2- Leende, Tisselt 
0 0 0 0 15' Asten, Bladel, Balen, 

Best, Lot, Ovenjse, 
Steenbergen, Kontich, 
Hoogerheide-2, Oirschot, 
Lier, Mechelen, Udenhout, 
Veghel, Wanroij-2 

De groep invullers die vier leemtes lieten is erg groot in vergelijking met diezelfde groep bij de 
leeuweriken en de lijsters: ze bestaat uit 15 personen. Nog groter is de groep invullers die 
alleen de primaire naam gaven voor de boerenzwaluw: 21 mensen. 

In tabel 6.10 zijn de cumulatieven van de invullingen van Ν 9 weer berekend. 

TABEL 6.10 

Invullingen van Ν 9 voor de zwaluwen, geordend per begrip 

Gier 
Ρ 

s 
A 
0 

Boeren

es 
2 4 

2 
2 1 

Huis-
2 6 
21 
17 
4 7 

Oever-
5 

21 
1 

8 2 

5 
36 

3 
6 5 

Nachtzwaluw 
β 

19 
31 
53 
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Als het aantal onbeantwoorde vragen van Ν 9 wordt gerelateerd aan de percentages die de 
vier soorten scoorden op toekenning van de etnogenerieke term (zie tabel 6.1), zien we een 
duidelijk verband. De oeverzwaluw en de gierzwaluw hebben de meeste onbeantwoorde 
vragen en tevens het laagste aantal keer de etnogenerieke term. De boerenzwaluw scoort 
het hoogste voor de generieke term en heeft de minste onbeantwoorde vragen. Dat zijn 
twee aanwijzingen dat de boerenzwaluw centraal in dit woordveld staat. 

6.6. Geografische uitbreiding 

6.6.1 De Limburgse volksnamen van de zwaluwen 

In deze paragraaf komen de namen van de boerenzwaluw, de huiszwaluw, de gierzwaluw, de 
oeverzwaluw en de nachtzwaluw in de Limburgse dialecten aan de orde. 

In de Limburgse dialecten wordt de boerenzwaluw voornamelijk met de generieke term 
(zwaluw, zwalf, zwalg, zwalm, zwalver, zwalber, zwarbel etc ) benoemd en met 
samenstellingen met die term (boeren-, stal-, huis-, muur-, pot-, goot-, heregod-, grote, 
bruine, bloed-). Het Lommelse zwats komt ook in het Turnhoutse steenzwats ("gierzwaluw") 
voor (vergelijk ook sprats voor de spreeuw in Mol en spafs voor de mus in Turnhout) BIJ de 
benamingen voor de zwaluwen in de Brabantse dialecten komen samenstellingen met zwaluw 
of een variant daarvan als éérste lid met voor, maar m Limburg wel. zwaluwmannetje, 
zwegelmannetje, zwalmmeesQe), zwermmeesje, zwalmmus, zwegelmus, zwingelmus. Deze 
namen moeten geschaard worden bij de generieke termen: ze werden met alleen gegeven als 
benaming van de boerenzwaluw maar ook als naam voor de zwaluw in het algemeen (ze 
komen echter met voor als opgave voor een andere soort zwaluw dan de boerenzwaluw). Dat 
men de zwaluw zou classificeren als een soort mees of mus lijkt onwaarschijnlijk en dit zijn 
vermoedelijk geen subcategoriserende samenstellingen in die zin dat ze soorten van mussen 
of mezen aanduiden. Het woord mus schijnt in Limburgse dialecten wel een bredere 
betekenis "zangvogel m het algemeen" te kunnen hebben (Goossens 1988a: 14) Zangvogel, 
zoals voor de boerenzwaluw m Gutshoven werd ingevuld, kan alleen als zo'n algemene term 
opgevat worden, in de biologische wetenschap wordt de boerenzwaluw inderdaad als een 
zangvogel geclassificeerd. Letterlijk is de naam moeilijk met dit begrip te rijmen, de 
boerenzwaluw zingt met noemenswaardig. 

Ook de huiszwaluw wordt veelvuldig met de generieke term benoemd, en met 
woordgroepen of samenstellingen met die generieke term: huis-, burger-, stad-, steen-, stal-, 
boeren-, dak-, nonnetjes-, bloed-, roder-, heren-, aard-, bos-, gier-, scheer-, oever- en witte 
zwaluw. Er zijn geen samenstellingen van de generieke term als eerste lid en mannetje, mus 
of mees als tweede lid. De personificatie nonnetje komt ook voor in de Brabantse dialecten, 
en het Brabantse bahuvrihicompositum witgatje heeft in Limburg zijn vertegenwoordigers in 
witkont, witvot, witpensje, kwikstaart en melkstaartje. Duister blijven zijzaad (de opgave 
luidt ziezoat) en spraan (een naam voor de spreeuw) 

De oeverzwaluw wordt veel minder vaak met de generieke term aangeduid. Wel zijn er weer 
een hele reeks samenstellingen met die term: oever-, schoor-, strand-, zand-, water-, rivier-, 
zee-, maas-, aard-, grond-, holen-, klei-, berg-, steen-, kool-, pot-, brumzwaluw. Eén keer werd 
nog nonnetje gegeven. 

De gierzwaluw wordt ook minder met de generieke term aangeduid, maar er zijn wel weer 
vele samenstellingen mee gevormd: gier-, scheer-, toren-, kerk-, stads-, stal-, steen-, stern-, 
zee-, water-, rook-, zwier-, berg-, nacht-, grote en zwarte zwaluw. Zijn broedgedrag (in de 
natuur tussen rotsen, in cultuurlandschap op hoge gebouwen) zal geleid hebben tot 
steenbok. Schreeuwer is de enige afleiding met een verwijzing naar de roep, het woord komt 
ook in de gegevens voor Brabant maar één keer voor. Vreemd doet lijnzaad, de oude naam 
voor vlas, aan als gierzwaluwnaam (de opgave luidt leezaot en gaat vergezeld van de 
aantekening "misschien leegzaot "laagzitter"); het lijkt wat op het eveneens raadselachtige 
zijzaad dat voor de huiszwaluw werd gegeven. 
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De nachtzwaluw krijgt maar driemaal de generieke term, en behalve nachtzwaluw of een 
variant daarvan, zijn er slechts twee opgaven die een samenstelling met die term vormen 
steenzwalber en zandzwalber Geitenmelker is in Limburg minstens zo goed verspreid als m 
Brabant Nachtmelker moet door de vorige naam geïnspireerd zijn Het 'ratel'-element van 
nachtratel zit ook in het Brabantse (hei)ratelaar Een zekere gelijkenis met padden en kikkers 
die als benoemingsmotief geconstateerd werd bij enkele Brabantse benamingen is ook te zien 
in Limburg nachtpad, vliegende pad en boomkikker Nachtraaf en nachtuil zijn benamingen 
waarvan het tweede deel ook in samenstellingen onder de Brabantse volksnamen voorkomt 

Het patroon in de distributie van volksnamen van deze vijf vogels in de Limburgse dialecten 
is vergelijkbaar met dat in de Brabantse dialecten de boerenzwaluw krijgt vooral de 
generieke term en soms samenstellingen daarmee, de huiszwaluw krijgt daarnaast ook nog 
personificaties en bahuvnhicomposita die het zwart-witte verenkleed benadrukken, de 
oeverzwaluw wordt vooral met samenstellingen met -zwaluw of een variant benoemd en dat 
geldt ook voor de gierzwaluw De nachtzwaluw wordt maar zelden benoemd met zwaluw of 
een samenstelling daarmee, maar krijgt namen zoals geitenmelker, nachtratel, vliegende pad 
en nachtraaf Een van de belangrijkste verschillen tussen de Brabantse en Limburgse 
dialecten vormen de samenstellingen met zwaluw als eerste lid en met mus, mees of 
mannetje als tweede lid, die de boerenzwaluw benoemen Verder zijn de 
benoemingsmotieven "heilig, geluk brengend" en "rode kleur" alleen te vinden in Limburg 
resp heregod-, herenzwaluw en bloed-, roderzwaluw De namen zijn zowel bij de boeren- als 
de huiszwaluw te vinden, alhoewel alleen de eerste een rode keel en voorhoofd heeft Het 
gegeven dat de zwaluw als een heilige of geluk brengende vogel wordt gezien vinden we wel 
in Brabant in spreuken die we aanhaalden m paragraaf 6 2 uit Elemans en Goossenaerts 
Suolahti heeft Muttergottesvogel voor de zwaluw m Steiermark (1909 24), dat ongetwijfeld 
hiermee verband houdt 

6.6.2 De Vlaamse volksnamen van de zwaluwen 

In deze paragraaf komen de Vlaamse volksnamen van de vijf vogels die in dit hoofdstuk 
centraal staan in de aan de orde Alle generieke termen (ι c zwaluw, zwaalm, zwaalmer, die 
hieronder samengenoemen worden als de generieke term zwaluvtf zijn in het WVD helaas 
overgeplaatst naar een algemeen artikel "zwaluw" De boerenzwaluw is dientengevolge 
volgens het WVD nooit benoemd met de generieke term Ook de andere vier vogels die hier 
behandeld worden, krijgen nooit de generieke term De boerenzwaluw wordt wel benoemd 
met samenstellingen met die generieke term, te weten boeren-, schouw-, stal- en 
trekzwaluw Eenmaal werd een ander soort benaming gegeven boertje 

De huiszwaluw wordt, behalve met samenstellingen met de generieke term (boeren-, huis-, 
kerk-, melk-, muur-, rivier-, toren-, vensterzwaluw), tevens benoemd met bahuvnhicomposita 
wit(te)gat(je), wit(te)buik(je), witkont, witstaart(je), witborstje, melkstaartje, blekstaartje 
{blekken, blikken "schitteren, glinsteren" WNT) en wittepoepje (Joos (1900 529) poep 
"aars, achterste") Nonnetje, het meest frequente woordtype voor het Brabantse 
dialectgebied, komt als zwaluwbenaming in Vlaamse dialecten met voor 

De oeverzwaluw wordt alleen maar benoemd met samenstellingen met de generieke term, 
de specificeerders zijn aarde-, berg-, dijk-, grond-, holen-, oever-, rivier-, water-, zand-, zavel-
en zee-

De gierzwaluw wordt benoemd met ziva/uw-samenstellmgen gier-, kerk(en)-, kruis-
(waarschijnlijk in de betekenis van "roet" (Cornehssen en Vervhet 1899-1903 723), naarde 
zwarte kleur), onweers-, storm-, paarden-, stads-, steen-, toren-, venijnde, zee-, schaar-, 
anker-, sikkel-, zichelzwaluw Enkele specificeerders komen ook zelfstandig voor gier, schaar, 
zichel ("sikkel" Joos 1900, een vergelijking op grond van het vliegbeeld, zoals Turnhouts 
anker) BIJ schaar sluit schaarslijper aan Het genoemde woordtype paardenzwaluw kan "grote 
zwaluw" betekenen, zoals De Pauw het specificerend element paard- in Vlaamse plantnamen 
verklaart (1997 178) Naast grotere afmetingen kan echter ook een pejoratief 
betekeniselement zijn verborgen in plantnamen met paard-, dat voorkomt in contrasterende 
paren zoals de tamme kamille en de valse en stinkende kamille, welke laatste dan 
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paardekamille worden genoemd (Brok 1991: 165 en 186-187). Dat de gierzwaluw een 
minder nuttige tegenhanger zou zijn van de boerenzwaluw is echter met meer voor de hand 
liggend dan een benoeming van een verschil in grootte (de gierzwaluw is juist kleiner dan de 
boerenzwaluw, maar wel groter dan de oever- en de huiszwaluw). Mogelijk is "onechte 
zwaluw" de betekenis die paardenzwaluw wil uitdrukken. Schicht kan refereren aan de snelle 
vlucht of aan het "onweer/storm"-motief dat we in de samenstellingen al tegenkwamen. Dat 
laatste is zeker het geval bij onweerstieter, waarbij het tweede deel waarschijnlijk verwijst 
naar de schrille roep van de gierzwaluw. In deze namen zit waarschijnlijk een 
weersvoorspellend element, dat we ook kennen uit weerspreuken als "als de zwaluwen laag 
vliegen, gaat het gauw regenen" en "zwaluwen rond de toren, zul je gauw de donder horen" 
(in de Brabantse gegevens bevindt zich wel stormzwaluw voor Nieuwendijk, maar bij die 
opgave is niet gegeven voor welke vogelsoort ze gebruikt wordt, zie voetnoot 2 bij dit 
hoofdstuk). De vemjnde ("giftige") zwaluw is een benaming die afschrikt om te verhinderen 
dat het nest verstoord wordt, want dat zou ongeluk brengen (zie paragraaf 6.2 over 
boerenzwaluwnamen in Brabant). Zwartebuik is een bahuvrihicompositum zoals we die veel 
tegenkwamen bij de huiszwaluw, maar daar werd een witte buik benoemd. Uit het Frans is 
martinet overgenomen. Opvallend is dat de gierzwaluw ook kerkspreeuw en steenspreeuw 
kan heten (vergelijk spraan voor de huiszwaluw in Limburg); het geluid zou hier het 
overeenkomstige kenmerk kunnen zijn Er zou een verband kunnen zijn met de Middel-Hoog-
Duitse naam spïre (in Oostenrijkse en Zwitserse dialecten nog Spei(e)r en Spir(e)) die zowel 
voor de gierzwaluw als de huiszwaluw genoteerd is door Suolahti (1909: 20 en 25), en met 
Kiliaen's gierzwaluwbenammgen spier, spier-vogel, spier-swalke, spier-swaluwe (1599: 67, 
s.v. Apus). 

Ook in de Vlaamse dialecten zijn samenstelling met de generieke zwaluw-term zeldzaam 
onder de nachtzwaluwbenammgen: naast nachtzwaluw komen alleen boszwaluw en 
steekzwaluw één keer voor Geitenmelker is ook in Vlaanderen een frequente volksnaam, 
koemelker is er een aardige variant op. Het 'ratel'-element is ook weer gelexicaliseerd: 
ratelaar, net als het 'pad/kikker'-motief: bospad, haagpad, nachtpad. Daaraan verwant zullen 
slangevogel en snakevogel (snake, snaak "slang" De Bo 1873: 910) zijn. Deze namen leggen 
een verband met de draaihals, een spechtachtige vogel die wel een beetje lijkt op de 
nachtzwaluw. Die heet namelijk slangvogel bij Joos (1900: 187) 5. Waarschijnlijk is de grote 
muil van de nachtzwaluw de reden om hem slokkeman te noemen (vergelijk het Franse 
engoulevent "nachtzwaluw", letterlijk "windhapper"). Tenslotte heet de nachtzwaluw nog 
bosplakker, omdat hij, wanneer hij overdags op een tak rust, erg goed gecamoufleerd is en in 
de boom lijkt op te gaan (vergelijk de Waalse nachtzwaluwbenaming plake, die verwant is 
met het Franse se plaquer "zich platdrukken", Boutier 1994: 185). 

Omdat men de gegevens met betrekking tot de primaire naam anders behandeld heeft in 
het WVD (de primaire naam is overgeplaatst naar een algemeen artikel "zwaluw"), kunnen de 
patronen niet geheel vergeleken worden met die van Limburg en Brabant. Wel zien we dat 
secundaire ziva/uw^namen veel voorkomen bij alle zwaluwen, maar bij de nachtzwaluw 
zeldzaam zijn. Die laatste heet, zoals elders in Zuid-Nederland, weer onder meer 
geitenmelker, ratelaar, nachtpad. De bahuvrihicomposita van het type witgatje bij de 
huiszwaluw zijn in Vlaanderen pluriformer dan in Brabant en Limburg. Benoemingsmotieven 
die ontbreken bij de Limburgse en Brabantse volksnamen lijken ten grondslag te liggen aan 
onweers- en stormzwaluw ("voorspeller van slecht weer"), vemjnde ("giftige") en zeezwaluw 
(dat in Brabant alleen voorkomt als stern-benaming; in Vlaanderen ligt deze naam ook voor 
de oever- en gierzwaluw meer in de ven/vachtmg omdat Vlaanderen een lange kuststrook 
heeft). 

6.6.3 Het Standaardnederlands 

De drie soorten zwaluwen hebben in de officiële nomenclatuur net als de leeuweriken alle drie 
een naam gekregen die is samengesteld met het woord dat de overkoepelende categorie 
benoemt. Daarbij noemt de specificeerder een karakteristieke eigenschap van de soort. Het 
benoemingsmotief is plaatsbepalend van aard: boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw. Ook 
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de twee vogels die volgens biologen niet tot de zwaluwen behoren worden in het 
Standaardnederlands volgens hetzelfde procédé benoemd: gierzwaluw en nachtzwaluw. Die 
eerste naam refereert aan de roep van de vogel. In dit hoodstuk is al betoogd dat er 
aanwijzingen zijn dat de gierzwaluw ook werkelijk als een soort van zwaluw wordt 
geclassificeerd in de volkstaal. In andere talen heeft de officiële biologische indeling er voor 
gezorgd dat de gierzwaluw met meer als zwaluw benoemd wordt (in het Zweeds bijv. werd 
zijn naam van tomsvala veranderd in tornseglare). Het Standaardnederlands heeft in dit geval 
dus een weerspiegeling van de volkstaxonomie weten te handhaven. De nachtzwaluw wordt 
daarentegen in dialecten niet of nauwelijks als een zwaluwsoort benoemd (en ook met in de 
talen van de ons omringende landen). De naam nachtzwaluw is meer primair, meer 
metaforisch van aard. Er wordt dan vermoedelijk eerder een categorie dan een subcategorie 
benoemd. De specificeerder van de samenstelling benoemt dan ook een schier onmogelijke 
eigenschap van zwaluwen: zwaluwen vliegen met 's nachts (vergelijk vleermuis; muizen 
hebben nooit vlerken, dus een vleermuis is geen soort muis, maar heeft er alleen een 
bepaalde gelijkenis mee). 

Volgens Van Dale wordt zwaluw gebruikt in drie betekenissen: als term in de heraldiek, als 
naam van de overkoepelende categorie waarin de boeren-, de huis- en de oeverzwaluw zitten 
en als naam van de gierzwaluw. De laatste twee betekenissen mogen eigenlijk worden 
samengevoegd tot eentje: de gierzwaluw wordt namelijk beschouwd als lid van die 
overkoepelende categorie (behalve in de biologische wetenschap). Bovendien zou er een 
prototypisch aspect aan de betekenisomschrijving moeten worden toegevoegd: met name de 
boerenzwaluw wordt bedoeld. 

6.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de volksnamen van vijf vogelsoorten in de Zuid-Nederlandse dialecten 
aan de orde gesteld. Het gaat daarbij om vijf vogelsoorten waarvan de Standaardnedelrandse 
benaming op -zwaluw eindigt, namelijk de boerenzwaluw, de huiszwaluw, de oeverzwaluw, de 
gierzwaluw en de nachtzwaluw. De eerste drie maken deel uit van de familie van de 
zwaluwen, maar de andere twee zijn volgens biologen in het geheel met verwant aan die drie 
noch aan elkaar. 

Na een korte inleiding, die de eerste paragraaf van dit hoofdstuk vormt, zijn in de tweede 
paragraaf de Brabantse volksnamen weer gepresenteerd m de vorm van woordenboekartikels 
en is er een etymologie voorgesteld voor de verschillende heteroniemen. 

In de volgende paragrafen komen de bevindingen met betrekking tot de gegevens van de 
zwaluwen sterk overeen met de bevindingen die de leeuweriken en de lijsters betreffen. 

In de derde paragraaf zijn de benamingen ingedeeld in semantisch-morfologische 
categorieën. De belangrijkste daarvan blijken andermaal de generieke term (zwaluW) en de 
secundaire namen, die zijn samengesteld met dat woord (bijvoorbeeld scheerzwaluw), te zijn. 
Eerstgenoemde neemt ook in dit hoofdstuk een interessante positie in de naamgeving in, het 
is namelijk een autohyponiem, een woord dat zowel de overkoepelende categorie als diens 
subcategorieën benoemen kan. De generieke term zwaluw wordt in Brabantse dialecten 
uitsluitend aan de vijf vogels, die in dit hoofdstuk behandeld worden, gegeven en dat is een 
aanwijzing dat er sprake is van een duidelijk afgebakende categorie. 

De boerenzwaluw is de vogelsoort die het hoogst aantal opgaven heeft die van het type 
van de primaire naam zijn. Dat is een aanwijzing dat de boerenzwaluw het meest centraal 
staat in de etnogenerieke categorie van zwaluwen. 

De huiszwaluw, de oeverzwaluw en de gierzwaluw krijgen ook, maar veel minder vaak, het 
autohyponiem of samenstellingen met die term. Er is veel variatie in dat 
samenstellingsproces. Voor de nachtzwaluw zijn daarentegen geen andere zwaluwtermen 
gegeven dan nachtzwaluw. Het is wat de naamgeving betreft een buitenbeentje in dit 
hoofdstuk. 
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In de vierde paragraaf zijn de benamingen van de vijf verschillende vogels geordend naar 
benoemingsmotief. Ook hier is de nachtzwaluw uitzonderlijk: er zijn heel andere 
benoemingsmotieven gebruikt dan bij de andere vier vogels. 

In de vijfde paragraaf zijn de dialectgegevens opgesplitst per informant, op dezelfde manier 
als dat is gedaan voor de leeuweriken en de lijsters. In dit hoofdstuk bleek het aantal minder 
gedifferentieerde invullingen hoger te liggen. 
Het aantal leemtes in de vragenlijst is het laagste bij de boerenzwaluw. Als best gekende 
zwaluwsoort staat hij het meest centraal in de etnogeneneke categorie van zwaluwen. 

In de zesde en de zevende paragraaf zijn de Limburgse en de Vlaamse volksnamen 
gepresenteerd en vergeleken met de bevindingen, zoals ze voortgekomen zijn uit de analyse 
van de gegevens voor de Brabantse dialecten. In beide dialectgebieden zijn afwijkende 
benoemingsmotieven gevonden bij de boerenzwaluw (geluk brengend) en de gierzwaluw 
(weer voorspellend). BIJ de huiszwaluw blijkt het bahuvrihi-compositum veel gevarieerder dan 
in de Brabantse dialecten. In de Limburgse dialecten kan de boerenzwaluw benoemd worden 
met composita waarin zwaluw het eerste lid is (bijv. zwalmmus) en dat is uitzonderlijk. 

De centrale positie van de boerenzwaluw en de bijzondere positie van de nachtzwaluw 
kunnen voor Limburg bevestigd worden. 

Noten bij hoofdstuk 6 

1) De diftong van geit is in de opgave genoteerd als [èùj], maar in het artikel "geit" in 
aflevering 6 van deel 1 van het WBD blijkt dat in de Peel geit wordt uitgesproken als guit. Een 
verklaring voor een eventueel verband tussen de huiszwaluw en de watersnip is met makkelijk 
gevonden. Wellicht is de huiszwaluw als vogel die vliegende insecten vangt vergeleken met 
de grauwe vhegenvanger die m het Oud-Hoog-Duits snepfo (in het Tilburgs nog 
muggensnappeή heette (Suolahti 1909. 142-143). De snip heette in het Oud-Hoog-Duits 
óók snepfo, en dat kan de vergelijking van de vhegenvanger met de snip m gang gezet 
hebben. 
2) Voor de volledigheid noem ik nog de opgaven die bij vraag 13c van vragenlijst DC 1 θ 
werden gegeven, waarbij niet vermeld werd welke soort zwaluw ermee wordt bedoeld: 
stormzwaluw m Nieuwendijk, zwarte zwaluw (Genderen en Hooge Mierde), steenzwaluw 
(Baarle-Nassau), bergzwaluw (Oirschot en Someren), veldzwaluw (Tilburg), stalzwaluw (St.-
Genesius-Rode), sintjanszwaluw (Hooge Mierde), mikzwaluw (Coirle; mik is een gaffelvormig 
voorwerp), scheerzwaluw (Haaren en Boxmeer), weverke (Bezooien), torengier (Etten) en 
steenbakker (Someren), in Liessel maakt men onderscheid tussen boszwaluw, waterzwaluw 
en grote zwaluw. Omdat onduidelijk is welke soort bedoeld is, blijven deze benamingen in dit 
onderzoek buiten beschouwing. 
3) Met dank aan Magnus Olsson uit Lund voor de Scandinavische gegevens. 
4) Vergelijk ook de volgende opmerking van Kesby, die etnobiologische classificaties 
onderzocht bij de Rangi, die tot de Bantoe's behoren en in Tanzania leven, met deze 
bevindingen. "A very distinct group, readily recognized by most Rangi and not included in the 
20 terms I mentioned, are vinandau (.. ), which comprises the swallows, martins and swifts, 
birds resembling each other closely in appearance and habits, but belonging to two seperate 
orders." (1979: 55). 
5) De draaihals heet ook aar-of adderspecht bij Cornelissen en Vervliet (1899-1903). 
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7. De mussen 

7.1 Inleiding 

In dit zevende hoofdstuk komen de benamingen voor mussen in de Brabantse dialecten voor 
het voetlicht. De familie der mussen heeft slechts twee representanten in onze streken, de 
huismus en de nngmus De structuur van dit hoofdstuk is m grote lijnen weer gelijk aan die 
van de hoofdstukken 4, 5 en 6. Na deze inleidende eerste paragraaf worden in paragraaf 7.2 
de Brabantse dialectwoorden gepresenteerd in de vorm van artikelen uit het WBD en 
voorzien van een etymologische verklaring. 

In paragraaf 7.3 worden vervolgens de verschillende soorten van volksnamen, die aan de 
orde zijn bij de benoeming van de twee soorten mussen, geanalyseerd 

In de vierde paragraaf worden de benamingen ingedeeld in groepjes naar 
benoemingsmotief. Daarna wordt onderzocht welke eigenschappen van de verschillende 
mussen het vaakst gelexicahseerd worden in de artikelen uit het Woordenboek van de 
Brabantse Dialecten. 

Nadat in de voorgaande paragrafen de lexicale variatie m de benoeming van de mussen als 
geheel voor het voetlicht gebracht is, wordt in paragraaf 7.5 het materiaal uitgesplitst, op de 
wijze waarop dat ook al is gebeurd in paragraaf 4.5 voor de leeuweriken. Per individuele 
informant wordt onderzocht welke patronen aan de naamgeving ten grondslag liggen, door 
de afzonderlijke invullingen van vragenlijst 9 van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en 
Naamkunde naast elkaar te leggen. 

In de zesde paragraaf wordt de heteronymie in de Vlaamse en de Limburgse dialecten 
onder de loep genomen; ze wordt vergeleken met de situatie m het Standaardnederlands en 
met de resultaten zoals die zijn voortgekomen uit het Brabantse materiaal. 

Ook andere vogels dan de huismus en de nngmus worden in de officiële biologische 
nomenclatuur met -mus aangeduid (namelijk de heggenmus en de grasmus), maar daarmee 
wordt niet aangeduid dat ZIJ tot dezelfde familie behoren. De grasmus behoort tot de 
zangers (sylviidae, waartoe ook onder andere de fitis, de tjiftjaf en de tumfluiter behoren) en 
de heggenmus is de enige vertegenwoordiger van de heggenmussenfamihe {prunellidae) in 
Nederland en België. In paragraaf 7.7 komt aan de orde hoe de grasmus en de heggenmus in 
de Zuid-Nederlandse dialecten benoemd worden. In het vorig hoofdstuk over de zwaluwen is 
aan de orde gesteld hoe vogels die biologisch niet verwant zijn, in dialecten toch als zodanig 
benoemd kunnen worden (de gierzwaluw), maar ook dat de Standaardnederlandse term met 
altijd op een dergelijke situatie hoeft te wijzen (de nachtzwaluw). Bij de grasmus en de 
heggenmus blijkt er behalve enige overlapping met de mussen ook veel overlapping met 
andere vogels te zijn. De grasmus deelt veel heteroniemen met zijn naaste verwanten 
(braamsluiper en tumfluiter) en de heggenmus onder andere met de koolmees. Omdat er niet 
alleen samenhang is met de mussen maar ook met andere vogelsoorten, worden de 
heteroniemen van de grasmus en de heggenmus niet tegelijkertijd met die van de huismus en 
de nngmus geanalyseerd, maar worden zij besproken in een aparte paragraaf. 

De conclusies van dit hoofdstuk komen in de achtste paragraaf aan de orde. 

Mussen (passeridae) zijn kleine zangvogeltjes met korte stompe bekjes, geschikt om zaden 
te kraken. Granen en onkruidzaden staan dan ook bovenaan op hun menu. 
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7.2 De Brabantse volksnamen van de huismus en de ringmus 

De huismus is doordat hij zeer dicht bij de mens leeft en bovendien zeer talrijk is, met alleen 
de gewoonste mus, maar hij zal ook wel de gewoonste vogel zijn. 

LIJST 7.1 

Heteroniemen voor de huismus 

1. De huismus, passer domesticus, is de gewone mus, zeer algemeen en overal aanwezig, 
bekend om zijn brutaliteit en gekrakeel. HIJ varieert in grootte van 14 tot 18 cm. Hij leeft 
daar waar mensen leven, want om te nestelen en voedsel te vinden is de soort afhankelijk 
geworden van ons. Hij nestelt vaak onder dakpannen en heeft een hoog ontwikkelde 
onderlinge sociale instelling. 
(Zie kaart.) 

huismus: freq. Middennoordbr. en Cuijks, verspr Oostnoordbr., ook in St-Amands, 
Roosendaal, Herentals, Budel, Everberg, Herent en Kumtich (44). 
steenmus: Tilburg, Mechelen en Budel (3). 
straatmus: freq in het westen van het Bar., zeldz. Mark., ook in Bornem en Boom (9). 
strontmus: Budel. 
dakmus: Boxtel. 
panmus: Tilburg en Oisterwijk (2) 
potmus: Turnhout, Arendonk en Nuland (3). 
boerenmus: Lot. 
broodmus (ook broomus): Gemert (4). 
korenmus (kormus, korsmus): Elshout, Vortum-Mullum en Overloon (4). 
graanmus: Donk bij Ekeren. 
grauwe mus (grauw mus): Capelle. 
mus (ook musj): freq. Brabants (284). 
musje (ook muske): Dinteloord en Niel (2). 
spats: Turnhout. 
zwiew: Goirle. 
sproetje [sproetske): Tongelre. 
sjurk: freq. Holl.-Br. (10). 
huissjurk: freq. Holl.-Br. (5). 
sjielp: Turnhout. 
sjierp (ook sierp): zeldz. in het noorden van het Tilb., ook in Turnhout (5). 
tjielp: Turnhout. 
tjierp: Turnhout. 
huiskreet: Dieden. 
huiskrep: Megen. 
huiskrets (ook huisknts, huiskrjats): Lith en Grave (3). 
huiskluts (huisklits): Oeffelt. 
huiskweek: Waalwijk. 
huiskadet: Empel en Gewande (3). 
huiskat: Capelle. 
huiskeet: Oijen. 
huisknar: Kaatsheuvel. 
huiskont: Kerkdriel. 
huispoep: Someren. 
dakschijter: Oudenbosch. 
korenpikker: Maashees. 
straatjongen: Tilburg, Enschot en Zijtaart (3). 
straatkei: Eindhoven en Gestel bij Eindhoven (2). 
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zjefke: Kontich. 
monnikje (monnikske): Tilburg. 
advocaat (avvekaat ) : Mechelen. 
kemmer: Tisselt. 
paardenstrontsijs: Antwerpen. 
witteling: Kontich (albino). 

HUISMUS 
Totaal aantal opgaven: 414 
Totaal aantal woordtypen: 44 
Meest frequente woordtype: mus: 284 

huismus (Brabant) 
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Op 414 gegevens wordt de huismus 284 maal mus en 2 maal musje genoemd. Van de 
overige 128 opgaven zijn er 74 met mus samengesteld; daarvan is huismus, de 
Standaardnederlandse naam, met 44 opgaven de meest voorkomende. Op de kaart is mooi te 
zien dat de primaire naam en de Standaardnedelandse naam meer verspreid over het 
onderzochte gebied voorkomen dan de andere namen (zoals straatmus, sjurk en sjierp), die 
veel gebiedsspecifieker zijn. 

Voorts komen straat-, steen-, pan-, pot-, stront-, koren- (in Overloon als kormus gegeven), 
graan- en boerenmus voor als samengestelde namen met de primaire naam als grondwoord. 
Van brotmus of brommus (Gemert) denk ik niet dat het klanknabootsend is, zoals Blok en Ter 
Stege (1995) suggereren, maar vermoedelijk betreft het een samenstelling met brood, dat in 
het geval van brommus door assimilatie de -d- verloor. Het is duidelijk dat de frequenties van 
deze samenstellingen naast mus en huismus bijna in het met vallen want bijna allen zijn unica. 
Samengestelde namen om de huismus te specificeren om hem te onderscheiden van andere 
mussen zijn in de Brabantse dialecten dus met frequent. 

Behalve het autohyponiem en de samenstellingen met dat woord was er in de vorige 
hoofdstukken bij de leeuweriken, lijsters en de zwaluwen telkens een derde groep 
benamingen te vinden onder de heteroniemen: de klanknabootsingen. BIJ de huismus werden 
de volgende klanknabootsende volksnamen opgegeven: sjurk, sjierp, sjielp, tjielp en tjierp. 
Voorts werd er een aantal samenstellingen met een klanknabootsend element als tweede lid 
opgegeven: huissjurk, huiskweek en huiskrets, -keet of -kreet Deze klanknabootsende 
namen noemt Goossens affectieve benamingen die verwijzen naar 'Geschwätzigkeit' (1988a: 
23), hetgeen geparafraseerd kan worden als 'kwetter- en kwebbelzucht'. BIJ sommige namen 
is ook een ander motief denkbaar: bijv. huiskrets zou niet alleen kunnen refereren aan het 
krassende geluid maar ook aan het krassen, krabben en scharrelen op de grond om zaden te 
zoeken Goossens heeft trouwens sjurk getypeerd als schurk, maar er is geen fonologische 
aanleiding te bedenken om dit woord te etymologiseren als een 'ondeugende persoon'. In het 
gebied waar dit type voorkomt wordt de -sch- gewoon uitgesproken maar schurk wordt er 
niet opgegeven als huismusbenaming. Sjurk moet dan ook eerder als een klanknabootsende 
term verklaard worden, zoals sjierp. 

De woordtypen huispoep (Someren, de invuller voegt toe "omdat hij alles vuil poept op en 
om het huis"), dakschijter en huiskont noemt Goossens affectieve benamingen die refereren 
aan onreinheid en daar kan ook paardenstrontsijs aan worden toegevoegd Korenpikker is 
volgens Goossens een affectieve benaming die aan inhaligheid refereert; pikken kan inderdaad 
verwijzen naar het stelen van graan, maar ook naar het oppakken met de snavel. Zulke 
benamingen zouden beter pejoratief genoemd kunnen worden. Meer schimpend vindt 
Goossens huisknar, huiskat {Capette, vergelijk rietkater voor de grasmus in Werkendam), 
huiskadet en straatkei. Daar horen ook advocaat ("vanwege hun gekrakeel", gaf de invuller 
voor Mechelen erbij) en straatjongen bij. Goossens schaart -klótt bij deze groep en noemt als 
mogelijke oorspronkelijke betekenissen "homp, hoop, klit, kloot (zowel aardkluit als zaadbal)", 
maar wellicht moet huiskluts toch eerder bij huiskrets (dus bij het benoemingsmotief 
'Geschwätzigkeit') geplaatst worden, want deze benamingen hebben aangrenzende 
verspreidingsgebieden en de -r- en de - I - liggen fonetisch dicht tegen elkaar aan. Het is 
opvallend dat de 'kwetter en kwebbel'-namen en de pejoratieve namen uit de vorige twee 
alinea's voornamelijk uit het Maaslands en het Hollands-Brabants komen. 

De oorzaak van zo'n variatie in het tweede lid van de samengestelde benamingen (waarvan 
het eerste lid bijna telkens huis- is) ligt in het gegeven dat de huismus zo'n bekend begrip is 
en huismus zo'n bekend woord. "Bei solchen Kompositionen (op -mus J.S.) kommt es dann 
häufig zu einem sprachspielerischen Austausch des Zweiten Gliedes" schrijft Goossens dan 
ook (1988a: 22-23). Er kan een verband gelegd worden met de opmerkingen van De Caluwe 
en Devos (1993), die beweren dat de grote heterogeniteit in benamingen voor de vlinder 
wordt veroorzaakt door de graad van emotionaliteit; affectieve en negatieve gevoelens 
veroorzaken lexicale variatie. 

Tenslotte zijn er nog een aantal namen van andere aard: monmkje (is de onopvallende kleur 
vergeleken met de bruine of grijze monnikspij?), kemmer (mogelijk een derivatie van 
kemmen, een variant van kammen met secundaire umlaut, dat volgens het WNT een 
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figuurlijke betekenis "zeuren, zamken" heeft), zjefke (oorspronkelijk een eigennaam: Jozef) 
en spafs (vergelijk het Duitse Spatz). 

Het woord mus heeft als oervorm 'muskjôfn), via de afleiding muscio van het Latijn musea 
"vlieg" (Goossens 1988a· 13), en in het Pajottenlands is nog het meervoud musken 
geregistreerd. De -sk is via -sch tot -s geworden. Op de vraag "Gebruikt men 't woord musch 
ook voor het Nederl. Vogel?" kreeg Roukens in de jaren '20 slechts driemaal een bevestigend 
antwoord in het Noord-Brabantse dialectgebied: voor het dialect van 's-Hertogenbosch, 
Heusden en Elshout werd vermeld dat men inderdaad mus als zodanig kon gebruiken 
Wanneer de vraagstelling iets specifieker geweest was en er gesproken zou zijn van een klein 
zangvogeltje in plaats van een vogel, waren er wellicht meer bevestigende antwoorden 
gekomen. 

LIJST 7.2 

Heteroniemen voor de rmgmus 

2. Rmgmus, passer montanus, iets kleinere mus met donkerbruin petje, witte halsring en 
zwart plekje op de wang, het wijfje is als bij de huismus geheel bruin. De rmgmus is met zo'n 
stads- en dorpsvogel als de huismus, maar zeldzaam is hij allerminst. In de jaren '90 haalt de 
rmgmus nog zo'n 200.000 broedparen m Nederland tegen de 800.000 geschatte 
huismuspaartjes. HIJ broedt graag in hol hout en is vaak op trek m flinke troepen. Hij 
foerageert vooral in het open veld. De rmgmus is 14 cm lang. 
(Zie kaart.) 

ringmus: freq. Mark., Bar., Tilb., Holl.-Br., Oostnoordbr. en het westen van het Klembr., 
zeldz. Zuiderkemp. en Cuijks, ook in Dmteloord, Oijen, Boutersem en Kumtich (52). 
ringmusje (rmgmuske): freq. Mark., Bar. en Tilb., ook m Volkel (14). 
ringelmus: freq Holl.-Br. en Maasl, ook in Goirle en Huijbergen (10) 
ringelmusje (nngelmuske): Herpen. 
ringel: Werkendam. 
ringeltje: Waalwijk (2). 
kringelmus: Grave. 
kransmus: Uden en Someren (2). 
rangelmus: Kaatsheuvel. 
houterellemus: Gemert. 
houterilletje (houterejelleke, houteréleke, houterelleke, houteréreke, houtenejelleke, 
houterilleke, houterjelleke, houterjulleke, houtréleke): freq. Peell., Geldr. en in het oosten van 
het Kempenl., ook in Gemert (12). 
houteren jilletje (houtere julleke): Mierlo. 
houterenilletje (houternilleke): Gemert. 
waltereer mus: Nuland. 
wouteréremus: Hmtham en Berlicum (2). 
woutereermusje (woutereermuske): Vught. 
wouterérens musje (wouteréres muske): Rosmalen (2). 
wouteréletje (wouteréleke): 's-Hertogenbosch (3). 
katrielmus: St-Anthonis. 
sakkeriltje (sakkenltsje): Mechelen. 
panmus: zeldz. Noorderkemp., ook in Geel (5). 
panmusje (ook panmuske): zeldz. Noorderkemp., ook in Ravels (4). 
potmus: Kontich. 
boommus: freq. Antw., verspr. Bar., zeldz. Hagel, en het westen van het Zuiderkemp., ook 
in Baardwijk, Roosendaal en Blauwberg (19). 
boommusje (boommuske): Waspik, Hoeven en Mechelen (3). 
bosmus: Everberg. 
houtmus: zeldz. Noorderkemp., ook m Nijnsel, Schijndel, Someren en Asten (10). 
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houtmusje (ook houtmuske): zeldz. Noorderkemp., ook in Ravels (4). 
takmus: Antwerpen. 
vliermus: Kaatsheuvel. 
wilgenmus: Den Düngen. 
knotmus: Boxmeer. 
pootmus: Hoogerheide en Oudenbosch (2). 
steenmus: zeldz. Tilb., ook in Arendonk, Turnhout, Herentals, Boxmeer, Steenhuffel, Tisselt, 
Lot, Sterrebeek en Everberg (14). 
steenmusje (steenmuske): Geldrop. 
veldmus: zeldz Getel., ook in Halsteren, Essen, Middelbeers, Vorstenbosch, Budel, Beugen, 
St.-Anthonis, Herentals, Vorselaar en Everberg (13) 
bergmus: Helmond. 
rietmus: Moerdijk, Retie, Aanschot, Diest en Rummen (5). 
grasmus: Bavel en Best (2). 
hegmus: Tilburg. 
erwtjesmus: Breugel. 
korenmus (kormus). Overloon. 
piepmus: Leende. 
boormus: Donk bij Ekeren. 
gewone mus (gewoon mus ) : Geldrop. 
mus: freq. Mark., Bar., Middennoordbr., Oostnoordbr. en Cuijks, zeldz. Hagel., ook in 
Dmteloord, Balen, Boom, Budel en Boortmeerbeek (96). 
sjurk: Sleeuwijk 
boomsjurk (boomjurk). Waspik. 
ringsjurk: Woudrichem. 
sjierp: Vlijmen 
knotsjierp: Haarsteeg. 
graspieper: Bavel. 
zjefke: Antwerpen. 
waard: Werkendam. 

