
4 

 

“Let’s talk Turkey” 
(by Urkey Turk) 

Did you know that: 
 at times there is very  
little space for all the  
beautiful stories behind 
bird names, and especially the origin of 
how these names came about. 

Woudaapje óf Wouwaapje? 
 

  Toe my vriend Adri de Groot vir my on-
langs ’n foto van ’n Woudapie stuur wat 
hy daar in Nederland afgeneem het, het ek 
nie geweet dat hierdie voël se naam soveel 
besprekings in die geskiedenis het oor die 
regte volksnaam nie, en ook so ’n interes-
sante etimologiese agtergrond het nie! 
  U ken my al as ’n snuffelaar. Ek span 
toe my snuffeltalent in en gryp na die  
voëlboeke en woordeboeke. Ek begin by 
Roberts volume 1 van 1940. Daarin kry ek  
twee “ape” naamlik die Woudapie (Ixobry-
chus minutus) en die Afrikaanse-woudapie 
(Ixobrychus payesi). Vanaf Roberts volume 
2 van 1957 het laasgenoemde “apie” weg-
geval. Die outydse naam Woudapie het bly 
bestaan tot en met Roberts volume 4 

waarna Woudapie as alternatiewe naam 
bygevoeg is in Roberts 5 en 6 tot die naam 
Kleinrietreier. In die Roberts Voëlgids van 
2009 word slegs die naam Kleinrietreier 
gebruik en het die naam Woudapie van 
die toneel verdwyn. Wat ’n sotlike idee om 
hierdie eg Afrikaanse voëlnaam te skraap!! 
  Die naam Woudapie is ’n Afrikaanse kul-
tuurerfeniswoord wat deur ’n sotlike daad 
van weglating deur Afrikaanssprekende 
mens(e) gepleeg is! Al ons voëlname het 
hul oorsprong uit hoofsaaklik Nederland, 
Frankryk en Portugal. Die oorsese natuur-
kundiges van toenterjare het hier aan die 
suidpunt van Afrika hul ondekkersreise 
kom doen en daarmee saam hul oorsese 
voëlname aan ons oorgedra. Francois Le-
vaillant kan as voorbeeld hiervan dien. 
  Juweeltjies van Nederlandse voëlname is 
inter alia die volgende: 
   Woudaapje ~ Roerdomp ~ Jan van Gent 
~ Fuut ~ Knoet ~ Tapuit ~ Grasmeerle ~ 
Tuinfluiter ~ Spotvogel ~ Grutto ~ De 
Rosse Grutto ~ Hop ~ Witgatje ~ Kluit ~ 
Het Paapje ~ Roodehals franjepoot ~ 

Rosse franjepoot ~ Tureluur ~ Kemphaan. 
  Hierdie artikel gaan oor die Woudapie en 
die uitleg van sy geskiedenis. Die oudste 
optekening van die voëlnaam Woudaapje 
is in 1763. Die wetenskaplike naam Ixo-
brychus minutus beteken uit die Grieks 
‘rietagtige plant’ en minutus beteken 
‘klein’. Dus ‘woud’ is die riet waarin 
hierdie voël voorkom en ‘aapje’ is bygevoeg 

(woudaapje-vervolg: fotos op bladsy 2) 
 

weens die handige manier van hoe hier-
die voël aan die riete kan vasklou. 
  In die literatuur word ook beweer dat sy 
roepnaam aanvanklik ‘Wouwaapje’ was 
weens die geroep van die voël wat soos ’n 
aanhoudende blaf ‘wouw, wouw, wouw’ 
klink. So het ook die Nederlandse volks-
name  “blafhond”, “Waffer”, “Woffer” en 
“Vleethond” ontstaan. Die ontstaan van 

die samestelling van die naam “Wouw” + 
“aapje” word eers in 1921 aangetref wat 
dan sou aandui dat hierdie naam eers 
baie later ontstaan het as die noemnaam 
“woudaapje”. Die Woordenboek der Neder-
landsche taal (WNT) omskryf woudaapje 
as: Kleine soort roerdomp, ook wel kleine 
butoor, houtbutoortje, woudhopje, of wof-
fer genoemd (woud = hout). 
H.Blok noem ook ‘Dwergroerdomp’. 
  Sestig jaar ná die ontstaan van die naam  
woudaapje het ’n ander noemnaam 
woudhopje (in die naamlys deur van Ben-
net en Van Olivier in 1822) na vore gekom 
na aanleiding van die wyse waarop die 
voël deur die riete voortbeweeg. 
  Meeste vogelaars in Nederland is dit 
eens met dr. Jac.P. Thijse(1912) wat in sy 
boek Het Vogelboekje die volgende argu-
ment gegee het “ ‘t geluid dat ze maken-
.....lijkt wel wat op dat van den Roerdomp, 
maar is veel korter en zachter (“wouw, 
wouw”)”. Ook Dupont(1943) verdedig hier-