RINGMUS 
Totaal aantal opgaven: 309 
Totaal aantal woordtypen: 54 
Meest frequente woordtype: mus: 96 
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ringmus (Brabant) 

Van de 309 opgaven voor de ringmus bestaan er 96 uit mus. Alleen al uit het aantal opgaven 
blijkt dat de huismus bekender is dan de ringmus. In 91 gevallen werd er geen onderscheid 
gemaakt tussen de twee soorten mussen en kregen beide mussen de generieke naam mus, 
slechts 5 keer heette de ringmus mus zonder meer en de huismus kreeg in die vijf gevallen 
een samengestelde naam: in Herent, Linden (aan de Maas), Huisseling en Nuland was dat 
huismus en in Lith huiskrets. Meestal krijgt de ringmus een secundaire, met mus 
samengestelde naam, zoals boom-, hout-, veld-, riet-, bos-, heg-, wilgen-, knot-, poot-
(Oudenbosch, poo i is waarschijnlijk "post, boomstronk" en niet pot, want het betreft een 
gesloten -o-), vlier-, berg- en grasmus, die allen betrekking hebben op het leefgebied of de 
broedplaats van de vogel. Die zijn duidelijk meer op het platteland gelegen, in vergelijking 
met de 'stedelijke' benamingen van de huismus (huis-, straat-, dakmus). Verder zijn er 
panmus en potmus, die als benoemingsmotief de broedplaats hebben (onder een dakpan of 
in een zogenaamde mussenpot, een aardewerken nestkastje) of de gewoonte om jonge 
mussen voor de comsumptie uit het nest te halen (waar de mussenpot inderdaad voor 
gebruikt werd, de pan is dan een bakpan). De opgave voor Overloon kormus is waarschijnlijk 
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"korenmus", zoals het Luxemburgse karmèsch ook verklaard wordt (Goossens 1988a: 22). 
Ook voor de huismus werd dit woordtype in Overloon opgetekend, maar dat gebeurde door 
een andere invuller. In Geldrop werd gewone mus opgegeven, de huismus heet er eenvoudig 
mus. Voor Antwerpen wordt zjefke gegeven, dat een eigennaam (Jozef) is. 

Een interessant woordtype is steenmus, dat waarschijnlijk met steen in de betekenis van 
"baksteen" of "kei" als oorspronkelijk benoemingsmotief heeft. Ringmussen broeden juist met 
in muurspleten of in gebouwen, maar in boomholten. Met sfeen wordt gezegd dat het een 
andere soort betreft; het is een lexeem waarmee wordt aangeduid dat niet de prototypische 
mus maar de andere, minder gewone mus bedoeld wordt. Samenstellingen met sfeen zijn in 
de hele dierenwereld te vinden. Vaak gaat het daarbij om een kleinere soort dan de soort die 
bekend is als de meer gewone. De steenmus (voor rmgmus) is genoemd naar zijn 'anders, 
meer bepaaldelijk kleiner, zijn dan de gewone mus'. (Het verband met de minerale steen is 
soms ver te zoeken, maar er zijn natuurlijk wel dieren genoemd naar hun steenachtige 
biotoop, bijv. de steenbok, een wilde bok die in de rotsachtige gebieden van de Alpen leeft.) 
Vandecasteele verwoordt de betekenis van sfeen in dergelijke diernamen als "iets kleins in 
hun soort" (1978: 110). Andere voorbeelden van dit proces zijn het Zuid-Nederlandse 
steenkneuter (voor de frater die veel op de kneu lijkt maar kleiner is), het 
Standaardnederlandse steenuil (kleiner dan de andere uilen die allen ongeveer even groot 
zijn), het Zuid-Nederlandse steenekster (voor de klauwier en de klapekster die op de ekster 
lijken, maar kleiner zijn), het Waaslandse steenreiger (woudaapje, een klem reigertje) en 
steenbaars (bij Cornehssen (1936-38) voor een kleine baars in Mechelen en in het 
Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten voor de stekelbaars in Bocholt). 
Goossenaerts vermoedt ook dat steen "klein" betekent in samenstellingen als steenezel, 
steenfis (bunzing), steenuil, steenekster en steenzwaluw (1956-58. 725-727). Cornehssen 
en Vervhet (1906: 2062) noemen de steenfis als "soort van kleinen bunzing" en bij De Bont 
(1958: 594) is een steenfiske een "witte bunzing met zwart staartje, steenmarter". De 
omschrijving bij De Bont doet trouwens eerder denken aan een hermelijn dan aan de 
steenmarter. Steenzwaluw dat vooral voor de gierzwaluw wordt gebruikt, is wellicht geen 
voorbeeld van dit proces, omdat de gierzwaluw afhankelijk van stenen (vroeger rotsen, nu 
gebouwen) is om te kunnen broeden. De gierzwaluw is evenwel duidelijk kleiner dan de 
boerenzwaluw. Uit de gegevens blijkt bovendien dat vooral de gierzwaluw, maar ook de hüls
en de oeverzwaluw steenzwaluw kunnen heten, maar nooit de grootste soort, de 
boerenzwaluw. Aangezien de boerenzwaluw de meest gewone zwaluw is, is dat ook te 
verwachten. De tegenhanger voor sfeen in de betekenis "klein in zijn soort" is in Brabantse 
dialecten waarschijnlijk pap en bal(k). De grote lijster is een vogel die groter is dan de 
zanglijster, de gewone lijster, en daarom heet hij onder meer paplijster, ballijster en balklijster 
(zie paragraaf 5.2). Andere koppels die semantisch vergelijkbaar zijn, zijn kleine en grote en 
dubbele en enkele. Ook in Vlaanderen is dit proces duidelijk aanwezig: enerzijds vinden we 
steenmus voor de rmgmus, enkele lijster voor de zanglijster en enkele kees(mus) en 
steenmees voor de pimpelmees, en anderzijds blokmees en dubbele kees(mus) voor de 
koolmees, dubbele lijster en bloklijster voor de grote lijster en blokmus voor de huismus. Het 
is waarschijnlijk dat bal- en balk- etymologisch verwant zijn met blok- (Devos 1991: 415). De 
Bo voegt aanzijn artikel blokmus toe "in tegenoverstelling van de Steenmusch" (1873: 
134). Vergelijk hiermee ook in Cornelissen (1936) steenlauw ("kleine louw of zeelt") en 
WoWauwJ^groote louw of zeelt") voor de dialecten in en rond Antwerpen. 

Men zou zich vervolgens kunnen afvragen waarom juist het element steen geschikt is om 
bij dit samenstellmgsproces te gebruiken. Het is niet waarschijnlijk dat dit element 
samenhangt met het woord steen in zijn gewone betekenis van "kei". Er zou mogelijk een 
verband gelegd kunnen worden met het Middelnederlandse stint, dat "kleine vis, spiering" 
betekent (Pijnenburg en van der Voort van der Kleij 1984), dat weer in verband wordt 
gebracht met het Middel-Hoog-Duitse sfunz, voor "stomp, kort". Vandecasteele (1978: 111) 
vermeldt in dit kader de Indo-Germaanse wortel sfen- "nauw" van Pokorny (1959). Stint 
komt ook voor in het Engelse dialecten voor de strandloper (calidris), die een gedrongen 
postuur heeft, en Kitson (1998: 4) gelooft in een verband met het Engelse stunt dat onder 
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andere "in groei achtergebleven dier" betekent. Swamson (1886: 197) vermeldt steeme 
pouter, een naam voor de oeverloper op de Orkney Isles, maar doet dat helaas zonder 
etymologische verklaring {pouter betekent in ieder geval "pruiler"). 

Naast sfeen is er ook een adjectivum steens, bijv. steense mus (Joos 1900 s.v. 
boommusch "ringmus"). Het adjectivum steens in steens duifje is daarentegen een 
verbastering van Oost-Indisch (een Oost-Indisch duifje is een kleine tamme tortelduif), maar 
de gedachte aan steen "klem" kan hier zeker een rol gespeeld hebben. 

We vinden bij de volksnamen voor de rmgmus een aantal, op het eerste gezicht met elkaar 
verband houdende, dialectwoorden die vrij ondoorzichtig zijn: o.m. houtenlletje (ook met 
stijgende diftong, bijvoorbeeld houterjulleke), woutereermus, wouteréletje, sakkenltje en 
katnelmus (misschien van katnen want l-n-wisselmg is met ongewoon: rénge/-"regen", wagel-
"wagen"). Reelick (1993) geeft voor Den Bosch wouteréleke met deze omschrijving: "Een 
jonge stadsmus. Werd door de jongens gevangen (uit het nest gehaald) om tam te maken". 
De etymologie van deze groep benamingen is onbekend Houtenlletje is de term die nog het 
meest voorkomt, het woordtype vormt een aaneengesloten gebied op de kaart. Er zijn ten 
minste drie opties voor te stellen voor het tweede deel van de benaming: reel met de 
betekenis "slank" (WNT, vgl. Meierijs nels "tenger"; Swanenberg en Swanenberg 1996: 342), 
eelke met de betekenis "mooi, klem meisje" (Schuermans 1865-70: 113, van edel; de -r- zit 
dan in het eerste deel: houteren) of illeke dat volgens Kiliaen "boommarter" of "fret" 1 

betekent. 
Onder de namen voor de ringmus bevindt zich tevens een aantal mus-samenstellingen die 

op de ring, de tekening op de hals van de vogel, betrekking hebben: 66 maal de officièle 
naam ringmus(je), maar ook nngelmus, ringel(tje), kringelmus en kransmus. Hier wordt de 
ringmus van de gewone mus (huismus) onderscheiden op grond van zijn specifieke halsband. 
Het type rangelmus hoort misschien ook bij deze groep maar rangel kan ook samenhangen 
met rank. Ter Laan heeft voor het Gronings rangel in de betekenis van "mager, dun" (1929: 
798). 

Diminutiva komen veel vaker voor bij de ringmus (51), dan bij de huismus (4). Deze 
voorkeur voor het diminutivum vonden we veel minder of vaak helemaal met bij de 
vogelbenammgen in de vorige paragrafen, de namen van de lijsters (1 verkleinwoord bij de 
zanglijster, 3 bij de koperwiek), de leeuweriken (4 bij de veldleeuwenk, 19 bij de 
boomleeuwerik) en de zwaluwen (9 bij de boerenzwaluw, 2 bij de oeverzwaluw, 1 bij de 
gierzwaluw, maar 48 bij de huiszwaluw, alhoewel het daar vaak witgatje en nonnetje betreft 
en bahuvrihicomposita en personificaties zijn meestal diminutiva, zie ook paragraaf 9.1.1). 
Deze voorkeur voor verkleinvormen is ook bekend van de benoeming van het roodborstje, 
het sijsje en het wmterkoninkje, en ook bij de staartmees zal die op te merken zijn (in 
hoofdstuk 8). In sommige gevallen krijgen de kleinere vogelsoorten veel diminutiva (de 
huiszwaluw is kleiner dan de boerenzwaluw en de ringmus iets freier dan de huismus), maar in 
andere gevallen is dat zeker niet het geval, waarschijnlijk wordt er vooral een affectieve 
lading uitgedragen door diminutiva (zie paragraaf 9.1.1). 

Klanknabootsende namen vinden we in Sleeuwijk (sjurk) en Vlijmen (sjierp); in deze twee 
gevallen werd de huismus benoemd met dezelfde naam; er werd blijkbaar geen onderscheid 
gemaakt tussen beide soorten. Dat gebeurde wel in Woudrichem, ringsjurk, weer op grond 
van de halsband, en Haarsteeg, knotsjierp. Bij beide opgaven is het tweede deel van de 
samenstelling een klanknabootsende naam voor de huismus. 

7.3 Benamingstypen 

In deze paragraaf komt als eerste de verdeling van de primaire naam over de twee begrippen, 
huismus en ringmus, aan de orde. Daartoe worden de relatieve frequenties met elkaar 
vergeleken, zoals dat ook is gebeurd voor de leeuweriken, de lijsters en de zwaluwen in de 
vorige drie hoofdstukken. 

In tabel 7.1 zijn de relatieve frequenties van de mus-opgaven ten opzichte van de andere 
opgaven per referent (dat is dus een deel van de onomasiologische variatie); daarmee wordt 
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de verhouding weergegeven tussen de trefwoord-frequentie van de primaire naam en het 
totale aantal opgaven per begrip. 
Daarnaast staan de relatieve frequenties voor de semasiologische variatie van de primaire 
naam mus. Daarmee wordt de verhouding weergegeven tussen de trefwoord-frequentie van 
de primaire naam als naam voor een begrip en het totaal aantal opgaven van die primaire 
naam. 

TABEL 7.1 

De relatieve frequenties van de primaire naam bij de mussen 
onomasiologisch semasiologisch (382 opg.) 

% η % η 
Huismus (414 opg.): 69.0Θ 286 74.87 286 
Ringmus (309 opg ): 3107 96 25 13 96 

De primaire naam is in het WBD-matenaal zowel onomasiologisch als semasiologisch beter 
verankerd voor de huismus dan voor de ringmus. 

In tabel 7.2 zijn tevens de relatieve frequenties voor andere typen benamingen opgenomen 

TABEL 7.2 

Relatieve frequenties van benamingstypen bij de mussen 

Benamingstype: 
1a (mus) 
1b 

3 
4 

6(x-mus) 

6(x-anders) 
7 

Huismus 
(n=414) 

69.08 
4.83 
3.37 

0.48 

17.87 
3.14 

0.97 

Rmgmi 

(n=30 

31.07 

0.65 

0.65 

60.52 

1.29 

5.83 

De relatieve frequenties uit de tabellen van deze paragraaf, met name de hoge scores voor 
de primaire naam van de huismus, leveren duidelijke aanwijzingen op dat de huismus het 
prototype van de mussen is. De productiviteit van het samenstellingsproces met -mus, 
benamingstype 6a (x-mus), is een aanwijzing dat ook de ringmus als lid van de categorie van 
de mussen beschouwd wordt. Alleen benamingen van het type l a en 6 zijn goed verankerd 
bij de mussen. Onder type 6 (x-anders) vallen benamingen zoals knotsjierp en huissjurk, 
secundaire namen bij de onomatopeeën van benamingstype 1b. BIJ de ringmus is de 
restgroep 7 vrij groot door de ondoorzichtige dialectwoorden houtenlletje, wouteréletje en 
sakkenltje. (Ook van de daarmee verwante vormen woutererens musje, houterellemus enz 
kon de etymologie niet worden achterhaald, maar daarvan kan wel met zekerheid gezegd 
worden dat het secundaire namen van het type 6 zijn; in die groep is ook ringelftje) 
opgenomen, omdat dat een verzelfstandigde specificeerder is). Bij de huismus maken 
huiskont, zwiew, sproetje en spafs deel uit van groep 7. 
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7.4 Benoemingsmotieven 

In deze paragraaf worden de heteroniemen uit paragraaf 7 2 geordend op benoemingsmotief 
De kenmerken in lijst 7 3 komen in aanmerking als benoemingsmotief van mussennamen 

LIJST 7 3 

Kenmerken van de twee mussensoorten 

A kleur 
1 grauw, bruin 
2 witte halsnng 

Β voedsel 
1 brood, graan 

C biotoop/broedplaats 
1 broedt in de buurt van mensen, bouwt het nest onder het dak 
2 broedt in een boomholte 
3 leeft in open terrein (akkers, weiden) 

D geluid 
1 voortdurend gekwetter 

E pejoratieve namen 
1 refererend aan onreinheid (zoals poep, stront) 
2 schimpend (bijv straatjongen) 

De kenmerken die worden genoemd onder A en onder C kunnen als benoemingsmotief 
worden gebruikt om het onderscheid aan te geven tussen de ringmus en de huismus De 
ringmus heeft immers een opvallende witte halsring en broedt graag m een boomholte en dat 
zijn eigenschappen die de huismus met heeft De kenmerken onder Β en D hebben de 
huismus en de ringmus daarentegen met elkaar gemeen 

LIJST 7 4 

Heteroniemen van de mussen geordend op benoemingsmotief 

HUISMUS 

A1 kleur grauwe mus, monnikje (2) 

B1 voedsel broodmus, korenmus, korenpikker, graanmus (10) 
C1 biotoop/broedplaats huis-, steen-, straat-, dak-, pan-, pot-, boerenmus (63) 
Dl geluid tjielp, tjierp, sjielp, sjierp, sjurk, huissjurk, -kluts, -krets, -kreet, -keet, -krep, -
kweek(31) 
E1 pejoratief strontmus, huispoep, dakschijter, paardenstrontsijs, huiskont (5) 
E2 pejoratief huisknar, huiskat, huiskadet, advocaat, straatjongen, straatkei (11) 

* buiten beschouwing blijven zwiew, spafs, kemmer, zjefke, sproetje en witteling (want dat 
is een albino, dus een subcategorie) (6) 
G musQe) (286) 

RINGMUS 

A2 kleur ringmus(je), ringel(mus), kringel- en kransmus (83) 
B1 voedsel koren-, erwtjesmus (2) 
C1 biotoop/broedplaats pan-, poi-, steenmus (25) 
C2 biotoop/broedplaats boom-, bos-, hout-, tak-, vlier-, wilgen-, knot- en pootmus (43) 
C3 biotoop/broedplaats veld-, berg-, net-, gras-, hegmus (22) 
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D l . geluid: piepmus, sjurk, sjierp, boomsjurk, ringsjurk, knotsjierp, graspieper (7) 
E2. pejoratief: waard ( 1 ) 

*: buiten beschouwing blijven rangelmus, houtenlletje en variaties, wouteréremus en 
variaties, sakkenltje, katnelmus, boormus en zjefke (29) 
G.: de primaire naam mus, voor de ringmus aangevuld met één opgave, gewone mus, (97) 

Veel van de benamingen die we onder D en E hebben geschaard kunnen worden 
samengesteld met huis voor de huismus en met knot, ring of boom bij de ringmus. Daarom 
kan een woord als huiskrets zowel bij D als C worden opgenomen. In lijst 7.4 is telkens 
gekozen voor D resp. E. In dit onderzoek worden de benoemingsmotieven gewoonlijk 
geabstraheerd uit de déterminantes van composita, aangezien die als primaire 
benoemingsmotieven beschouwd worden. Het benoemingsmotief van het determinatum is 
daar aan ondergeschikt. In het geval van de zojuist genoemde woordtypen (zoals huiskrets, -
kluts, -kreet, -keet, -krep, -kweek enz.) hebben we echter met een uitzondering te maken. 
Omdat de determmans van deze woorden een benoeming betreft van een eigenschap die met 
als afwijkend kenmerk van de categorie, i.e. "mus", beschouwd wordt, maar als een 
'rolbevestigende' eigenschap (zie ook paragraaf 9.2) want de huismus is het prototype van 
de overkoepelende categorie, hebben we dit keer met te maken met een primair 
benoemingsmotief in de determmans. Bovendien laten deze huismusbenamingen een 
zeldzame variatie zien (waarbij het tweede lid van een samenstelling telkens anders is), en 
het is die variatie waarin we het primaire benoemingsmotief van deze namen moeten zoeken. 
Daarom zijn ZIJ opgenomen onder D resp. E 

In tabel 7.3 zijn de relatieve frequenties van de benoemingsmotieven gerangschikt. 
Geordend op benoemingsmotief geeft dat de volgende relatieve frequenties, inclusief die van 
de generieke term: 

TABEL 7.3 

Relatieve frequenties van benoemingsmotieven bi| de mussen 

Huismus Ringmus 
(n=414) (n=309) 

A1 0.48 
A2. 26.6Θ 

B1: 2.42 0 65 

C1 15.22 θ 09 

C2: 13.92 

C3. 7.12 

D1: 7 49 2.27 

E1. 1.21 

E2- 2 66 0.32 

G: 69.08 31.39 

1 45 9.39 

Voor beide mussen geldt dat de generieke term het meest verankerd is. Voor de huismus is 
de relatieve frequentie van de generieke term echter beduidend hoger (bijna 70%). De 
benoemingsmotieven die we ook in de Standaardnederlandse namen terugvinden, blijken de 
belangrijkste. Het benoemingsmotief C1 "broedt m de buurt van mensen, bouwt het nest 
onder het dak" is zeer frequent, zeker als men in beschouwing neemt dat zich onder D en E 
ook nog een aantal namen met het lexeem huis bevinden. De witte halsring die onder meer in 
de Standaardnederlandse naam ringmus tot uitdrukking komt, is het meest frequente 
benoemingsmotief bij de ringmus. 
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7.5 Individuele invullingen 

In deze paragraaf komen de invullingen van vragenlijst Ν 9 weer aan de orde. Zoals eerder bij 
de leeuweriken, de lijsters en de zwaluwen wordt er onderscheid gemaakt tussen patronen m 
de naamgeving die aansluiten bij Berlin's nomenclatuurprincipes (zie paragraaf 2.2.1) en 
overige patronen, alsmede tussen gedifferentieerde, globale en defectieve invullingen. 

In tabel 7.4 zijn 11 van de 109 ingevulde vragenlijsten opgenomen, te weten diegene 
waarin een benoemingssysteem wordt gehanteerd met een verschillende secundaire naam 
(S) voor de twee mussensoorten, aangevuld met twee Gemertse invullers die de ringmus 
houter(en)illetje noemden. 

TABEL 7.4 

Gedifferentieerde invullingen met een secundaire naam voor beide mussen 

huismus ringmus aantal invullers (n=11) 

S S 8' Gemert-2, Herentals, Kumtich, Lot, Nijnsel, 
Oisterwijk, Roosendaal-2, St-Amands 

S/A S 1: Nieuwkuijk 
S A 2 Gemert, Gemert-3 

In tabel 7.5 zijn 41 invullingen opgenomen, waarbij de huismus mus genoemd werd en de 
ringmus een secundaire naam kreeg. Ook dit zijn gedifferentieerde naamgevmgspatronen 
volgens Berlin's principes. De informant uit Mierlo in de onderste regel noemde de ringmus 
houterilletje. 

TABEL 7.5 

Gedifferentieerde invullingen met de primaire naam voor de huismus 

huismus ringmus aantal invullers (n=42) 

Ρ S 36· Aartselaar, Asten, Berkel, Boutersem, Breugel, 
Broechem, Diest, Dmteloord, Dongen, Droeshout, 
Den Düngen, Geel-2, Geldrop, Heeverlee, 
Herentals-2, Hoogerheide, Lillo, Meerle, Meerle-2, 
Moergestel, Retie, Retie-2, Roosendaal, 
Roosendaal-3, Rosmalen, Rummen, Steenhuffel, 
Sterrebeek, Tienen, Tilburg-2, Turnhout-2, Veerle, 
Veghel, Volkel, Vorstenbosch, Wommelgem 
2 Everberg, Oudenbosch e a 
2. Coirle, Tisselt 
1. Mechelen-2 

Ρ A 1: Mierlo 

Tabel 7.6 bevat de minder gedifferentieerde invullingen van de regelmatige systemen die in 
tabel 7.4 en 7.5 zijn opgenomen. Ze zijn meer globaal omdat ze tweemaal de primaire naam 
bevatten (en dan wordt er geen onderscheid tussen de huismus en de ringmus gemaakt) of 
omdat ze een 0, een niet-mgevulde vraag, hebben (en dan is men met bekend met een 
dialectnaam voor een van beide vogels). De betreffende invullers zijn waarschijnlijk niet erg 
deskundig op het terrein van de benoeming van deze vogels. 

P/S 
P/A 
P/A 

S 
S 
S/ A 

147 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

TABEL 7.6 

Globale invullingen van regelmatige benoemingssystemen bij de mussen 

huismus nngmus aantal invullers (n=32) 

Ρ Ρ 12· Balen, Bladel, Boekei, Boortmeerbeek, Budel, 
Heesch, Helmond, Huijbergen, Leuven, Leuven-2, 
Liempde, Rijsbergen 

P/S Ρ 1: Boom 
Ρ 0 23: Aarle, Asten-2, Budel-2, Deurne, Geel, 

Den Dungen-2, Haps, Kapelle-op-den-Bos, Lierop, 
Middelrode, Mol, Niel, Ovenjse, Pamel, Reek, 
Reusel, Schaijk, Steenbergen, Tilburg, Wanroij, 
Wanroij-2, Westerlo, Wezemaal 

S 0 4: Boxmeer, Cuijk, Cuijk-2, Mechelen 
0 S 2· Lier, Nuland 

In tabel 7.7 zijn de onregelmatige patronen bij elkaar gezet. Hierin worden andere 
benamingstypen gebruikt (zoals de onomatopee sjurk) of wordt de huismus met een 
secundaire naam benoemd en de ringmus met de primaire naam (hetgeen in Herent gebeurt). 

TABEL 7.7 

Invullingen van onregelmatige benoemingssystemen bij de mussen 

huismus ringmus aantal invullers (n=7) 

A 

A 

A 

0 

S 

A 

S 
0 

A 

Ρ 

1: Woudrichem 

2: Kontich, Turnhout 
2: Drongelen, Grave 

1 : Woensel 

1· Herent 

Tenslotte zijn er nog 7 vragenlijsten waarin voor de mussen niets werd ingevuld. De 
betreffende invullers kenden dus geen dialectwoorden voor mussensoorten. 

TABEL 7.8 

Defectieve invullingen bij de mussen 

huismus nngmus aantal invullers (n=7) 

0 0 7: Hoogerheide-2, Drunen, Udenhout, Oirschot, 

St.-Anthonis, Best, Baal 
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Tenslotte zijn in tabel 7.9 de cumulatieven van de invullingen van Ν 9 berekend. 

TABEL 7.9 

Invullingen van Ν 9 geordend per begrip 

Ρ 

s 
A 

0 

Huis-

7 8 
19 

9 
10 

Ringmus 
14 

54 

6 

36 

Als het aantal onbeantwoorde vragen van Ν 9 wordt gerelateerd aan de percentages die de 
twee soorten scoorden op toekenning van de etnogeneneke term (zie tabel 7.1), kan er 
wederom een duidelijk verband geconstateerd worden. De rmgmus heeft meer 
onbeantwoorde vragen dan de huismus en tevens het laagste aantal keer de etnogenerieke 
term. De huismus scoort het hoogste voor de generieke term en heeft veel minder 
onbeantwoorde vragen. Dat zijn allebei aanwijzingen dat hij een centrale positie inneemt in 
dit woordveld. 

7.6. Geografische uitbreiding 

7.6.1 De Limburgse volksnamen van de huismus en de ringmus 

Onder de volksnamen van de huismus in de dialecten van Limburg bevinden zich veel minder 
samenstellingen met -mus dan in Brabant: huis-, straat-, dak-, koren-, geel- en dikke mus. De 
generieke term mus is net als in Brabant de meest gangbare term om deze vogel aan te 
duiden. Er zijn veel namen die bij de groep van 'kwetter en kwebbel'-namen horen: (huis)kets, 
(huis)klut(s), kloerts, huiskretser, (huis)kwak, huiskwakel, kwekkel, (bloot)kek, dakratsj, 
sjierp(er), daksjierp. Hieraan kunnen misschien nog worden toegevoegd (huis)floots, floors, 
korenfeep, -giets, -jietser, -jets, (koren)jaats, (koren)jiets, joerds, guuts, guule, uts, maar van 
die namen is de oorsprong minder duidelijk. Nog moeilijker te plaatsen zijn keggel en 
huispees Pejoratieve namen die aan onreinheid refereren zijn huispiemel en korenzeiker en 
eveneens pejoratief zijn (huis)paai ("oude vent"), huisknots, korenrakker, korenzak, 
gootofficier, erwtenschelm en erwtenpet. Ook pejoratief, maar refererend aan mhaligheid zijn 
korendief, -jood, -joeter, -pik, -pikker, -vreter en (koren)schroep (volgens Goossens 1988a: 
23). Het woordtype kor zou "koren" kunnen zijn (korenmus wordt ook uitgesproken als 
kormus, zie paragraaf 7.2), zodat een element dat vaak als specifeerder optreedt dan als 
zelfstandige naam voorkomt, maar het kan ook een eigennaam zijn (van Cornells). Van tjefke 
is met meer zekerheid te zeggen dat het een eigennaam betreft (Jozef, cf. zjefke m 
Antwerpen en Kontich). Het is opvallend dat de specificerende elementen elkaar niet 
afwisselen: huiskets, huisklut, huispaai, maar niet 'korenkets etc. en korengiets, korenjaats 
maar niet "huisjaats etc. 

De ringmus wordt minder vaak met de generieke term aangeduid. De verscheidenheid aan 
samenstellingen met -mus is wat groter: ring-, nngel-, regen-, net-, kleine, aard-, boom-, 
haag-, heggen-, tuin-, foe/- ("tuin" met l-n-wisseling, zoals rènge/-"regen", ivage/-"wagen"'?), 
soefs-, steen-, veen-, veld-, koren- en boekweitmus. Een extra specificeerder heeft kleine 
huismus De namen die waarschijnlijk het 'kwetter en kwebbel'-benoemmgsmotief 
lexicaliseren zijn bij de ringmus ook verscheiden: ringguuts, -kets, -klut, ringelklut(s), 
veldguuts, -kretser, (veld)zjiers(je), korenjietser, sjierper, floots, kaats en huiskets. Naar 
mhaligheid verwijzen korenpikker, -wolf, -jood en dubbele schroep. Het woordtype 
korenzeiker verwijst misschien naar onreinheid, maar ook het gekwebbel is een mogelijk 
benoememingsmotief, omdat zeiken hier ook "zaniken, zeuren" kan betekenen. De ringmus 
wordt ook weer tjefke genoemd. Kransje heeft de witte halsring als benoemingsmotief (het is 
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zo'n woord dat men eerder m een samenstelling zou verwachten, zoals m het Brabantse 
kransmus). 
De volksnamen in de Brabantse en de Limburgse dialecten hebben gemeen dat de huismus 
vaker de generieke term krijgt, en dat beiden vele samenstellingen met die naam krijgen. In 
Limburg is de variatie in het tweede lid van de samengestelde benamingen zoals huiskluts 
enz. nog groter dan in Brabant. Bovendien zijn de, vaak ondoorzichtige, woordelementen die 
dat tweede lid vormen ook veel vaker als zelfstandige musbenaming te vinden (kloerts, 
floors, uts, kaats, guuts enz.) Dat kan zijn veroorzaakt door het feit dat het woord mus in 
het noorden van Nederlands Limburg wel gebruikt wordt om een "vogeltje in het algemeen" 
aan te duiden, zoals blijkt uit de materiaalbasis van het Woordenboek van de Limburgse 
Dialecten (WLD) en ook al werd vermeld door Goossens (1988a: 14). Omdat mus 
betekenisverruiming heeft ondergaan, moest er voor het begrip "mus" zelf een andere naam 
in gebruik worden genomen. In het Spaans en Roemeens is het woord voor "mus" ook to t 
"vogel" verruimd: pâjaro resp. pasare (van Latijns passer "mus"; Buck (1949: 183)) en dat is 
een mooi voorbeeld van parallelle processen die onafhankelijk van elkaar ontstaan en zich 
afzonderlijk van elkaar in dezelfde richting ontwikkelen. 

7.6.2 De Vlaamse volksnamen van de huismus en de ringmus 

Een gedeelte van de opgaven van de primaire naam (mus) zijn m het WVD overgeplaatst naar 
een algemeen artikel "mus". Dat heeft onder meer tot gevolg dat de ringmus in het WVD 
geen enkele keer mus wordt genoemd. 

De dialectwoorden die m Vlaanderen gebruikt worden om de huismus te benoemen, leveren 
een heel ander beeld op dan het Brabantse en het Limburgse artikel: naast de primaire naam 
mus zijn er vrijwel alleen maar samenstellingen met die naam (gewone, blok-, pap-, pot-, 
huis-, pan(nen)-, dak-, steen-, straat-, boeren-, stro-, tak- en tarwemus), waarvan er één een 

dubbele specificeerder heeft {grote steenmus). Er zijn slechts twee opgaven die een 
uitzondering vormen op dit naamgevmgsproces: pannenklutser en straatloper. De pejoratieve 
namen en de namen die de 'kwetter- en kwebbelzucht' benoemen ontbreken dus in de 
Vlaamse dialecten, op de twee genoemde uitzonderingen na Straatloper is pejoratief te 
noemen, en het tweede deel van pannenklutser zou verwant kunnen zijn aan het Kleverlandse 
klut(s), en dus zoiets kunnen betekenen als "degene die onder dakpannen kwettert". Klutser 
wordt echter ook gebruikt in de betekenis van "sukkelaar, sul" (Vandecasteele 1978: 107) 
en is dan pejoratief. 

De ringmus krijgt als samenstellingen met -mus: kleine, boom-, tronken-, veld-, 
pannen-, pap-, patat-, steen-, steense en ringmus Steenpiet(je) is een samenstelling met een 
element dat oorspronkelijk een persoonsnaam is, en het proces om met piet of piereen 
vogelnaam samen te stellen is in Vlaanderen productief (ook de wielewaal, de roodborst, de 
winterkoning, heggenmus en nog anderen krijgen zulke namen). Het geeft de naam een 
affectieve geladenheid. De namen boomotter, steenotter, panjonker, steenrat(je) en 
steenrutje (ook genoemd als gekraagde roodstaart-benaming) zijn samengesteld met 
woordelementen die ook voorkomen bij de heggenmus en de grasmussen: boonotter 
(grasmus, tuinfluiter), grasjonker (grasmus, maar ook groenling en geelgors), hagerutje 
(heggenmus) en haverratje (grasmus, braamsluiper). Ook grasduikelaar legt dat verband: de 
geelgors en de grasmus heten grasduiker. Steenbokje zal een speelse variant zijn op de 
andere samenstellingen met sfeen-; in paragraaf 7.2 is gesteld dat deze specificeerder zoiets 
betekent als "iets klems in zijn soort". Twee andere specificeerders zijn in afleidingen 
gebruikt: rmgelaar, papper. Brumkopje is een bahuvrihicompositum dat een kenmerk van de 
ringmus waarin hij duidelijk afwijkt van de huismus, treffend verwoordt. 

De Vlaamse dialecten verschillen in hun benoeming van de huismus duidelijk van de 
Limburgse en Brabantse omdat andere benamingen dan mus of samenstellingen met mus 
vrijwel ontbreken in de Vlaamse dialecten. Ook in de ringmusbenoeming wijken de Vlaamse 
dialecten sterk af: er is veel meer overlapping met de grasmus- en heggenmusnamen dan in 
de andere Zuid-Nederlandse dialecten. 
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7.6.3 Het Standaardnederlands 

De mussen hebben in de officiële nomenclatuur net als de leeuweriken en de zwaluwen een 
naam gekregen die is samengesteld met het woord dat de overkoepelende categorie 
benoemt. Daarbij noemt de specificeerder een karakteristieke eigenschap van de soort. Voor 
het prototype van deze categorie, i.e. de huismus, is die eigenschap 'rolbevestigend' (zie 
paragraaf 9.2), voor de ringmus is de eigenschap een afwijkend saillant kenmerk. De habitat 
is het benoemingsmotief voor de benaming huismus, een uiterlijk kenmerk is dat voor de 
nngmus. De naam mus wordt gebruikt om de overkoepelende categorie aan te duiden en Van 
Dale heeft in zijn betekenisbeschrijving een prototypische benadering opgenomen: met name 
de huismus wordt bedoeld. 

7.7 De grasmus en de heggenmus 

7.7.1 De Brabantse volksnamen van de grasmus en de heggenmus 

Naast de twee zojuist behandelde mussen zijn er ook enkele vogels van andere families die m 
het Standaardnederlands mus-namen krijgen. Naar aanleiding daarvan zou men kunnen 
vooronderstellen dat de benoeming van die vogels volgens hetzelfde stramien plaatsvindt in 
Zuid-Nederlandse dialecten als die van de mussen, net zoals dat voor de gierzwaluw (die 
eigenlijk helemaal geen soort van zwaluw is) geldt. Maar men kan ook vooronderstellen dat 
de benoeming van die vogels in Zuid-Nederlandse dialecten met parallel loopt met die van de 
mussen, zoals bij de zwaluwen voor de nachtzwaluw het geval was (hoofdstuk 6). 

De eerste vogel die met een samenstelling met -mus wordt benoemd, is de grasmus. HIJ 
maakt deel uit van de familie van de zangers (sylviidae) en het geslacht van de grasmussen 
{sylvia), waartoe ook de braamsluiper en de tumfluiter behoren. 

LIJST 7.5 

Heteroniemen voor de grasmus 

1. De grasmus, (sylvia communis, ook wel Sylvia cinerea) 13 cm, is een zomergast. Hij houdt 
zich vaak op in open terrein in doornig struikgewas, waar hij ook nestelt. Hij is grauwbrum 
met een grijze kop en een witte keel; opvallend zijn de bruinrode randen aan de vleugels. 
Vogels van het geslacht sylvia eten naast insecten ook veel bessen. De zang is druk 
kwetterend, de roep klinkt als 'wèètwèèt'. 
(Zie kaart.) 

grasmus (ook gesmus, groesmus, jesmus): freq. Middennoordbr, Oostnoordbr., Zuidbr., 
Getel., Cuijks en Bud., verspr. Noordwestbr. en Kemp. (168) 
grasmusje (grasmuske): Bergen op Zoom, Waalwijk, Baardwijk en Someren (4). 
rietmus: Bakel. 
vlasmus: Mierlo. 
boekmus: St-Anthonis. 
koolmus: Kruisland. 
slootmus: Engelen. 
aardmus: Hagelands Wb. 1. 
peelmus: St. Anthoms. 
stadmus: Schoten (2). 
mus: verspr. Noordwestbr., zeldz. Peell., ook in 's-Hertogenbosch, Oploo en Best (12). 
musje (ook muske): Dinteloord en Herent (2). 
grassjurk: Woudrichem. 
grassjierp: Vlijmen. 
grasteut: Overloon. 
grasteutel: Boxmeer. 
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graszak (ook gessak, jessak) Boekei, Gemert, Wezemaal, Everberg en Heverlee (8) 
grassteek: Oirschot en Spoordonk (2) 
graskrets: Rummen 
graskweek: freq in het noorden van het Noordmei, zeldz Cuijks, ook in Ravenstein, 
Huisselmg en Aanschot (11) 
graskwek: zeldz Cuijks (4) 
graskweker: Oss, Berghem en Uden (3) 
kwert: freq Antw en Kemp , Antwerps Wb 1, Ν-Antwerps Wb (11) 
kweit: Antwerps Wb 1 
kwet: Turnhout, Oeiegem, Zandhoven, Arendonk en Ranst, Antwerps Wb 1, Antwerps Wb 3 
(7) 
kwetje: Tilburg en Goirle (2) 
kwetter (ook kwedder) freq Kemp , ook in Lier, Antwerps Wb 3 (8) 
kwetteres: Everberg 
ket: Heverlee 
wet: Meerhout (2) 
kratje: Aarschot 
bontekwet: Antwerps Wb 1, Antwerps Wb 3 (2) 
rietkater: Werkendam 
braamkwert: Turnhout 
braamkweit: Berkel 
braamkwet: Loon op Zand en Turnhout (2) 
braamkwetje: Tilburg en Goirle (2) 
dorenkwert: Antwerps Wb 3 
dorenkweit: Antwerps Wb 3 
dorenkwet: Antwerps Wb 3 
wolkwert: zeldz Noorderkemp , ook in Ravels (5) 
wolkwet: Turnhout en Oeiegem (2) 
pluisjeskwetter (pluiskenskwetter) Bouwel en Herentals (2) 
grijs: Lierop en Deurne (4) 
grijsje (gnjske) Lierop 
griggel: Lierop 
graggel: Mierlo 
koevogeltje (ook koevogelke) Geldrop en Riethoven (3) 
koeherdertje (koeieterke) Wommersom 
koestouwertje (koeistouwerke) Oudenbosch 
koewachter (koeiwachter) Rucphen 
koewachtertje (koeiwachterke, koeiwachtertje) zeldz Mark , ook in Rucphen (4) 
braamsluipertje (braamsluiperke) Oss 
hegkruiper: Ledeakker 
hegkruipertje (hegkruiperke) Heusden 
tuinkruipertje (tumkruiperke) freq in het westen van het Bar, zeldz Mark (7) 
kersenpikker: Beugen 
braambijter: 's-Hertogenbosch en Dongen-Vaart (2) 
doornbijtertje: Deurne 
braamschijter: 's-Hertogenbosch en Goirle (2) 
braamschijtertje (bremschijterke) Heusden 
dubbele braamschijter: Nieuwkuijk 
spoerts: Veldhoven 
heggenspelder: Breugel 
grasduiker (grasduikel, groesduiker) Huijbergen en Reusel (2) 
grasdrijver: Valkenswaard 
pieper: Udenhout en Boxtel (2) 
blauwpiepertje (blauwpieperke) Grave 
mospiepertje (mospieperke) Capelle 
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graspieper: Lepelstraat en Hoogerheide (2). 
grasleeuwerik: Stiphout. 
grasvink: Drimmelen, Capelle en Bladel (3). 
grasheks: Grave. 
hooischreik: Made. 
schrijver: Overloon. 

GRASMUS 
Totaal aantal opgaven: 338 
Totaal aantal woordtypen: 75 
Meest frequente woordtype: grasmus: 168 

grasmus (Brabant) 
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De grasmus is volgens ornithologen geen mus, maar een lid van de familie van de zangers. 
Toch vinden we behalve grasmus nog een achttal samenstellingen met -mus, maar het 
betreft wel uitsluitend unica {stadmus werd voor Schoten opgegeven door twee verschillende 
invullers). De primaire naam mus(je) komt veertien voor bij opgaven voor de grasmus. In het 
kader van de etnobiologische nomenclatuur is het vervolgens de vraag in hoeverre deze mus
namen gevallen van subcategorisering zijn of gevallen van categorisering zijn, waarbij 
metaforische samenstellingen gebruikt werden Zoals in paragraaf 2.2.2 is uiteengezet, is de 
grens tussen beide niet haarscherp te trekken. De productiviteit van het 
samenstellingsproces is een mogelijk symptoom van secundaire samenstellingsprocedé. Zo is 
de term zeehond waarschijnlijk niet subcategoriserend want het proces is met productief 
('waterhond, 'vishond ). Maar onder de heteroniemen voor de huismus en de ringmus, en 
ook voor de huiszwaluw, oeverzwaluw en de gierzwaluw is een hoge productiviteit gevonden, 
terwijl dat bij de nachtzwaluw weer in het geheel met het geval was. Nachtzwaluw is daarom 
waarschijnlijk minder subcategoriserend van aard dan gierzwaluw Ook het ontbreken van de 
primaire naam kan een aanwijzing zijn dat er een minder ingebed taxon wordt bedoeld. Een 
zeehond zal men immers niet hond noemen, omdat men het dier niet als een soort van hond 
beschouwt, de naam zeehond is dan ook met subcategoriserend. Een derde aanwijzing 
betreft de benoeming van een 'onmogelijke eigenschap'· de zee is met de biotoop die 
normaliter met een hond m verband gebracht wordt 

Aangezien de heteromemenlijst van de grasmus wel meerdere mus-samenstellingen (maar 
enkel unica) en tevens de primaire naam laat zien, zijn benamingen zoals grasmus, aardmus 
enz. mogelijkerwijze niet volledig subcategoriserend en met volledig metaforisch, maar 
bevinden ze zich in een overgangsgebied daartussen in. De grasmus kan x-mus genoemd 
worden omdat hij voldoende overeenkomsten met de gewone mus gemeen heeft, maar hij 
hoeft daarmee nog met genoeg overeenkomsten met andere mussen gemeen te hebben om 
echt als soort van mus te worden beschouwd. Ook in een andere zin kan mus een 
betekenisverruiming ondergaan. In Limburgse dialecten is het zoals gezegd niet ongebruikelijk 
dat mus "vogeltje in het algemeen" betekent (Goossens 1988a: 14). 

In de overige heteroniemen voor de grasmus zijn ook verbanden met de gewone mussen te 
vinden. De namen grassjurk en grassjierp kunnen wellicht gezien worden als variaties op 
grasmus, want de simplexen komen m dezelfde dialecten voor als huismusbenaming Mogelijk 
hebben de mus-samenstelhngen tot enkele nieuwvormingen zoals grassjurk geleid. Naast 
graskrets komt huiskrets voor de huismus voor (maar met m dezelfde dialecten: graskrets 
komt uit Rummen en huiskrets uit Lith en Grave) Deze klanknabootsende mussennamen 
noemt Goossens affectieve benamingen die verwijzen naar'Geschwätzigkeit' (1988a· 23). 
Daarbij behoort ook de huismusnaam huiskwet, die verwant is aan een grote groep 
grasmusnamen: kwet, kwelt, kwert, kwetter, kwetteres, wet, ket, graskweek, graskwek, 
graskweker, dorenkwert, dorenkweit, dorenkwet, braamkwert, braamkweit, braamkwet, 
wolkwert, wolkwet en pluisjeskwetter (de laatste drie termen zijn namen voor verschillende 
sy/wa-soorten die een bepaald soort nestje maken). In het geval van de grasmus zijn deze 
namen meer dan een referentie aan kwebbelzucht in het algemeen. Ze zijn echt 
onomatopoetisch van aard, en verklanken accuraat de zang en vooral de roep van deze 
vogel. Op de kaart is goed te zien hoe de benaming graskweek, en trouwens ook de namen 
graskwek en graskweker (die doordat ze zo weinig voorkomen met op de kaart staan) een 
heel ander gebied vullen, namelijk het uiterste noordoosten van het Brabantse taalgebied, 
dan de namen die van het kwe(i)(r)t-lype zijn, want die komen allen uit de provincie 
Antwerpen op zes opgaven uit Tilburg en omgeving na. 

Hooischreik kan wellicht ook onder deze noemer geschaard worden {kweek en schreek 
vonden we ook naast elkaar bij de grote lijster-benamingen). De typen grasteut en grasteutel 
lijken ook bij de categorie van 'kwetter en kwebbel'-namen horen. De typen grasheks, 
graszak en grassteek zijn mogelijk schimpend van aard. Rietkater mag denkelijk niet worden 
losgezien van huiskat voor de huismus. 

De grasmus verbergt zich graag in struikgewas en dat wordt verwoord in braamsluipertje, 
hegkruiper en tuinkruipertje. Venwijzingen naar het eten van bramen en het uitscheiden van 
zwart gekleurde uitwerpselen als gevolg daarvan vinden we in braambijter, doornbijtertje. 
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braamschijter, spoerts, heggenspelder {spellen is diarree hebben en spoerts is diarree 
(Swanenberg en Swanenberg 1996 377 en 379)) BIJ deze benamingen moet nog worden 
aangetekend dat tuin oorspronkelijk "heg" betekent, en dat dorens vaak de naam voor 
braamstruiken is In Nieuwkuijk maakt men onderscheidt tusssen de dubbele braamschijter en 
de braamschijter, resp de grasmus en de braamsluiper In dat laatste geval krijgt de grasmus 
dus een secundaire naam, terwijl zijn verwant de braamsluiper een meer primaire naam 
draagt 

Opvallend zijn de namen die zijn samengesteld met koe Dit type vogelnamen is gewoonlijk 
gereserveerd voor de kwikstaart, omdat deze vogel achter het vee aanloopt om insecten die 
verjaagd worden door de koeien te vangen Van de grasmus is dit gedrag met bekend 

Omdat de directe verwanten van de grasmus, de braamsluiper en de tumfluiter, zeer veel op 
de grasmus lijken, ligt het in de verwachting dat de etnobiologische nomenclatuur met veel 
verschilt voor de drie soorten 

De braamsluiper (sylvia eunuca) is een zomergast HIJ lijkt veel op de grasmus, maar is iets 
kleiner (13 cm) HIJ heeft een minder helwitte keel en een iets lichtere buik, een blauwgrijze 
kop met een maskerachtige donkere vlek achter de ogen De braamsluiper krijgt nauwelijks 
mus-benamingen Mus wordt hij nooit genoemd, grasmus tweemaal, en verder zijn er twee 
andere met mus samengestelde namen {braammus (Den Düngen) en struikmusje (Donk bij 
Ekeren)), dit op een totaal van 170 opgaven Wel zien we een groot aantal benamingen die 
we ook bij de grasmus hebben gezien spoerts, teut, braamschijter, kwert, kwetter enz , 
hetgeen er op duidt dat de grasmus en de braamsluiper als verwante vogelsoorten 
beschouwd worden en dat is te verwachten op grond van de vele overeenkomsten (in 
uiterlijk, levenswijze, zang, voedsel enz ) 

Vanwege die etnobiologische indeling van de braamsluiper krijgt deze vogel veel 
benamingen die de verhouding tot de grasmus weergeven de braamsluiper heet bijvoorbeeld 
teut, krets, de grasmus grasteut, graskrets Lage braambijter en spaanse braamkweit zijn 
typische secundaire benamingen bij de braamsluiper, maar dubbele braamschijter en 
bontekwet zijn dat bij de grasmus met minder BIJ het woordtype grasmus is het procede om 
subcategonserende namen te vormen een uitzondering er is maar een specifieke term met 
grasmus als grondwoord (zwartkopgrasmus, voor de zwartkop, sylvia atncapilla) 

De tumfluiter, sylvia bonn, lijkt uiterlijk ook veel op de grasmus, maar is ca 2 cm groter, 
wat donkerder gekleurd en heeft een korte stevige snavel De zang herinnert aan de merel, 
de roep is als die van de grasmus Ook de namen van de tumfluiter wijzen er met op dat deze 
vogel tot de categorie van mussen gerekend wordt Er zijn maar twee opgaven van mus
namen te vinden grasmus (Wommelgem) en kolenmus (Wechelderzande) 

Een andere vogel die in het Standaardnederlands maar ook m een aantal Zuid-Nederlandse 
dialecten wordt benoemd met een samenstelling die eindigt op -mus, is de heggenmus Om 
een inzicht te krijgen m de benoeming van deze vogelsoort geven we ten eerste het 
betreffende woordenboekartikel, als lijst 7 6 

LIJST 7 6 

Heteroniemen voor de heggenmus 

2 De heggenmus {prunella modulans, voorheen ook accentor modulans) is een Standvogel 
van 15 cm HIJ behoort met tot de familie van de zangers zoals de grasmus, maar is het 
enige lid van de familie van de heggenmussen dat bij ons voorkomt, maar heeft wel veel 
eigenschappen gemeen met de hierboven genoemde vogels van de familie van de zangers 
De heggenmus is met een soort mus, zijn onopvallende verenkleed lijkt alleen een beetje op 
dat van een mus Het is een algemene vosbrume vogel met blauwgrijze borst, hals en keel HIJ 
zoekt tussen struiken en hagen met zijn schuifelende muisachtige gang naar insecten en 
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larven. In de winter eet hij vooral zaden. Hij maakt een nest van mos, de eitjes zijn 
helderblauw. De zang is luid en helder rinkelend, en is ook in de winter te horen. 
(Zie kaart.) 

heggenmus: Raamsdonkveer, Boxtel en Cuijk (3). 
heggenmusje (heggemuske): Roosendaal en Someren (3). 
hegmus: freq. Tilb. behalve in het noorden, verspr. Noordmei., zeldz. Bar., Maasl., Cuijks en 
Bud., ook in Woudrichem en Diest (25). 
hegmusje (hegmuske): Baarwijk en Lage Mierde (2). 
haagmus: zeldz. Getel., ook in Hoogerheide, Herentals, Lier, St.-Amands, Kapelle-op-den-
Bosch, Everberg, Herent en Leuven (14). 
haagmusje (haagmuske)· Donk bij Ekeren en Wezemaal (2). 
hagenmus: Zevendonk, Kasterlee en Baal (3). 
hagenmusje (hagemuske): Turnhout en Veerle (3). 
tuinmus: Dmteloord. 
rietmus: Turnhout, Zevendonk, Arendonk en Gemert (6) 
rietmusje (ook netmuske): Turnhout, Zevendonk en Retie (3) 
schuurmus: Borkel en Schaft (2). 
schuurmusje (schuurmuske): Cuijk en Valkenswaard (2). 
schurenmusje (schurremuske)· Meerhout. 
dorenmus: Halsteren en St-Anthonis (2). 
vliermus: Kaatsheuvel. 
aardmus (ermus): Oosterhout. 
bremmus: Turnhout. 
koolmus (ook kulmus): freq. Noordwestbr., behalve in het oosten, ook in Geel, Sterrebeek 
en Heverlee; N.-Antwerps Wb. (18). 
koolmusje (koolmuschen, kulmuske): Retie, Balen en Olmen (4) 
koolmees: Lubbeek. 
blauwe koolmus (bla kulmus, biave koolmus): Droeshout, Opwijk en Lot (3). 
bruin koolmusje (bruin kulmuske). Geel. 
kolenmus (keulemus, kullemus): Wommelgem, Ranst, Broechem en Vorselaar; Antwerps 
Wb. 1 (5). 
kolenmusje (keulemusje, keulemuske, kullemuske): zeldz. Kemp., behalve in het 
noordoosten (4). 
blauwe kolenmus (blauw kullemus): Antwerps Wb. 3. 
blauwe korenmus (blauw korenmus, bla koremus): Bornem en Gooik (3). 
blauwe kezenmus (bla kezemus): Steenhuffel. 
grauwmus: Meerle. 
grauwtje (grauwke): freq. in het midden van het Tilb., ook in Westerhoven (9). 
grauweltje (ook graveltje): Coirle (3). 
blauwmus: Helmond. 
blauwmusje (blauwmuske): Geldrop, Lierop en Leende (5). 
blauwtje (blauwke): freq. in het noordoosten van het Kempenl., zeldz. Tilb., ook in Lieshout, 
Breugel en Stiphout (12). 
blauwertje (blauwerke): Loon op Zand. 
blauwseltje: Broechem en Lier (2). 
blauwe mus: Opwijk. 
mus: freq. Bar, zeldz. Mark. en Peell., ook in Dmteloord, Loon op Zand, Oploo, Best, 
Boortmeerbeek en Leuven (18). 
musje: Dinteloord. 
hegsjierp: Vlijmen. 
hegteut: Overloon. 
hegschijt: Empel, Gewande en Nuland (3). 
blauwlegger: freq. Noordmei. en Peell., verspr. Maasl., ook in Made en Grave; Noord-Meierijs 
Wb. (45). 
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blauwleggertje (ook blauwleggerke): freq. Maasl. en Noordmei., zeldz. m het noorden van 
het Cuijks, ook in Den Hout, Roosendaal en Deurne (21). 
blauwmannetje (blauwmanneke): freq. Cuijks (14). 
grauwpieper: Herpt. 
blauwpieper: freq. Tilb. en Kempenl., ook in Den Hout, 's-Hertogenbosch, Gilze-Rijen en 
Turnhout (25). 
blauwpiepertje (ook blauwpieperke). freq. Tilb. en Kempenl., ook in Capelle, Hulten, Grave 
en Leenderstrijp; Kempenlands Wb. 1, Kempenlands Wb. 2 (18). 
blauwe pieper: Lage Mierde. 
blauw piepertje (blauw pieperke): Reusel. 
piepertje (pieperke): Drunen en Deurne (2). 
blauwpiep: Boxtel. 
blauwpijpje (blauwpijpke): Helmond en Vlierden (3). 
koolpijpje (koolpijpke): Deurne (3). 
blauwtutertje (blauwtuterke). Oss. 
blauwe tuter (ook blauwen tuter): Oss (2). 
tieter: Aarschot. 
blauwe luutak: Dongen. 
blauwe lijster: Dongen. 
blauwe windappel (ook blauw endappel): Dongen-Vaart en Kaatsheuvel (2). 
blauwborstje: Waspik. 
kakkelentoontje: Liessel. 
kakkelentuintje: Liessel. 
bastaardnachtegaal (ook bastaadnachtegaal, bastaardnachtgaal, basterdnachtegaal): 
freq. Holl.-Br., ook in 's-Hertogenbosch, Grave, Lot en Boutersem (Θ). 
boerennachtegaal: Oisterwijk. 
tuinnachtegaal: Bergen op Zoom. 
tuinnachtegaaltje: Oudenbosch. 
spaanse nachtegaal: Baarle-Nassau. 
tuinrobbertje (ook tumroebertje). Soerendonk en Budel (2). 
slapikkertje (slaaipikkerke). freq. in het westen van het Bar., zeldz. Mark. (7). 
bijrover (hierover): Werkendam. 
dorenvinkje (dorenvinkske): Vlijmen. 
dorenkneuter: Heesch. 
dorenkwartje: Huijbergen. 
mosvink: Meerle (2). 
moskneuter: Mierlo. 
mossenhoofdje (mosseneuke): Veldhoven. 
kwetter: Kontich. 

HEGGENMUS 
Totaal aantal opgaven: 352 
Totaal aantal woordtypen: 78 
Meest frequente woordtype: blauwlegger: 45 
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heggenmus (Brabant) 
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χ bastaardnachtegaal 
• blauwe koolmus 
* blauwlegger 
• blauwmannetje 
Δ blauwpleper 
* blauwtje 
• haagmusQe) 
o heggenmus 
® kolenmusQe) 
o koolmusQe) 
o mus 
+ rietmus 

Hoewel de heggenmus in de biologische classificatie geen soort van mus is, zijn er in de lijst 
heteroniemen behoorlijk veel samenstellingen met de naam -mus, en ook de generieke term, 
het simplex mus, komt zelfs vrij vaak voor in de betekenis van "heggenmus" Ook een andere 
mus-benaming vinden we terug als heggenmusnaam hegsjierp (de huismus wordt sjierp 
genoemd) Zo is ook grassjierp voor de grasmus gegeven en deze drie benamingen komen 
allen uit Vlijmen 

Met de samenstellingen kezenmus, korenmus, koolmus en kolenmus wordt met alleen met 
mussen maar tevens met de koolmees een verband gelegd (zie paragraaf 8 2) De naam 
koolmees werd zelfs een keer genoemd als heggenmus-naam BIJ het gebruik van namen voor 
de heggenmus, die ook bij de koolmees voorkomen, duikt het attributief blauw regelmatig op, 
mogelijk om de heggenmus te onderscheiden van de meer geelgroene koolmees Hoe de 
overdracht van de benaming met kool precies tot stand kwam is moeilijk te achterhalen 
Waarschijnlijk moeten we de oorzaak niet zoeken in een uiterlijke gelijkenis van de beide 
vogels waardoor de transfer in gang werd gezet, maar in een fonologische gelijkenis van de 
betreffende benamingen Beide vogels droegen namen die op elkaar leken en die twee namen 
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moeten na verloop van tijd één geworden zijn door Volksetymologie. Brok noemt dit proces 
homonymische beïnvloeding en geeft als voorbeeld het gegeven dat de muurbloem 
(erysimum cheiri) in sommige dialecten vlier (van violier, zoals de oude officiële naam van de 
muurbloem luidt) genoemd wordt. Daardoor ontstaat beïnvloeding door vlier (de boom 
sambucus nigra die verder in mets op de muurbloem schijnt overeen te komen), waarna ook 
andere namen, zoals eulenteul van de vlierboom op de muurbloem overgaan (1991: 241) 2. 
Zo worden ook koolmus (heggenmus) en koolmees beide tot koolmus (voor heggenmus en 
koolmees tesamen, vervolgens eventueel van elkaar te onderscheiden door toevoeging van 
attributieven zoals blauwe) Na een dergelijk proces is het pad geëffend voor een ruimere 
transfer van meesbenamingen naar de heggenmus, zoals kezenmus en schurenmusje en voor 
heggenmus-benamingen naar bijvoorbeeld de pimpelmees (voor wie de kleur blauw ook een 
belangrijk benoemingsmotief is) zoals blauwmannetje. 

Kolen- en koren- kunnen zowel fonologisch als semantisch verklaard worden de -r- en de - I -
wisselen elkaar vaak af in de Zuid-Nederlandse dialecten, en de heggenmus leeft behalve 
van insecten ook van zaden, en kan dus best korenvelden bezoeken (Vandecasteele 1978: 
121). 

De heggenmus wordt behalve als mus ook vaak benoemd met samenstellingen van namen 
van andere vogels, zoals mosvink, dorenvmk, dorenkneuter, moskneuter, blauwe lijster, 
bastaardnachtegaal, boerennachtegaal, tuinnachtegaal en spaanse nachtegaal. De eerste vier 
benamingen zijn unica, waarbij het samenstellen met vinkof kneuterdenkelijk met gezien 
moet worden als gevallen waarin de heggenmus als soort van vink of kneuter wordt 
geclassificeerd. Waarschijnlijker is dat de twee namen als algemenere vogelnaam worden 
gebruikt in dit geval en begrepen mogen worden als "klem vogeltje". Zo'n verruiming m 
betekenis is in feite een geval van metafoorgebruik Vinkje wordt op die manier ook gebezigd 
voor de tjiftjaf: klein vinkske (Vorstenbosch) en voor de gele kwikstaart koevmk (Berghem). 
De nachtegaalnamen zijn een gevolg van het feit dat bastaardnachtegaal eens de officiële 
naam of één van de officiële namen was van de heggenmus. Van Oort heeft die naam in 
1930 nog als officiële naam en noemt heggemusch als Limburgse volksnaam voor deze 
vogel. Het woordtype bastaardnachtegaal is geen streekspecifieke dialectnaam maar een 
'zwervende' volksnaam (Swanenberg 1997: 72-73). Ook met de benamingen van de zangers 
(de familie van de sylv'ndae) kan een verband gelegd worden: blauwe tuter, blauwe luutak, 
kakkelentoontje en kakkelentumtje zijn namen die ook voor de tuinfluiter en de spotvogel zijn 
opgetekend, zonder het attributief blauwe, dat duidelijk als specificeerder dient voor de 
heggenmus. De opgave blauwe endappel is getypeerd als blauwe wmdappel, en wmdappel 
komt vaker voor als variant bij wijntapper. Er zijn meerdere vogels die zo heten (onder 
andere de roodstaart en de tapuit). Het gebruik van blauw als specificeerder in heggenmus-
namen kan twee oorzaken hebben; het kan refereren aan de blauwgrijze borst of aan het 
blauwgroene legsel (zie Swanenberg en Swanenberg (1998: 19-21), waar ook een 
woordkaart van de heggenmus is opgenomen). 

Samenstellingen die op -mus eindigen worden ook toegekend aan de rietgors (rietmus), 
enkele soorten rietzangers (rietmus), de geelgors en de grauwe gors (grasmus), de 
boomleeuwerik (heimus), de grauwe vliegenvanger (spinmusje, piepmusje) en de koolmees 
(koolmus, keesmus, zie hoofdstuk 8). 

7.7.2 De Limburgse volksnamen van de grasmussen en de heggenmus 

De grasmus wordt net als in de Brabantse dialecten ook in de Limburgse dialecten met 
benamingen bedeeld die doen denken aan musbenamingen; behalve de samenstellingen met -
mus, namelijk gras-, groen-, grauwe, aard- en tuinmus, is dat ook de primaire naam mus. Ook 
floots, keit(s), graskets, -ket, -keit en -kat hebben verwantschap met de Limburgse 
musnamen (i.e. Woofs, kets, huiskets "huismus", Woofs, kaats, nngkets, huiskets "rmgmus"). 
Keeskeit is een naam die door dat tweede lid dat al voorkwam als grasmusnaam aansluiting 
vindt bij gelijkluidende koolmeesbenamingen uit diezelfde streek. Mogelijk hoort ook krets bij 
de musnamen (vergelijk huiskretser "huismus" en veldkretser "ringmus"). De etymologie van 
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grasmuk of -moek hangt waarschijnlijk samen met die van het Oud-Hoog-Duitse grasemucca 
en het Duitse Grasmucke. Die namen houden verband met Middel-Hoog-Duits smucken dat 
zich in het Hoog-Duits ontwikkelde tot schmiegen, "zich ergens tegen aan drukken", bijv. in 
schmiegsam dat "buigzaam, lenig of soepel" betekent (Suolahti 1909: 69). Het hangt 
samen met het Nederlandse smuigen dat onder meer "stiekem, gluiperig handelen" en 
"stilletjes snoepen" betekent. De samenstelling Grasmücke betekent dan oorspronkelijk 
"grassluiper" 3. Een paralelle ontwikkeling heeft zich voltrokken in het Oud-Engels: 
hegesugga, de naam van het geslacht sylvia, is een verbastering van hegesmugga. De 
"heggensluiper" werd er veranderd in een "heggenzuiger" (Kitson 1997: 489-490) In 
Engelse dialecten zijn nog overblijfselen van de "heggenzuiger" te vinden in haysucker, 
hazeck, hay Jack voor de grasmus en hazock en segge voor de heggenmus, en waarschijnlijk 
ook nog van de "heggensluiper", althans van het element mugga: muggy, meggie voor de 
grasmus (Swamson 1886: 23 en 29). Kitson vermoedt dan ook dat de Oud-Engelse term 
behalve de grasmussen ook de heggenmus benoemde (1997: 490). De woordtypen 
(gras-)teut, teuts of sfrofs zijn in Limburgse dialecten typisch voor vogels van het geslacht 
sylvia Treet zal wel verwant met feufzijn. Dubbele teut onderscheidt de grasmus op grootte 
van de braamsluiper die (m het betreffende dialect van Weert en omstreken) (gewone) teut 
heet. Bij dit type benamingen kunnen ook faafs en kruisel- en bramentaats worden 
geschaard. Braamschijter, -bijter en heggenkruiper, -lopertje en -schijter horen ook bij de 
namen die typisch zijn voor vogels van het geslacht sylvia. Met koewachter heeft ook 
Limburg, net als Brabant, een naam die eigenlijk bij de kwikstaarten hoort. Veel Limburgse 
dialectwoorden die voor de grasmus in gebruik zijn, zijn klanknabootsend: f/e/c, graskwek, 
pieper(d), graspieper, sjierper, grastitjer, grasjiet en mogelijk ook grasstek (gras-tik?). Toch 
ontbreekt het motief dat in Brabant veelvuldig voorkwam om de 'kwekende' roep te 
benoemen bijna geheel (één opgave: graskwek). Van grasbraddel, grasrikje, grasdraai(d)er en 
graszak is met met zekerheid te zeggen wat de etymologie is, wellicht zijn ze pejoratief van 
aard. De kleuren van de grasmus worden gelexicahseerd in de exocentrische samenstellingen 
zwartkop en witkeeltje en tevens in gnjsje dat ook in de Brabantse Peel voorkomt. In het 
begin van de alinea werden mus en samenstellingen met die term aangehaald, maar ook 
andere vogels zijn onder de grasmusnamen te vinden: netelvmk, grasvmk en bramensijs. Dit 
zijn waarschijnlijk gevallen van verbreding in betekenis van vink en SIJS tot een concept "klein 
zangvogeltje". Het zijn met name die twee termen, alsmede kneuter en mus, die bevattelijk 
voor zulk metafoorgebruik lijken te zijn. In grasvogel zit die verbreding sowieso al opgesloten 
in het tweede lid. 

Bij de braamsluiper zijn in het Limburgs de mus-benamingen zeldzamer; naast grasmus zijn 
er garenmus, heggenmus, rietmus en tuinmus. Mogelijk horen ook krets, keit, kaats(je), 
blauwkeets, braamkeets en braam- of bramenkaats bij de namen die geïnspireerd zijn op 
musbenamingen. 

De tumfluiter heeft als samenstellingen met -mus in de Limburgse dialecten gras-, tuin-, 
heggen-, aard-, riet-, kersen- en kuifmus(je). Namen die mogelijk oorspronkelijk een 
mussennaam zijn om daarna over te gaan op de grasmussen, zijn krets, keit, kaats en 
braddelkeets. 

De heggenmus krijgt zowel de primaire naam mus, als samenstellingen met die term, 
namelijk heggen-, heg-, hagen-, haag-, tuin- (waarschijnlijk in de betekenis van "heg"), boom-, 
aard-, steen-, kool-, riet- en blauwmus(je). Namen die mogelijk oorspronkelijk een 
mussennaam zijn om daarna over te gaan op de heggenmus, zijn graskrets en heggenkaats. 
Misschien geldt dat ook voor kietsje (vergelijk (koren)jiets en korengiets voor de huismus). 
Heulenterenmoek is een samenstelling waarvan de determinane een oude vlierbomennaam is 
(Heukels 1987: 225-226) en het determinatum ook bij de grasmus voorkomt: grasmoek. Dat 
determinatum betekent oorspronkelijk "sluiper", zoals eerder in deze paragraaf werd 
betoogd. Hegteut en hegschijt doen denken aan de namen van de sylviae, waar teut en 
braamschijt werden genoteerd. Andere namen die aansluiten bij de grasmusbenammgen zijn 
faafs, heggentaats(je), bramentaats, eikentaats en grasteut. Ook grijsje, zwartkop en 
fauvette kunnen tot die groep gerekend worden en ook mossenpieper, heggenschijter, 
heggenlopertje en heggenstoter(tje) heeft de heggenmus gemeen met een of meer van de 
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grasmussen. Specifieker bij de tuinfluiter, een naast familielid van de grasmus, sluiten 
tumfluiter, hoffluiter en pappeguut aan. Enkele benamingen refereren aan de nachtegaal, 
misschien omdat de heggenmus heel behoorlijk zingt: bastaardnachtegaal, steennachtegaal, 
boerennachtegaal en hollandse nachtegaal. Spmnenjager en boerenvliegenvanger leggen een 
verband met de grauwe vliegenvanger, ook een onopvallend gekleurde vogel van hetzelfde 
formaat en met spitse bek. Vandaar ook de naam scherp bekje voor de heggenmus. 
Wijntapper komt ook voor de tuinfluiter voor, en is ook voor tal van andere vogels genoemd, 
vooral roodstaarten en tapuiten komen in aanmerking voor deze naam. Wijnstamper is een 
Volksetymologie van dat woord, en blauwe wijntemper heeft een adjectivum dat specifiek is 
voor de heggenmus. Blei- of blauwvink(je) is waarschijnlijk nog een geval van het gebruik van 
vinka\s "klem zangvogeltje". Echte heggenmusnamen zijn blauwpietje, -mannetje, -piepertje, 
-borstje, legger(tje), -makertje en verver(tje). Bij deze groep is blauwbezie mogelijk een 
speelvorm. Ook (tuin-)robbertje, rwmertje, heggengritser, heggenstnetser, kolenpiepje en 
grasschijter zijn namen die specifiek de heggenmus gelden. 

In de Limburgse dialecten vormen de grasmussen duidelijk een samenhangende groep: de 
grasmus, de braamsluiper en de tuinfluiter delen vaak namen. Opmerkelijk is dat de namen die 
verwijzen naar de 'kwekende' roep vrijwel ontbreken in Limburg. Wellicht moeten we kaats en 
taats als zodanig, dus als nabootsing van de roep, beschouwen. BIJ de heggenmusnamen 
komen veel namen voor die verwant zijn aan de namen van de mussen, maar ook van de 
grasmussen. Het woord mus wordt in het noordoosten van het Limburgse dialectgebied wel 
gebruikt om een "vogeltje in het algemeen" aan te duiden. 

7.7.3 De Vlaamse volksnamen van de grasmussen en de heggenmus 

De grasmus deelt geen enkele volksnaam in de Vlaamse dialecten met de ring- en de 
huismus. Wel krijgt hij een aantal namen die duidelijk verwant zijn aan musbenamingen (zie 
ook de paragraaf over Vlaamse namen van de huis- en nngmus), namelijk grasmus, haagmus, 
korenmus, boonotter, grasjonker, grasduiker en haverratje. Verwant aan grasjonker zijn 
graskronkel, grasmonk en grasronker Dit viertal legt een verband met de Vlaamse geelgors-
en groenlingbenamingen, waaronder zich ook deze vier namen bevinden. Datzelfde geldt voor 
grasrul en grastjiep(er). Grasduiker en -zeiker komen eveneens bij de geelgors voor. 
Graspieper komt ook bij de groenlmg voor, en is daarenboven de Standaardnederlandse naam 
van weer een andere vogel. Grasleeuwerk is met alleen een naam voor de grasmus maar 
tevens voor de veldleeuwerik, de boomleeuwerik en de boompieper. Graslaweiter en grastjeek 
(vergelijk het Kempenlandse grassteek) zijn alleen gegeven voor de grasmus, waarbij het 
tweede element lijkt te verwijzen naar het geluid. BIJ haverratje kunnen haag-, hagentrutte 
(waaronder bijv. haagtrat uit Joos 1900 is opgenomen), hagenrutte en trutte geschaard 
worden. Misschien sluiten brad en spaanse brad bij dit groepje aan. Een ratje zou hier de 
betekenis kunnen hebben van "beweeglijk kind" of van "slimmerik" (Joos 1900: 545), rutte 
zou een afleiding kunnen zijn van ruften "onzin vertellen" (Joos 1900: 564) en trutte is een 
schimpnaam voor vrouwen (De Bo 1873: 1032). Haag-en hokdodde zijn samengesteld met 
een woord dat hetzelfde als dot(je) is dat onder meer "vormloze, ineengewarde kleine massa 
van vezel- of draadachtige stof" en "klem, lief of mooi ding of persoon" betekent. Kutte lijkt 
aan te sluiten bij meesbenamingen zoals keeskutje (voor mees m het algemeen in St-Gilhs-bij-
Dendermonde) of keut of keeskeut (voor kool- en pimpelmees m de Brabantse dialecten van 
Bouwel en Herentals). Het kan klanknabootsend zijn, maar ook pejoratief: De Bo heeft kutte 
als "scheldnaam dien't grauw geeft aan een vrouwspersoon" (1873: 518).Verwijzingen naar 
het geluid zijn zevenzanger, schreeuwertje, kakelaar, kwetteraar, preuteles, preutelkous, 
tjiep(er) en mogelijk ook weiten, wuiten en wuitje. Fivette is de Franse term fauvette. 
Koewachtertje is een naam die vaak bij kwikstaarten genoemd wordt, maar ook in Limburg en 
Brabant komen dergelijke gevallen voor 

De braamsluiper krijgt m de Vlaamse dialecten geen samenstellingen met -mus. Volgens het 
WVD zijn haagmus en korenmus braamsluiperbenamingen, maar de trefwoorden die daar 
worden aangehaald uit Joos (1900) noemen de grasmus en de tuinfluiter als betekenaars, 
met de braamsluiper(beide artikelen verwijzen naar boonotter, op blz. 135: "Sylvia cinerea, 
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fauvette grise, wellicht ook Sylvia hortensis, fauvette des jardins" A) Welzijn er een aantal 
namen genoteerd die het "rat-(t)rutte"-motief hebben trut(te), brosseltrutte, haag-, 
hagentrutte, hagenrutte, haberatte en haverratje Hierbij sluit het volgend reeksje aan 
hagenfrutte, hagentrunte (trunten wordt besproken bij de Brabantse en Vlaamse geelgors-
en groenlingbenammgen), hagenmutte en hagenkutte, waarbij kuttel weer aansluit (de 
grasmus heet /ruffe) BIJ hagenmake is als lexicale variant hagemokke opgenomen, dat doet 
denken aan hegesmugga dat werd aangehaald in de bespreking van de Limburgse grasmus-
en heggenmusbenammgen Het tweede lid is mogelijk in verband gebracht met mokke in de 
betekenis van "vet kind" (De Bo 1873) Hagenpieper, hagenschijtertje en hagenswetel maken 
de samenstellingen met haag compleet 

De tumfluiter wordt in een dialect grasmusje genoemd Dat is zijn enige Vlaamse mus
benaming, maar is in dit kader eerder in verband te brengen met de grasmus dan met de 
'echte' mussen 

De heggenmus heeft m de Vlaamse dialecten veel namen die met -mus samengesteld zijn 
heg(gen)mus, haag-, hagen-, weer- ("haag', Joos (1900 735)), blauwe en korenmus(je) 
Met twee specificeerders, waarvan de eerste telkens blauw luidt, zijn er blauwe haagmus, 
blauwe hagenmus, blauwe koolmus, blauw koolmusje, blauwkoolmus, blauwkorenmus, blauwe 
korenmus, blauw korenmusje, blauwe kadoremus (kadore is koren met een versterkend 
element, dat vaker voorkomt in het West-Vlaams, zie bijv De Bo 1873 280-281 s ν 
fladakken, waar zich onder de voorbeelden kadijsteren en kadullen bevinden), blauwe 
nekmus, blauw nekmusje, blauwe rietmus, blauw rietmusje en blauwe wintermus Dat geldt 
ook voor blauwe koolmees en blauwe koolpijp Het blauwe verwijst in de Vlaamse dialecten 
naar de blauwgrijze kleur van kop en borst in plaats van naar de blauwgroene kleur van de 
eitjes (die bijv duidelijk de referent zijn in het Oost-Noord-Brabantse blauwleggertje) Ook de 
primaire naam mus werd opgegeven, voor vier Zeeuws-Vlaamse plaatsen Het 
benoemingsmotief "blauw" komt ook nog voor in blauwtje, blauwborstje, blauwe jelle, blauwe 
Jeanne, blauw jantje, blauwpietje, blauwpieper, blauw smidje, blauwwietak(ker), blauw 
wuitakje en blauwwuitak Onder dit groepje bevinden zich een bahuvnhicompositum, 
persoonsnamen en geluidsnabootsmgen Het laatstgenoemde drietal kan verwant zijn aan 
blauw wmdappeltje, een Noord-Brabantse benaming voor onder meer de heggenmus en de 
tumfluiter De namen grastjiep, hagenkutte(r), hagenmake, hagenmaakje, hagenmutte, 
hagenrutte, hagenrutje, haagtrutte, hagentrutte, hagentrutje, heggenswetel, hagenschijter 
en hagenpieper zijn aanwijzingen dat de heggenmus in een categorie samen met de grasmus 
en de braamsluiper gezien wordt, want daar vinden we veel van deze namen terug Terecht 
wijst de WVD-redactie in de toelichting van het artikel van de heggenmus erop dat deze 
ftagen-samenstellmgen bij De Bo (1873) bij de braamsluiper terecht zijn gekomen, maar daar 
ook de grasmus uit andere bronnen deze namen heeft toegekend gekregen, mogen we 
gerust ervan uitgaan dat zowel de heggenmus als de braamsluiper (en de grasmus) met deze 
termen kan worden benoemd Hagenmake (een vertrefwoordmg van hagemokke), dat ook bij 
de braamsluiper wordt genoemd, doet denken aan hegesmugga dat werd aangehaald in de 
bespreking van de Limburge grasmus- en heggenmusbenammgen De West-Vlaamse 
benamingen koolpieper, koolpijp(je), koolpiet(je) en pietjekool hebben allen het moelijk te 
etymologiseren lexeem kool De eerste drie namen worden ook voor de koolmees gebruikt, 
maar het verspreidingsgebied van het drietal in de betekenis van koolmees ligt iets 
oostelijker dan het verspreidingsgebied van het drietal als het "heggenmus" betekent Het 
eerste woorddeel heeft waarschijnlijk voor de overdracht van deze namen van koolmees en 
heggenmus gezorgd (zie paragraaf 7 7 1), waarvan ook blauwe koolmees en blauwe koolpijp 
voorbeelden zijn Het is een volksetymologische overdracht die m gang is gezet door 
fonologische gelijkenis, en met doordat de heggenmus en de koolmees als vogels op elkaar 
lijken, hetgeen ook absoluut met het geval is 
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7.7.4 Het Standaardnederlands 

Het woord grasmus is in Van Dale behandeld op een wijze die typisch is voor termen die 
zowel overkoepelende categorieën als het prototype daarvan benoemen: "geslacht van 
msectenetende vogels (Sylvia): (in 't bijz.) de gewone grasmus (S, cinerea)". 

Voor de naam heggenmus wordt eenzelfde concept ten onrechte in twee betekenissen 
ontleed: " 1 . benamingen voor de familie Prunellidae van de zangvogels 2. vogel van de familie 
der heggenmussen (Prunella modulans)". Ook hier kan men immers volstaan met de 
toevoeging dat in het bijzonder de gewone heggenmus bedoeld wordt, want dit woord is niet 
polyseem, maar heeft een betekenis met een prototypisch centrum en vage grenzen. Bij de 
namen tuinfluiter en braamsluiper hebben we te maken met nomina agentis, die zijn 
samengesteld met een specificeerder die verwijst naar de leefomgeving en naar het voedsel 

7.8 Conclusie 

Na een korte inleiding die de eerste paragraaf van dit hoofdstuk vormde, volgde in de tweede 
paragraaf de opsomming en ordening van de heteroniemen voor de twee soorten mussen die 
in onze contreien voorkomen, de huismus en de nngmus. De heteroniemen werden, voor 
zover mogelijk, voorzien van een etymologische verklaring. 

In paragraaf 7.3 werden die heteroniemen onderverdeeld in verschillende benamingstypen. 
Net als bij de leeuweriken, de lijsters en de zwaluwen, krijgt ook de meest algemene 
mussensoort, de huismus, veel vaker de primaire naam (het autohyponiem mus) dan de 
nngmus. Beide mussensoorten krijgen behalve de primaire naam vooral veel samenstellingen 
met die term (dat zijn secundaire namen van het type x-mus). 

In de vierde paragraaf zijn de heteroniemen gerangschikt naar benoemingsmotief. Behalve 
benoemingsmotieven die beide mussensoorten met elkaar delen, zijn er net als bij de 
leeuweriken, de lijsters en de zwaluwen ook benoemingsmotieven die uitsluitend bij een van 
beide soorten voorkomen en die daarmee distinctieve kenmerken lijken te benoemen. 

De individuele invullingen zijn uitgesplitst in paragraaf 7.5. In dit hoofdstuk over de mussen 
zijn de configuraties eenvoudig, omdat er maar twee soorten mussen zijn 

In paragraaf 7.6 zijn de volksnamen voor de huismus en de nngmus in de Limburgse 
dialecten en de Vlaamse dialecten vergeleken met die m de Brabantse dialecten. Over het 
algemeen bevestigen die data de patronen in de naamgeving in de Brabantse dialecten. 

Paragraaf 7.7 behandelt de etnobiologische benoeming m Zuid-Nederlandse dialecten van 
enkele vogels die in het Nederlands ook met een met -mus samengestelde naam hebben: de 
grasmus en de heggenmus. Deze vogels behoren met tot de familie van de mussen en lijken 
ook met bijznder veel op mussen. Wel zijn het net als mussen onopvallend gekleurde 
vogeltjes en waarschijnlijk is juist dat hetgeen er wordt uitgedrukt met mus' het lexeem 
heeft een betekenisverruiming ondergaan en betekent in deze samenstellingen zoiets als 
"vogeltje". Uit de dialectgegevens blijkt dat de benamingen van de grasmus en de 
heggenmus niet alleen samenstellingen met -mus krijgen, maar ook veel benamingen die 
overlapping laten zien met andere grasmussoorten, met de koolmees en met nog andere 
vogelsoorten. 