die stelling soos volg “Verscheidene roep-
geluiden werden aangemerkt: “wroe”, 
“rroe”, “moer”, “gait”, “aark”, “wouw-
wouw”. 
  Klaas Eigenhuis spandeer een-en-half 
bladsy aan die naam Woudaapje. 
  Of hierdie klein reiertjie nou ‘wouw’ of 
‘nie-wouw’ nie, by my sal sy outydse 
naam altyd Woudapie heet!! 
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Verjaardae in Julie 2013  
  Die onderstaande lede word alle seën en 
voorspoed toegewens met die herdenking 
van sy geboortedag. Let op die vier “dub-
beldoorverjaardae” wat ons in Julie het 
nadat ons ’n baie stil Junie beleef het. 
7   Julie  Joke van Dijk; Elsie Kruger 
10 Julie   Hantie van der Walt 
12 Julie  Frans Breitenbach; Rosa Ludik 
16 Julie   Magdaleen Greyvenstein 
19 Julie  Charl van der Merwe; Cora Nel 
26 Julie  Willie Pienaar; Maureen Oost- 
               huizen. 

JAARPROGRAM 
(Elsje van Rhyn) 

    Die Bestuursvergadering sal op 2 Julie 
2013 by Ellie van Rhyn se huis om 14:30 
plaasvind. Neem kennis dat die Algemene-
vergadering op 3 Augustus 2013  sal 
plaasvind en nie 10 Augustus nie. Dit 
gaan gepaard met ’n voëlkyk vroeg in die 
oggend en daarna vind die vergadering 
plaas. Daar sal weer lekker gebraai word, 
so bring julle parmantige stukkie vleis en 
wors saam, asook jul eetgerei, drinkgoed 
en stoele vir ’n lekker winterkuiertjie 
waartydens ons op ’n badinerende toon 
met mekaar kan korswel. 
  Nuwe lede wat wil aansluit kan dit nou 
doen teen die helfte van die jaarlikse fooi 
van R60, d.w.s. die ledegelde is dan R30. 
  Lede word daaraan herinner dat die uit-
stappies om 08:00 vanaf Gholfpark begin. 
Die rede is dat die winter op hande is en 
ons voëlvrinne staan ook eers later op, 
nes die spesie Homo sapiens. 
  Die uitstappies vir Julie is na 
Zwartkloof, die plaas van Cora en Willie 
Booysen, op 13 Julie en na André de 
Leeuw se plaas daar naby Die Oog op 25 
Julie.  

FB-eye (groen-oog Spy van die VSA) en 
oom SP-eye (rooi-oog Spy van die USSR)  
het verneem dat ge-kôk en ge-kôrswel 
rondom die braaivleisvuur 
op ’n ge-kêkkel kan uitloop. 

Na Zdarovje ou grote. 

WAARNEMINGS: UITSTAPPIES 

 

  Tydens die uitstappie van 
30 Mei na Lekkerbreek het 
ons 53 spesies getel. Koos 
Claassens het die tjokkie 
gewen en alles opgeëet, alles! 

Oor die jare is dit nou al die vierde keer 
wat ons hierdie plaas besoek en elke keer 
is die telling so in die vyftigs. 

Tydens die uitstappie van 8 Junie na Vy-
geboom, die plaas van André van Dijk, 
het ons 28 spesies getel. Die tjokkie, wat 
terloops ’n “gedaante-wisseling” onder-
gaan het van Chompie na Flake, is gewen 
deur Louiza Frohlich. Veels geluk Louiza, 
mag die wen van hierdie Flake jou moti-
veer om jou verblyf, hier by ons voëlklub, 
vir jou nog baie vreugde bring. 

  Die resultaat van die besoek op 27 Ju-
nie na Weltevreden, die plaas van Susan 
Geyser, het 80/83 spesies opgelewer. Die 
wenner van die “Tex tjokkelade-trofeë” 
was Erica van der Merwe gewees. Dit is 
dan ook Erica wat vernuwing ingebring 
het met die aankoop van die “tjoklits-tro-
feës” vir die wenners. Die Baie mooi vo-
ëlspesies wat gesien was is die Mahem, 
twee Reuse Reiers, twee Grootkoningriet-
hane. Hierdie Mahem kuier nou al etlike 
jare hier op Susan se plaas. Daar was 
heelwat watervoëls op die damme en dit 
voorwaar ’n baie lekker uitstappie gewees. 