Noten bij hoofdstuk 7 

1) Herman Wilms wees me op dit woord bij Kihaen (1599): illeken sax. "mustela sylvestris, 
furunculus", dat waarschijnlijk "boommarter", resp "fret" betekent. Dit woord zou verwant 
kunnen zijn met Oost-Nederlands ulk, Duits //f/s, oostelijk Noord-Brabants ulling voor 
"bunzing". Indien de naam houterilletje met dit woord verband houdt, dan zou dat met de 
bruine kleur of met de levenswijze (in bomen, boomholten) moeten samenhangen. 
2) Geeraerts (1990) beschrijft een dergelijk proces aan de hand van het voorbeeld 
verduwen/verdouwen: doordat de fonemen uw en ouw naast elkaar voorkwamen konden 
deze woorden, die oorspronkelijk een verschillende betekenis hadden, tot synoniemen worden 
en zelfs tot één woord dat een samengesmolten concept benoemt. In Geeraerts' artikel 
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worden verduwen en verdouwen tot een woord dat een samengesmolten concept benoemt 
Zo'n proces kan bij koolmus met tot het einde voltooid zijn, omdat de natuurlijke categorieën 
die benoemd moeten worden teveel uiterlijke verschillen vertonen Het is de fonologische 
gelijkenis die aan de volksetymologische woordverandering ten grondslag ligt, die 
vergelijkbaar is 
3) BIJ Suolahti betekent Grasmücke "grassluiper", volgens J Post (persoonlijke opmerking) 
kan Grasmücke ook "grauwe sluiper" betekenen 
4) Joos benoemt de braamsluiper trouwens als Sylvia garrula, fauvette babillarde (1900 
148) 
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8. De mezen 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de namen van enkele leden van de familie van de mezen in de Zuid-
Nederlandse dialecten aan de orde. Mezen zijn kleine, actieve Standvogels. De pimpelmees en 
de koolmees zijn algemeen bekende bezoekers van tuinen; andere mezensoorten zoals de 
staartmees zijn veel minder bekend. 

De indeling in paragrafen loopt parallel aan die van de vorige vier hoofdstukken In 
paragraaf 8.2 worden de Brabantse heteroniemen voor het voetlicht gebracht. In de derde 
paragraaf worden de verschillende benammgstypen geanalyseerd en in de vierde paragraaf 
worden de benamingen ingedeeld naar benoemingsmotief, zodat kan worden onderzocht 
welke eigenschappen van de verschillende mezen het vaakst gelexicaliseerd worden in de 
artikelen uit het WBD. In paragraaf 8.5 wordt het materiaal van de belangrijkste vragenlijst 
weer uitgesplitst en in de zesde paragraaf wordt de heteronymie in de Vlaamse en de 
Limburgse dialecten onder de loep genomen. De conclusies van dit hoofdstuk komen in 
paragraaf 8.7 aan de orde. 

8.2 De Brabantse volksnamen van de mezen 

De familie van de mezen (pandae) wordt in Nederland en België door een zestal soorten 
vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er nog enkele vogels van families die veel op de mezen 
lijken, zoals de staartmees (familie aegithalidae), de buidelmees (remizidae) en het 
baardmannetje {paradoxomithidaé). Van vijf soorten, waarvan we over voldoende gegevens 
beschikken, worden hier de Brabantse dialectwoorden gepresenteerd: te weten de koolmees, 
de pimpelmees, de kuifmees, de zwarte mees en de staartmees. 

LIJST 8.1 

Heteroniemen voor de koolmees 

1. De koolmees (parus major) is 14 cm lang en de bekendste mees. HIJ is overwegend groen 
met gele borst, koolzwarte kop en witte wangen. De koolmees komt overal voor waar bomen 
zijn, hij broedt graag in nestkastjes. Hij leeft van insecten, zaden en bessen. Van de 
koolmees wordt wel gezegd dat hij bijen bij de korven komt weghalen. HIJ kent verschillende 
roep-varianten, de bekendste klinkt als 'tie-tie-ta'. 
(Zie kaart.) 

koolmees (ook keulmees, kielmees, koolmeeuwes, kulmees): freq. Holl.-Br., verspr. 
Noordwestbr., zeldz. Maasl., Oostnoordbr., Kemp., Zuidbr., Getel. en Bud., ook in Dmteloord 
en Haps (68). 
koolmeesje (ook keelmezeken, koolmeeske, koolmezeke, kulmeeske). zeldz. Mark., Kemp., 
Pajott., Hagel., in het westen van het Maasl. en het westen van het centr.-Zuidbr, ook in 
Dmteloord, Loenhout, Gemert en Waalre (19). 
kolenmeesje (kolemeeske): St-Margnete-Houtem. 
blauwmeesje (blauwmeeske): Zevenbergschen Hoek. 
zwartkopmees: Grave en Overloon (2). 
keesmees: Ranst en Herentals; Antwerps Wb. 1 (3). 
keesmeesje (keesmeseke, keesmezeke, keesmezeken): Herentals, Lier en Eizeringen (4). 
kezenmees (ook kesemees): zeldz. Getel. en in het zuiden van het Antw., ook m Oelegem, 
Olen, Tisselt en Mechelen; Hagelands Wb. 2 (14). 
kezenmeesje (kesemeeske, kezemeeske, kezemezeke, kezemezeken): freq. Getel., zeldz. 
Zuiderkemp., ook in Antwerpen en Zandhoven (21). 
bijmees (ook biemees, biemeeuwes, bijmeeuwes): freq. Bar., Oostnoordbr. en Cuijks, zeldz. 
Maasl., ook in Hoogerheide, Kalmthout, Wechelderzande en Vorselaar (45). 
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bijmees je (ook biemeesje, biemeeske, biemeeuweske, bijmeeske, bijmeesken): freq. 
Oostnoordbr. en Cuijks, ook in Waspik, Zevenbergen, Retie, Huisseling en Soerendonk (77). 
bijenmeesje (bijemeeske): Maashees. 
klopmees: Antwerps Wb. 3. 
slagmees: Antwerps Wb. 2. 
mees (ook mese): verspr. Noordwestbr., Middennoordbr., Oostnoordbr. en Kemp., zeldz. 
Getel. en Cuijks, ook in Dmteloord, Budel en Kester. (20). 
meesje (ook meeske, mezeke, mezeken): zeldz. Holl.-Br., ook in Bornem, Baarle-Hertog, 
Heesch, Cuijk, Eizeringen, Dworp en Boutersem(IO). 
mezel (miezel): Oudergem. 
bijmus (ook biemus)· freq. Bud., ook in Turnhout, Best en Liessel (6). 
bijmusje (biemusje, biemuske, biemusken). zeldz. Maasl., ook m Turnhout en Kasterlee (8). 
bijmuis (biemuis): Arendonk. 
bijmuisje (biemeuske, biemuischen, biemuisje, biemuiske, biemuisken, bijmeuske, 
bijmuisken): zeldz. Kempenl., ook in Ravels, Retie, Kasterlee, Leenderstnjp en Budel; 
Kempenlands Wb. 1 (13). 
keesmus: freq. in het zuiden van het Hagel., ook in Bornem, Hombeek, Hever en Sterrebeek 
(9) . 
keesmusje (keesmuske): zeldz. centr.-Zuidbr, Hagel, en in het westen van het Getel., ook 
in St-Amands (9). 
kezenmus (ook kesemus): freq. Klembr., ook in Testelt en Kersbeek; Antwerps Wb. 2 (13). 
kezenmusje (kezemuske, kezemusken). zeldz. Klembr. en in het oosten van het Kemp., ook 
inNie l (11) . 
dubbele kezenmus (dobbel kezemus). Steenhuffel. 
koolmus (ook keelmus, kuilmus, kulmus): freq. centr.-Zuidbr., Hagel, en Getel., zeldz 
Zuiderkemp. en Mark., ook in Herne (32). 
koolmusje (keelmusken.kjelmuske, kjelmusken, koolmuske, kulmuske): freq. Zuiderkemp. en 
Hagel., zeldz. centr.-Zuidbr., ook m Etten, Rucphen, Dessel, Mol, St-Kathenna-Lombeek en 
Liedekerke (20). 
blauw koolmusje (blaat kulmuske): Geel. 
blauwkoolmus (blakoolmus): Aarschot. 
kolenmus (kuilemus, kullemus): Herentals en Mijlen (2). 
kolenmusje (kolemuschen, kullemuske): zeldz. in het oosten van het Kemp. (4). 
blauw kolenmusje (blaat keulemuske): Veerle. 
korenmus: Bergen op Zoom. 
schurenmusje (schurremuske): Gestel (bij Meerhout). 
keimus: Herentals. 
rietmus: Lier. 
mus: Noorderwijk. 
bijmeeuwtje (biemeeuwke): Hoogerheide en Vlijmen (2). 
dubbele bijmeeuw (dubbele biemeeuw): Herpt. 
koolmeeuw: Tilburg. 
koolmeeuwtje (koolmeeuwke)· Heusden. 
kolenmeeuwtje (kolemeeuwke): Veen. 
korenmeeuwtje (korenmeeuwke). Woudnchem. 
bijmeester (biemeester): zeldz. Noordmei. (5). 
bijmeestertje (biemeesterke): freq. Noordmei. (9). 
dubbele bijmeester (dobbele biemeester): Oss. 
enkele bijmeester (enkelde biemeester): Oss. 
bijbijter (biebijter): zeldz. in het noorden van het Kempenl. (4). 
bijenbijter (bieénbijter): St-Oedenrode. 
dubbele bijenbijter (dobbelen bieénbijter): Nijnsel. 
bijenvanger: Beers. 
bijenvreter (bijefreter): Beugen. 
bijpikker (biepikker): freq. in het oosten van het Bar., ook in Poppel (6). 
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bijpikkertje (biepikkertje) Dongen-Vaart 
bijdief (biedief, piedief) freq Mark , Tilb en in het westen van het Bar, zeldz in het zuiden 
van het Holl -Br en het westen van het Noordmei, ook in Hmtham en Liempde (42) 
bijdiefje (biediefje, biediefke, piediefke) freq Mark , Tilb , zeldz m het westen van het 
Noordmei, ook in Capelle, Hoeven en Liempde (23) 
dubbele bijdief (dobbelen biedief) Schijndel 
dubbelbijdiefje (dobbelbijdiefke) Schijndel 
pietdief: Baardwijk 
spekdief: Steenbergen 
koolerd (koelerd) Lieshout 
koolder (ook koelder) Werkendam, Stiphout en Helmond (3) 
kooldertje (koolderke) Nieuwendijk 
bijkoolder (biekoolder) Veghel 
koolver: Empel en Gewande (2) 
bijkoolver (biekoolver, biekalver, biekulver) freq m het noorden van het Noordmei, zeldz 
in het westen van het Maasl, ook in Drimmelen en Helmond (11) 
bijkoolvertje (biekoolverke) Empel 
koolkoolver: Empel en Gewande (2) 
bijkuiver (biekuiver) Middelrode en Boekei (2) 
bijkuivertje (biekuiverke) Nuland 
bijmook (biemook, biemeuk, biemuik) zeldz Kempenl, ook in Hooge en Lage Mierde, 
Kempenlands Wb 1 (9) 
bijmookje (biemeukske, biemuikske) Reusel en Bladel (2) 
bijbok (biebok) Kempenlands Wb 1 
bijteut (ook bieteut, bietuut) freq Noorderkemp , zeldz Bar en in het noorden van het 
Antw , ook m Bouwel en Herentals (19) 
bijteutje (ook bieteutje, bieteuke) freq in het westen van het Bar, zeldz m het noorden 
van het Antw , ook in Standdaarbuiten, Oudenbosch en Bergeijk (13) 
bijenbeest (biembees) Herpen 
bijenbeestje (biembeesje, biembeeske) Velp, Uden en Oeffelt (3) 
biemnestje: Berghem 
geelborstje (ook geelbosje) Made, Capelle en Leende (3) 
blauwkopje (blauwkopke) Heusden en Tilburg (2) 
zwartkop (ook zwatkop) Haarsteeg, Herne en Landen (3) 
zwartkopje (swartkopke, zwartkopke, zwatkopke) zeldz in het noorden van het Tilb , ook 
in Halsteren, Capelle, Lith, Oss, St-Anthonis, Deurne en Walshoutem (11) 
stijfselkopje (stijfselkopke) Raamsdonksveer 
ossenkopje (ossekopke) Halsteren, Bergen op Zoom, Drimmelen, Velp, Schijndel en Veghel 
(5) 
ossenhoofdje (osseneuke) Den Düngen 
blauwsijsje: Alem 
sijsje (sijske) Poppel 
keut: Bouwel en Herentals (3) 
keeskeut: Bouwel en Herentals (3) 
keespook: zeldz Zuiderkemp , ook in Bmkom (5) 
keespreut: freq in het noordwesten van het Kemp (6) 
kezenpreut: Olen 
keesmietje (keesmieke) Wezemaal (2) 
kezenmietje (kesemieke, kessemieke, kezemieke, kezemieken) zeldz in het oosten van 
het Zuiderkemp , ook m Baal en Aarschot (6) 
koolpijpje (koolpijpke) Deurne 
blokvink: Overloon 
botvink: Best 
sitje: Wechelderzande 
toetimmertje (toetimmerke) Schijndel 
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klimmertje (klemmerken): Herne. 
overmeter: Best. 
iedietwee: Roosendaal. 
schiet in het vuur: Boxmeer, Overloon en Budel (3). 

KOOLMEES 
Totaal aantal opgaven: 673 
Totaal aantal woordtypen: 104 
Meest frequente woordtype: bijmeesje: 7 7 

koolmees (Brabant) 
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De primaire naam meesQe) werd 30 keer gegeven (waarvan 2 maal voor Dworp) op 673 
opgaven voor de koolmees. BIJ 17 van die 30 opgaven was de koolmees de enige die met de 
generieke term benoemd werd, 12 keer werden koolmees en pimpelmees mees(je) genoemd 
en 1 keer deelt de koolmees de generieke term met de zwarte mees. Geen enkele 
respondent heeft de primaire naam voor meer dan twee soorten mezen gegeven, laat staan 
voor alle vijf de mezensoorten. 

Het woordtype mees heeft aanleiding gegeven tot volksetymologieen als meeuw 
(koolmeeuw, bijmeeuwtje, korenmeeuwtje) en meester (bijmeestertje); bijmuis kan als 
volksetymologie zowel uit bijmus als uit bijmees zijn ontstaan. Het woord mees komt van 
Oud-Hoog-Duits meisa en een mooie parallel qua volksetymologische vorming vinden we in de 
Engelse volksnamen titmouse, eoa/mouse van Angelsaksisch mâse (Kitson (1997: 493); van 
Wijk (1984) s.v. mees). Het is onwaarschijnlijk dat deze benamingen subcategonserend zijn 
of dat er een vergelijking wordt gemaakt met muizen of meeuwen (Weijnen noemt dergelijke 
woorden dan ook pseudometaforen (1966: 64-66)). Deze namen klinken daarentegen door 
volksetymologie hetzelfde als primaire namen van andere categorieën (homonymische 
beïnvloeding, zie paragraaf 7.7.1). Het woordtype mees zou dan fonetisch voldoende 
gemeen hebben met bijvoorbeeld meeuwom te veranderen in meeuw1. De woordtypen met 
-mus (bijmus, keesmus, koolmus) horen misschien ook bij deze volksetymologieen van mees, 
maar daarbij zal het gebruik van mus in de zin van "klem vogeltje" ook invloed gehad hebben 
(zie paragraaf 7.7.1). 

Het element frees wordt meesttijds begrepen als "kaas", want mezen eten graag kaas. 
Claes(1904: 105 en 108) heeft kezenmees zowel onder keezemees als kersmees, met 
identieke fonetische weergave (kiëzemiés), opgenomen. Dit frees zou wel eens verwant 
kunnen zijn aan het Luxemburgse Kues, Kuescht, Koast, Kaascht dat "knoestige 
alleenstaande eik, beuk of perenboom, die als grensteken dient" betekent en afstamt van 
cassanus, "eik", waaruit ook het Franse chêne ontstond. In het Luxemburgs komt dit element 
ook in een vogelnaam voor: Kueslâferchen, "boomklever" (Post 1982: 232) De koolmees is 
dan genoemd naar zijn broedplaats, hij broedde in de tijd voordat het nestkastje populair 
werd in boomholten in oud loofbos. 

Preut in keespreut kan verscheidene betekenissen hebben; het kan "achterste", "vrouwelijk 
schaamdeel", "wijf" en "mond of gezicht" betekenen of een afleiding zijn bij preuten "zonder 
ophouden vragen, zaniken", hetgeen het aannemehjkst lijkt in dit kader. De koolmees 
herhaalt namelijk telkens zijn schelle roep. Over kezemieke schrijft Claes (1996) dat het een 
dialectvanant betreft van kezemietje, waarin mietje van origine een meisjesnaam is (afgeleid 
van Manetje). 

Het element kool in koolmees wordt gewoonlijk verklaard als steenkool of houtskool, 
waarmee de zwarte kop van de koolmees wordt aangeduid. In de dialectnamen van de 
heggenmus en de houtduif, resp. koolmus en koolduif, vinden we het element ook, maar dan 
neemt men gewoonlijk aan dat de koolstruik wordt aangeduid. De houtduif schuimt in de 
winter in troepen de akkers af op zoek naar koolstronken om de spruiten te eten en de 
heggenmus zou aangetrokken worden door de bladluizen of rupsen die op de kool leven (Blok 
en ter Stege 1995: 141 en 182). Vergelijk ook de problemen met betrekking tot de 
herkomst van het element kool/kol'm plantnamen (met name de klaproos; Brok 1991: I I S -
H S ) . 

Het eten van bijen is een belangrijk benoemingsmotief bij de naamgeving aan de koolmees. 
Naast bijmees (of bijenmees, dat alleen in twee dorpen op de grens met Nederlands Limburg 
gebezigd wordt, Maashees en Overloon) vinden we een aantal namen die het stelen en eten 
van bijen verklanken, zoals bijenvanger, bijdief, bijpikker, bijenvreter, bijbijter. Het woordtype 
bijteut doet denken aan teut, een benaming voor verschillende soorten grasmussen. Teuten 
kan "treuzelen", "prutsen" en "zeuren" betekenen. De invuller van een vragenlijst voor 
Oudenbosch vermeldt dat de koolmees bijteut heet want "hij pikt de bijen die nog traag 
('teutachtig') uit hun winterslaap te voorschijn komen". Wat ondoorzichtiger zijn de 
Maaslandse en Noord-Meierijse dialectwoorden (bij)koolder, (bij)koolver en bijkuiver. In het 
Kempenlands vinden we bijmook, dat waarschijnlijk zijn samengesteld met moofr, dat 
"koeienmaag" betekent. Verondersteld wordt dat de koolmees zo wordt genoemd omdat hij 
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er in de winter nogal bol en opgezet uitziet, zeker na een maaltje bijen. De Bont (1958: 78) 
geeft daarbij de verbastering bijbok. In Uden, Herpen, Velp en Oeffelt vinden we 
biembees(ke). Deze opgaven zijn geinterpreteeerd als een variant van bijenbeestfje), maar 
het is ook mogelijk dat het een variant betreft van biemees, waarbij de -m-, die zeer dicht bij 
de -b- zit, een klankverandering onderging. Nog een geval van verandering van -m- naar -p- is 
te herkennen in pimpelpees (Uden) voor de pimpelmees, waarbij alliteratie geholpen heeft. 
Pook in keespook betekent volgens het WNT "buik van een dier" en doet dus sterk denken 
aan mook in bijmook. 

De meest typische roep-variant van de koolmees, die klinkt als 'tie-tie-ta', wordt 
vernederlandst tot schiet in 't vuur. De benamingen botvink en blokvink kunnen verklaard 
worden door vergelijking met een andere roep, die veel op de roep van de vink lijkt: "Der 
gewöhnliche Lockruf der Kohlmeise ist nach Voigt Excursionsbuch S. 88 ein kurzer, heller 
pmk-Laut, fast wie der des Buchfinken; daher erklärt sich der Name Finkenmeise (...)" 
(Suolahti 1909: 155). 

Benamingen van het type ossenkopje, ossenhoofdje komen voor bij verschillende soorten 
mezen, maar zijn in eerste instantie benamingen voor de staartmees (en ze worden daar 
verder besproken). Met name het ontbreken bij de andere mezen van het woordtype 
ossenbolletje, dat voor de staartmees de meest opgegeven dialectnaam is, wijst hier op. 

LIJST 8.2 

Heteroniemen voor de pimpelmees 

2. De pimpelmees (parus caeruleus; 11 cm) is veel in de buurt van mensen te zien. De rug 
van de pimpelmees is groen, de vleugels en de kop lichtblauw, de wangen wit en de buikzijde 
geel. Het is een behendige acrobaat bij zijn speurtochten naar insecten. De pimpelmees legt 
erg veel eitjes, zelfs legsels van 15 stuks komen voor. Net als de koolmees komt de 
pimpelmees ook overal voor waar bomen zijn en broedt hij graag in nestkastjes. 
(Zie kaart.) 

pimpelmees (ook pempelmees, pimmelmees, pumpelmees). freq. Zuidbr. en Zuiderkemp., 
verspr. Antw., zeldz. Noordmei., Kempenl., Noorderkemp. en Getel., ook in Waalwijk, Engelen, 
Roosendaal, St-Lenaarts, Oijen, Boxmeer en Budel (53). 
pimpelmeesje (ook pempelmezeke, pimpelmeeske, pimpelmezeke, pimpelmezeken, 
pumpelmeeske): freq. Pajott. en centr.-Zuidbr., ook in Berkel, Roosendaal, Herenthout, Volkel, 
Veldhoven, Merchtem en Boutersem (15). 
pimpelpees: Uden. 
pimpel: Beers en Cuijk (2). 
plmpeltje (ook pimpelke): freq. Holl.-Br., ook in Tilburg (7). 
pimpelaar: Halsteren. 
pinkelmees: Boom 
hemelmees: Woensel. 
hommelmeesje (hommelmeeske): Someren. 
bijmees (biemees): verspr. Oostnoordbr., ook 's in-Hertogenbosch en Oostemd (11). 
bijmeesje (ook biemeesje, biemeeske, bijmeeske): verspr. Oostnoordbr., zeldz. Cuijks(18). 
bijenmeesje: Overloon. 
keesmees: Vorselaar en Nijlen (2). 
blauwe keesmees: Antwerps Wb. 1. 
blauwkeesmees: Turnhout. 
kezenmees (kesemees): Ranst en Rummen (2). 
kezenmeesje (ook kezemeeske): zeldz. in het zuiden van het Getel., ook in Broechem (4). 
blauwe koolmees: Everberg. 
blauwmees: Boxtel, Wommelgem, Oelegem, Ranst, Beugen en Geldrop (6). 
blauwmeesje (ook blauwmeeske): Zevenbergschen Hoek, Drimmelen, Engelen, 's-
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Hertogenbosch, Dmteloord, Gilze-Rijen, Cuijk, Best, Geldrop en Someren (10). 
blauwkopmees: Woudrichem en Dinteloord (2). 
blauwe mees (bla mees): Aartselaar. 
bonte mees: St-Anthonis. 
mees: zeldz. Holl.-Br., ook in Lepelstraat, Dinteloord, Alphen, Oostmalle, Merksem, Oploo, 
Kester, Lubbeek en Landen (12). 
meesje (ook meeske, mezeke.mezeken): zeldz. Holl.-Br, ook m Bergen op Zoom, Beerse, 
Heesch, Liedekerke, Dworp, Heverlee en Tienen (10). 
pimpelmus: Londerzeel, St-Pieters-Rode en Waasmont (3). 
pimpelmusje (pumpelmuske): Bierbeek. 
bijmus: Soerendonk. 
bijmuisje (biemuiske, bijmuisken): Arendonk en Retie (2). 
blauwmus (blaatmus)- Sterrebeek. 
blauwmusje (blauwmuske): Berghem en Leende (2). 
blauwmuisje (blauwmeuske, blauwmoeske)· Geldrop en Budel (2). 
keesmus: freq. centr.-Zuidbr., zeldz. Hagel., ook in Puurs (9). 
keesmusje (keesmuske): Boortmeerbeek en Lubbeek (2). 
klein keesmusje (klein keesmuske): Kerkom 
kezenmus: Merchtem, Kersbeek en Miskom (3). 
kezenmusje (kezemuske). Balen, Olmen en Veerle (3). 
blauwe kezenmus (bla kezemus). Steenhuffel 
klein kezenmusje (klein kezemuske). Balen en Olmen (2). 
blauwe koolmus (bla koolmus): Everberg. 
heggenmus : Asten 
bijmeeuw (biemeeuw): Bergen op Zoom. 
bijmeeuwtje (biemeeuwke): Halsteren 
bijmeestertje (biemeesterke): Geffen. 
dubbele bijmeester (dobbelden biemeester): Oss. 
enkele bijmeester (enkele biemeester): Oss. 
bijbijter (biebijter): Best. 
bijenbijter (bieenbijter): St-Oedenrode. 
bijpikker (biepikker)- Gilze. 
bijdief (biedief): Loon op Zand, Vught en Etten (3). 
bijdiefje (biediefke, bijdiefke): Kruisland, Den Düngen, Schijndel en Liempde (4). 
dubbele bijdief (dobbelen biedief): Den Düngen en Schijndel (2). 
blauwkopbijdief (blauwkopbiedief). Moergestel 
kooldertje (koeldertje): Stiphout. 
bijkoolder (biekoolder). Veghel. 
bijkuiver (biekuiver): Middelrode. 
bijmook (biemook)- Hulsel. 
bijteut (bieteut): Baarle-Nassau, Essen, Kalmthout, Beerse en Vosselaar (5). 
bijteutje (bieteutje): Zundert, Kalmthout en Vosselaar (3) 
bijenbeestje: Oeffelt. 
blauwborstje (blauwbosje ) : Made. 
blauwkop: Heikant, Coirle en Oisterwijk (3). 
blauwkopje (ook blaatkopke, blauwkopke): freq Mark., Bar., Tilb., Noordmei. en Peell., 
zeldz. Holl.-Br., Maasl en Kemp., ook in Haps (48). 
blauwkoppertje (blauwkopperke): freq. in het westen van Bar., ook in Standdaarbuiten en 
Oudenbosch (7). 
zwartkopje (zwartkopke, zwatkopke, zwetkopke): Dongen-Vaart, Kaatsheuvel, Dessel en 
Bierbeek (4). 
keeskopje (keeskopke): Dessel. 
stijfselkopje (stijfselkopke): Raamsdonksveer 
ossenkop: Berkel-Enschot en Huijbergen (3). 
ossenkopje (ossekopke, ossekopken): Hoogerheide, Kaatsheuvel, Tilburg, Hmtham, 
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Oirschot, Arendonk, Nuland en Zeeland (10). 
mosterdbolletje (mosterdbolleke): Herentals. 
pieper: Breugel. 
piepertje (pieperke, pieperken): Geel; Breda Wb.: pieperken of piepieperken, naar het 
geluid, is een klem vogeltje van eene blaauwachtige kleur ook wel blaauwkopje genaamd. Het 
moet zeer vruchtbaar zijn, als doorgaans vijftien of zestien eitjes leggende. (2). 
piepiepertje (piepieperken): Breda. 
blauwpieper: Spoordonk. 
blauwpiepertje (blauwpieperke): zeldz. Tilb., ook in Dommelen en Liessel (5). 
bospieper: Fteusel. 
mastpieper: Reusel. 
mastpiepertje (mastpieperke). Oud-Turnhout 
blauwtje (blauwke)- Best en Aanschot (2). 
blauwschijtertje (blaatschijterke): Scherpenheuvel. 
blauwleggertje: Brouwhuis. 
blauwmannetje (blauwmanneke): Overloon. 
blauwwindappeltje (blauwendappeltje)- Capelle. 
keut: Bouwel. 
keeskeut: Bouwel. 
keespook: Heist-op-den-Berg. 
keespreut: freq. in het noorden van het Zuiderkemp. (5). 
keesmietje (keesmieke): Wezemaal en Houwaart (2). 
kezen m iet je (kezemieke, kezemiete): Westerlo en Aarschot (3). 
geelvink: Asse-ter-Heide 
tuinrobbertje (tumrobberke): Budel 
ziet die twee: Vlijmen. 

PIMPELMEES 
Totaal aantal opgaven: 344 
Totaal aantal woordtypen: 92 
Meest frequente woordtype. pimpelmees: 53 

172 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

pimpelmees (Brabant) 

Het woordtype pimpelmees, de officiële naam, wordt met het 'kleiner zijn' in verband 
gebracht men vermoedt dat het eerste lid van dat woord verwant is aan Neder-Duits pimpeln 
"zwak en teer zijn, klagen" In de Vlaamse dialecten komt ook pepermeesje voor en een van 
de mogelijke betekenissen van peper is volgens het WNT "iemand die piept, vooral van 
toepassing op een zwak of ziekelijk mens" Dit benoemingsmotief van de 'geringere 
afmetingen' is schijnbaar een benoemingmotief met meerdere bestanddelen er zit ook een 
verwijzing in naar het geluid dat de pimpelmees maakt, namelijk een heel hoog gepiep 

De primaire naam mees(je) werd 22 keer opgegeven voor de pimpelmees, waarvan er 1 2 
invullingen gepaard gingen met dezelfde invulling voor de koolmees en 10 invullingen de 
pimpelmees als enige mees met deze generieke term benoemden 

Blauwkopje is een frequent voorkomende pimpelmeesbenammg en komt ook tweemaal 
voor de koolmees op de proppen, en zwartkopje nog vaker voor de pimpelmees, hetgeen 
opmerkelijk is, want de koolmees heeft geen enkel blauw veertje aan de kop en de 
pimpelmees geen zwarte 

De hoge piepende roep van de pimpelmees is het benoemingsmotief in pieper, mastpieper 
{mast voor dennenboom of -bos, de naam duikt ook op voor het goudhaantje) en 
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blauwpieper. Die laatste naam komt ook voor voor de heggenmus, net als tumrobbertje, 
blauwleggertje, blauwwindappeltje en blauwmannetje. Bij de heggenmus bespraken we dat 
gegeven al (paragraaf 7.7.1). De specificeerder blauw komt ook voor in de variant blaat bij 
de koolmees werd die variant gevonden te Geel {blaat koolmuske) en Veerle (blaat 
kolemuske) en bij de pimpelmees in Bouwel (blaatkopke), Sterrebeek (blaatmus) en 
Scherpenheuvel (blaatschijterke). Het zou hier wel eens een overblijfsel kunnen betreffen van 
het oude affix -de, dat Van Loey noemt (1959: 183). Blaat zou dan in feite blauwde zijn 
(vergelijk ook het woordtype grijsde lijster, "kramsvogel", in het West-Vlaamse Ooigem). 

LIJST 8.3 

Heteroniemen voor de kuifmees 

4. De kuifmees (parus cnstatus) heeft een lengte van 12 cm. Deze bruine mees heeft een 
grijs gespikkelde kop met een kuifje. HIJ komt vrijwel alleen in naaldbos voor. Hij nestelt m 
een hol in een boom. 

kuifmees: Rijsbergen, Wommelgem, Aartselaar, Den Dungen, Gemert, Geldrop, Herentals, 
Veerle, Diest, Kumtich en Boxmeer (14). 
kuifmeesje (ook kuifmeeske). Berkel, Roosendaal, Vorstenbosch en Everberg (4). 
kuifje (kuifke). Coirle 
kapmeesje (kapmeeske): Boutersem. 
topmees: Antwerps Wb. 1. 
tuiltjeskeesmees: Antwerps Wb. 1. 
mees: Roosendaal. 
koolmus (kulmus): Geel. 
kuifkeesmus: Heverlee. 
topkeesmus: Sterrebeek. 
toppelwerk: Wechelderzande. 
hot: Oisterwijk. 
bijdief (biedief): Moergestel. 
mastelaartje (mastelaarke): Vorselaar. 
ossenkopje (ook ossekopke): Oirschot, Arendonk en Gemert (3). 

KUIFMEES 
Totaal aantal opgaven: 33 
Totaal aantal woordtypen: 1 5 
Meest frequente woordtype: kuifmees: 1 4 

Mees, bijdiefen koolmus zijn etnogenerieke termen, ossenkopje is ook een naam die aan alle 
mezensoorten gegeven wordt, en verder zijn de meeste namen secundair, samenstellingen 
met een woord dat de kuif benoemt (kuifmees, kapmeesje, topmees, tuiltjeskeesmees, 
topkeesmus). Het eerste lid van die samenstellingen komt ook voor bij de namen voor de 
kuifleeuwenk De namen hot en toppelwerk doen ook aan kuifleeuwerikbenammgen denken: 
die vogel heet hok of hop in Goirle en topleeuwerk in de provincie Antwerpen, waarbij leeuw 
het minste klemtoon krijgt. Omdat de kuifmees een vogel is die bijna alleen in naaldbomen 
voorkomt, is mastelaartje denkelijk een verwijzing naar dennenbomen (dus een afleiding van 
mast, "den"). Bij die ene keer dat de kuifmees meesje genoemd wordt, worden de andere 
mezensoorten met samenstellingen benoemd. 
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LIJST Θ.4 

Heteroniemen voor de zwarte mees 

5 De zwarte mees {parus ater), 11 cm, lijkt een kleine koolmees, maar zonder geel en met 
een witte nekvlek. HIJ komt vrijwel alleen in naaldbos voor HIJ nestelt in een bestaand hol, in 
een boom of in de grond. 

zwarte mees (ook zwatte mees) Nieuwkuijk, Roosendaal, Aartselaar, Veerle, Den Düngen 
en Kumtich (6). 
zwart meesje (zwart meeske, zwat meesje, zwat meeske) Roosendaal en Boutersem (3). 
zwartkopmees: Dmteloord. 
zwartkop: Gemert. 
bijmees (biemees). Breugel; Antwerps Wb 1 (2). 
bijmeesje (biemeeske, bijmeeske): Gemert (2). 
zwart bijmeesje (zwart biemeeske). Vorstenbosch en Breugel (2). 
kezenmees (ook kesemees). Rummen en Tienen (2). 
koolmeesje (koolmeeske): Gemert. 
mees: Rijsbergen, Boom, Herent en Leuven (4). 
koolmus: Diest. 
koolmusje (kulmuske). Geel 
keesmus: Sterrebeek. 
zwarte keesmus (zwatte keesmus)· Heverlee. 
kezenmusje (kessemuske): Mol. 
keesmietje (keesmieke): Wezemaal. 
keut: Bouwel en Herentals (2) 
bijdief (biedief). Berkel. 
bijdiefje (biediefke). Den Düngen. 
zwarte bijdief (zwarte biedief). Coirle en Moergestel (2) 
bijteut (bieteut): Antwerps Wb. 1. 
grondbijteut (grondbieteut): Vorselaar. 
bijenbijter (bieenbijter)- Nijnsel. 
ossenkop: Oisterwijk. 

ZWARTE IVŒS 
Totaal aantal opgaven: 40 
Totaal aantal woordtypen: 1 5 
Meest frequente woordtype: zwarte mees. 6 

De zwarte mees krijgt de namen van de etnogeneneke categorie "mees" toegekend (mees, 
bijmees, keesmus, koolmus, bijdief, bijteut) of secundaire namen die de zwarte mees als 
subtype benoemen: zwarte mees, zwart bijmeesje, zwarte keesmus, zwarte bijdief, 
grondbijteut. De afwijkende kenmerken kleur en broedplaats (m de grond) zijn 
benoemingsmotieven. Voor de glanskop (parus palustris), die tevens grondbijteut genoemd 
werd door de invuller voor Vorselaar, en de matkop (parus montanus) hebben we de 
gegevens verder met meegenomen in dit onderzoek omdat die uiterst schaars waren. De 
matkop werd vroeger samen met de glanskop als één enkele soort beschouwd, die 
zwartkopmees (parus atncapillus) werd genoemd. Goossenaerts (1956-58) en Heestermans 
(1997) hebben ossenkop/e voor de zwartkopmees, maar zwartkopmees kan m Grave en 
Overloon ook weer een volksnaam voor de koolmees zijn. 

Van de vier gevallen dat de zwarte mees mees genoemd wordt, zijn er drie waarin hij als 
enige mees zo wordt genoemd. Eén keer deelt hij die primaire naam met de koolmees. 

175 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

LIJST 8.5 

Heteroniemen voor de staartmees 

3. De staartmees (aegithalos caudatus) 14 cm, is een tenger vogeltje; de staart meet meer 
dan de helft van de totale lengte. HIJ is wit, roze en donkerbruin van kleur, met een witte kop 
met een opvallende brede zwarte streep boven de ogen, die bij een noordelijk ras dat soms 
als wintergast in onze streken te zien is, ontbreekt. Het nest is mooi afgewerkt en kogelrond, 
bekleed met korstmos. Staartmezen foerageren in troepjes in de boomtoppen. 
(Zie kaart.) 

staartmees (ook sjaartmees, staatmees). Drunen, Dinteloord, Roosendaal, Boxmeer, 
Gemert, Broechem, Herentals, Everberg en Kumtich (9). 
staartmeesje (staartmeeske): Berkel, Roosendaal, Vorstenbosch, Breugel en Gilze-Rijen 
(5) 
langstaartmees: Den Düngen. 
langstaartmeesje (ook langstaatmeeske): Boutersem (2). 
langstaartje (ook langstertsje, langstetje, langstetsje, lankstertje)ze\dz. Tilb. en 
Noorderkemp., ook in Oirschot, Best, Veerle en Mierlo (13). 
hangstaartje: Tilburg. 
bijmeesje (biemeeuweske). Made. 
ekstermees: Wommelgem. 
meesje (meeske)- Boortmeerbeek. 
ossenbol (ossebol): Herentals. 
ossenbolletje (nossebolleke, ossebolleke, ossebolleken ) : freq. in het zuiden van het Antw. 
en het midden van het Kemp., ook in Heverlee en Boutersem (19). 
oksterbolletje (oksterbolleke): Oud Gastel. 
knotsenbol: Sterrebeek. 
knotsenbolletje (knotsenbolleke): Antwerps Wb. 2. 
ossenhoofdje (osseneuke, ossenhuke): Heeswijk en Schijndel; N-Meierijs Wb., Hagelands 
Wb. 1, Hs Van de Biezen (5). 
mossenhoofdje (mossenheuke): Kempenlands Wb. 1. 
ossenkop: Udenhout en Berlicum (2). 
ossenkopje (ossekopke): Goirle, Turnhout, Rosmalen, Den Düngen, St-Oedenrode, Son en 
Woensel; N-Antwerps Wb., N-Meierijs Wb. (9). 
pieper: Breugel. 
pijlstaartje: Nieuwkuijk. 
pijltje: Merksplas 
stout jantje (sfouf janneke): Everberg. 
klein ekstertje (klein eksterke). Goirle. 
akkermannetje (akkelmanneke): Diest. 
bijdief (biedief). Moergestel. 
koolmus (kulmus): Geel. 
ovenmetseltje (ovenmetselke): Geldrop. 
overmetseltje (overmetselke): Gemert. 
overmetsertje (overmetserke): Geldrop. 

STAARTMEES 
Totaal aantal opgaven: 84 
Totaal aantal woordtypen: 2 9 
Meest frequente woordtype: ossenbolletje: 1 9 
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staartmees (Brabant) 

Wat meteen in het oog springt is dat de typische koolmees- en pimpelmeesbenamingen 
vrijwel ontbreken bij de staartmees, we zien slechts eenmaal de generieke term mees/e, 
eenmaal bijdief, eenmaal koolmus en eenmaal bijmeesje (namen als keesmees, keesmus en 
bijteut ontbreken geheel). Bij die ene keer dat de staartmees meesje genoemd wordt, 
worden de andere mezensoorten met samenstellingen benoemd. In de biologische ordening is 
de staartmees, als enige van de mezengroep, sinds deze eeuw trouwens ook ingedeeld bij 
een andere familie, de aegithalidae. De pimpelmees, koolmees, zwarte mees, matkop, 
glanskop en kuifmees behoren allen tot de paridae. Het lijkt er wel op dat deze vrij recente 
biologische categorisering al aanwezig is in de etnobiologische classificatie, want de 
staartmees wordt veel minder met namen bedeeld die een verband met de koolmees en de 
pimpelmees leggen (zoals mees, bijdief, koolmus enz.), dan met namen die hem als 
afzonderlijke categorie lijken te bestempelen (zoals langstaartje, ossenbolletje enz.). 
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Ossenkopje, -hoofdje en -bolletje zijn misschien verbasteringen van het Franse hoche-queu 
"(witte) kwikstaart", dat in de Waalse dialecten onder meer klinkt als ossetcheu (Boutier 
1994 118. Vergelijk hiermee de uitspraak van ossenhoofdje osseneujke, ossenhuûke) Ook 
in de Waalse dialecten is hoche-queu en zijn varianten zoals ossetcheu primair in gebruik voor 
de (witte) kwikstaart, maar Boutier noemt het ook bij de mezen (1994 152: oste-tcheû en 
mazingue osse-tcheù, letterlijk "kwikstaart-meesje") In het Duits komt onder meer 
Ochsenaugle voor (voor winterkoning en goudhaantje in Suolahti (1909: 77 en 85)) en in 
Engelse dialecten ox eye voor kool- en pimpelmees (Swamson 1886. 32-34) De kleuren van 
de staartmees kunnen de associatie met een os veroorzaakt hebben, want die zijn dezelfde 
als die van de kop van bont vee De benamingen zijn dan metaforen die een vergelijking met 
een ander dier maken, of liever met een deel van een ander dier, zodat het metaforische 
metoniemen zijn Het is de vraag of de kop van een os m verband gebracht wordt met de kop 
van de mees of met de mees in zijn geheel De verwarring van kwikstaart en staartmees is 
voorstelbaar, beiden zijn vrij kleine zwart- of bruin-witte vogels met opvallend lange staart. 
Kwikstaarten worden weer vaak met vee m verband gebracht (bijv. koewachter, koestouwer, 
paardenivac/i/ef), omdat ze het op insecten gemunt hebben die door het vee worden 
opgejaagd Uit ossenhoofdje kunnen vervolgens ossenkopje en ossenbolletje zijn ontstaan, 
waarbij de drie determinata telkens hetzelfde betekenen (bol, "hoofd", in Cornehssen en 
Vervhet 1899-1903 269) 

De lange staart en het bonte (zwart-wit-brumroze) verenpak zijn benoemingsmotieven 
blijkens langstaart(mees)je pijlstaartje, klem ekstertje en ekstermees, en waarschijnlijk ook 
akkermannetje, want zo heet de witte kwikstaart vaak Het woordtype oksterbolletje zou een 
Volksetymologie kunnen zijn van ossenbolletje, waar bij men dacht aan de ekster; die vogel 
heet namelijk akster m Meerle Meer Kalmthout, Hoogstraten en Wortel en okster in 
Zwijndrecht 

8.3 Benamingstypen 

Bij de mezen stuiten we op een probleem, als de frequenties van de generieke term naast 
elkaar gezet worden. In de vorige paragrafen was telkens duidelijk welke primaire naam er bij 
een concept hoorde, gewoonlijk was dat de generieke term die ook in het 
Standaardnederlands gebruikt wordt: de zanglijster en de andere lijsters hebben als primaire 
naam lijster, leeuweriken leeuwerik en zwaluwen zwaluw 

Maar bij de mezen komt naast de primaire naam die ook in het Standaardnederlands 
voorkomt, mees, een groot aantal andere namen voor die als generieke term lijken te kunnen 
dienen, bijv. bijdief, keesmus, bijteut of ossenkop. De etymologie van deze namen is al iets 
doorzichtiger dan die van primaire namen van het kaliber lijster, mus of mees. Nu zijn 
woorden als bijteut en ossenkop ook nog behoorlijk raadselachtig, toch zien ze er 
herleidbaarder uit dan lijster, mus of mees Daar komt nog bij dat benamingen soms primair 
kunnen lijken en soms secundair: als een invuller kezenmees en blauwe mees opgeeft voor 
koolmees en pimpelmees (zoals het geval is voor Aartselaar), lijken dat secundaire namen bij 
een primaire naam mees, maar als een invuller kezenmus en blauwe kezenmus opgeeft voor 
koolmees en pimpelmees (Steenhuffel) lijkt kezenmus zich meer te gedragen als primaire 
naam. In tabel 8.1 is de relatieve frequentie van mees berekend voor de vijf verschillende 
vogelsoorten. 
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TABEL 8.1 

De relatieve frequentie van de primaire naam mees 
onomasiologisch semasiologisch (58 opg.) 

Koolmees (673 opg.): 
Pimpelmees (344 opg ): 
Kuifmees (33) 
Zwarte mees (40): 
Staartmees (Θ4). 

4.46 
6 40 
3.03 

10.00 
1.19 

3 0 
22 

1 
4 
1 

51.70 
37.93 

1 72 
6 90 
1 72 

30 
22 

1 
4 
1 

De relatieve frequenties voor de generieke term mees voor de verschillende soorten mezen 
ten opzichte van de overige benamingen die ze krijgen (een deel van de onomasiologische 
variatie), staan in de linkerkolom van tabel 8.1, en de getallen voor de semasiologische 
variatie, dus het aantal keer dat een referent een naam krijgt in verhouding tot de totale 
frequentie van dat woordtype (mees werd 58 keer gegeven), staan in de derde kolom. (Als 
we bij de koolmees bovendien de afleiding mezel meerekenen, bedraagt de score van de 
onomasiologische verankering 4.61 %. ) 

De waarden blijven heel laag, zoals ook te verwachten was na de inleidende alinea van deze 
paragraaf: andere termen dan mees, zoals bijdief, lijken de primaire functie overgenomen te 
hebben. Het is dus zaak om precies te bekijken welke termen primaire namen kunnen zijn, die 
dienen als generieke term om het volksconcept "mees" te benoemen. Achtereenvolgens 
worden bij(en)mees, kezen- of keesmees, kezen- of keesmus, kolen- of koolmus, bijdief, 
bijteut en ossenkop onder de loep genomen en wordt duidelijk welke begrippen de referenten 
van die termen kunnen zijn en hoe de relatieve frequenties verdeeld zijn. Vervolgens wordt 
bekeken welke secundaire namen bij de betreffende termen horen. Telkens staan de relatieve 
frequenties in de onomasiologische variatie in de eerste kolom (gevolgd door het aantal 
opgaven), en de relatieve frequenties in de semasiologische variatie in de derde kolom 
(eveneens gevolgd door het aantal opgaven). 

TABEL 8.2 

De relatieve frequenties van de naam bij(en)mees 
onomasiologisch semasiologisch (15Θ opg ) 

% η % η 
Koolmees (673 opg.): 18.26 123 77 85 123 
Pimpelmees (344 opg) 8 72 30 18 99 30 
Kuifmees (33 opg ): - - - -
Zwarte mees (40 opg ): 10.00 4 2.53 4 
Staartmees (84 opg). 1 19 1 0.63 1 

De koolmees scoort in beide kolommen de hoogste waarde. De enige samenstelling die bij 
deze categorie hoort is zwarte bijmees, dat voor de zwarte mees wordt gegeven 
(bijbehorende relatieve frequentie bedraagt 5 %). De kuifmees krijgt nooit de naam bijmees 
en de staartmees slechts eenmaal en ook samenstellingen met die term ontbreken bij die 
twee soorten. 

180 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

zaakkaart [mees] 

TABEL 8.3 

De relatieve frequenties van de naam kees-, kezenmees 
onomasiologisch semasiologisch (52 opg.) 

% 
6.24 
2.33 

Koolmees (673 opg.): 
Pimpelmees (344 opg.) 
Kuifmees (33 opg.): 
Zwarte mees (40 opg.): 5.00 
Staartmees (84 opg.): 

42 
β 

Θ0.77 
15.3Θ 

3.Θ5 

42 
θ 

Het patroon van de scores van tabel 8.3 lijkt veel op dat van bij(en)mees uit tabel 8.2. Voor 
de kuifmees en de staartmees hebben we geen opgaven van dit woordtype. Er zijn twee 
samenstellingen bij deze categorie: tuiltjeskeesmees voor de kuifmees (3.03 %) en 
blauwkeesmees, blauwe keesmees voor de pimpelmees (0.58 % ) . 
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% 
6Θ.Θ5 
27.67 

η 

42 
17 

% 
93 55 

1.61 
3.23 
1 61 

η 

58 

1 
2 
1 

TABEL 8.4 

De relatieve frequenties van de naam kees-, kezenmus 
onomasiologisch semasiologisch (61 opg ) 

% η 

Koolmees (673 opg ) 6.24 42 
Pimpelmees (344 opg ): 4.94 1 7 
Kuifmees (33 opg.) - - - -
Zwarte mees (40 opg.): 5.00 2 3 28 2 
Staartmees (84 opg.). - - - -

Wederom lijkt het patroon op dat van de vorige twee termen. Samenstellingen zijn er wat 
meer- dubbele kezenmus voor de koolmees (0 15 %), klem keesmusje, klem kezenmusje, 
blauwe kezenmus voor de pimpelmees (resp. 0.29, 0 29 en 0 58 %), kuifkeesmus en 
topkeesmus voor de kuifmees (beiden 3.03 %) en tenslotte voor de zwarte mees zwarte 
keesmus (2 5 % ) . 

TABEL 8.5 

De relatieve frequenties van de naam kool-, kolenmus 
onomasiologisch semasiologisch (62 opg.) 

% η 

Koolmees (673 opg.)· 8 62 5 8 
Pimpelmees (344 opg ) 
Kuifmees (33 opg.): 3 03 1 
Zwarte mees (40 opg ) 5 00 2 
Staartmees (84 opg ) 119 1 

In tabel 8.5 is het patroon iets gewijzigd doordat de pimpelmees nooit met deze naam 
benoemd wordt (met uitzondering van een samenstelling). Dat kan veroorzaakt worden 
doordat het eerste lid van deze naam hetzelfde is als in de Standaardnederlandse naam van 
de meest gewone mees, de koolmees. Deze naam lijkt dus meer specifiek te zijn, meer 
exclusief m gebruik te zijn voor de koolmees. Bovendien moet er rekening mee gehouden 
worden dat juist deze naam een zeer frequente volksnaam voor de heggenmus is (zie 
paragraaf 7.7.1). De samenstellingen die met deze categorie verband houden zijn blauw 
kolenmusje, blauwkoolmus en blauw koolmusje voor de koolmees (0.45 %) en blauwe 
koolmus voor de pimpelmees (0.29 %). Deze namen vinden we ook weer voor de 
heggenmus, maar er is een duidelijk geografisch onderscheid: voor de heggenmus zijn de 
betreffende namen Pajottenlands, maar voor de mezen komen ze uit België ten oosten van 
het Pajottenland (Everberg, Aarschot, Geel, Veerle). In dat gebied is er ook nog een 
samenstelling met koolmusje voor de heggenmus maar de determinane is nu plotseling bruin 
(in Geel)! 

TABEL 8.6 

De relatieve frequenties van de naam bijdief 
onomasiologisch semasiologisch (76 opg.) 

% η % η 

Koolmees (673 opg.): 9.66 65 85.53 65 
Pimpelmees (344 opg.) 2.03 7 9.21 7 
Kuifmees (33 opg.): 3.03 1 1 32 1 
Zwarte mees (40 opg ) 5 00 2 2 63 2 
Staartmees (84 opg ) 119 1 1.32 1 
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Alweer is het patroon van de frequenties vergelijkbaar met de voorgaande tabellen. De 
kuifmees en de staartmees scoren weer erg laag. De bijbehorende samenstellingen luiden 
dubbelbijdiefje, dubbele bijdiefvoor de koolmees (0.3), dubbele bijdief, blauwkopbijdief voor 
de pimpelmees (resp. 0.58 en 0.29) en zwarte bijdiefvoor de zwarte mees (5). Secundaire 
namen ontbreken dus voor de kuifmees en de staartmees. Met de specificeerder dubbel kan 
in het geval van de koolmees de grootte benoemd zijn, omdat de koolmees de grootste mees 
is, maar aangezien ook de pimpelmees dubbele bijdief genoemd wordt kan ook iets anders 
zijn bedoeld. Waarschijnlijk is het grote aantal eitjes dat pimpelmees en koolmees leggen het 
benoemingsmotief. De Bont heeft namelijk als toegift bij zijn artikel biejmeuske voor de 
koolmees dat men "een enkel en een dobbel biemeuske" onderscheidt; het eerste legt 1 2 
eitjes, het laatste 24 kleinere eitjes (1958: 78-79). 

TABEL 8.7 

De relatieve frequenties van de naam buteut 
onomasiologisch semasiologisch (41 opg.) 

% η % η 
Koolmees (673 opg.): 4.75 32 78 05 32 
Pimpelmees (344 opg.) 2.33 8 19.51 8 
Kuifmees (33 opg.). - - - -
Zwarte mees (40 opg.): 2 50 1 12.50 1 
Staartmees (84 opg.) - - - -

Alleen de zwarte mees kreeg een samenstelling: grondbijteut (2.5 % ) . 
De andere termen die zich op vergelijkbare wijze gedragen zijn keesmietje, kezenmietje, 

bij(en)bi]ter, keut, keeskeut, keespreut, keespook, bijmook, bijmus, bijmuis, bijmeester, 
bijenbeest, bijpikker, bijkuiver, bijkoolder, koolder en bijmeeuw en de diminutiva die bij deze 
vormen horen. Deze termen zijn echter nog beperkter in de regionale verpreiding zodat de 
frequentie van die typen erg laag is en berekeningen met veel kunnen laten zien. Misschien 
horen er nog meer namen bij, namelijk koolerd, kool-, kolen-, korenmeeuw, korenmus, 
schurenmusje, (kool)koolver, bijbok, bijenvreter en bijenvanger, maar omdat die namen alleen 
gegeven zijn voor de koolmees is dat met na te gaan. 

In tabel 8.8, waar de namen ossenkopje en ossenhoofdje geplaatst zijn, zijn de frequenties 
heel anders verdeeld dan in de tabellen hierboven. 

TABEL 8.8 

De relatieve frequenties van de namen ossenkopje en ossenhoofdje 
onomasiologisch semasiologisch (39 opg ) 

% η % η 
Koolmees (673 opg.): 0.89 6 15.38 6 
Pimpelmees (344 opg.): 3.78 13 33.33 13 
Kuifmees (33 opg.): 9.09 3 7.69 3 
Zwarte mees (40 opg ): 2.50 1 2.56 1 
Staartmees (84 opg.) 19.05 16 41 03 16 

In de semasiologische frequenties komt de koolmees pas op de derde plaats en de 
staartmees, die telkens buiten de boot viel, scoort bij deze benaming het hoogste. Deze 
naam is een term die alle mezen benoemen kan, maar de koolmees is m tegenstelling tot de 
vorige reeksen nu niet het vaakst de referent. Daarop wijst ook het feit dat verwante 
woorden als mossenhoofdje, ossenbolletje, knotsenbol en oksterbolletje uitsluitend voor de 
staartmees worden gebruikt; met die namen erbij stijgt de onomasiologische waarde van 
19.05 naar 47.62 % 2 ; de pimpelmees werd nog wel eenmaal mosterdbolletje genoemd (met 
die naam erbij wordt de onomasiologische waarde 4.07 %). Er zijn geen secundaire namen bij 
deze categorie. 
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Ondanks dat er veel verschillende generieke termen in omloop zijn, is de verdeling van de 
generieke termen aan de verschillende referenten globaal hetzelfde, met uitzondering van 
ossenkopje of -hoofdje. De koolmees is het vaakst de referent van al die verschillende 
mezennamen en dat is een aanwijzing dat hij als de meest gewone mees beschouwd wordt 
(scores in de semasiologische variatie liggen tussen 51.72 en 93.55 %). De pimpelmees 
krijgt meestal de tweede score (tussen 9.21 en 37.93 %, maar 0 bij kolen- of koolmus). Ook 
de zwarte mees krijgt vaak diezelfde benamingen. De kuifmees en de staartmees zijn zelden 
de referent van de betreffende benamingen. De staartmees krijgt andere benamingen 
waarvan hij zelf de meest frequente referent is (of zelfs de enige: ossenbolletje bijv.), maar 
hij krijgt ook wel de namen die vaker aan andere mezen worden gegeven en samenstellingen 
met die termen (bijv. langstaartmees). Voor de kuifmees en de zwarte mees zijn er weinig 
opgaven, want het zijn minder bekende soorten. 

In tabel Θ.9 zijn de termen die tot zover in deze paragraaf aan de orde gesteld zijn, ingedeeld 
naar hun morfologische vorm. Zo is ossenkop bijvoorbeeld als een metaforische samenstelling 
ingedeeld m benamingstype 4. Alleen mees(je) en mezel zijn als primaire naam onder 1 
opgenomen. 

TABELΘ.9 

Relatieve frequenties van benammgstypen bij de mezen 

Benamingstype: 

1a (mees) 
1b 

3 
4 

5 

6(x-mees) 
6(x-anders) 

6(xy-mees) 
7 

Koolmees 
(n=673) 

4.61 
1.93 

23 93 

25.26 
2.97 

38 34 
1.49 

1.19 

Pimpelmees 
(n=344) 

6.40 
2.03 

10.17 

14.24 

1Θ.60 

40 70 

5 52 
0.Θ7 
1.74 

Kuifmees 
(n=33) 

3.03 
3.03 

3.03 

15.15 

63.64 

6 06 

3.03 

3 03 

Zwarte 

(n= 

10 00 

12.50 
12.50 

2.50 
42.50 

10.00 

5.00 

5 00 

:40) 

mees Staartmees 
(n=84) 

1.19 
1.19 
8.33 

45 24 

17 86 
22.62 

4.76 

De mezen scoren met bijster hoog op de generieke term mees, maar eerder in deze paragraaf 
is uitgebreid uiteengezet dat benamingen als bijdief, bijenpikker, keesmus etc. in het geval 
van de mezen ook als generieke term kunnen dienen. Dat verklaart de relatief hoge scores 
van benammgstypen 3 en 4. Samenstellingen met mees zijn er wel veel: voor vier 
mezensoorten scoort type 6 het beste, alleen voor de staartmees zijn er meer benamingen 
van type 4, want de staartmees wordt in een groot aantal dialecten afwijkend benoemd (met 
namen zoals ossenkopje, ossenbolletje etc. ). 

Onder de metaforen van benamingstype 4 bevinden zich onder meer koolmus, blokvink, 
bijmuis en korenmeeuw, maar ook een groep benamingen die verwijzen naar een lichaamsdeel 
van een dier: ossenkopje, keespook, bijmook {pook is de "buik van een dier" en mook is een 
"koeienmaag"). Merk het verschil op tussen deze metomemen en die van type 5: roodborst is 
een 'direct' bahuvrihicompositum, ossenkop refereert metaforisch aan een deel van een rund. 
Zodoende is ossenkop een 'indirect' metoniem: de naam benoemt een deel van een dier, 
maar met van het dier dat met die naam wordt bedoeld (i.e. de mees), maar van het dier 
waar metaforisch naar verwezen wordt (i.e. de os). Met de kop in matkop, een echt 
bahuvrihicompositum, is de kop van de mees bedoeld (en vervolgens de mees in zijn geheel). 
Het is onzeker of met de kop in ossenkop primair de kop van de mees wordt bedoeld en 
vervolgens metonymisch de mees in zijn geheel of primair de mees in zijn geheel. Onder 
benamingstype 4 worden ook de benamingen gerangschikt, die zijn overgedragen onder 
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invloed van een fonetische overeenkomst, woordtypen zoals koolmeeuw zijn waarschijnlijk 
beïnvloed door de klank van de vogelnaam meeuw, in plaats van dat er een directe 
metaforische overdracht heeft plaatsgevonden op grond van een associatie met een meeuw 
Koolder, koolver en koolerd zijn bij type 1 b ondergebracht, samenstellingen met die woorden 
bij type 6, net als bijteut en bijkuiver De metaforen van type 3 omvatten onder andere 
bijdief en bijmeester De restgroep 7 omvat keut, keeskeut, keeskopje, hot, pimpelpees, 
blauwwmdappeltje, mossenhoofdje, mosterdbolletje, oksterbolletje, knotsenbol(letje), 
biemnestje en pietdief 

8.4 Benoemingsmotieven 

Na de bepaling van de relatieve frequenties van de generieke termen bij de verschillende 
soorten mezen in paragraaf 8 3, die heel wat gecompliceerder is dan m de voorgaande 
hoofdstukken omdat de primaire naam minder de hoofdrol heeft, worden in deze paragraaf 
de benoemingsmotieven onderzocht van de volksnamen van mezen Omdat het moeilijker is 
in het geval van de mezen een onderscheid te maken tussen primaire en secundaire namen 
worden bij de berekening van de relatieve frequenties van benoemingsmotieven alleen de 
namen die met zekerheid als namen van etnospecifieke categorieën gelabeld mogen worden, 
behandeld In het geval van bijv blauwe keesmees of blauwe korenmus spreken we dus van 
blauw als primair benoemingsmotief, het benoemingsmotief dat achter kees of koren zit, 
laten we buiten beschouwing Een van de belangrijkste benoemingsmotieven, dat bijen deel 
uit maken van het dieet van mezen (bijdief, bijpikker etc ), komt daardoor echter met meer 
aan de orde Dat komt omdat de namen die betrekking op dat benoemingsmotief hebben, 
zich allemaal zijn gaan gedragen als generieke termen Het is dus geen benoemingsmotief 
meer om verschillende soorten mezen uit elkaar te houden, maar een benoemingsmotief voor 
alle mezen Daarom geeft het meestentijds geen verdere informatie over de samenstelling 
van het concept (wel over de verhoudingen van de referenten, maar dat is in paragraaf 8 3 al 
aan de orde geweest) 

In lijst 8 6 zijn de eigenschappen die als benoemingsmotief kunnen dienen bij de mezen 
opgesomd 

LIJST 8 6 

Kenmerken van de verschillende mezensoorten 

A kleur 
1 zwart (m η de kop) 
2 blauw (m η de kop) 
3 geel aan de borst 

Β legsel/afmetmgen (van de vogel in zijn geheel) 
1 groot aantal eieren/grotere soort 
2 klem aantal eieren/kleinere soort 

C geluid 
1 roep klinkt als 'tie-tie-ta' 
2 roep klinkt als 'pink' 

D biotoop/broedplaats/vorm van het nest 
1 broedt in een hol in de grond 
2 leeft of broedt in dennenbomen 
3 nest is bolvormig, met een opening aan de zijkant 

E uiterlijk 
1 met kuif 
2 met lange staart 
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In lijst 8 7 zijn de heteroniemen geordend op benoemingsmotieven Onder Β zijn twee 
verschillende eigenschappen opgenomen, omdat het vaak moeilijk uit te maken is welke van 
de twee aan de orde is Onder B1 zijn met name de termen van het type dubbele -
opgenomen en onder B2 is onder meer pimpelmees, dat aan het tere postuur refereert, 
opgenomen 

LIJST 8 7 

Heteroniemen geordend op benoemingsmotief 

KOOLMEES 

A1 zwartkop(mees)je, koolmees(je) (114) 

A2 blauwkopje, blauwsijsje, blauw koolmusje, blauwkoolmus, blauwe kolenmus, blauwmeesje 
(7) 
A3 geelborstje (3) 
B1 dubbelbijdiefje, dubbele bijdief, dubbele bijenbijter, - bijmeeuw, - kezenmus (5) 
C1 schiet in het vuur, ledietwee (4) 
C2 botvmk, blokvmk ( 2 ) 
* buiten beschouwing blijven kool-, kolen-, korenmeeuw, korenmus, schurenmusje, koolerd, 
(kool)koolver, bijbok, bijenvreter, bijenvanger, biemnestje, stijfselkopje, enkele bijmeester, 
dubbele bijmeester, mus, rietmus, keimus, klopmees, slagmees, koolpijpje, sijsje, sitje, 
toetimmertje, klimmertje, overmeter, spekdief, pietdief (32) 
G mees, bij(en)mees, kezenmees, keesmees, kezenmus, keesmus, koolmus, kolenmus, 
bijdief, bijteut, bij(en)bijter, kezenmietje, keesmietje, keut, keeskeut, keespreut, keespook, 
bijmook, bijmus, bijmuis, bijmeester, bijenbeest, bijpikker, bijkuiver, bijkoolder, koolder en 
bijmeeuw (500) 
H ossenkopje en ossenhoofdje ( 6 ) 

PIMPELMEES 

A1 zwartkopje (4) 
A2 hemelmees, bonte mees, blauwe mees, blauwmees, -mus, -muis, -mannetje, -
windappeltje, -leggertje, -schijtertje, -kopje, -koppertje, -borstje, -pieper, blauwtje, 
blauwkopbijdief, blauwe koolmus, - keesmees, - kezenmus, -koolmees (103) 
B1 dubbele bijdief ( 1 ) 
B2 pimpelmees, pimpel(aar), pimpelpees, pmkelmees, hommelmeesje, pimpelmus(je), klein 
kees- of kezenmusje (88) 
C1 ziet die twee (1 ) 
D2 mastpieper, bospieper ( 3 ) 
* buiten beschouwing blijven geelvmk, heggenmus, tumrobbertje, (pie)pieper(tje), 
stijfselkopje, keeskopje (8) 
G mees, bij(en)mees, kezenmees, keesmees, kezenmus, keesmus, bijdief, bijteut, 
bij(en)bijter, kezenmietje, keesmietje, keut, keeskeut, keespreut, keespook, bijmook, bijmus, 
bijmuis, bijmeester, bijenbeest, bijpikker, bijkuiver, bijkoolder, koolderen bijmeeuw (123) 
H ossenkopje en ossenhoofdje (13) 

KUJFMEES 

D2 mastelaartje ( 1 ) 
E1 kuifmees, kuifje, kapmeesje, topmees, tuiltjeskeesmees, kuif-, topkeesmus, toppelwerk, 
hot (26) 
G mees, koolmus, bijdief(3) 
H ossenkopje (3) 
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ZWARTE tJŒS 

Al zwarte mees, zwartkop(mees), zwart bijmeesje, zwarte bijdief, zwarte keesmus, 
koolmeesje (17) 
Dl grondbijteut ( 1 ) 
G mees, kezenmees, bijmees, bijteut, bijenbijter, bijdief, keut, keesmietje, keesmus, 
kezenmus, koolmus (21 ) 
H ossenkop ( 1 ) 

STAARTMEES 

D3 ovenmetseltje en var (3) 
E2 staartmees, langstaart(mees)je, hangstaartje, ekstermees, pi]l(staar)tje, klem ekstertje, 
akkermannetje (36) 
* buiten beschouwing blijven pieper en stout jantje (2) 
G meesje, bijmeesje, bijdief, koolmus (4) 
H ossenhoofdje, ossenkopje, ossenbolletje, knotsenbolletje, oksterbolletje, mossenhoofdje 
(40) 

Voor de koolmees is koolmees(je) wel in lijst 8 7 opgenomen en koolmus(je) met, want alleen 
de laatste term wordt (m dezelfde dialecten) gebruikt om ook de zwarte mees, kuifmees, 
staartmees en pimpelmees (die laatste alleen met specificeerder) en gedraagt zich dus als 
een overwegend generieke term Koolmees is daarentegen een term die vrijwel uitsluitend 
gebruikt wordt voor de koolmees en als zodanig een meer secundaire naam hij duidt een 
etnospecitieke categorie aan (alhoewel de pimpelmees een keer blauwe koolmees wordt 
genoemd en de zwarte mees een keer koolmeesje, dat zijn dus uitzonderingsgevallen) 

De koolmeesbenamingen enkele en dubbele bijmeester worden buiten beschouwing gelaten 
omdat er subtypen mee benoemd worden Ze betekenen dus met "koolmees", maar 
"koolmees die minder resp meer eitjes legt", dezelfde termen komen bij de pimpelmees 
voor De opgaven zijn afkomstig van dezelfde persoon, dus is hier met een onderscheid 
tussen koolmees en pimpelmees benoemd, maar tussen koolmezen onderling en pimpelmezen 
onderling 

De staartmees en de kuifmees delen bijna geen benoemingsmotieven met de andere drie 
mezen, omdat ze vooral naar de lange staart en de kuif vernoemd worden 

In tabel 8 10 zijn de relatieve frequenties van de benoemingsmotieven geordend 
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A l : 

A2: 
A3: 

B 1 . 
B2. 

C1: 
C2· 
D 1 . 

D2: 
D3. 

E1. 
E2. 

G 
H: 

* . 

Koolmees 

(n=673) 
16.94 

1 04 

0.45 
0 74 

0.59 

0.30 

74.29 

0.Θ9 
4.75 

TABELΘ. 10 

Relatieve freauenties van benoemingsmot 

Pimpelmees 

(n=344) 

1.16 
29.94 

0 29 

25.5Θ 

0 29 

0 Θ7 

35.76 
3 87 

2 33 

Kuifmees 

(n=33) 

3 03 

78 79 

9 09 

9 09 

ieven bij de mezen 

Zwarte mees 

(n=40) 
42.50 

2.50 

52 50 
2 50 

Staartmees 
(n=84) 

3 57 

42.86 

4.67 

47 62 

2.38 

Kleur is een goed verankerd benoemingsmotief, de zwarte mees, de koolmees (beide vooral 
met betrekking tot de kleur zwart) en de pimpelmees (blauw) worden vaak naar hun kleur 
genoemd. De benoemingsmotieven legsel, geluid en habitat of broedplaats hebben lage 
relatieve frequenties in het mees-concept. De scores voor B2 en E1 hebben voor een groot 
deel betrekking op de Standaardnederlandse namen pimpelmees en kuifmees. 

De generieke termen, waarvan getoond is dat ze een geweldige onomasiologische variatie 
kennen, in tegenstelling tot generieke termen als leeuwerik of lijster, zijn als G in de tabel 
opgenomen. De generieke termen van andere aard, de groep met ossenkopje en varianten, 
nemen we ook mee als H. De score voor G bij de koolmees is erg hoog en dat is een 
aanwijzing dat de koolmees vrij centraal staat bij de benoeming van de categorie van de 
mezen is. Ook de score voor G bij de zwarte mees is relatief hoog, maar aangezien er weinig 
gegevens voor de zwarte mees waren (hij wordt ook niet vaak waargenomen), is dit 
waarschijnlijk geen aanwijzing dat de zwarte mees ook prototypisch is. Dit is eerder een 
aanwijzing voor 'vagueness': de categorie "mees" heeft vage grenzen, zodat ook de zwarte 
mees met die term die die categorie benoemt, mees genoemd kan worden, ook al wijkt hij af 
van het prototype. Een belangrijk verschil tussen de pinpelmees en de koolmees is dat de 
pimpelmees (en de zwarte mees) ook hoog scoren voor namen waarin afwijkende kenmerken 
benoemd worden (de pimpelmees voor A2 en B2, hij is kleiner en blauw, de zwarte mees voor 
A1, hij is zwart, of liever, zwarter). Dat is een aanwijzing dat de koolmees preponderanter is 
dan de pimpelmees. De staartmees scoort hoog voor H, de 'andere' generieke termen van 
het type ossenkopje etc. Verder is zijn uitzonderlijke staart een belangrijk benoemingsmotief. 

Het woord mees wordt in de Brabantse dialecten nooit, ook met in samenstellingen, 
gebruikt (in tegenstelling tot bijv. mus of vink) om vogels aan te duiden buiten de familie van 
de mezen De vijf vogelsoorten die in dit hoofdstuk worden behandeld, zijn dus duidelijk 
afgebakend. Het sijsje wordt volgens een informant in Etten biediefje genoemd, en dat is wel 
een typische mezenbenammg (andersom wordt de koolmees s/ys/e en blauwsijsje genoemd). 

In eerste instantie bleek het woord mees in de Brabantse dialecten met de status te hebben 
die het als generieke term in het Standaardnederlands heeft, althans met het monopolie 
daarop. Legio andere generieke termen zijn in zwang. Toch kan telkens hetzelfde patroon 
worden ontdekt: de koolmees wordt veel vaker met die termen benoemd dan de andere 
mezen, die veel meer subcategonserende temren krijgen toegekend. Alleen de staartmees is 
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een buitenbeentje: de namen ossenkopje, -hoofdje, etc. blijken vooral de staartmees te 
benoemen. 

8.5 Individuele invullingen 

In deze paragraaf worden de invullingen van Ν 9 weer uitgesplitst per informant en geordend 
zoals ook voor de vogels m de eerdere hoofdstukken is gebeurd. In tabel 8.11 zijn 
regelmatige invullingen opgenomen, waarbij voor alle soorten een andere secundaire 
benaming werd opgegeven. 

TABEL 8.11 

Gedifferentieerde invullingen van regelmatige benoemingssystemen bij de mezen 

kool- pimpel- kuif- zwarte - staartmees aantal invullers (n=5) 

S S S S S 1 Kumtich 

S S S S A 1 Aartselaar 
S S S A / S A 1: Gemerl 
S A S S S 1- Vorstenbosch 
P/S S S S S 1 Boutersem 

In deze tabel is eveneens de enige invulling opgenomen die ook gedifferentieerd is, maar 
waarin de koolmees (onder meer) een primaire naam (mees) gekregen heeft. Dit is het geval 
voor Boutersem. Er zijn maar vijf invullers die de configuraties van tabel 8.11 hanteren. 

In tabel 8.12 zijn de 24 invullingen opgenomen die aansluiten bij die uit de vorige tabel, 
maar waarbij de informanten een, twee of drie leemten lieten, omdat ze geen dialectwoord 
voor de betreffende mezensoort of -soorten kenden. 

kool-

S 

S 

S 
S 
S 

S 

S 

S 
S 

S 

A/S 
A/S 

A/S 
Ρ 

S 

S 

S 

S 

Globale invullingen van 

pimpel-

S 

S 
S 

S 
A 

S 

S 
S 

0 

A/S 

S 

A/S 
S 

S 

S 

A 

0 

0 

kuif-

0 

0 

S 
S 
0 

0 

0 

0 
S 

0 

S 
0 

P/S 

0 

0 

0 
0 
A 

TABEL 8. .12 

reaelmatiae benoemmassvstemen bii de mezen 

zwarle-

S 

A 

0 
0 
S 

0 
S 
Ρ 

Ρ 

0 

0 
Ρ 

0 
Ρ 

0 

0 

0 

0 

staartmees 

S 

S 
A 

A/S 

A/S 
S 

0 
0 

0 
Ρ 

S 
0 

0 

0 

0 

0 
A 

0 

aantal invullers (n=24) 

2. Dmteloord, 

Roosendaal-3 
1. Gemert-3 

1. Geldrop 

1 Wommelgem 

1: Breugel 
1 Broechem 

2 Gemert-2, Rummen 

1: Herent 
1. Rijsbergen 

1 Boortmeerbeek 

1. Herentals 

1. Leuven-2 

1 · Roosendaal 
1 Boom 

5: Budel, Helmond,Relie, 
Mechelen-2, Volkel 
1 Cuijk 

1. Mierlo 
1:Geel 
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Een invulling met de primaire naam voor meerdere referenten komt maar een keer voor (op 
de vijfde regel van onderen van deze tabel voor Boom), zoals in paragraaf 8 2 al werd 
opgemerkt komt dat ook zeer zelden voor wanneer alle gegevens (met alleen die van 
vragenlijst Ν 9) bij elkaar worden genomen 

In tabel 8 13 zijn 19 gedifferentieerde invullingen geplaatst, die afwijken van de invullingen 
van tabel 8 11 omdat er voor de koolmees en vaak ook voor andere mezen andere termen 
dan mees (P) of x-mees (S) worden gebruikt 

kool-

A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

Gedifferentieerde mvullmaen 

pimpel-

S 
S 
A 

A 

S 

S 
A 

S 
A 

A 

A 
A/S 
S 

A 
Ρ 

kuif-

S 
S 

S 
S 

S 
A 

A 

0 

0 
0 
A 

S 
0 

0 

0 

TABEL 8 

van 

13 

onreaelmatiae svstemen bu de mezen 

zwarte -

A 

S 

S 
A 

A 

A 
A 

S 
S 

A 

0 
0 

0 
A 

S 

staartmees 

S 
A 
A 

S 
A 
A 

A 

S 
A 

A 

A 
A/S 
A 

0 

0 

aantal invullers (n = 19) 

1 Berkel 
1 Veerle 
1 Den Dungen 

1 Den Dungen-2 

1 Diesi 

1 Heeverlee 
4 Goirle, Oisterwijk, 

Moergestel, 
Slerrebeek 

1 Roosendaal-2 
1 Nieuwkuijk 

1 Geel-2 
1 Oirschot 

1 Everberg 
2 Rosmalen, Turnhout 

1 Wezemaal 
1 Tienen 

De 16 invullingen uit tabel 8 14 sluiten bij de invullingen uit de vorige tabel aan, maar ze 
hebben drie leemtes, zodat ze minder gedifferentieerd zijn 

TABEL 8 14 

Globale invullingen van onregelmatige systemen 

kool- pimpel- zwarte - kuif- staartmees aantal invullers (n=16) 

A S 0 0 0 3 Kapelle-op-den-
Bos Leuven 
St-Amands 

A 0 S 0 0 1 Drunen 
A A 0 0 0 4 Middelrode, 

Oudenbosch e o , 
Reusel, Tilburg-2 

A 0 A 0 0 4 Best, Westerlo, 
Turnhout-2, 
Herentals-2 

A 0 0 0 A 1 Nijnsel 
A / S O 0 0 A 1 Mol 
0 0 S S 0 1 Boxmeer 
0 S A 0 0 1 Woensel 
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In tabel 8.15 zijn de overige 45 invullingen geplaatst. Liefst 39 invullingen bestaan uit maar 
één opgave (en 38 keer is die voor de koolmees). Er zijn 6 informanten die mets hebben 
ingevuld. 

TABEL 8.1 5 

kool-

S 

pimpel-

0 

A/P/S 
A/S 
P/S 
A 

0 
0 
0 
0 

A 
0 

Defectieve invullingen bij de mezen 

zwarte - kuif- staartmees 

0 0 0 

aantal invullers (n=45) 

19. Asten, Asten-2, 
Boekei, Deurne, Dongen, 
Drongelen, Haps, 
Hoogerheide, 
Hoogerheide-2, 
Kontich, Lierop, Lillo, 
Mechelen, Pamel, Reek, 
Schaijk, Tisselt, 
Tongelre, Udenhout 
1: Meerle 
1· Veghel 
1 Cuijk-2 
16 Baal, Bladel, 
Budel-2, Heesch, 
Huijbergen, Liempde, 
Niel, Meerle-2, Nuland, 
Opwijk, Overijse, 
Retie-2, Steenbergen, 
Steenhuffel, Tilburg, 
Woudnchem 
1 · Balen 

6 Wanroij, Wanroij-2, 
Lot, St.-Anthoms, 
Aarle, Lier 

In tabel 8.16 zijn de cumulatieven van de invullingen van vragenlijst Ν 9 opgenomen, 
primaire naam mees is in totaal maar 11 keer toegekend. 