Lief en Leed 
 

  Ons innige simpatie gaan 
aan Louisa Fourie met die 

afsterwe van haar suster. Frans Breiten-
bach en Louis Cronje herstel ook goed. 
Ons het ook verneem dat Saartjie Kidson 
’n erge bronchitis opgedoen het maar tans 
ook goed herstel. Ons bede is vir julle 
almal in hierdie moeilike tyd. Sterkte! 
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Die gekôk van die korrabek 
  

  Nog ’n baie bekende geroep in die bos-
veld is dié van die neushoringvoël(s). Die 
twee algemenes is die Geelbek-, en Rooi-
bekneushoringvoël. Die Grysneushoring-
voël het eerder ’n ge-pie-pie-piepiepieu. 
  Tussen hierdie drie neushoringvoëls het 
hulle 68 verskillende kontreiname. Ek 
gaan slegs ’n paar van hulle noem wat 
baie mooi en beskrywend is. Uit die kon-
treiname sal die leser self kan aflei hoe-
kom sekere kontreimense sulke name vir 
die neushoringvoël gegee het. 
  Die WAT beskryf die boskraai soos volg: 
“boskraai s.nw. Enigeen van ongeveer 
nege verskillende soorte neushoringvoëls 
[fam. Bucerotidae], wat in die bosryke dele 
van S.A. voorkom, van insekte en/of wilde 
vrugte lewe, hulle neste in gate in boom-
stamme maak en, met uitsondering van 
die bromvoël, die wyfie daarin toegepleis-
ter hou totdat die eiers uitgebroei is.” 
Vandaar dan ook die naam modderkraai. 
  Onder die voëlnaam se agtervoegsel van  
–kraai kry ons die volgende name: 
boskraai ~ bosveldkraai ~ borskraai ~ wit-
borskraai ~ geelbekboskraai ~ houtkap-
perkraai ~ kalaharikraai ~ modderkraai, 
en dan bleekboskraai en grysboskraai vir 
die Grysneushoringvoël. 
  Die name: jodepapegaai ~ jood en jode-
voël is weens die voël se lang krom bek. 
  Daar is ook baie ander koddige name 
wat ek nie weet hoekom die mense in die 
kontreie dit so genoem het nie. Ek gee ’n 
lys van sulke name soos volg: 
   broekoptrek ~ flipsteyn ~ jankühn ~ 
kiba ~kiewa ~ mariba ~ maruba ~ ma-
toetawê ~slapdaai(e)l ~ slapgat ~ slapwil-
lem ~ slegvoël ~ spekvoël ~ vaalbos. 
  Die name soos: kok-kok ~ kôkôk ~ ghô-
ghôgh ~ kokkokvoël ~ korra ~ korrabek ~ 
korkorra ~ kôkô ~ korkorro ~ korrô ~ koru 
~ makorkor ~mokôrôbek is almal moont-
lik afskomstig uit die klanknabootsende 
geluid wat die neushoringvoëls maak. 
  Ongeag die neushoringvoëls se verskil-
lende name is sy ge-kôk-kôk-kôk-kôk-kôk 
’n baie bekende geroep in die boswêreld. 
Dit laat mens sommer tuis voel as jy in 
die veld loop en hulle kondig hul teen-
woordig aan met hierdie ge-kôkkery. 

Gevlekte Lyster 
 

  In die nuusbrief van April 2013 was daar 
’n artikel oor hierdie lyster gewees. Hier 
volg kontreiname van hierdie lyster: 
  Gevlekte Lyster (Psophocichla lisitsirupa). 
bekend as die bontlyster ~ kameelvoëltjie 
~ lyster of skillerborslyster. Ek wil eintlik 
oor die name ‘bontlyster’ en ‘skillerbors-
lyster’ praat. 
  As ek vreemde name van voëls wil na-
vors, gryp ek baie gou my voëlboeke en 
ook my woordeboeke, veral my WAT 
(Woordeboek van die Afrikaanse Taal) en 
my Van Dale (Nederlandse woordeboek). 
Daarin vind ek soms my antwoorde. In 
hierdie geval kry ek in die boek Afri-
kaanse Etimologieë van Boshoff en Niena-
ber die woord “skilderbont” en word 
beskryf as gestippel of gevlek, of dit kan ’n 
kompositum wees van ‘bont’ en ‘skilder’. 
Dit word ook gesê dat dit ’n volksetimolo-
gie vervorming uit die Nederlandse woord  
scill(le)de  wat onder andere in Wes-

Vlaams as schillebont (of scilderbont) voor-
kom, beskou kan word. 
  Omdat die Gevlekte Lyster sulke bontag-
tige ‘vlekke’ of ‘stippels’ op sy bors het, 
maak die name ‘bontlyster’ of ‘skillerbors-
lyster’ dus vir my baie sin en verklaar dit 
hierdie kontreiname. 
  Uit die wetenskaplike genusnaam Psoph-
ocichla  is die uitleg in Grieks: psophos = 
geraas, en kikhlë = lyster. In die boek Ne-
derlandse Vogelnamen deur Klaas Eigen-
huis bl. 330 word ‘lijster’ verklaar uit die 
Griekse woord ligus wat ‘luid klinken’  

beteken, dus ‘luid 
klinkend’ of 

‘huppelende’ vo-
gel.  
  Enige Lyster 
toon juis hierdie 
twee eienskappe 
van luidklinkend 
asook huppelend.    
  Die naam ‘ka-
meelvoëltjie’ 
moontlik a.g.v. sy 
kolle nes dié van 
’n kameelperd se 
kolle? 