TABEL 8.16 

De 

Invullingen van Ν 9 geordend per begrip 

kool-
4 

51 
54 

9 

pimpel-
1 

35 
21 
55 

staart-
1 

16 
25 
70 

kuif-
1 

17 
θ 

Θ5 

zwarte mees 
4 

15 
13 
77 

Zoals al in de voorgaande hoofdstukken gezegd is, is de onbekendheid van een begrip bij de 
dialectspreker een externe aanwijzing voor het perifeer zijn binnen de categorie "mees". Als 
het aantal onbeantwoorde vragen van Ν 9 wordt gerelateerd aan de percentages die de vijf 
soorten scoorden op toekenning van de etnogenerieke termen (zie paragraaf 8.3), zien we 
een duidelijk verband. Het viertal dat de meeste onbeantwoorde vragen heeft (de kuifmees, 
de zwarte mees, de staartmees en de pimpelmees), krijgt ook minder vaak de etnogenerieke 
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termen dan de koolmees De koolmees scoort immers het hoogste voor de etnogeneneke 
termen en heeft slechts 9 onbeantwoorde vragen 

8.6. Geografische uitbreiding 

8.6.1 De Limburgse volksnamen van de mezen 

In deze paragraaf worden de Limburgse volksnamen van de vijf in dit hoofdstuk behandelde 
vogelsoorten vergeleken met de Brabantse volksnamen 

De koolmees heet in de Limburgse dialecten het vaakst van alle mezen mees of meesje 
Variaties op deze primaire naam zijn mee en mesiet De samenstellingen met dat woord, die 
als koolmeesnaam werden opgegeven, zijn te verdelen in generieke (dan zijn ze ook voor 
andere mezensoorten opgegeven door dezelfde informanten) en specifieke termen resp 
keesmeesQe), kezenmeesje, bij(en)mees(je), tietemees(je) versus resp koolmees(je), 
bessenmeesje, dubbelmees, holmeesje, dik meesje en scharbijmees Blauwmees komt maar 
een keer voor en is in eerste instantie een pimpelmeesbenammg, terwijl zwartkopmees maar 
een keer werd gegeven voor kool-, matkop- en zwarte mees Specifieke koolmeesbenamingen 
zijn verder dubbel bijenmusje, dubbel bijenbeestje, dikke tietemus, schele bijmees, schele 
bijmus, scheel bijmusje (het motief achter scheel is duister 3), met dubbelen dikworóX 
vermoedelijk aangegeven dat de koolmees de grootste soort mees is Scharbijmees is een 
eenmalige opgave voor de koolmees, scharbijmus komt vaker voor Zoals in de Brabantse 
dialecten zijn er ook m Limburg een aantal namen, naast mees en de samenstellingen met die 
term, die als generieke meesbenaming dienst doen (want ze worden ook aan de andere 
mezen toegekend), maar ze komen het meeste voor bij de koolmees, zoals daar zijn 
keesmus(je), kezenmusje, koolmus(je), keeskeit(je), bij(en)mus(je), bijenbeestje, -piet(je), -
tiets(je), -pik(je), -vreter(tje) BIJ keeskeit horen de opgaven keesket(je), keesmet, keit en de 
specificeerder kees komt in Beverlo ook alleen voor, mogelijk door een volksetymologische 
overdracht van de persoonsnaam Keit en keeskeit komen trouwens tevens als 
grasmusbenammg voor, zoals de koolmees ook grasdraaider, taats(je) en teut deelt met de 
grasmus 

BIJ de generieke namen die hierboven opgesomd werden, horen, wat hun etymologie 
betreft, ook de volgende, alhoewel ze alleen bij de koolmees gevonden worden 
bijenpieter(tje), bijenteuts en bijenpikker Het klanknabootsende element dat in tietemees 
zit, bevindt zich eveneens in tieteit, tieteltje, tietsmeg, het tweede lid van dat laatste woord 
is waarschijnlijk een verbastering van mees, maar de precieze etymologie is duister (is er een 
verband met mook, maag?) Schiet-in-'t-vuur en siessiedeuke zijn klanknabootsend (vergelijk 
sissideû m Wallonie (Boutier 1994 152)), en misschien geldt dat ook voor tiskeslaan 
Behalve de met mus samengestelde namen die volksetymologieen zijn bij mees (bijv 
bijmees/bijmus, zie paragraaf 8 2) komen er in Limburgse dialecten ook namen voor die geen 
mees-paralel hebben keelmusje, houtmusje, grasmus, berenmusje, brijmus en kenenmusje 
De simplex vorm mus(je) komt ook als naam voor de koolmees voor Behalve dat mees vaak 
vervangen wordt door mus, is mus bovendien een woord dat een bredere betekenis "klem 
vogeltje" kan hebben in Limburgse dialecten (Goossens 1988a 14) Ook voor grassijs kan 
gesteld worden dat het hier zowel een overdrachtelijk verband aan de orde kan zijn (waarbij 
de overeenkomst tusen SIJS en koolmees de acrobatische manier van voedsel zoeken is), als 
een betekenisverruiming van het lexeem s/ys tot "klem vogeltje" De al genoemde 
specificeerder schele kan ook zelfstandig als koolmeesnaam dienst doen, scheeltje, en zit ook 
in scheel heks Zwartkopje en geelborstje zijn treffende exocentnsche samenstellingen voor 
de koolmees, grote blauwkop lijkt raar omdat de koolmees geen blauwe kop heeft, maar m 
relatie tot de kleinere pimpelmees die in het betreffende dialect blauwkop zonder meer heet, 
is de naam begrijpelijk Volgens Suolahti is spendik, zoals de koolmees in Eigenbilzen 
genoemd wordt, oorspronkelijk een afleiding bij het Oud-Saksische spmd "spek" (1909 155 
Spinndicke), en dan deelt die naam het benoemingsmotief met twee andere Limburgse unica, 
namelijk spekvretertje en peesdenkpikker 
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De pimpelmees krijgt naast pimpelmees(je) de volgende samenstellingen met de primaire 
naam blauwmees(je), hemelmees, enkele mees, enkel mees/e, klein meesje, tietemees(je), 
bij(en)mees(je) en keesmees De drie laatste zijn tevens generieke termen en dat geldt ook 
voor mees(je), keesmus(je), kezenmusje, keeskeit(je), bi](en)mus(]e), bijenpietje, -fietsje, -
pik, -vreter, -beest(je) en koolmus Echt specifieke pimpelmeesnamen zijn pimpelftje), 
pimpelmus, pimpelbijmusje, blauwkopje, blauwstaartje, blauwe bijmees, blauw bijmusje, 
blauwe keesmees, blauwe keesmus, blauwe tietemees, blauwe tietemus, kleine bijmees, 
dubbele bijenpik, enkel bijenbeestje, turkse keesmees en blauwmus(je) De laatste term komt 
ook als naam voor de heggenmus voor, en dat geldt ook voor blauwvmk, blauwsijsje, 
blauwpietje, blauw(sel)mannetje en blauwververtje (en het al genoemde koolmus) Naast 
blauwvmk en -sijsje zijn groenvmk, vlasvmk, korenmus, sijsje en turkse SIJS namen die 
verwijzen naar andere vogelsoorten De woorden vink, mus en SIJS zijn woorden die ruimer 
van betekenis kunnen zijn, en "klem zangvogeltje' kunnen betekenen Scharbijmus is een 
samenstelling die weliswaar twee determmeerders heeft, maar toch geen specifieke 
pimpelmees-naam is, in hetzelfde dorp heet de koolmees ook zo Tietsmeg is ook een naam 
die vooral aan de koolmees werd toegekend Zwartkopje hoort als naam eerder bij de 
koolmees thuis (een pimpelmees heeft geen zwarte kop) en scheeltje kan samenhangen met 
schele bijmees of -mus, die zich onder de koolmeesbenamingen bevinden Een tot woord 
gemaakte klanknabootsing, die de pimpelmees en de koolmees delen, is schiet-m-'t-vuur 
Vliegenvanger en piepertje zijn namen die wel aan het gedrag van de pimpelmees kunnen 
voldoen, maar ook als naam van veel andere vogels voorkomen 

De kuifmees krijgt onder meer samenstellingen met de primaire naam kuifmees(je), 
bij(en)mees(je) en tietemees(je) De laatste twee zijn generieke termen, ze komen ook als 
benaming voor andere mezen voor, bij dezelfde respondenten Andere van zulke generieke 
termen zijn mees(je) (voor vier plaatsen ingevuld), bijmusje, bijenvreter, keeskeit, keesmusje 
en tietemus Namen met twee specificeerders zijn gekuifd bijmusje, kuifbijmusje, 
kuiftietemees, tietemees met een hoep ("kuif") en bijmus met een kuifje Ook een specifieke 
kuifmeesnaam is kuifmus Tieteit is een onomatopee Bospiepertje en dennensijs verwijzen 
naar het leefgebied van de kuifmees, waarbij er weer een verwijzing naar de sijzen wordt 
gemaakt 

Ook de staartmees krijgt onder meer samenstellingen met de primaire naam staartmees, 
stoetsmeesje, schwanzmeesje, langstaartmees, bijmeesje, tietemees(je) en witmeesje Alleen 
bijmeesje en tietemees(je) kunnen daarbij weer als een generieke term beschouwd worden, 
want ze worden, voor o m dezelfde plaatsen, ook voor kuif-, pimpel-, kool- en zwarte mees 
gegeven Andere generieke termen zijn meesje (slechts twee opgaven), keeskeit en 
keesmus(je) Namen met twee specificeerders zijn staartbijmus en langstaart tietemees 
Andere, specifiek voor de staartmees gebruikte namen zijn staartmus en de 
bahuvrihicomposita langstaart(je), kwispelstaartje, slmgerstaartje, pijlstaartje en tieteit-
langstaart (met onomatopoetisch determmans) Mogelijk is ossenbolletje een metomem (als 
bolletje "kopje" betekent, zie paragraaf 8 2), maar voor ossenblokje is dat denkelijk met het 
geval Dat moet een Volksetymologie zijn bij ossenbolletje, of een oudere variant daarvan 
Ovenmakertje verwijst naar het kogelronde nest, net als de Brabantse namen oven- en 
overmetseltje Piepertje en sjirkje bootsen het geluid na, waarbij dennenpiepertje 
daarenboven nog de biotoop vernoemt Rimpeltje als benaming voor de staartmees lijkt 
vreemd, maar de achterliggende gedachte {pimpel betekent "iets zwaks of klems") strookt 
wel met het concept, de staartmees is de kleinste mees, als we zijn staart met meerekenen 

De zwarte mees krijgt m de Limburgse dialecten onder meer de samenstellingen met de 
primaire naam zwartkopmees, zwarte mees, zwartmeesje, bij(en)mees(je), keesmeesje en 
tietemees(je) De eerste drie namen kunnen beschouwd worden als namen die specifiek 
bedoeld zijn voor de zwarte mees, de andere drie zijn algemener van betekenis en kunnen 
ook andere mezen aanduiden Dat geldt ook voor bijmus, bijenvreter, keeskeit, keesmusje en 
natuurlijk voor meesje, dat werd ingevuld voor zes plaatsen Namen met twee specificeerders 
zijn weer enger van betekenis en specifiek bedoeld voor de zwarte mees zwart keesmeesje, 
zwarte bijmus, zwart bijenmusje, zwartkopberenmusje, dubbele bijenpik en kleine tietemus 
Zwartkopje is vooral ook voor de koolmees in gebruik Dennenpieper is een benaming die we 
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eveneens bij andere meessoorten aantreffen Kolenmus en heggenmus leggen weer een 
verband met de heggenmusnamen Kaasbuidel is een interessante naam omdat er een 
verband lijkt te zijn met de Brabantse koolmeesnamen bijmook en keespook, die refereren 
aan een volle maag, en daarmee aan een bol, volgevreten uiterlijk (zie ook Swanenberg en 
Swanenberg 1998 9-13) 
De meesbenamingen in de Limburgse dialecten laten zien dat mees met de enige generieke 
term is, maar dat er ook samenstellingen met -mees {bijmees, keesmees bijv ), en ook 
andere samenstellingen (keesmus, bijenvreter bijv ) zijn, die als generieke term dienst kunnen 
doen Ze laten verder zien dat ook hier de koolmees de mees is die het meest de generieke 
termen krijgt toegekend en dat kan er op wijzen dat hij het prototype van de mezen is Net 
als m de Brabantse dialecten wordt de pimpelmees onderscheiden van de koolmees vanwege 
zijn blauwe kleur en zijn grootte BIJ de pimpelmeesbenammgen bleek er wel eens verwarring 
te zijn met de heggenmusnamen, hetgeen we al opmerkten voor Brabant, en bij de koolmees 
kwamen we een aantal grasmusbenammgen tegen Daarnaast zijn behalve de samenstelmgen 
met mus, die ook in Brabant veel voorkomen, samenstellingen met SIJS regelmatig opgegeven 
als mezennaam De kuifmees en de zwarte mees gedragen zich m de Limburgse dialecten 
volgens hetzelfde patroon als dat werd waargenomen in de Brabantse dialecten ze hebben 
voornamelijk secundaire namen die als afwijkend kenmerk de kuif en de zwarte kleur 
benoemen Dat geldt tevens voor de staartmees, de staart is daar natuurlijk vaak het 
benoemingsmotief In de Brabantse dialecten zijn de frequente namen ossenkopje, 
ossenbolletje etc aanwijzingen van een aparte benoemingsstrategie waarin de staartmees 
centraal staat (in tegenstelling tot de koolmees), maar in Limburg zijn dergelijke namen voor 
de staartmees veel minder frequent Alleen in een gebiedje rondom Zolder komt ossenbolletje 
een paar keer voor Ossenkopje werd een keer gegeven voor de matkop in Weert 

8.6.2 De Vlaamse volksnamen van de mezen 

Zoals in het geval van de lijsters, de mussen, de leeuweriken en de zwaluwen, heeft de 
redactie van het WVD ervoor gekozen om een algemeen artikel "mees" op te nemen naast 
verschillende artikelen voor de soorten mezen, zoals "koolmees" (maar er is geen algemeen 
artikel "vink" of "gors" bij de vinken en de gorzen) Dat heeft tot gevolg dat er bij de 
benamingen van de soorten mezen weinig generieke termen voorkomen Dit kan de suggestie 
wekken dat geen enkele soort mees mees(je) genoemd wordt en dat die primaire term alleen 
gebezigd wordt voor "mees" m het algemeen Het algemene mezenartikel bevat naast 
mees(je) nog een aantal termen dat niet specifiek voor een mezensoort opgegeven is 
keesgat, keeskutje (vergelijk Brabants keeskeut, Limburgs keeske(i)t), kezemieke en 
mésange De namen kezemees, keesmus(je), kezemus(je), kees(je) en bijmees(je) komen 
ook voor in het artikel van de koolmees en soms ook bij anderen Blinde mees komt ook voor 
bij de pimpelmees 

De koolmees heet behalve koolmees onder meer blokmees, boommees, grote mees, 
dubbele mees, raapmees, keesmees(je), kezemees(je) en bijmees De laatste drie namen zijn 
meer algemene namen Dat geldt tevens voor kees(je), keesmus(je) en kezemus(je) 
Specifieke koolmeesnamen zijn de volgenden koolkeesje, zwarte keesdodde, dubbel keesgat, 
dubbele keesmus, dubbele kees en dubbel keesje De namen blauwwietak, blauwe koolpijp en 
blauwe koolmus deelt de koolmees met de heggenmus (in de Brabantse dialecten komt dat 
ook veel voor, en in de Limburgse dialecten is het vooral de pimpelmees die namen deelt met 
de heggenmus, terwijl de koolmees namen krijgt die tevens voorkomen bij de grasmussen) 
Ook koolpijpfje), koolpietje en koolpieper komen zowel bij de koolmees als bij de heggenmus 
voor, in dezelfde regio (West-Vlaanderen) Koolmus komt maar eén keer in het WVD voor, en 
dat is voor de koolmees (terwijl die naam m de Brabantse dialecten frequent voorkomt voor 
de koolmees en de heggenmus) De opgave is afkomstig uit St -Niklaas, het reeds genoemde 
blauwe koolmus komt tweemaal voor in twee veel zuidelijker gelegen dorpen (Erembodegem 
en Zeveren), maar die liggen nog altijd ten noorden van de zuidelijke Oost-Vlaamse dialecten 
waar de heggenmus blauwe koolmus genoemd wordt Blauwtje is zowel voor de koolmees, de 
pimpelmees als voor de heggenmus gegeven Zwartkopje is een treffende exocentrische 

194 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

samenstelling. Mooie metaforen zitten in koolbrander en keesboer, die geïnspireerd zijn door 
de algemenere namen die met kees en kool beginnen. Zo is keespieper ook met verrassend 
naast koolpieper. Tietago is een echte onomatopee, en smidje kan ook verwijzen naar het 
geluid of anders naar het vinnige hameren dat koolmezen soms doen bij het (oerageren 
Venijnpakkertje verwijst naar het eten van bladluizen en ander ongedierte. Bekstaartje lijkt 
een verschrijving van blekstaartje, een naam die voor kwikstaarten en roodstaarten wordt 
gebezigd. 

De pimpelmees krijgt een groot aantal samenstellingen met -mees: pimpelmees(ie), 
pimpmees, pepermees(je), timpermees, blinde mees, steenmees, stettelmeesje, kleine mees. 
klem meesje, enkele mees, blauwkopmees, blauwe mees, blauw meesje en bijmees. Alleen van 
de laatste kan gezegd worden dat het geen specifieke pimpelmees-benaming betreft: deze 
naam komt eveneens voor als koolmeesnaam en staat dan ook in het artikel waarin algemene 
meesbenamingen zijn opgenomen. De andere namen zijn wel specifiek voor de pimpelmees in 
gebruik; de belangrijkste benoemingsmotieven zijn de blauwe kleur en de geringe lengte, 
waarmee zwakheid wordt geassocieerd. De adjectiva enkele en kleine contrasteren dan ook 
met de specificeerders grote en dubbele die voor de koolmees genoemd zijn, en ook 
steenmees {steen betekent wellicht oorspronkelijk "kleine", zie par. 7.2) en blokmees {blok 
betekent "grote", zie onder meer De Bo (1873: 134)) kunnen als contrasterend paar worden 
gezien. Behalve bijmees kunnen keesmus, kees(je) en keesmie beschouwd worden als 
generieke termen, waarmee ook andere mezen dan de pimpelmees benoemd worden. Daarbij 
zijn dan blauwe keesmus, blauw keesje, enkele kees, enkele kees, enkele keesmus en 
pimpelkees weer secundaire namen, die alleen de pimpelmees benoemen. Enkel keesgat 
hoort bij die groep; keesgat zonder specificeerder vinden we alleen in het artikel voor de 
mees in het algemeen. Met een ingang keers- wordt er in het WVD naar kees- verwezen. Ook 
bij de pimpelmeesbenammgen komen in de Vlaamse dialecten veel bahuvrihicomposita voor: 
blauwkop(je), blauwmutsje, blauwselkop, dikkekop en stijfselkop. Blauwtje is de 
specificeerder als zelfstandige naam. Het eerste deel van truntekous komt ook voor m 
geelgorsnamen en het lexeem betekent zoiets als "zeurkous". Het tweede deel van 
keesdodde is hetzelfde als dot(je) dat o.m. "vormloze, meengewarde kleine massa van vezel-
of draadachtige stof" en "klein, lief of mooi ding of persoon" betekent (de koolmees krijgt in 
het betreffende dialect van Grembergen een secundaire naam: zwarte keesdodde) 
Klaverkatje en zevenzangertje zijn eigenlijk namen voor resp. de boomkruiper en de zangers 
(met name spotvogel, grasmus, tumfluiter, fitis en tjiftjaf). 

De staartmees wordt onder meer benoemd met een aantal samenstellingen met -mees: 
staartmees(je), wipstaartmees, wipmees, kwikmees en bosmees. Daar horen ook mees 
langkodde {kodde "staart") en meesje langstaart(je) bij. Dat zijn namelijk samenstellingen die 
worden gevolgd in plaats van voorafgegaan door hun specificeerder, en dus met voldoen aan 
de Righthand Head Rule. Romaanse invloeden kunnen dit samenstellmgsproces bewerkstelligd 
hebben. Staartkees is een samenstelling met een woord dat als algemene mees-naam kan 
dienen, en de samenstelling is dus te vergelijken met een naam als staartmees. Daarnaast 
komen de bahuvrihicomposita ossekop en ossebol(letje) in Vlaanderen voor, maar die termen 
blijken beperkt te zijn tot het Waasland, dat in dit geval aansluiting vindt bij de dialecten van 
de provincie Antwerpen, waar beide namen ook voorkomen. Osseltje is een verkorte vorm. 
Doodskopje, gegeven voor een plaats vlakbij de grens met Brabant, heeft waarschijnlijk het 
witte kopje met zwarte tekening als benoemingsmotief, vooral het noordelijke ras van de 
staartmees met een geheel wit kopje doet denken aan een doodskop. Ook langstaartje is een 
bahuvnhicompositum dat tevens Brabants is. Pijpesteel is een metafoor die een vergelijking 
trekt tussen de lange staart en de vorm van een pijp. Puppeling komt ook voor als lexicale 
variant bij pijpeling, als pieper-benaming, en zou een vergissing kunnen zijn. Opmerkelijk zijn 
de twee opgaven in Vandecasteele (1978: Appendix 25), die pimpelmees luiden (ze zijn 
weggelaten door de WVD-redactie). In het WLD komt pimpeltje voor als 
staartmeesbenammg. Zoals gezegd is de verklaring van pimpel "iets zwaks of klems" en de 
staartmees is de kleinste vogel van het in dit hoofdstuk behandelde vijftal. 

De kuifmees wordt in de Vlaamse dialecten maar zelden met een aparte benaming bedeeld. 
Naast kuifmees(je) zijn er nog vier samenstellingen die allen voor maar één plaats werden 
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gegeven bosmees, kapmees, keesmie en kobbemees Zowel kobbe als kap zijn gebruikelijke 
Vlaamse dialectwoorden om een kuifje aan te duiden Bosmees refereert aan het leefgebied, 
dit benoemingsmotief werd ook in enkele Limburgse volksnamen gelexicahseerd Keesmie is 
geen specifieke kuifmeesbenammg, want zowel de staartmees als de pimpelmees werden in 
hetzelfde dorp zo genoemd 
In het WVD is er geen artikel opgenomen voor de dialectwoorden voor de zwarte mees Er is 
te weinig materiaal in de Vlaamse dialecten gevonden voor dat begrip Alleen enkele ingangen 
bij Joos (1900) worden vermeld Daarin is de zwarte mees blauwe kees, blauw kee(r)sgat en 
blauwe kee(r)smus genoemd Het is opmerkelijk dat de zwarte mees dus met het adjectivum 
blauw benoemd wordt Mogelijk is het feit dat kuifmezen en zwarte mezen bewoners van 
naaldbos zijn en bovendien holenbroeders (hetgeen betekent dat het ook nog oud bos moet 
zijn) verantwoordelijk voor hun relatieve onbekendheid in de Vlaamse dialecten 

In de Vlaamse dialecten krijgt de koolmees veel generieke termen die overeenkomen met 
de Brabantse volksnamen In het Vlaams is het "bijen"-motief echter nauwelijks 
vertegenwoordigd, terwijl kees(je) uitsluitend Vlaams is De pimpelmees wordt voornamelijk 
onderscheiden op grond van zijn blauwe kleur en geringere lengte De staartmees en de 
kuifmees worden vooral onderscheiden vanwege de staart en de kuif Een apart 
benoemingspatroon voor de staartmees, waar in het Brabants namen zoals ossenkopje uit 
voortkomen, lijkt in de Vlaamse dialecten met voor te komen, met uitzondering van een 
mogelijk relict in het Waaslands 

8.6.3 Het Standaardnederlands 

De mezen laten in hun officiële namen de meest regelmatige werking van de etnobiologische 
nomenclatuur zien ze hebben alle vijf een naam gekregen die is samengesteld met het woord 
dat de overkoepelende categorie benoemt Daarbij noemt de specificeerder een 
karakteristieke eigenschap van de soort In dit geval heeft die betrekking op uiterlijk 
kuifmees, koolmees, staartmees, pimpelmees en zwarte mees De naam mees wordt gebruikt 
om de overkoepelende categorie aan te duiden en Van Dale heeft in zijn 
betekenisbeschrijving een prototypische benadering opgenomen in het bijzonder duidt het 
de koolmees aan Dat kunnen we bevestigen voor de Zuid-Nederlandse dialecten 

8.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de volksnamen van de koolmees, de pimpelmees, de staartmees, de 
kuifmees en de zwarte mees in de Zuid-Nederlandse dialecten voor het voetlicht gebracht De 
structuur van het hoofdstuk is grotendeels gelijk aan die van de eerdere hoofdstukken (4-7) 

In de tweede paragraaf zijn de Brabantse heteroniemen gepresenteerd, voorzien van hun 
verspreidingsgebied en hun frequentie Vervolgens zijn de minder doorzichtige woordtypen 
etymologisch verklaard 

Uit de paragrafen 8 3 en 8 4 kunnen aanwijzingen gevonden worden dat de koolmees de 
prototypische mees is De koolmees krijgt vaak de primaire naam, die tevens de 
etnogeneneke categorie benoemt, mees, maar ook andere namen die voor de koolmees 
gegeven worden, kunnen die categorie benoemen Bijmees en bijdief zijn bijv namen voor de 
koolmees, maar soms ook voor andere mezen Telkens is de koolmees evenwel de meest 
frequente referent 

De pimpelmees zou een goede tweede zijn in het volksconcept "mees" HIJ is dat na de 
koolmees Aanwijzingen voor die gedachtegang worden gevormd doordat de pimpelmees 
namelijk ook veel van de primaire benamingen draagt die de koolmees kreeg, bijvoorbeeld 
bijmees, keesmees, bijdief, keesmus enz HIJ heeft echter een groter aantal secundaire 
benamingen gekregen, samenstellingen of woordgroepen met de koolmeesnaam als basis 
blauwe koolmees, blauwe keesmees, klem keesmusje enz Voorts zijn er namen die alleen 
voor de pimpelmees in gebruik zijn, naast pimpelmees bijvoorbeeld blauwmees, hommelmees, 
hemelmees Deze namen zijn secundaire namen, waarmee de pimpelmees als etnospecifieke 
categorie in de periferie van het concept "mees" kan worden geplaatst Er zijn echter ook 

196 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

mees-samenstellingen die een meer etnogenerieke rol kunnen innemen (keesmees bijv. is 
voor vele dialectsprekers met een samenstelling die een afwijkend kenmerk benoemt, maar 
een generieke term, die zelf weer specifieker gemaakt kan worden door de toevoeging van 
een adjectivum waarin een afwijkend kenmerk wordt benoemd: blauwe keesmees). De 
afwijkende kenmerken van de pimpelmees die gelexicahseerd worden zijn vooral de blauwe 
kleur en de geringere afmetingen. De staartmees kan benoemd worden als een mees, waarbij 
de lange staart als benoemingsmotief geldt (bijv. staartmees), maar hij wordt tevens met 
metaforische metoniemen van het type ossenkopje en dergelijke benoemd (die namen komen 
ook, maar veel minder frequent, voor bij de andere mezen). De kuifmees en de zwarte mees 
worden meesttijds naar de kuif resp. zwarte kleur vernoemd. 

In paragraaf 8.6 is de situatie met betrekking tot de benoeming van mezen in de Vlaamse 
dialecten en Limburgse dialecten vergeleken met die van de Brabantse dialecten. Er zijn 
enkele verschillen te noteren. Zo komt het ossen/cop/e-complex eigenlijk alleen in Brabant en 
direct aan Brabant grenzende gebieden voor. Maar de algemene lijn die voortkomt uit de 
analyse van de Brabantse dialectgegevens wordt in het hele Zuid-Nederlandse dialectgebied 
voortgezet. 

Noten bij hoofdstuk 8 

1) Wellicht kan het lexeem mees sneller aan Volksetymologie ten prooi vallen omdat het geen 
consonantcluster heeft; sneller dan bijv. spreeuw, dat in Brabantse dialecten geen aanleiding 
geeft tot Volksetymologie, maar fonetisch veel 'zwaarder' is door zijn consonantcluster. 
2) Althans voor wat de mezen betreft: de winterkoning wordt ook ossenbolletje, 
osterbolletje en oksterbolletje genoemd, het goudhaantje ossenbolletje en de heggenmus 
mossen/70oWye. 
3) Waarschijnlijk betreft het volksetymologische vormen. Misschien zit er een venwijzing in 
naar scheil "darmvlies" (WNT), en dan zou deze naam aansluiten bij het Kempenlandse 
bijmook, naar "bovenbil van rund of koe" (Schelberg 1979: 364, cf spekvretertje) of naar 
schel in verband met de luide roep? 

197 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

198 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

9. Resultaten en discussie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten met betrekking tot de naamgevmgsprocessen 
(onderverdeeld in benammgstypen in paragraaf 9.1 en benoemmgsmotieven in paragraaf 9.2) 
besproken en in paragraaf 9.3 wordt een verband gelegd tussen die verschillende factoren. 

9.1 Benamingstypen 

In dit onderzoek zijn 24 begrippen uit het semantische veld van de etnozoologie aan de orde 
gekomen, waarvan er 20 grondig zijn geanalyseerd 1. De naamgeving van die begrippen is 
uitgebreid besproken voor de dialecten van de drie Brabantse provincies en additioneel voor 
het Limburgse en het Vlaamse dialectgebied. Die 20 begrippen leverden voor het Brabantse 
dialectgebied 5052 opgaven op, die verdeeld zijn over 726 woordtypen, 726 
vogelbenammgen dus, waarvan er enkele meer dan eens geteld zijn, omdat ze bij meer dan 
één vogel voorkomen (tjakkerbijv. is gegeven in de betekenis van "grote lijster" en van 
"kramsvogel"). De opgaven zijn natuurlijk niet gelijk verdeeld over de 20 begrippen: voor de 
kuifmees beschikken we over maar 33 opgaven, voor de merel hebben we er 1073. Dat komt 
met alleen doordat het begrip "merel" in meer enquêtes is afgevraagd dan "kuifmees", maar 
vooral ook doordat de merel bij iedereen bekend is, terwijl de kuifmees voor velen onbekend 
is (beide begrippen zijn afgevraagd in de Nijmeegse vragenlijst 9; daarbij waren er 141 
invullingen voor "merel" en 28 voor "kuifmees"). Het gemiddelde aantal woordtypen per 
begrip komt op 36.3. De hier besproken vogels krijgen dus ieder gemiddeld ruim 36 namen. 
De minste lexicale variatie komt voor bij de zwarte mees (de 40 opgaven leveren 1 5 
verschillende woordtypen op) ende kuifmees (ook 15 verschillende woordtypen bij 3 3 
opgaven). De grootste lexicale variatie is te vinden bij de koolmees (673 opgaven zijn onder 
te verdelen in 104 woordtypen). 

9.1.1 Nomenclatuur 

De nomenclatuur is het resultaat van een samenspel van de etnobiologische categorisatie en 
de perceptie van verschillende kenmerken van een dier (zoals uiterlijk, geluid, gedrag, relatie 
tot de mens, habitat). De nomenclatuur is niet gebouwd op een eenvoudig regelsysteem, 
maar vormt een ingewikkeld geheel van conceptuele en talige gereedschappen. In paragraaf 
2.2.2 zijn al twee belangrijke principes genoemd: 
1). Het principe van lidmaatschap. 
Dit principe houdt in feite een uitbreiding in van het principe van 'class-inclusion' van Rosch 
(1978: 30): een categorie, een groep planten of dieren die tot op zekere hoogte als gelijk 
beschouwd worden, maakt weer deel uit van de categorie die een trede hoger staat in de 
hiërarchie. Wanneer een vogel voldoende kenmerken heeft van een leeuwerik, noemt men 
hem leeuwerik, totdat hij voldoende afwijkt om een subcategorie (een afzonderlijk 
etnospecies) te vormen en met een samenstelling wordt benoemd: kuifleeuwenk. Men 
benoemt dus een subcategorie van een bekende categorie fenomenen. Zo'n samenstelling 
heeft dan een determinane waarin een afwijkend kenmerk tot uitdrukking komt. In het 
determmatum komt tot uitdrukking van welke groep de referent deel uitmaakt: een 
kuifleeuwenk is een soort van leeuwerik. 
2). Het principe van gelijkenis. 
Als een fenomeen te weinig gemeenschappelijke kenmerken heeft om in een categorie te 
worden ingedeeld, wordt een nieuwe etnogenerieke categorie gecreëerd. De naam die aan 
een nieuwe categorie wordt toegekend kan gebaseerd zijn op een metaforische 
betekenisverandering. Zo is een vliegende pad ("nachtzwaluw") niet een exemplaar van een 
subcategorie binnen de categorie pad, maar zelf een categorie die een morfologisch 
complexe naam heeft (De Caluwe 1988: 45-49). Er is een bepaalde gelijkenis, gebaseerd op 
slechts enkele of één enkel kenmerk, tussen een bekende categorie en een nieuwe categorie 
op grond waarvan voor vliegende pad gekozen is. Een vliegende pad is met een soort van 
pad, maar heeft een bepaalde eigenschap op grond waarvan hij vergeleken wordt met een 
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pad. Het is van belang het onderscheid te zien tussen zo'n naam en een naam zoals 
ekstermees; ook daar is een overeenkomst tussen twee dieren, ekster en staartmees 
(namelijk de kleur en de buitenproportionele staartlengte), het benoemingsmotief, maar is er 
geen sprake van een nieuwe categorie. Ekstermees is de naam van een subcategorie: de 
staartmees wordt benoemd als lid van de groep van mezen, want de naam heeft als 
determmatum -mees, met -ekster. 

Dit tweede principe is dus met categoriserend, alhoewel het wel conceptueel van aard is. 
Metaforiek komt voort uit de neiging van de menselijke geest om in gelijkenissen te denken. 
Die metaforische capaciteit van het menselijke denken brengt vaak zaken in verband met 
elkaar die op het eerste gezicht onvergelijkbaar zijn (Geeraerts 19Θ6: 49). Maareen 
metaforische diernaam kan gemakkelijk te identificeren zijn (een keldervarken in de betekenis 
van de pissebed kân geen soort van varken zijn) of juist niet (wordt een walvis door leken 
beschouwd als een soort van vis, of lijkt hij alleen maar op een vis?). In paragraaf 2.2.2 is 
uiteengezet dat de grens tussen namen gebaseerd op lidmaatschap en namen gebaseerd op 
gelijkenis soms met duidelijk te trekken is. 

Kinderen groeperen dieren zowel taxonomisch als op basis van een gelijkenis (in een 
experiment van Hatano en Inagaki (1999) werden zwaluw en pinguïn gegroepeerd, want dat 
zijn allebei vogels, maar ook zwaluw en libel, omdat die allebei kunnen vliegen). Taxonomisch 
groeperen is dus met zonder meer evident en dat gegeven kan misschien verhelderen 
waarom benoeming op basis van de twee hierboven genoemde principes plaatsvindt. 

Met deze twee principes zijn de belangrijkste benamingstypen al omvat. Het uitgangspunt 
vormen de 'echte' primaire namen, simplicia zoals vink Generieke categorieën en hun 
prototypen worden ermee benoemd. De andere leden (en ook het prototype, zie ook 
paragraaf 9.1.2) krijgen secundaire namen, namen die als determinatum een primaire naam 
hebben. Soms kunnen begrippen ook morfologisch complexe namen krijgen met een primaire 
naam als grondwoord maar dat zijn metaforische namen, waarmee niet een subcategorie 
benoemd is maar een nieuwe categorie. Daarmee zijn de 'echte' primaire en secundaire 
namen (benamingstypen 1a en 6, zie paragraaf 2.2.3) en de metaforen (3 en 4) aan de orde 
geweest. De eerstgenoemde twee benamingstypen zijn veruit de meest gebruikte in onze 
materiaalbasis en mogen beschouwd worden als regelmatigheden in de benoemingsprocessen 
(zie tabel 9.1, waarin overigens de 59 opgaven waarvan het benamingstype met kon worden 
bepaald, buiten beschouwing blijven). 

TABEL 9.1 

Totaal aantal opgaven per benamingstype 

Benamingstype freq % 

1a (primaire naam): 
6 (secundaire naam)' 
3 (externe metafoor): 
4 (interne metafoor): 
1b (onomatopee/derivatie) 
5 (bahuvnhicompositum): 
2 (compositum op -vogel): 

De 'echte' primaire en secundaire namen zijn de meest voorkomende benamingen. BIJ geen 
enkele van de 20 vogelsoorten ontbraken ZIJ. Voor de veldleeuwerik, de boerenzwaluw, de 
huismus en de merel is vaker een primaire dan een secundaire naam opgegeven. Het grote 
aantal gegevens voor de merel (1073) vertekent wellicht het beeld enigszins. Wanneer die 
gegevens niet mee gerekend worden, bedraagt het aantal benamingen van type 1a nog 
1630, en dat van type 6 bedraagt dan 1654. 
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Er zijn drie begrippen die niet de namen die voortkomen uit het principe van lidmaatschap als 
hoogst scorende hebben. De kramsvogel heeft benamingstype 1b als best scorende; het 
gaat om nomina agentis met een klanknabootsend element en het betreft dan ook een 
vogelsoort die een echt opvallende roep heeft. Type 4 heeft de eerste plaats bij de 
staartmees (door namen zoals ossenbolletjé) en type 3 scoort het hoogste voor de 
nachtzwaluw (geitenmelker). Het is opmerkelijk dat in de biologische wetenschap de 
nachtzwaluw ook met als een soort van zwaluw wordt geclassificeerd en de staartmees met 
als een soort van mees. 

Opmerkelijk laag is de frequentie van het samenstellmgsproces met -vogel. BIJ 1 6 
begrippen vinden we helemaal geen 'productieve complexe primaire namen', zoals dit 
benamingstype genoemd wordt door Berlin (1992). Toch is dit een heel regelmatig 
benoemingsproces, dat voortvloeit uit het principe van lidmaatschap, want het zijn 
samenstellingen met het overkoepelend taxon als grondwoord. Alleen bij de kramsvogel is de 
score nog redelijk hoog (10 opgaven), maar daar heeft het Standaardnederlands misschien 
invloed op gehad; in ieder geval is die hoge score te danken aan het woordtype kramsvogel. 

De onverwacht lage productiviteit van dit samenstellingsproces met -vogel hangt denkelijk 
samen met een woordvormingsproces dat vooral in paragraaf 7.7 aan de orde gesteld is, 
namelijk de betekenisverruiming van mus en de niet-subcategoriserende samenstellingen met 
dat woord (bijv. grasmus, heggenmus en koolmus). Het lexeem, en in mindere mate ook vink 
en SIJS (zie 7.7), kan dan verschillende kleine, vaak onopvallend gekleurde zangvogeltjes 
aanduiden, waarmee dus een ruimere categorie wordt bedoeld dan enkel het geslacht van de 
twee mussen. 

De bahuvrihicomposita worden meer gebruikt dan samenstellingen op -vogel, maar doen 
toch duidelijk onder voor de 'echte' secundaire namen. 

Autohyponymie 

Naast de twee principes die hierboven zijn genoemd, speelt het verschijnsel dat primaire 
namen als betekenaars van specifieke categorieën kunnen worden gebruikt (autohyponymie), 
een grote rol in de lexicale variatie; in tabel 9.1 is te zien dat ze het meest frequente 
benamingstype zijn (46.0Θ %). Volgens Berlin (1992) zijn primaire namen bestemd voor 
generieke categorieën en rangen daarboven, terwijl secundaire namen bestemd zijn voor 
specifieke categorieën en hun subcategorieën (zie paragraaf 2.2.1). Détaxa die zich 
bevinden onder het generieke taxon (specifieken en variëteiten) krijgen secundaire namen, 
maar daarop kunnen uitzonderingen bestaan. Ze krijgen namelijk primaire namen als: 

-zo'n subgeneriek taxon een dier of gewas inhoudt dat cultureel van groot belang is. De 
naam van zo'n categorie is dan een andere dan de naam van de overkoepelende categorie. 
Berlin geeft als voorbeeld de namen van maniok bij de Aguaruna-mdianen. Verschillende 
soorten van maniok worden aangeduid met secundaire of met primaire namen (1992: 30). In 
de moderne Westerse samenleving zijn hondenrassen een voorbeeld: iedereen weet dat een 
poedel een variëteit van de hond is. Dus poedel is de naam van een categorie die duidelijk 
onder het niveau zit van de categorie van hond; poedel is een hyponiem van hond (men 
spreekt met van "konijnen, poedels en katten", wel van "poedels, teckels en collies" of 
"honden, konijnen en katten"). Toch wordt de secundaire naam voor deze subcategorie bijna 
niet gebruikt (poedelhond is een bestaand woord). 

-een specifieke categorie als het prototype van een generieke categorie beschouwd wordt. 
De primaire naam van dat prototypische taxon is dan dezelfde als die van de overkoepelende 
categorie, de naam is dus polyseem (want het is een autohyponiem). In het 
Standaardnederlands is vink een goed voorbeeld. Maar in situaties waarin dat prototypische 
subgenerieke taxon onderscheiden moet worden van andere leden uit dezelfde generieke 
categorie zal men volgens Berlin het prototype benoemen met een secundaire naam, die een 
modificerende constituent bevat, die vaak "gewone" of "echte" betekent. 

Dat laatste kan voor de Zuid-Nederlandse dialecten nauwelijks bevestigd worden, maar 
wellicht zijn 'rolbevestigende' benamingen een voorbeeld van dergelijke secundaire namen 
(zie paragraaf 9.1.2) 

201 



Lexicale variatie cognitief-semantisch benaderd 

Bahuvrihicomposita 

Naast 'echte' primaire namen, subcategoriserende samenstellingen en metaforieke namen, 
vormen de bahuvrihicomposita een vrij zeldzaam benamingstype (2.51%). Er zijn drie 
mogelijke redenen aan te wijzen waarom bahuvrihicomposita in etnobiologische naamgeving 
opduiken: 

-Het zijn benamingen van een specifieke categorie, die deel uitmaakt van een met 
benoemde generieke categorie (een 'covert category' in de terminologie van Hunn (1977: 
36)). In het geval van witgatje geven de andere zwaluw-namen echter geen aanleiding to t 
deze verklaring. Zowel de huiszwaluw als de andere zwaluwen worden benoemd met 
samenstellingen met -zwaluw, dat zelf duidelijk de naam van een generieke categorie is Maar 
m het geval van roodborstje is niet te zeggen hoe de overkoepelende categorie zou moeten 
heten. 

-Het zijn verkortingen van secundaire namen· witgat zou dan eigenlijk 'witgatzwaluw zijn 
maar men probeert drieledige samenstellingen te vermijden Zulke verkorte secundaire namen 
hebben dan een typisch metonymisch karakter, want metonymie is een gevolg van 
weggelaten informatie, informatie die is weggelaten omdat men er mets nieuws mee vertelt. 
Men kan dan spreken van witgatje i.p.v. 'witgatzwaluw omdat in de taalgebruikers-groep 
voldoende bekend is dat de vogel 'met een wit gatje' een zwaluw is, 'witgatzwaluw zou dan 
overbodige informatie bevatten. Hiertegen pleit dat drieledige samenstellingen juist bij 
diernamen wel voorkomen (langstaartmees, zwartkopmees) en dat het moeilijk is om zich 
voor te stellen wat dan de samenstelling bij andere bahuvrihicomposita zoals roodborst en 
roodstaart zou zijn. 

-De meest aantrekkelijke verklaring is dat dergelijke namen weliswaar van een bijzondere 
aard zijn, maar desalniettemin een subtype van de specificerende samenstellingen zijn (zoals 
Geeraerts en Bakema al aannamen (1993: 214 e.v.)). Zoals een geelgors "een gors met als 
opvallend kenmerk de kleur geel" is, zo is een witgatje "een zwaluw met als opvallend 
kenmerk een wit gatje". Het bijzondere zit hem dan in de metonymische overdracht, die 
vervolgens gespecialiseerd wordt: 
"gatje dat wit is" -> 
"iemand met een gatje dat wit is" -> 
"zwaluw met een gatje dat wit is". 
Vergelijk het voorbeeld van Geeraerts en Bakema (1993: 215-6), roodhuid: 
"rode huid" -> 
"iemand met een rode huid" -> 
"indiaan". 
De rode huid wordt eerst metonymisch overgedragen op de bezitter van de rode huid en 
vervolgens gespecialiseerd tot indiaan, want met iedereen met een rode huid is een indiaan. 

Bahuvrihicomposita onder de diernamen zijn benamingen die aansluiten bij het type 
nonnetje, in die zin dat ze sympathie uitdrukken en personifiërend zijn. Bahuvrihicomposita 
zijn vrijwel altijd óf persoonsaanduidingen óf namen van planten en dieren. 

Bahuvrihicomposita vormen dus in de morfologie een bijzonderheid. In de etnobiologische 
nomenclatuur mogen ze als specificerende samenstellingen worden gezien. Witgatje is dus 
'gewoon' de secundaire naam van een zwaluwsoort (ook zo voor bijv. zwartkopje als 
mezensoort en koperwiek als lijstersoort). Bij roodborstje is echter de vraag bij welke 
etnogenerieke categorie men de vogel zou voegen, biologisch gezien is het een lijsterachtige, 
maar de volksnamen wijzen niet op een parallelle classificatie in de etnobiologie. 
Waarschijnlijk hebben we te maken met een primaire naam, het roodborstje is een generieke 
categorie van zichzelf (ook zo voor roodstaart en kwikstaart). 

Diminutiva 

Zowel personificaties (zoals nonnetje) als bahuvrihicomposita zijn opmerkelijk vaak 
diminutiva, waarschijnlijk om het personifiërende karakter weer wat af te zwakken of te 
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relativeren en om sympathie uit te drukken. Diminutiva zoals nonnetje hebben dus een 
tweeledige evaluerende betekenistoepassing: een relativerende en een waarderende. De keus 
voor het diminutivum wordt veroorzaakt door een 'metaforische' gedachte "klem is mooi en 
lief". Volgens Bakema et al. (1993) betreft het in het geval van de bahuvrihicomposita zelfs 
diminutiva tantum. 

Andere diminutiva tantum zijn waarschijnlijk afleidingen. Het gaat hierbij om formaties als 
roodborstje, goudkeeltje en witgatje, waarvan het niet-gedimmueerde correlaal een 
potentiële samenstelling is. Op het niveau van de samenstellingsbetekems heeft een 
metonymische overdracht plaatsgevonden van het type 'eigenschap' -> 'bezitter van die 
eigenschap'. (Bakema et al. 1993: 129) 

Het klopt inderdaad dat 'witgat in onze gegevens met voorkomt naast witgatje, maar 
roodborst komt wel voor naast roodborstje (van de 125 gegevens in het WBD voor het 
roodborstje zijn er 93 van het type roodborstje en 6 van het type roodborst) en bij 
koperwiek vinden we zelfs helemaal geen diminutiva m de Brabantse dialecten. Toch is 
roodborst oorspronkelijk ook een diminutivum tantum, want roodborst is waarschijnlijk door 
'back-formation' ontstaan uit roodborstje, zo stelt men in het betreffende artikel (maar er 
lijken tegenvoorbeelden te zijn, bijv. koperwiek of grootoor, een vleermuis). Voorts stelt men 
dat deze bahuvrihicomposita verbonden zijn met de expliciterende, evaluerende diminutiva; 
het zijn namelijk ook verkleinwoorden, omdat men iets als "klein is mooi en hef" wil 
uitdrukken en waarbij het verkleinende ietwat tautologisch is, want een roodborstje is met 
kleiner dan een roodborst 1. 

Er zijn dus duidelijke verklaringen aan te dragen voor de voorkeur voor het gebruik van 
diminutiva bij bepaalde vogelbenammgen. 

9.1.2 De officiële benamingen 

De Standaardnederlandse namen die bij de prototypische subcategorieën horen, zijn met 
primair, zoals we verwachten en zoals in het grootste deel van de dialectgegevens het geval 
is, maar secundair: zanglijster, veldleeuwenk, boerenzwaluw, huismus en koolmees. De vink is 
met zijn primaire naam een uitzondering, maar botvink dat ook als Standaardnederlands 
beschouwd wordt (en tevens een frequente Zuid-Nederlandse dialectnaam is), kan goed 
vergeleken worden met die namen. Het zijn typerende eigenschappen van de referenten die 
als benoemingsmotief dienen voor deze samenstellingen, maar het betreft daarbij geen 
eigenschappen die afwijken van de conceptuele structuur van de overkoepelende categorie. 
De aanname dat het prototypische subcategorieën zijn, maakt dat de benoemingsmotieven 
eigenschappen zijn die juist met afwijkend zijn, maar als prototypisch ervaren worden. De 
zanglijster staat centraal in het lijster-concept, en men vindt dat lijsters mooi kunnen zingen 
De betreffende eigenschappen lijken dus eerder 'rolbevestigend' te zijn. Het eerste lid van dit 
type benamingen is in deze hoedanigheid vergelijkbaar met de modificerende constituent die 
"gewone" of "echte" betekent van Berlin (1992: 29). In situaties waarin het prototypische 
subgeneneke taxon onderscheiden moet worden van andere leden uit dezelfde generieke 
categorie zal men volgens Berlin het prototype benoemen met een secundaire naam, die een 
modificerende constituent bevat, die vaak "gewone" of "echte" betekent. De moderne 
biologische nomenclatuur heeft er waarschijnlijk nog extra toe bijgedragen dat deze 
prototypische subcategorieën secundaire namen gekregen hebben (Callebaut 1990: 76). De 
betreffende namen zijn dus bevestigingen van een prototypische eigenschap en daarmee 
conceptueel eerder vergelijkbaar met een primaire naam zoals lijster dan met een secundaire 
naam die echt een afwijkend kenmerk benoemt, zoals grote lijster. Morfologisch gezien blijft 
zanglijster vanzelfsprekend gewoon een samengesteld woord. Uiterlijke kenmerken (met 
name afwijkende lichaamsdelen) zijn bij uitstek geschikt om te subcategoriseren: de ringmus, 
de staartmees, de kuifmees en de kuifleeuwerik werden veelvuldig vernoemd naar hun 
halsring, hun staart of hun kuif en dat benoemingsmotief is dan vrijwel altijd exclusief voor 
die subcategorie. 
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Het aandeel dat de officiële Nederlandse namen hebben in het totale aantal benamingen uit 
de verzameling van Brabantse dialectgegevens varieert per begrip zeer sterk. De hoogste 
scores zijn de volgende: 

Merel 65.61 
Grasmus 49.7 
Kuifmees 42.42 
Kuifleeuwenk 3 0 
Zanglijster 24 1 θ 

Heel laag scoren daarentegen: 
Braamsluiper 7.65 
Huiszwaluw 6.62 
Veldleeuwenk 5.97 
Boerenzwaluw 4.56 
Heggenmus 0 θ 5 

Het hoog scorende merel komt in de Brabantse dialecten in vele lexicale varianten voor. De 
grasmus en de kuifmees zijn twee vogelsoorten die zelden gezien worden; de eerste leidt een 
verborgen leven en de tweede is zeldzaam in onze streken. 

De vier laagste scores horen bij vogels die algemeen bekend zijn. Heggenmus is maar drie 
keer opgegeven en ook de oude officiële naam bastaardnachtegaal (2.27%; acht opgaven) 
lijkt geen 'autochtone' Brabantse dialectnaam voor de heggenmus te zijn. 

9.2 Benoemingsmotieven 

Lexicale variatie m het veld van de volksnaamgevmg van dieren wordt onder meer 
veroorzaakt doordat de semantische saillantheid van conceptuele kenmerken met per individu 
dezelfde is Daardoor komen er verschillende conceptuele kenmerken van een categorie in 
aanmerking voor lexicalisering in de verschillende diernamen. Telkens verschillende 
eigenschappen van dieren vormen de motieven voor benoeming. De verschillende soorten 
frequente benoemingsmotieven uit de gegevens van dit onderzoek zijn opgenomen in lijst 
9 .1 . 

LIJST 9.1 

Frequente benoemingsmotieven 

1. De leefomgeving van de dieren, hun voedsel en hun nestelgedrag. 
-De omgeving waarmee dieren geassocieerd worden (huismus, akkerleeuwerik). 
-Het voedsel (kwalster, bijenmeesje). 
-Het nest en het broedsel (materiaal van het nest (wolkwert), vorm van het nest 
(toetimmertjé) en de kleur van de eitjes (blauwleggefy. 

2. Verrichtingen van de dieren. 
a. Het gedrag en de gewoontes (stijgleeuwenk) en het geluid dat een dier voortbrengt. 
Hieruit komen met alleen onomatopeeën voort (koekoek), maar ook andere typen 
klanknabootsende en klankaanduidende namen (kwaklijster, fluiter). 
b De tijd van verschijnen (bij trekvogels, bijv. wιnterlι]steή 2 

c Nachtelijk leven (nachtraat) 
3. Uiterlijke eigenschappen van de dieren. 

a. De kleur van de veren, poten, snavel, ogen enz. (bijv. blauwkopje). 
b. De contouren van een dier, de grootte van lichaamsdelen, zoals de staart, enz. (bijv. 
siaartmees). 
c. De grootte van een dier (bijv kleine lijster). 

4. Waardering door de mens (zoals het pejoratief straatkei). 

Bij deze benoemingsmotieven kan een omweg via een overeenkomst of een vergelijking met 
andere dieren worden gemaakt. Zo komen uit het benoemingsmotief van de uiterlijke 
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549 
439 
309 
261 
201 
67 
56 
17 

11 76 
8.69 
6 12 
5 17 
3 98 
1 33 
1 11 
0 34 

eigenschappen namen voort zoals ekstermees ("staartmees", vanwege het bonte verenkleed 
en de lange staart) of neushoomkever (de officiële naam van een tor met een uitsteeksel 
voor aan de kop) Het betreft dan een secundaire naam zoals Berlin die gedefinieerd heeft 
(paragraaf 2.2.1). Maar ook bij de metaforische namen zoals zeekoe, zilvervis/e of vleermuis 
is het benoemingsmotief de overeenkomst met een andere diersoort. Het resultaat is 
evenwel van een heel andere orde. Niet in een determmans die verder specificeert, wordt 
verwezen naar een andere diersoort maar in het determinatum. 

In tabel 9.2 zijn de totalen van het aantal opgaven voor de benoemingsmotieven opgenomen. 
De verzameling van dialectwoorden voor de 20 vogelsoorten, die in het onderhavige 
onderzoek aan de orde gesteld zijn, bestaat uit 5052 opgaven voor het Brabantse 
dialectgebied. 

TABEL 9.2 

Totaal aantal opgaven per benoemingsmotief 

Benoemingsmotief freq. % 

1 De leefomgeving van de dieren, hun voedsel en hun nestelgedrag· 
3a. Kleur 
2a Geluid/gedrag: 
3b. Contouren (opvallend lichaamsdeel): 
3c Grootte: 
2b Trekgedrag: 
2c. Nachtelijk leven 
4 Waardering (pejoratief): 

In deze tabel zijn de percentages relatief laag, omdat het totale aantal opgaven veel primaire 
namen en ook een aantal andere benamingen bevat waarvan het benoemingsmotief met kan 
worden vastgesteld. 

De benoemingsmotieven die refereren aan habitat en voedsel, komen het vaakst voor. 
Onder deze noemer zijn de benoemingsmotieven samengenomen die een mm of meer 
lokaliserende betekenis hebben: ze verwijzen naar de woonomgeving, naar de broedplaats of 
naar het voedsel. De twee begrippen waarvoor dit benoemingsmotievencluster het hoogst 
scoorde zijn "oeverzwaluw" en "gierzwaluw". BIJ de benamingen voor de koolmees, de 
nachtzwaluw en de koperwiek ontbreekt dit benoemingsmotief. 

De kleur is het belangrijkste benoemingsmotief voor de "huiszwaluw". Dit 
benoemingsmotief komt met voor bij de benamingen van de staartmees, kuifmees, 
nachtzwaluw, gierzwaluw en de drie leeuweriken. 

Het geluid is het belangrijkste benoemingsmotief van de volksnamen van de zanglijster en 
de kramsvogel. Het ontbreekt bij de merel, boerenzwaluw, oeverzwaluw, zwarte mees, 
kuifmees en staartmees. 

Een opvallend lichaamsdeel is het hoogst scorende benoemingsmotief bij de kuifleeuwerik 
en de kuifmees. Verder komt het alleen voor bij de staartmees. Bij dit benoemingsmotief 
wordt hier alleen gedoeld op lichaamskenmerken die door proporties opvallend zijn (een 
grotere kuif, een langere staart), niet door kleur, omdat benamingen die een door kleur 
opvallend lichaamsdeel benoemen met lijken te verschillen in hun referentie van benamingen 
die kleur zonder meer als benoemingsmotief hebben. Blauwkopje ("pimpelmees") heeft 
blauwmees naast zich en koperwiek heeft rode lijster naast zich, maar staartmees en 
langstaartje natuurlijk met langmees. Een attributief element dat kleur benoemt kan namelijk 
in zijn verwijzing worden opgerekt (rood in rode lijster benoemt de rode schoudervlek, de 
vogel in kwestie is verder helemaal bruin en de pimpelmees is ook voornamelijk aan de kop 
blauw), terwijl de verwijzing door een attributief element dat afmetingen benoemt, niet kan 
worden opgerekt (een mees met een lange staart noemt men nooit een lange mees). 
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Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door de psychologische preponderantie van kleur; een 
lange staart is lang in betrekking tot de staarten van andere vogels, een blauwe kop is blauw, 
ook zonder referentiekader. 

Trekgedrag blijkt als benoemingsmotief voor de koperwiek het meest frequent. Verder is 
het alleen te vinden bij de zanglijster, de grote lijster en de kramsvogel, ondanks dat 
zwaluwen toch ook echte trekvogels zijn. 

Grootte (het groter of juist kleiner zijn dan het prototype) is het frequentste motief van de 
Brabantse dialectwoorden voor de grote lijster. Het benoemingsmotief is ook te vinden bij de 
zanglijster, kramsvogel, koperwiek, pimpelmees, huiszwaluw en gierzwaluw. 

Nachtelijk leven is alleen aan de orde bij de nachtzwaluw, waarvoor het dan wel meteen het 
hoogst scoort. 

Pejoratieven zijn vrij zeldzaam en enkel bij de mussen te vinden. 

De structuur van een concept 

Als we benoemingsmotieven bekijken vanuit het kader van de conceptuele structuur, dan 
moeten we ze zien als de kenmerken die ten grondslag liggen aan de mogelijkheden to t 
lexicalisering bij de naamgeving van een fenomeen. Wanneer we een fenomeen, bijv. de 
lijster, willen benoemen en we ons daar een concept van vormen, kan dat concept de 
volgende kenmerken bevatten· 

LIJST 9.2 

Kenmerken van de lijster 

LUSTER 
Een soort van VOGEL 
Groter dan een mus, kleiner dan een kraai =grootle 
Bruin of bruingrijs, gespikkelde borst, spitse bek =uiterlijk 
Leeft in tuin en bos =habitat 
Eet bessen en insecten, hipt over de bodem =gedrag 
Zingt mooi, wordt daarom in kooitjes gehouden =gedrag, relatie lot mensen 
Is eetbaar =relatie tot mensen 

De 'relatie tot mensen'-eigenschappen, de antropocentrische kenmerken (zoals Martin 
(1994: 248) ze noemt), zijn natuurlijk verouderd. Dat lijsters eetbaar zijn, is waarschijnlijk 
nog verwoord in de koperwiekbenaming Wander (zie paragraaf 5.2). Eigenschappen die te 
maken hebben met veren, eieren of vliegen zitten reeds besloten in een hogere rang, ze zijn 
impliciet aanwezig in de categoriserende eigenschap "een soort van vogel". Dat kenmerk is 
een categorie-kenmerk en maakt de opsomming van kenmerken zoals "vleugels", "snavel", 
"twee poten", "legt eitjes" enz. overbodig want die zitten daar in feite al in opgesloten. Zulke 
eigenschappen zijn vrijwel nooit een benoemingsmotief, want er zijn vrijwel geen referenten 
met contrasterende eigenschappen (alle lijsters hebben immers een snavel, vleugels enz.). In 
die spaarzame gevallen waarin een vogel wel zo'n contrasterende eigenschap bezit, kan dat 
wel een benoemingsmotief zijn, zoals in het geval van struisvogels en kiwi's die met kunnen 
vliegen en nauwelijks ontwikkelde vleugeltjes hebben en die loopvogels worden genoemd. Dit 
categorie-kenmerk neemt een bijzondere positie in: het bepaalt de categorie waartoe deze 
categorie zelf weer gerekend wordt en is daarmee een verwijzing naar een andere 
conceptuele structuur met alle bijbehorende eigenschappen. 

Er kunnen verschillende fenomenen tot de categorie "lijster" worden gerekend, die met alle 
kenmerken moeten hebben, maar wel een redelijke mate van overeenkomst met een 
fenomeen dat alle kenmerken heeft. Wanneer ze dat niet doen, zijn ze geen prototypische 
leden van de categorie, maar daarmee kunnen ze nog wel leden blijven. Als men meerdere 
fenomenen die we tot deze categorie rekenen afzonderlijk wil benoemen, gaat men een van 
de mogelijke naamgevingsregels toepassen, bijv. het vormen van een samenstelling van een 
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grondwoord dat het overkoepelende concept benoemt met een lexeem dat een afwijkende 
eigenschap benoemt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het geval van de volksbenaming 
kweeklijster voor de grote lijster: 

KWEEKLUSTER 
Een soort van lijster =categorie 
Maakt een 'kwekkend' geluid =eigenschap die contrasteert met de eigenschap 

"zingt mooi" van de conceptuele structuur van de 
gewone lijster. 

Het is die contrasterende eigenschap, die afwijkend gespecificeerd wordt en die hier 
aanleiding geeft voor een samengestelde vogelnaam. Dat kenmerk is dus het 
benoemingsmotief. Alle heteroniemen die een bepaald begrip benoemen samen vormen op 
deze wijze een inventaris van de eigenschappen van een concept (Brok 1991: 260 e.V.). 
Voor het overige is de conceptuele structuur van een secundaire samengestelde naam als 
deze zeer eenvoudig en economisch: met "een soort van lijster" wordt verwezen naar de 
omvattende conceptuele structuur, te weten die van de generieke categorie. 

De metaforische namen van het type vleermuis hebben minder overeenstemmingen in hun 
conceptuele structuur met die van hun grondwoord. De regel "een soort van muis" vindt men 
daarom niet in hun conceptuele structuur. De naam vleermuis is primair, en mochten daar 
subcategorieën bij gevormd worden dan zijn die minder gemakkelijk te benoemen dan 
subcategorieën bij "muis", omdat het samenstellmgsproces minder mogelijkheden heeft: het 
grondwoord vleermuis is immers al samengesteld en in het Nederlands is stapelen met altijd 
mogelijk. 

9.3 Het verband tussen benamingstypen en benoemingsmotieven 

In deze paragraaf wordt bekeken of er een verband gelegd kan worden tussen de 
conceptuele structuur van een categorie en de woordvormingsprocessen die bij de 
benoeming van die categorie in werking treden. In de derde paragraaf van de hoofdstukken 4 
tot en met 8 is getoond welke benoemingsprocessen worden gebruikt, door de volksnamen 
naar benamingstype te ordenen. In de vierde paragraaf van diezelfde vijf hoofdstukken zijn 
de benamingen geordend naar hun benoemingsmotieven (zodat duidelijk werd welke 
eigenschappen frequent worden gelexicahseerd). De vraag is of het gebruik van een 
benamingstype gekoppeld is aan bepaalde benoemingsmotieven. 

De meeste opgaven zijn ingedeeld bij het benoemingsmotief-cluster habitat/voedsel: 550 
invullingen (zie tabel 9.2). Het overgrote deel (491 opgaven) daarvan behoort tot het 
benamingstype 6. De bijbehorende percentages zijn opgenomen in tabel 9.3. 

TABEL 9.3 

De relatieve frequenties van benamingstypen per benoemingsmotief 

geluid contouren grootte trek. 

5Θ.25 1.15 3 9Θ 2.99 
0.32 
0 65 0.77 
2 27 2.6Θ 

5.75 
3Θ.19 89 27 95 02 97 01 

De cijfers maken duidelijk dat benamingstype 6 bij uitstek geschikt is om benamingen te 
vormen die verwijzen naar de leefomgeving, de broedplaats of het voedsel van de vogel 3 . 

Ben type habitat/voedsel 

1b (onom./deriv.): 0.1 θ 
2 (comp -vogel): 1.45 
3 (externe met )· Θ.91 
4 (interne met.): 0.1 θ 
5 (bahuvrihi): 
6 (secundair)- 89 27 

kleur 

12.76 
2 05 

24.83 
60.14 
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Het tweede benoemingsmotief is kleur, waaronder 439 opgaven gerangschikt zijn (zie tabel 
9.2). In paragraaf 9.1.2 is uiteengezet waarom zowel namen die naarde kleur van de vogel in 
zijn geheel {zwarte lijster "merel") verwijzen als namen die een lichaamsdeel benoemen dat 
door zijn kleur opvalt (koperwiek) zijn samengenomen onder dit benoemingsmotief. 
Om het benoemingsmotief kleur tot uitdrukking te brengen blijkt het woordvormingsproces 
van de secundaire samenstellingen (benamingstype 6) veruit het meest geschikt. Op de 
tweede en de derde plaats komen de bahuvnhicomposita en de personificaties. Die laatste 
categorie van 48 opgaven bestaat uit religieuze ambtsnamen (nonnetje, masoeur-tje, 
petertje, monmkje), op vier uitzonderingen na: blauwkopbijdief, blauwmannetje (beiden voor 
de pimpelmees) en zwarte bijdief (twee maal voor de zwarte mees). 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat de klanknabootsing bij het benoemingsmotief geluid 
(309 opgaven)een centrale plaats inneemt. Benamingstype 1b, waaronder de echte 
onomatopeeën (105 opgaven) en de afleidingen van klanknabootsende of -aanduidende 
werkwoorden (75 opgaven) worden geschaard, scoort het hoogste in tabel 9.3. 

Het vierde benoemingsmotief is een lichaamsdeel dat door zijn proporties opvalt: een lange 
staart of een opvallende kuif. BIJ maar drie van de 20 geanalyseerde vogelsoorten komt dit 
motief voor (kuifleeuwerik, kuifmees en staartmees; bij de eerste twee is het wel meteen het 
meest voorkomende benoemingsmotief) Er zijn 261 namen waarbij dit motief tot uitdrukking 
wordt gebracht, 233 maal betreft het een secundaire naam. 

Ook voor het benoemingsmotief grootte (van de vogel in zijn geheel) is de secundaire 
naam de meest voorkomende. Er zijn 201 opgaven bij dit benoemingsmotief ondergebracht. 

Bij het benoemingsmotief trekgedrag komen bijna alleen secundaire namen aan de orde. 
Van de 67 opgaven zijn er twee van het type 1b (te weten strijker(t]e)). 

Benamingstype 6 (de subcategoriserende samenstellingen) scoort bij ieder 
benoemingsmotief het hoogste, behalve bij geluid Daarna zijn de onomatopeeën en de 
afleidingen bij klanknabootsende of -aanduidende werkwoorden favoriet, die gezamenlijk 
meer dan 60% scoren Vooral voor de benoemingsmotieven habitat/voedsel, trekgedrag en 
grootte is de subcategoriserende samenstelling geschikt. Bij de benoemingsmotieven kleur en 
een door grotere afmetingen opvallend lichaamsdeel is het bahuvnhicompositum duidelijk 
aanwezig op de tweede plaats; bij de benamingen die naar kleur verwijzen, scoren de 
personificaties nog redelijk op de derde plaats, waarbij het opmerkelijk is dat het daarbij bijna 
uitsluitend gaat om personificaties die met religie te maken hebben. 

Andersom met de benammgstypen als uitgangspunt, kunnen we stellen dat benamingstype 6 
geschikt is om alle belangrijke benoemingsmotieven te benoemen en dat het alleen bij het 
geluid niet heel hoog scoort. Bahuvnhicomposita komen vrijwel alleen voor wanneer een 
lichaamsdeel dat opvalt door een afwijkende kleur of door grotere afmetingen benoemd 
wordt (bijv. koperwiek, zwartkop en langstaartje; een uitzondering is het unicum 
kwispelstaartje, "koperwiek" dat de voortbeweging op de grond als benoemingsmotief 
heeft). Dat is ook inherent aan dit woordvormingsproces, door de possessieve betekenis Het 
zijn immers metoniemen van het type 'pars pro toto'. Het is daarmee een vrij 
geconditioneerd benoemingsproces. Dat geldt vanzelfsprekend nog meer voor de 
onomatopee en de afleiding van een klanknabootsend werkwoord: alleen als geluid het 
benoemingsmotief is, kunnen zulke termen voorkomen. Wat vrijer is weer het gebruik van 
benamingstype 3: de personificaties zijn vooral bij kleurverwijzmg gebruikt (zoals nonnetje) 
en mm of meer antropomorfiserende nomina agentis vooral bij referenties aan voedsel (bijv. 
ö/yenvangei). Benamingstype 2 is veel zeldzamer dan men zou verwachten omdat het een 
zeer regelmatig woordvormingsproces is, want daarin wordt de term van een overkoepelende 
categorie (namelijk vogef) samengesteld. BIJ het benoemingsmotief-cluster habitat/voedsel 
scoort dat benamingstype het beste, nog maar 1.45 %, hetgeen vooral te danken is aan het 
woordtype kramsvogel. Naspeuring maakte duidelijk dat benoemingsprocessen met plaats- of 
zelfs individu-gebonden bleken te zijn, zoals woordtypen dat vaak wel zijn; het is dus met zo 
dat bijv. benoeming met behulp van bahuvnhicomposita in een bepaald geografisch gebied 
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voorkomt of dat het meer wordt gebruikt naargelang de deskundigheid van de spreker 
toeneemt 

Noten bij hoofdstuk 9 

1) De voorstelling van dat verband past zeer goed in de cognitief-semantische benadering: 
Als het onderscheid tussen diminutiva tantum en diminutieven gradueel is, dan vormen de 
formaties een continuum De diminutieven die geen ongeleed correlaat naast zich hebben, 
kunnen we aan het ene uiteinde van het continuum plaatsen. Aan de andere pool bevinden zich 
de verkleinwoorden met een correlaat. Tussen de twee polen bevinden zich dan woorden die 
bij voorkeur in de dimmutiefvorm gebruikt worden ( viooltje, elfje) of waarbij voor het 
verkleinwoord een lichte voorkeur bestaat {kruimeltje, sproetje). Het continuüm is in 
voortdurende beweging, enerzijds omdat door historische ontwikkeling bepaalde ongelede 
woorden op de achtergrond raken (zoals hach als ongeleed correlaat voor hachje), anderzijds 
omdat een ongeleed correlaat door back-formation kan ontstaan Ook de voorkeur voor 
diminutiefformaties is onder invloed van het taalgebruik aan voortdurende veranderingen 
onderhevig (Bakema et al 1993 130-131) 

Zo kan sijsje worden gezien op de wijze van viooltje, elfje, terwijl witgafje een dimmutivum 
tantum is. 
2) Met dit benoemingsmotief zijn de met het betreffende seizoen in verband te brengen 
agrarische werkzaamheden verbonden. Bonenzetter bijv. is volgens het WBD-materiaal een 
benaming voor de groenling (Oirschot), de spotvogel (Son), de tjiftjaf (Bladel) en de 
tuinfluiter (tevens in Bladel). Het benoemingsmotief is het tijdstip waarop de vogel begint te 
zingen. Dat wordt in verband gebracht met agrarische werkzaamheden die in dezelfde tijd 
uitgevoerd moeten worden. 

Met de tijd van verschijnen zijn tevens het motief van de 'weerprofeet' (waterman 
"wielewaal", De Bont 1958: 739; als de wielewaal zingt, gaat het regenen) en het motief van 
de heiligenkalender (Sint-Maartensvogeltje "goudhaantje", Blok en ter Stege 1995: 202; 
omdat het goudhaantje in onze steken vooral in de winter te zien is; Sint-Maarten valt op 1 1 
november) mee verbonden, maar die komen niet voor in de besproken materiaalverzameling 
van hoofdstukken 4 tot en met 8. 

Het brengen van ongeluk (pestvoget), of volksgeloof van andere aard (klamper, in de 
betekenis van koekoek) is een vrij zeldzaam benoemingsmotief. De koekoek zou in het najaar 
veranderen in een sperwer, zo gelooft men. Om die reden zou de koekoek in Dongen in de 
zomer klamper worden genoemd, en in de winter heet de sperwer klamper. Dit volksgeloof is 
waarschijnlijk ontstaan doordat de koekoek een trekvogel is. Toen men nog met wist dat 
sommige vogels in warmere streken overwinteren, zocht men een verklaring voor het 
plotseling verdwijnen in het najaar van deze vogel, die iedereen kende vanwege zijn typische 
roep. Omdat zijn gestreepte verenkleed enigszins aan dat van de sperwer deed denken, ging 
men geloven dat de koekoek 's winters als sperwer door het leven ging. 
3) Een aantal meesbenamingen die vooral tot benamingstype 3 en 4 behoren en bij dit 
betreffende benoemingsmotief zouden kunnen worden gerangschikt (bijv. bijdiefen bijmus), 
zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat ze zich ontwikkeld hebben tot een generieke 
term en het woord mees vervangen hebben (zie paragraaf 8.3). 
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10. Conclusies 

10.1 Inleiding 

In de paragrafen 4.7, 5.7, 6.7, 7.8 en 8.7 alsmede in hoofdstuk 9 zijn al enkele voorlopige 
conclusies aan de orde gesteld. Ze zullen hier beknopt herhaald worden, vergezeld van 
overige gevolgtrekkingen en slotopmerkingen. 

De conclusies zijn verdeeld over drie onderwerpen, zoals ook het theoretisch kader m 
dezelfde drie onderwerpen verdeeld is. 

Ten eerste worden de conclusies met betrekking tot de nomenclatuur voor het voetlicht 
gebracht. In hoofdstuk 3 werd de vraag gesteld welke naamgevingsprocessen een spreker ter 
beschikking staan om een categorie te benoemen en wat het verband is tussen conceptuele 
structuur en woordvorming. Bovendien is het bereik van de systematiek in de 
taalgemeenschap en in het taalgebied wetenswaardig. 

Als tweede komen de conclusies die betrekking hebben op etnobiologische classificatie aan 
bod; de vraag die daarbij hoort luidde in hoofdstuk 3: in hoeverre komt etnobiologische 
classificatie overeen met de wetenschappelijke taxonomie? 

Op de derde plaats komen conclusies die betrekking hebben op conceptualisatie en 
categorisatie aan de orde. In hoofdstuk 3 is als een van de onderzoeksvragen gesteld welke 
benoemingsmotieven er gehanteerd worden. Naast benoemingsmotieven vormen 
autohyponymie en metaforiek het onderwerp van de vierde paragraaf van dit hoofdstuk. 

In de laatste twee paragrafen komen de implicaties van dit onderzoeksverslag voor de 
lexicografie aan de orde en worden er suggesties voor verder onderzoek gedaan. 

10.2 Nomenclatuur 

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat het principe van lidmaatschap, dat onder 
meer zegt dat een generieke term gebruikt kan worden in een samenstelling om een 
diersoort te benoemen die deel uit maakt van de categorie met die generieke term als naam, 
voor het grootste deel van de benamingen zorgt en de grootste regelmaat in de 
nomenclatuur schept (hoofdstuk 9). Primaire namen van het type leeuwerik en woordgroepen 
of samenstellingen daarmee, zoals kuifleeuwenk, zijn veruit de meest voorkomende 
benamingstypen. Een lid van de categorie krijgt een primaire naam die ook de hele generieke 
categorie benoemt (autohyponomie), hetgeen een aanwijzing voor preponderantie van dat lid 
is. Andere leden van de categorie krijgen een secundaire naam, een samenstelling met die 
primaire naam als grondwoord. Een saillant, afwijkend kenmerk is gewoonlijk vernoemd in het 
eerste lid van die samenstellingen. 

Wanneer een categorie met een naam die zelf al is samengesteld (bijv. grasmus of de 
mezenbenammg keesmus) verder wordt onderverdeeld in subcategorieën, komen daar 
hoogst zelden samenstellingen uit voort. De afwijkende eigenschap wordt m een dergelijk 
geval in een attributivum weergegeven (bijv. klem keesmusje "pimpelmees" of blauwe 
korenmus, "heggenmus"). De subcategorieën die het frequentst het autohyponiem krijgen, 
hebben vaak secundaire namen die met een afwijkend kenmerk benoemen, maar meer 
rolbevestigend zijn (bijv. zanglijster, zie paragraaf 9.1 2). 

Een tweede regel, het principe van gelijkenis, zegt dat een of enkele overeenkomstige 
kenmerken aanleiding kunnen geven tot het geven van een naam die oorspronkelijk aan een 
andere categorie toebehoort. Die regel geldt voor het merendeel van de andere 
benamingstypen, te weten de metaforische namen, zoals bijv. nonnetje of vliegende pad (zie 
ook de paragrafen 9.1.1 en 10.4). 

Enkele naamgevingsprocessen blijken in de Zuid-Nederlandse dialecten uitzonderlijk te zijn; er 
zijn bijv. heel weinig samenstellingen met -vogel als determinatum, terwijl dat toch ook een 
benamingstype is dat uit het principe van lidmaatschap volgt en daarom als regelmatig 
beschouwd kan worden. Berlin (1992: 26-31) heeft dit benamingstype dan ook productieve 
samengestelde primaire namen genoemd. Uit dit onderzoek blijkt evenwel dat het 
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samenstellingsproces met -vogel met productief is in Zuid-Nederlandse dialecten en het is 
zelfs beduidend minder productief dan woordvormingsprocessen waar bahuvnhicomposita en 
metaforische samenstellingen uit voortkomen (die Berlin onproductieve samengestelde 
primaire namen noemt). Waarschijnlijk heeft het lexeem mus, dat in een aantal gevallen een 
betekenisverruiming heeft ondergaan van "mus" naar "klem zangvogeltje", deze positie 
verworven (en in mindere mate geldt dat ook voor het lexeem vink, zie paragraaf 7.7.1). 

De indeling in plant- en dierbenamingen die Berlin hanteert (1992: 26-31) is blijkens dit 
onderzoek niet altijd toepasbaar. Met name in de klasse van de onproductieve samengestelde 
primaire namen is er te veel heterogeniteit te vinden. Sommige van deze benamingen, zoals 
de bahuvrihicomposita, hebben veel eigenschappen gemeen met de secundaire namen 
(vergelijk bijv. langstaartje met langstaartmees), terwijl andere, zoals personificaties van het 
type bijdief, sterk op primaire simplexen (namen zoals Ιι/είβή lijken. Er is hier dan ook een 
nieuwe indeling van benamingstypen voorgesteld waarin de verscheidene benammgstypen 
beter ondergebracht kunnen worden. Ze is gebaseerd op een continuum met enerzijds 
secundaire namen, die etnospecifieke categorieën aanduiden, en anderzijds primaire namen, 
die etnogenera en hun prototypen kunnen benoemen, waartussen zich een overgangsgebied 
bevindt waarin namen meer of minder primair kunnen zijn (zie paragrafen 2.2.2 en 2.2.3). 

Brok (1991: 256) bestempelt het optreden van simplexen op het specifieke niveau als een 
"eigenaardigheid" van het Nederlands. In de officiële Franse nomenclatuur (het Frans van de 
Académie Française') zijn namen altijd binommaal, bijv. pinson des arbres ("vink"), coucou 
gris ("koekoek") of grèbe huppé ("fuut") (zie de Naamlijst van de Europese broedvogels van 
Knol en Smid (zonder jaar; ca. 1989), een alfabetische lijst van de wetenschappelijke 
benaming en van de namen in het Duits, Engels, Frans en Nederlands), ledere naam bestaat 
uit een geslachtsnaam en een soortnaam, zoals dat ook het geval is in de wetenschappelijke 
nomenclatuur (zie paragraaf 2.3). 

Maar dat het voorkomen van een primaire naam zonder enige specificatie op het specifieke 
niveau typisch Nederlands is, zoals Brok beweert, is niet juist. Ook in andere Germaanse 
talen, zoals het Engels (bijv. siskin ("sijs"), swallow ("boerenzwaluw") of twite ("frater")) en 
het Duits (bijv. Amsel ("merel"), Hänfling ("kneu") of Zeisig ("sijs")) is dit verschijnsel niet 
ongewoon en ook in het met-academische Frans spreekt men van bijv. pinson ("vink") en pie 
("ekster"). Het officiële Frans is dus eerder uitzonderlijk met zijn binominale nomenclatuur die 
bij de biologische wetenschap aansluit. In een regelmatig naamgevingssysteem zijn primaire 
namen voor prototypen en secundaire namen voor periferen nu juist op grond van het eerste 
principe (van lidmaatschap) te verwachten. 

Er zijn enkele duidelijke verbanden te leggen tussen de conceptuele structuur en 
benoemingsprocessen. Bij de benamingen die geluid als benoemingsmotief hebben is meer 
dan de helft niet subcategoriserend samengesteld maar betreft het 'echte' onomatopeeën en 
afleidingen van klanknabootsende of klankaanduidende werkwoorden (zie tabel 9.3). Maar 
verder nemen de secundaire namen het overgrote deel in van de benamingen die verwijzen 
naar saillante eigenschappen van etnospecifieke categorieën. Onder de namen die refereren 
aan een door proporties of kleur afwijkend lichaamsdeel bevindt zich nog een relatief grote 
groep bahuvrihicomposita. Het is opmerkelijk dat een eigenschap "een opvallend gekleurd 
lichaamsdeel" als het ware kan worden opgerekt naar het hele lichaam; de koperwiek bijv., 
een lijster met maar enkele oranje veertjes aan de vleugel, heet naast roodvleer ook rode 
lijster. Bij het benoemingsmotief "kleur" zijn naast de secundaire namen en de 
bahuvrihicomposita ook de personificaties (met name de religieuze ambtsnamen) goed 
vertegenwoordigd. 

Op de tweede plaats zijn de zeer frequente primaire simplexen {leeuwerik, lijster, zwaluw, 
mus) meesttijds voorbeelden van het gebruik van de generieke term voor de meest 
prototypische vertegenwoordiger van de generieke categorie (en ze hebben ook geen 
specificerend benoemingsmotief, behalve dat ze het lidmaatschap van een categorie 
lexicaliseren). 
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De kaarten laten zien dat autohyponiemen verspreid over het hele onderzochte gebied 
voorkomen, terwijl secundaire benamingen vaak heel gebiedsspecifiek zijn. Dat is bijv. goed 
te zien op de kaart van de kuifleeuwerik (paragraaf 4.2) waar topleeuwenk, trosleeuwenk, 
tureluut en strontpikker telkens m af te bakenen gebiedjes voorkomen, terwijl leeuwerik 
verspreid over het hele gebied werd opgetekend. 

Differentiatie 

Lexicale variatie betekent vanuit een onomasiologisch gezichtspunt bezien dat dieren en 
planten met behulp van verschillende lexicale items benoemd kunnen worden. Dat geldt met 
alleen binnen het scala van alle Brabantse dialecten maar ook op kleinere schaal in de taal van 
een gebruikersgroep of zelfs van een persoon, in welke gevallen het om synoniemen gaat. De 
vraag is of zulke referentiële synoniemen werkelijk volledig synoniem zijn en of ze van 
dezelfde aard zijn. Factoren zoals ouderdom van het materiaal, geografische spreiding en 
vakkundigheid van de informant spelen een rol bij de naamgeving in het etnobiologische veld. 

De reikwijdte van de resultaten van dit onderzoek kan op twee dimensies worden gemeten: 
een maatschappelijke en een geografische dimensie. Ten eerste kan iedere invulling 
beschouwd worden als de weerspiegeling van een individuele naamgevmgsstrategie. Die 
invullingen zijn samengenomen in een meer abstract Brabants diasysteem. Door alle 
individuele invullingen van de Nijmeegse vragenlijst 9 te vergelijken met de analyse voor het 
hele Brabantse dialectgebied, is aangetoond dat er onderscheid bestaat tussen meer 
deskundige en minder deskundige invullers, maar dat het uitgangspunt en de systematiek van 
de naamgeving telkens hetzelfde is. De reikwijdte van de systematiek strekt zich uit van leek 
tot zeer deskundige (zoals vogelvangers). 

Niet alleen zijn er veel verschillende woorden voor de in dit onderzoek behandelde 
begrippen gevonden, maar de verschillen in de gedifferentieerdheid (wat benoeming betreft) 
zijn per dialect ook groot. Dat wordt onder meer weer veroorzaakt doordat met iedere 
spreker even deskundig is op het gebied van de vogelnamen. Hoe minder men weet van 
dieren, hoe minder men classificeert en hoe minder volksnamen men nodig heeft. De 
etnobiologische benoeming en indeling kan verschillen per cultuurgroep en per taal. Als 
volksnamen tot op individueel sprekersniveau kunnen variëren, betekent dat met automatisch 
dat een spreker met veel gedetailleerde kennis niet meer zou kunnen communiceren met 
andere leden van dezelfde dialectgemeenschap. Dat lijkt vooral toe te schrijven aan het feit 
dat volksnamen vaak volgens een regelmatig procédé zijn geconstrueerd. De betekenis van 
een volksnaam kan geheel of gedeeltelijk worden afgeleid door de sprekers met minder 
kennis van de werkelijkheid om zich heen. Dit heeft tot gevolg dat een systeem van regels 
voor naamgeving niet star kan zijn, maar dat de empirische feiten, de termen en de 
categorieën, telkens in hun sociologische context moeten worden gezien. 

Ten tweede zijn naast het Brabantse dialectgebied ook het Limburgse en het Vlaamse 
dialectgebied, additioneel en minder diepgaand, onderzocht, zodat er een overzicht 
verkregen is over het hele Zuid-Nederlandse dialectgebied. In geografisch opzicht is de 
systematiek van de naamgeving verbreid over het gehele onderzoeksgebied (en is die vaak 
ook terug te vinden in het Standaardnederlands). Sommige unica mogen dan misschien 
voortkomen uit idiolecten, de geografische patronen die voortkomen uit de totale 
verzameling van woordtypen geven duidelijk blijk van een coherent geheel van Zuid-
Nederlandse dialecten. De prototypen van de etnogenerieke categorieën zijn overal dezelfde 
en de benoemingsmotieven komen ook in grote lijnen overeen. Er zijn daarentegen wel veel 
deelprocessen werkzaam op veel lagere geografische niveaus: in drie Oost-Vlaamse dorpen 
kan het eten van slakken een benoemingsmotief zijn voor de zanglijster, een motief dat 
elders in het Zuid-Nederlandse dialectgebied met voorkomt. Hoewel de lexicale variatie 
natuurlijk nog veel groter wordt wanneer we de Limburgse en de Vlaamse dialecten in het 
overzicht betrekken, blijven de tendensen in die naamgevmgsprocessen en de onderliggende 
conceptuele principes herkenbaar. 
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Zo duiden de frequenties van de autohyponymie op aanwijzingen dat de zanglijster in het 
hele Zuid-Nederlandse taalgebied het prototype van de lijsters is, de huismus is dat van de 
mussen, de veldleeuwenk van de leeuweriken, de boerenzwaluw van de zwaluwen en de 
koolmees van de mezen 

De groepen vogels, die bij elkaar horen (etnogeneneke categorieën), blijken m de Zuid-
Nederlandse dialecten veelal dezelfde samenstelling te hebben, voor zover dat althans uit de 
volksnamen kan worden opgemaakt De benoemingsmotieven die de invulling van die 
categorieën verder bepalen, blijken eveneens vaak in Limburgse en Vlaamse dialecten 
dezelfde te zijn als in Brabant Als er al eens sprake is van een afwijkend benoemingsmotief 
dan gaat het altijd om een of slechts enkele opgaven (zoals weersvoorspelling bij de 
gierzwaluw of slakken eten bij de zanglijster) Echte verschillen in die conceptuele 
categorisering zijn te vinden bij de merel en de staartmees In de Brabantse dialecten neemt 
de merel een aparte positie in ten opzichte van de andere vier lijstersoorten In de Limburgse 
dialecten zijn er aanwijzingen voor een grotere overlapping tussen merel en lijster (de lijsters 
heten vaker merel of X-merel en de merel vaker lijster), terwijl er in de Vlaamse dialecten 
juist aanwijzingen zijn voor minder overlapping dan in Brabant De staartmees wordt m de 
Brabantse dialecten minder met secundaire mezennamen benoemd dan met name van het 
type ossenboletje en -kopje, maar m Limburgse en Vlaamse dialecten wordt hij slechts zelden 
met namen van dat type gelabeld 

Het is opmerkelijk dat er in Limburgse dialecten veel meer variatie is in de huismusnamen 
dan in Brabant, terwijl er in Vlaamse dialecten weer veel minder variatie is dan in Brabant Het 
ruimere gebruik van mus is in de Limburgse en Vlaamse dialecten zeker met ongewoon (bijv 
bij de benoeming van de kuifleeuwenk in Vlaamse dialecten, de boerenzwaluw in Limburgse 
dialecten en de koolmees m Limburgse en Vlaamse dialecten) 

In vergelijking met het Zuid-Nederlandse naamgevmgssysteem is het beeld, dat het 
Standaardnederlands biedt, heel regelmatig De groepen van de mezen, mussen, leeuweriken 
en zwaluwen worden geheel benoemd volgens de regel die uit de twee hoofdprincipes 
voortkomt "een soort van het genus y of een soort die een sterke gelijkenis vertoont met 
dat genus wordt benoemd met een samenstelling met y als grondwoord en een specifeerder 
die een karakteristieke eigenschap benoemt" 

De bouwstenen van de etnobiologische en de biologische nomenclatuur zijn hetzelfde, 
maar de toepassing van de regels verschilt Dat wordt onder meer veroorzaakt door het 
gegeven dat er m de biologische wetenschap maar een officiële naam voor een dier kan zijn, 
terwijl er in de etnobiologische nomenclatuur ruimte is voor synonymie, heteronymie en 
autohyponymie De biologische nomenclatuur is daarenboven gebaseerd op een vastliggende 
hierarchische taxonomie De etnobiologische nomenclatuur daarentegen is veel dynamischer, 
doordat telkens opnieuw nieuwe generaties dialectsprekers zich het benoemingssysteem 
eigen moeten maken, waarbij men te maken heeft met de mondelinge overlevering van 
benamingen, de eigen categorisering en de doorzichtigheid van benamingen 

10.3 Classificatie 

In paragraaf 2 3 is uiteengezet hoe de dierenwereld in de biologische wetenschap in 
categorieën is onderverdeeld Deze categorieën zijn geordend binnen een hierarchische 
indeling, die de biologische classificatie wordt genoemd 

De etnobiologische classificatie kan afwijken van de biologische classificatie terwijl de 
merel m de biologische wetenschap tot hetzelfde geslacht wordt gerekend als waartoe de 
zanglijster, de grote lijster, de koperwiek en de kramsvogel behoren, blijkt de merel op grond 
van zijn benamingen duidelijk een zelfstandige categorie in de etnobiologische taxonomieën 

Andersom is de gierzwaluw in biologische zin absoluut geen soort van zwaluw, maar in de 
etnobiologische classificatie wordt hij kennelijk wel als zodanig gezien Een aanwijzing 
hiervoor is de grote productiviteit van het samenstellmgsproces waarmee secundaire namen 
gemaakt worden De nachtzwaluw wordt in de Brabantse dialecten veel minder benoemd met 
namen die voortkomen uit het principe van lidmaatschap dan met andere namen (zoals 
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vliegende pad of ge/fenme//cer). Het ontbreken van secundaire namen bij de nachtzwaluw is 
een vingerwijzing dat deze vogel met bij de etnogeneneke groep van zwaluwen hoort, maar 
een categorie op zichzelf vormt. We beschikken m dit onderzoek met over het juiste 
materiaal om de exacte etnobiologische classificaties te kunnen bepalen en daarvoor zou 
verder onderzoek nodig zijn. 

Het is opmerkelijk dat er op het etnogeneneke niveau geen overlapping plaatsvindt, er zijn 
vrijwel geen gevallen van gebruik van een primaire naam bij de 'verkeerde' etnogenerieke 
categorie. De namen lijster, zwaluw, leeuwerik en mees komen alleen voor bij de betreffende 
categorieën, alleen voor mus geldt dat die naam ook bij andere categorieën, onder andere bij 
de mezen, voorkomt. Dit kan echter verklaard worden uit een samenval van Volksetymologie 
en betekenisverwijdmg, en er is ook in dat geval waarschijnlijk geen sprake van verwarring. 

10.4 Prototypetheorie en conceptualisatie 

De structuur van de verschillende ornithologische begrippen die in de hoofdstukken 4 tot en 
met β aan de orde zijn gesteld, is onderzocht in termen van de relatieve frequenties van 
eigenschappen (dat wil zeggen dat de benoemingsmotieven geordend en kwantitatief 
geanalyseerd zijn) 

Benoemingsmotieven 

Door de verschillende benamingen voor ieder begrip te ordenen naar benoemingsmotief is 
een inventaris gemaakt van de verschillende eigenschappen van ieder begrip (van alle 
etnospecifieke subcategorieën). In een verdere analyse laten de heteroniemen samen de 
interne structuur van begrippen zien. Daarbij gaat het dan wel om een afgeleid, abstract 
concept op het niveau van de Brabantse dialecten, waarin de verschillende dialectrealisaties 
zijn samengenomen tot een diasysteem, want iedere spreker gebruikt maar een of enkele van 
die heteroniemen (vergelijk Brok 1991: 260 e.V.). De rangorde in preponderantie van de 
eigenschappen is bepaald door de relatieve frequenties per benoemingsmotief te berekenen. 

De benoemingsmotieven van alle 20 geanalyseerde ornithologische begrippen zijn samen 
genomen in hoofdstuk 9, en dan blijkt dat de benoemingsmotieven habitat/voedsel, kleur en 
geluid (in die volgorde) de meest voorkomende zijn. Dat neemt niet weg, dat, indien een 
begrip het toelaat, ook een ander benoemingsmotief het meest prominent kan zijn bij een 
afzonderlijk begrip: voor de nachtzwaluw is het nachtelijk leven het meest prominente 
benoemingsmotief en voor de kuifmees een opvallend lichaamsdeel (de kuif) 

Autohyponymie 

Door zowel de semasiologische als de onomasiologische frequenties van de primaire namen 
te berekenen, is middels een kwantitatieve methode bepaald welke subcategorie relatief het 
vaakst de generieke term draagt. Dit gebeurde voor een vijftal generieke categorieën in een 
semantisch domein van de dierenwereld. 

Van de drie leeuweriken is de veldleeuwerik de subcategorie die het vaakst het 
autohyponiem draagt. Deze etnogenerieke categorie is zeer samenhangend, want de drie 
vogelsoorten lijken sterk op elkaar Daarom zijn de grenzen tussen de subcategorieën erg 
vaag en is het makkelijker om alle drie de referenten te benoemen met de primaire naam die 
bij de overkoepelende categorie hoort. Die situatie kan afgezet worden tegen het geval van 
de lijsters: binnen die etnogenerieke categorie zijn de grenzen tussen subcategorieën minder 
vaag, want de vogelsoorten lijken minder sterk op elkaar, zodat voornamelijk de zanglijster 
(het prototype van de lijsters) met de primaire naam wordt benoemd. Wanneer de 
dialectspreker de subtypen als meer verschillend beschouwt, zijn de grenzen tussen de 
etnospecifieke categorieën duidelijker en wordt de primaire naam minder makkelijk aan 
perifere leden van de etnogenerieke categorie toegekend. 

Bij de lijsters is er sprake van een conceptcluster "lijster" waarvan de zanglijster zoals 
gezegd het vaakst het autohyponiem krijgt. Ook de grote lijster, kramsvogel en koperwiek 
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worden soms lijster genoemd, maar ze worden vaker met een subcategoriserende 
samenstelling (x-/i/sfer) benoemd. Daarnaast lijkt er een concept "merel" te zijn dat een 
aparte categorie vormt. In een geografisch zeer beperkt gebied worden de andere lijsters 
benoemd met termen van het type x-merel. Er zijn namen te vinden die relicten van een oude 
situatie kunnen zijn waarin de merel tot een conceptcluster "lijster" behoord heeft (Goossens 
1988a). 

De boerenzwaluw is de subcategorie van de familie van de zwaluwen die het vaakst het 
autohyponiem draagt; dat is een aanwijzing dat hij de prototypische zwaluw is. De gierzwaluw 
en de nachtzwaluw komen hieronder aan de orde. 

De huismus is de subcategorie van de familie van de mussen die relatief vaker het 
autohyponiem draagt dan de rmgmus, beide hebben veel subcategoriserende namen van het 
type x-mus. De grasmus en de heggenmus worden zelden benoemd met mus of x-mus 

Hoewel mees als primaire naam veel minder frequent is dan bijv. mus of leeuwerik, zijn er 
wel degelijk aanwijzingen voor een etnogeneneke categorie "mees", waarvan de koolmees 
denkelijk het prototype is aangezien hij het vaakst het autohyponiem krijgt (zie verderop 
onder Volksetymologie). De staartmees krijgt in de Brabantse dialecten veelal benamingen 
van andere aard (bijv. ossenbolletje), die een aanwijzing vormen dat de staartmees wellicht m 
een aantal dialecten als aparte categorie wordt beschouwd en niet als een soort mees. 

Volksetymologie 

In paragraaf 2.4.1 is naamgeving de "sleutel naar de conceptualisatie" genoemd. Dat is 
weliswaar m de meerderheid van de gegevens een juiste voorstelling gebleken, maar er 
blijken ook veel namen te zijn die deuren openen naar lege kamers. Het label heggenmus bijv. 
hoort waarschijnlijk niet bij een subcategorie van het etnogenus "mus", maar is de naam van 
een taxon dat zelf generiek is. Net als de grasmus is de heggenmus biologisch gezien niet 
een soort van mus en zij worden ook vaak niet als zodanig benoemd. 

Benamingen zoals heggenmus lijken misschien op het eerste gezicht secundair, maar zij zijn 
het resultaat van een benoemingsproces met -mus dat verklaard kan worden doordat het 
lexeem mus een betekenisverruiming heeft ondergaan ("klem zangvogeltje") en gedeeltelijk 
de positie van het samenstellmgsproces met -vogel heeft overgenomen. 

Ook de koolmees (en soms ook andere mezen) krijgt wel eens een naam die is 
samengesteld met -mus. Mees moet als lexicaal item geen sterke positie hebben in de 
Brabantse dialecten, waardoor het gevoelig is voor volksetymologie en verandert in bijv. -
meester, -meeuw of -muis. Een tweede gevolg van de zwakke positie van mees is de grote 
heteronymie bij de koolmees, waarbij vooral metaforische benamingen (benamingstypen 3 en 
4 uit paragraaf 2.2.3) hun opwachting maken (bijdief, ossenkop, keespook e t c ) . 

De koolmees en de heggenmus blijken vele namen te delen (vooral koolmus), terwijl de 
vogels helemaal met op elkaar lijken. Waarschijnlijk moet de oorzaak niet worden gezocht m 
een uiterlijke gelijkenis van de beide vogels, maar in een fonologische gelijkenis van de 
betreffende benamingen (homonymische beïnvloeding). Beide vogels droegen namen die op 
elkaar leken en die twee namen moeten na verloop van tijd één geworden zijn door 
Volksetymologie. De transfer van het woordtype koolmus kan vervolgens een ruimere 
transfer in gang zetten' ook andere namen kunnen van koolmees op heggenmus overgaan, of 
andersom. 

Metaforiek 

Naast volksetymologie is ook metaforiek een proces dat de semantische grondslagen in 
nevelen kan hullen. In het determmatum van een samenstelling kan een hyperoniem of 
overkoepelend begrip {kuifleeuwenk) genoemd worden, maar ook een begrip dat op een of 
andere manier vergeleken kan worden met het begrip dat door de samenstelling benoemd 
wordt (keldervarken voor de "pissebed"). Het is opvallend dat ontologische categorieën 
(reële entiteiten) namen krijgen, die oorspronkelijk metaforisch geweest moeten zijn, maar 
nu toch echt tot soortnaam geworden zijn. Een contradeterminerende ('onmogelijke') 
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eigenschap maakt dit type metaforen doorzichtiger (vliegende pad voor de "nachtzwaluw"), 
en wanneer zo'n determinane ontbreekt kan een metaforische naam vrij onbegrijpelijk 
overkomen (zoals merel in de betekenis van "tuinfluiter"; alleen in een bepaalde context kan 
zo'n naam worden gebruikt). Twee andere factoren, die een aanwijzing kunnen zijn of men 
met een metaforische dan wel een subcategoriserende samenstelling te maken heeft, zijn het 
ontbreken van de primaire naam en de productiviteit van het samenstellmgsproces in de 
benoeming van het betreffende begrip. Zo is de term nachtzwaluw waarschijnlijk niet 
subcategonserend want het samenstellingsproces is niet productief bij de benoeming van de 
nachtzwaluw ('heizwaluw, 'ratelzwaluw ) . 

De grote heteronymie in de Brabantse vogelnaamgeving is deels aan dit type metaforen te 
danken. Vliegende pad is zo'n metaforische benaming voor de nachtzwaluw, die met 
subcategonserend is, want er wordt met een soort van pad bedoeld. De naam is vergelijkbaar 
met zeekoe of vleermuis, metaforische samenstellingen die een kenmerk in de determmans 
benoemen dat niet te verenigen is met het concept waar het determmatum naar verwijst (De 
Caluwe 1988: 45-49). Zulke benamingen geven soms een verkeerde indruk van conceptuele 
categorisatie. De nachtzwaluw heeft een Standaardnederlandse naam die doet vermoeden 
dat deze vogel, die volgens de biologische wetenschap helemaal geen soort van zwaluw is, 
volkstaxonomisch als een zwaluwsoort beschouwd wordt. Maar het is met met zekerheid te 
zeggen of dat het geval is. Het ontbreken van secundaire namen die hem als zodanig zouden 
categoriseren, is een mogelijke aanwijzing dat nachtzwaluw een geval is van metafoorgebruik, 
maar we moeten hier in het midden laten of de term subcategonserend dan wel 
categoriserend is. 

Omdat niet altijd duidelijk is of men met een metafoor te maken heeft, is in paragraaf 2.2.2 
een overgangsgebied voorgesteld tussen secundaire samenstellingen en samengestelde 
metaforen. Aan de uitersten van dit continuüm bevinden zich namen die duidelijk een 
subcategorie aanduiden (bijv. zanglijster) en namen die duidelijk een generieke categorie 
aanduiden (bijv. vliegende pad). Ertussenin bevinden zich namen die minder expliciet 
metaforisch zijn, zoals heggenmus. Met zo'n naam wordt met een subcategorie bedoeld, 
maar het begrip "mus" is opgerekt tot "klein (bruin) zangvogeltje". 

De determinans geeft in het geval van bijvoorbeeld vliegende pad nog enige aanwijzing dat 
de spreker een metafoor gebruikt. Metaforen kunnen echter ook worden gebruikt zonder zo'n 
specificatie en dan moet de referent uit de context blijken (bijv. merel "tumfluiter" of kraai 
"kramsvogel"; beide op grond van overeenkomst in het geluid dat genoemde vogels 
voortbrengen). 

10.5 Implicaties voor de lexicografie 

Primaire namen benoemen met alleen generieke categorieën, maar blijken ook vaak specifieke 
categorieën te benoemen. Dat kan twee oorzaken hebben: de referent kan het prototype van 
de overkoepelende categorie zijn en daarom met de primaire naam zijn benoemd óf de 
referent is perifeer lid van een categorie, en omdat die categorie vage grenzen heeft, kan de 
referent met de primaire naam worden benoemd. Een aanwijzing om de twee oorzaken van 
elkaar te onderscheiden levert de berekening van de relatieve frequenties van de referent, 
zoals in de hoofdstukken 4 tot en met 8 heeft plaatsgevonden. 

In de lexicografie resulteert dit in het volgende probleem: primaire namen die als antwoord 
worden gegeven op vragen naar specifieke categorieën kunnen óf als generieke term worden 
overgeplaatst naar een woordenboekartikel met een meer algemene strekking óf kunnen als 
benoeming van de betreffende specifieke categorie worden opgenomen. In de hoofdstukken 
4 tot en met 8 is getoond dat de eerste mogelijkheid wordt gehanteerd door het 
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD): zo is er een algemeen artikel "leeuwerik" 
gemaakt naast de drie artikelen voor de veldleeuwerik, de boomleeuwerik en de kuifleeuwenk; 
vervolgens worden primaire namen overgeplaatst naar het algemene artikel. Dat geldt tevens 
voor de zwaluwen en de mezen, en in mindere mate voor de lijsters en de mussen. Daardoor 
wordt nu onder meer gesuggereerd dat geen enkele soort mees ooit mees(je) genoemd 
wordt, ook het prototype met, en dat die primaire term alleen gebezigd wordt voor "mees" in 
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het algemeen. Het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) en het Woordenboek van 
de Limburgse Dialecten (WLD) hanteren de tweede mogelijkheid: wanneer er primaire namen 
worden gegeven als benaming van soorten (etnospecifieke categorieën) worden die zonder 
meer opgenomen in het woordenboekartikel dat de soort bespreekt. Daarmee wordt de reële 
situatie weergegeven, waarin etnospecifieke categorieën met termen worden benoemd, die 
ook dienst doen als naam voor etnogeneneke categorieën. 

Ook in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal vinden we deze problematiek 
terug. Dit woordenboek hanteert beide mogelijkheden: lijster wordt alleen als generieke term 
genoemd, hetgeen overeenkomt met de manier van werken van het WVD, maar bij de 
leeuweriken, de mussen en de mezen wordt eerder een werkwijze gehanteerd die met die van 
het WBD en het WLD overeenkomt. Zo wordt de naam leeuwerik volgens Van Dale gebruikt 
om de overkoepelende categorie aan te duiden, maar is in de betekenisomschrijving een 
prototypische benadering opgenomen: met name de veldleeuwenk wordt bedoeld. De 
omschrijving bij zwaluw zit daar tussenin; dat woordtype wordt omschreven als generieke 
term voor huis-, oever- en boerenzwaluw zonder dat er een prototype genoemd wordt, maar 
als tweede betekenis wordt de gierzwaluw genoemd. Van Dale geeft met die 
betekenisomschrijving aan dat zwaluw vier vogelsoorten benoemen kan; uit onze analyse 
komt dan ook naar voren dat er een etnobiologische categorie voorkomt waartoe naast de 
drie zwaluwen ook de gierzwaluw behoort. 

10.6 Suggesties voor verder onderzoek 

De resultaten van dit onderzoek roepen weer nieuwe vragen op en openen mogelijkheden 
voor vervolgonderzoek. 

Ten eerste kan er een uitbreiding plaatsvinden in geografische zin onder de voorwaarde dat 
de geolmgu'istische variatie van een taal goed gedocumenteerd is: het gehele Nederlandse 
taalgebied (dus ook de dialecten ten noorden van de grote rivieren, waarvoor het Meertens-
Instituut een uitgebreide enquête gearchiveerd heeft), andere Germaanse talen en hun 
dialecten (bijv. de Duitse dialecten die aansluiten aan de Oost-Nederlandse, waarvoor het 
Westfälisches Wörterbuch en het Rheinisches Wörterbuch gebruikt kunnen worden), de 
Waalse dialecten (die m de Atlas Linguistique de la Wallonie gedocumenteerd zijn) 
enzovoorts. 

Als tweede, cognitief-linguistische, uitbreiding van dit onderzoek zou de preponderantie m 
de verticale lijn verder geanalyseerd kunnen worden. De nadruk van het onderhavige 
onderzoek ligt op de heteronymie die zich voordoet bij specifieke categorieën (en de 
generieke categorieën zijn alleen in verband met autohyponymie aan de orde geweest). In 
feite is de generieke categorie dus enkel aan de orde gekomen vanuit de positie van zijn 
subcategorieën. De uitbreiding zou dan ook in eerste instantie moeten bestaan uit een 
analyse van de benoeming en de conceptualisatie van de generieke categorie zelf. 

Daarnaast zou men individuele benoemmgs- en classificatiesystemen verder kunnen 
onderzoeken. In het onderhavige onderzoek zijn de dialectgegevens samengevoegd in een 
matenaalbasis en vervolgens geanalyseerd en als zodanig 'van het individu weggenomen'. 
Men zou in een dergelijke benadering materiaal kunnen verzamelen bij een beperkter aantal 
informanten (omdat men met de geolingu'istische volledigheid hoeft te bereiken) en dan 
eventueel mondeling kunnen enquêteren, teneinde nog meer inzicht te krijgen in de 
samenhang tussen conceptualisering en naamgeving. 

In het verlengde van een dergelijk onderzoek zou een speurtocht naar dialectverlies m een 
cognitief-semantisch kader kunnen liggen. Men kan dan deskundige informanten vergelijken 
met minder deskundige informanten, en nagaan hoe de overgang naar een minder 
gedifferentieerd systeem geschiedt. 

Op de vijfde plaats zou men het onderzoek naar lexicaliseringsprocessen kunnen uitbreiden 
naar andere semantische domeinen: 

-Plantensoorten; het verschil met het domein dat in het onderhavige onderzoek aan de 
orde is gekomen wordt gevormd door het gegeven dat de benoeming van planten vaak nog 
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meer gekoppeld is aan het nut dat ze voor de mens hebben Met het onderzoek van Brok 
(1991) zijn de eerste schreden op dit pad al gezet. 

-Andere domeinen, bijv. gereedschap, opdat het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige 
categorieën inzichtelijk wordt. 
Onderzocht zou dan kunnen worden in hoeverre het principe van lidmaatschap en het 
principe van gelijkenis in combinatie met het voorgestelde continuüm van benamingen de 
benoeming van soorten gereedschap kunnen verklaren. In Geeraerts et al. (1994) is al 
uitgebreid onderzoek gedaan naar conceptuele structuren in een ander kunstmatig domein, 
namelijk kledingstukken. 

Een interessante extralinguistische uitbreiding zou, op de zesde plaats, een onderzoek zijn 
naar de fundamenten van verankering van benoemingsmotieven zijn; men veronderstelt 
namelijk dat saillante conceptuele kenmerken niet alleen semantisch en psychologisch maar 
ook fysiologisch en sociologisch beter gegrondvest zijn dan met saillante. 

Noot bij hoofdstuk 1 0 

1) Naast de 20 behandelde vogelbegnppen zijn de heteroniemen voor de heggenmus en de 
grasmus globaal geanalyseerd en zijn de heteroniemen voor de braamsluiper en de tuinfluiter 
summier aan de orde gesteld (in hoofdstuk 7). 
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Williams, E 

1981 "On the notions 'Lexically related' and 'Head of a word' ", in Linguistic 

Inquiry 12, blz 245-274 
WLD 

1 9 8 3 - Woordenboek van de Limburgse Dialecten, (verschijnt in delen en 
afleveringen) Assen 
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WNT 
1882-1998 Woordenboek der Nederlandsche taal. 's-Gravenhage en Leiden. 

WVD 
1979-- Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, (verschijnt in delen en 

afleveringen). Tongeren. 
Zandbergen, H. C. J. e.a. 

1994 Naostebij. Het Gastels woordenboek. Oud-Gastel. 

11.2. Woordverzamelingen, deels niet gepubliceerd 
(ook in de Bibliografie zijn woordverzamelingen opgenomen, maar dan betreft het alleen 
gepubliceerde woordenboeken) 

Biezen, H. van de 
z. j "Hs. Van de Biezen": handschrift van H. van de Biezen O. Praem. getiteld 

"Meierijse woorden". 
Bosmans, A. 

1997 Verzameling vogelnamen uit o.m. Lubbeek, die A. Bosmans per email aan de 
Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde heeft toegezonden. 

Brabantius (H. van der Brand) 
1 882 "Woordenlijst der Noord-Brabantsche Volkstaal;", in: Onze Volkstaal I, blz. 

193-237. 
Cuypers, J 

1892 "Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen (Zeelst en omstreken), 
tweede honderdtal", in: Noord-Brabantsche Almanak voor het jaar 1893, blz. 
877-894. 's-Hertogenbosch. 

Gmneken, J. van 
1916 "Hs. van Ginneken": dit handschrift bestaat uit een alfabetische lijst van 

Tilburgse woorden, uit een cahier met Tilburgse spreekwoorden, voorheen m 
bezit van Van Gmneken, overgenomen voor prof. A. Weijnen. 

Hs. 1229a 
z. j . Handschrift 1229a van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te 

Leiden; ongedrukte kopie voor Onze Volkstaal (anoniem). 
Hs. 1756 

z. j . Handschrift 1756 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 
(anoniem). 

Jansen, F. N. 
z. j . "Hs. Jansen"· woordenlijst en uitdrukkingen uit St-Oedenrode, eind 19de 

eeuw. 4 Kleine cahiers. 
Janssen, L. 

1976 "Dialectische vogelnamen in Limburg", in: Natura Limburg 85, blz. 886-
902. 

Nieuwkoop, E 
z. j . "Hs. Nieuwkoop": handschrift 17H13 van het Meertens-lnstituut te 

Amsterdam; bevat folkloristisch en dialectmatenaal uit Drongelen. 
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Peeters, P. 
1965 Idioticon van het dialekt van Hombeek. (Ongepubliceerde 

licentiaatsverhandelmg). Leuven. 
Post, J. Ρ J M. 

1960 Veujgeltjesprutterspraat. De terminologie in gebruik bij de vogelvangst in 
Tilburg en Goirle (Noord-Brabant). (Taalkundige scriptie, ongepubliceerd) 
Nijmegen. 

Sleeuwen, M. van 

1995 "Oude vogelnamen (VI)", in: De Wanmeule 9, blz. 9-11. 
1997a "Oude vogelnamen (10)", in: De Wanmeule 12, blz. 47-49. 

1997b "Oude vogelnamen (11)", in: De Wanmeule 13, blz. 40-42. 
Vandecasteele, M. 

197Θ Vlaamse dialectnamen van vogels. (Ongepubliceerde licentiaatsverhandelmg). 

Gent. 
Vrmten, S., J. Leemans e. a. 

z. j . "Dongense vogelnamen", in: Nieuwbnef Ken en geniet, blz. 24. 

Weijnen, Α. A 

1935 "Typische West-Noordbrabantse woorden uit Fijnaart, Wagenberg en 
Oudgastel", in. Eigen Volk 7, blz. 13-14 en 107-109. 

1936 "Typische West-Noordbrabantse woorden uit Fijnaart, Wagenberg en 
Oudgastel", in: Eigen Volk 8, blz. 19-21 

1944-45 "Bijzondere Oudgastelse woorden", in· Jaarboek Ghulden Roos 4, blz. 78-

87. 
1952 "De woordenschat te Schijf", in: Jaarboek De Ghulden Roos 12, blz. 102-

109 
z. j . West-Noordbr. woorden op fiches door prof Weijnen verzameld. 

Wilmaerts, H. 

1990 De Keuttebergsen diksionèèr, jammer genoeg onvolledig woordenboek van het 
Brabantse dialekt zoals dat gesproken wordt in de omgeving van de gemeente 
Kortenberg (ongepubliceerd typoscript). Mechelen. 

11.3. Enquêtes 

N. Enquête van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (1960--), uitgestuurd 
over Nederlands en Belgisch Limburg, Antwerpen en Vlaams Brabant, en Noord-Brabant. Voor 
dit onderzoek was vragenlijst 9 (1961) van belang, en daarvan m.n. de vragen 1-2, 18-22, 
33-35, 44-47, 52-57, 69, 78 en 88-91 (alle 24 begrippen die m dit onderzoek behandeld 
zijn, zijn afgevraagd in deze lijst). Vragenlijst 9 van de NCDN is 109 keer, voor 9 7 
verschillende plaatsen, ingevuld. 

DC: De vragenlijsten die oorspronkelijk door de Dialectencommissie der Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en nu door het Meertens-
Instituut worden verzonden (1931--). Van belang zijn vragenlijst 6 (1938 ; vragen 17-23 en 
26-30), vragenlijst 18 (1950; vragen 13a-c) en vragenlijst 50b (1975; vraag 6) 
ZND: De vragenlijsten van de Zuidnederlandse Dialectcentrale van de KU Leuven, uitgestuurd 
over Nederlandstalig België van 1922 tot 1958. Materiaal voor dit onderzoek is geput uit 
vragenlijst 1 a-m (van 1922; "leeuwerik", "mees" en "merel"), 1u (1924; vraag 160), 38 
(1942; vraag 48), 43 (1943; vragen 14-15) en B2 (een van de brochurelijsten die 
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gedurende een lange periode, van 1940 tot in de jaren '60, door Leuvense studenten werden 
ingevuld; vraag 307). 
SGl^· Vragenlijst uit 1914 van J. Schrijnen, J. van Ginneken en J. Verbeeten, o.m. verspreid in 
het oostelijk deel van Noord-Brabant. Hieruit zijn een aantal opgaven overgenomen bij de 
gevraagde begrippen "mees" en "musch". 
Wielewaal: Vlaamse enquête uit 1952 van een ornithologische vereniging met die naam. Er is 
geen bijbehorende vragenlijst overgeleverd. Deze enquête leverde materiaal voor alle 24 
begrippen op voor 46 Belgisch Brabantse plaatsen. 
G: Vragenlijsten van het Seminarie voor Vlaamse Dialektologie van de RU Gent, waarvan vraag 
5 van lijst 4 (1974) ook voor 11 Brabantse plaatsen een grasmusbenammg opleverde. 
Willems: Vragenlijst van de Leuvense hoogleraar P.HG. Willems, van 1885-1890 verspreid m 
o.m. Vlaams Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant. Opgenomen is een deel van de opgaven 
voor "mees". 
Roukens. Enquête van W. Roukens (vanaf 1923) waarvan een deel van het materiaal dat 
voortkomt uit de beantwoordingen van vraag 22 ("mus") uit lijst 14 is verzameld. 
Baader: Vragenlijsten van Th. Baader. Het Brabants materiaal blijkt zeer schaars; er is slechts 
één invulling voor Liessel. In lijst IX-X (1926) één opgave voor de nachtzwaluw, de tumfluiter 
en de koolmees en twee voor de heggenmus. 
Van Gerwen: Enquête die werd gehouden door A van Gen/ven in 1934 o.m. in oostelijk 
Noord-Brabant. Vragen 1 en 3 van lijst VI ("mus" en "merel") zijn van belang voor de 
materiaalverzameling t.b.v. dit onderzoek geweest. 
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Summary 

Lexical variation in a cognitive semantic approach. 
On the denomination of birds in southern Dutch dialects. 

Lexical variation in the field of folk naming of a number of birds is the subject matter of this 
thesis. It particularly concerns the heteronymy in the dialects of the southern Dutch 
language area, the various dialects of Flanders, Limburg and Brabant, whereas the Brabant 
dialects will assume a central position in this research. 

Theoretical framework 

The lexical variation in ethnozoological denomination is looked at, in the framework of this 
research, from a cognitive semantic perspective. This approach, that has its roots both in 
cognitive anthropology and psychology and in structuralist linguistics, is dealt with at length 
in chapter 2 of this research report. In cognitive linguistics the meaning of words is 
considered a combination of linguistic and encyclopaedic knowledge. Therefore, language is 
not an autonomous component in cognition, but a part of the conceptual module. 

But then it is of interest to not only examine the different word forms in dialects, but also 
have a close look at the underlying conceptual categories, constituting the meaning of 
words. When considering the organization of categories, prototype theory is central to 
cognitive semantics. This does not merely imply the organization of categories with regard to 
other categories, a phenomenon which occurs in networks in which categories may include 
each other in the manner of classes. The song thrush for example is, together with the mistle 
thrush, a member of the superordinate class of thrushes, that forms part of the 
superordinate category of birds, that, together with for example the fish, constitutes part of 
the superordinate category of animals. Besides such hierarchical structures, that make out 
the vertical line in the organization, categories have been internally arranged according to 
the principles of prototype theory. After all, phenomena may possess more or fewer features 
that speakers have assigned to a category, and thus will be more or less typical members of 
a category. A thrush for instance will sooner be a typical member of the category of birds 
than a penguin (that doesn't fly, doesn't build a nest and never visits a feeding place for 
birds) will. In this manner some subcategories are prototypical in respect of other 
subcategories in the horizontal line. 

Conceptual categorization, that is important in the domain of ethnozoology, consists of 
folk taxonomies, on which the classification of fauna by dialect speakers is based. Those 
taxonomies are called the ethnozoologic classification. The anthropologist Berlin (1992) 
developed a theory, from which a number of 'universal' principles for ethnobiological 
classification and nomenclature (i.e. the denomination of fauna beside scientific denomination 
and the underlying principles of denomination) originate. Basic level objects, the most salient 
categories, in Berlin's model are the categories on the level of birds and of thrushes, to stick 
to the example of the previous paragraph. Those levels are called ethnoclassis and 
ethnogenus in this thesis. There is still a possibility to specify further below the level of the 
ethnogeneric category, and those subcategories are called ethnospecies, for example the 
song thrush and the mistle thrush. Materializations of categories, such as thrushes as an 
instance of a generic category, are called taxa. 

Berlin's principles of nomenclature result in a division of animal names in: 
-simple primary names, such as thrush 
-complex primary names with the name of the superordinate category as determinatum, 

such as blackbird 
-complex primary names with a determinatum of some other kind, such as whitethroat or 

hedgesparrow 
-complex secondary names, such as song thrush or mistle thrush; the denomination motive 

of secondary names is a lexicalization of a salient feature of the subcategory in question. 
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Primary names are used to label ethnogenera and categories of the higher levels Secondary 
names will be awarded to taxa, occurring beneath the generic taxon (specifics and vanetals), 
but there may be exceptions Primary names are assigned to them when they take up a 
particular cultural position or when they are considered the prototype of a generic category 
In that case the primary name of such a prototypical taxon is the same as the name of the 
superordmate category In English starling is a telling example of a so-called 'autohyponym' 

Goal and design of the research 

In chapter 3 the goal and the design of the research will come up for discussion The 
following research questions have been tabulated 

-how can one account for the voluminous lexical variation (heteronymy) in a group of 
strongly related dialects9 

-which naming processes are available to a speaker when he wants to label a category'' 
-what is the relation between nomenclature and conceptual structure' 
-what do motives for denomination show of the conceptual structure of a category' 
-how far does ethnobiological classification correspond with scientific taxonomies'' 
-what is the range of those principles in the language community and in the language area? 

In the second section of this chapter the division into four steps of the design of the 
research will be explained 

At the end of this third chapter the framework in a language geographical sense, to which 
this research belongs, more precisely the dialect lexicography and -lexicology in the southern 
Dutch language area, is expounded on Then the method of collecting and processing dialect 
data is elucidated 

Bird names and their analysis 

Chapters 4, 5, 6, 7 and 8 firstly consist of a presentation of the research data, the Brabant 
folk names of 20 species of birds The lexical material is presented in the manner of an entry 
from the Dictionary of the Brabant Dialects, ι e as a complete enumeration of heteronyms 
from the Brabant dialect area Next, if possible, the etymology of the dialect words will be 
accounted for, so that the denomination motives of the folk names will become evident 

Secondly an analysis is mooted of the naming processes which, together with the 
components of the concepts, the various naming motives, have led to the heteronymy Just 
as different denomination motives will lead to heteronymy, e g tjaklijster ("fieldfare", 
because of the sound it makes) and winterlijster ("fieldfare", because this migratory bird only 
lives in our area in winter) in Brabant dialects, different morphological processes will also 
cause heteronymy, e g tjakker and tjaklijster (a nomen agentis-derivation next to a 
compound) On the basis of a division of the dialect data into different types of names, made 
at the beginning of chapter 2, will be calculated which naming processes are most frequent 

This part of the research in the third place consists of a quantitative analysis of the 
concept, as it emerges from the dialect words and their frequency I will check what features 
belong to the concept under discussion and which features are the most frequent ones, by a 
calculation of the relative frequency of the different naming motives 

Since the lexical material consists of questionnaires and entries from local and regional 
dictionaries and we have to deal with reflections of local systems, the patterns of the 
individually filled m questionnaires are exhibited additionally in order to compare local 
systems with the entries of the Dictionary of the Brabant Dialects 

In the fifth place we have a geographical extension of the research, consisting of the 
presentation of the Limburg and Flemish folk names of the same birds in order to draw a 
comparison with the Brabant dialect-material In doing so the validity of the patterns found is 
put to the test for the entire southern Dutch language area, so that the geographical range 
of the various active principles in ethnobiological nomenclature is determined Finally the 
standard Dutch names are compared to the dialect words 
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Discussion 

The discussion of the results takes place in chapter nine. The role of the official (standard 
Dutch) name in dialect data will be given heed. Subsequently a connection is made with the 
findings of the previous section, so that a relation can be made between conceptual 
structure and word-formation. On the one side preponderance (psychological weight of a 
prototype) of a subcategory with regard to other members of a category may lead to the 
assignment of primary Simplexes and secondary compounds with a specifier that names a 
salient deviating feature. On the other side restrictions have been imposed upon other types 
of naming processes: simple nomen agentis-derivations very often have the voice of the bird 
as their naming motive. 

Conclusion 

The conclusions drawn from this thesis can be found in the tenth chapter. The conclusions 
are subdivided on the ground of their subject matter, firstly nomenclature, secondly 
classification and thirdly conceptualization and categorization, just as the subdivision into 
these three subjects of the theoretical framework in chapter 2. 

Two general principles may account for the major naming processes (simple primary 
names, metaphors and complex secondary names): 

-The principle of membership: A simple primary name, that is the name of the 
superordmate generic category, is assigned to the prototype of that category 
(autohyponomy), a secondary name, a compound with that primary name as determmatum, 
is assigned to a peripheral member of the category. A deviating, thus salient, feature is 
usually mentioned in the specifier of such a compound. 

-The principle of similarity: A name of another known category, that shows a certain 
similarity with the category that is to be labelled, is assigned to that category. 
Names do not always fit in the division by Berlin (1992). Because apparently names can be 
more or less primary (not just primary ór secondary), a continuum has been proposed with 
secondary names, indicating ethnospecific categories, on one side and primary names, that 
label ethnogenera and their prototypes, on the other side In between these there is a 
transition area for names like koolmus (both "hedgesparrow, dunnock" and "great tit"), that 
sometimes denominate a subcategory and once in a while a category sui generis. 

Both sociologically and geographically speaking the system can be found throughout the 
whole research area (and also in standard Dutch). The patterns originating from the overall 
view of dialect words clearly show a coherent entirety of southern Dutch dialects. The 
prototypes of ethnogeneric categories are the same everywhere and the denomination 
motives correspond in outline. Ethnobiological nomenclature is not only understandable to 
experts, but also to laymen; although they may not know all the specific folk names, the 
meaning of their majority can be derived by means of the system. 

Ethnobiological classification on the whole corresponds with the division of bird species in 
biological science. An exception is for example the swift {gierzwaluw in Dutch), that is 
considered a kind of swallow in folk taxonomies, but has no more genetical relations to 
swallows than chickens have. 

Popular etymology may sometimes obscure the conceptual categorization. Metaphor, too, 
may sometimes give the wrong impression of conceptual categorization. 

In section 10.4 the significance of the thesis for lexicography will come up for discussion. 
This research is not only of interest because it contributes to the etymology of bird names, 
but also, and mainly, because it sheds light on the manner in which concepts are composed. 

Chapter 10 is concluded with a number of suggestions for further research. An analysis of 
the preponderance in the vertical line could imply an interesting extension of this research 
within the cognitive linguistic framework. The research in question emphasizes the 
heteronymy that occurs in specific categories, due to which the organization of categories in 
the horizontal line has demanded attention. 
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