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INLEIDING

De naam Blauwvoet duikt in de geschiedenis en bij vogelkenners her en der op. Het is een 
vogel waaraan heldhaftige krachten worden toegedicht. Op het einde van de 19de eeuw 
werd hij een symbool voor de Vlaamsgezinde studenten. De soort is echter in geen enkele 
vogelgids terug te vinden. Is het een fantasievogel, zoals de Fenix uit de Griekse mytho-
logie? Voor welke soort vogel is de Blauwvoet dan de historisch verantwoorde naam? 

Olivier Dochy gebruikte die vraag voor de vogelquiz op de Belgische Vogeldag 2014 in 
Antwerpen. Walter Deconinck hielp met opzoekingswerk naar de meest aanvaardbare 
betekenis van de naam Blauwvoet. De auteurs botsten daarbij op meningen van historici 
en taalkundigen die weinig van vogels kenden of van biologen die een zekere “dichter-
lijke vrijheid” over het hoofd zagen. Uiteindelijk werden in het verleden een hele reeks 
vogelsoorten Blauwvoet genoemd. Toch is er één soort die wel het meeste recht heeft op 
de naam. 

Voor een biologieleerkracht kan de zoektocht naar de betekenis van de naam Blauwvoet 
interessant zijn, want wat kan hij of zij antwoorden als een van de leerlingen vraagt wel-
ke vogel wordt uitgebeeld op het standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselare? En 
welke vogel staat er soms in reliëf op het grafmonument van soldaten die sneuvelden in 
de Eerste Wereldoorlog? Om op deze vragen een antwoord te vinden leidde een uitvoerig 
opzoekingswerk tot een intrigerend verhaal vol wetenswaardigheden over vissers, volks-
opstanden, Reinaert de Vos, valken, valkeniers, meeuwen met klauwen en de invloed van 
het weer op de vogeltrek. 

Tussen haakjes: niemand van de vogelkenners aanwezig op de Vogeldag van 2014 kende 
een juist antwoord op de quizvraag…
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De Blauwvoet als symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd

Op sommige studentenvergaderingen en zangfeesten wordt nog altijd het lied “De Blauw-
voet” gezongen, ook genoemd “Het Lied der Vlaamsche Zonen”. Het lied bevat de be-
kende uitroep “Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!”. Tot zover wat de meeste vogelken-
ners over de Blauwvoet weten. 

De tekst van het lied werd in 1875 geschreven door de Roeselaarse studentenleider Al-
brecht Rodenbach (1856-1880). Rodenbach lag daarmee aan de oorsprong van de Blauw-
voeterij, de naam voor de katholieke Vlaamsgezinde studentenbeweging die opkwam 
tegen het toen alomtegenwoordige Frans als verplichte voertaal in scholen, administratie, 
gerecht, enzovoort (Vanlandschoot, 2002). 

In publicaties van de studenten werd nog tot lang na Rodenbach de Blauwvoet afgebeeld 
als een gestileerde zeevogel met meeuwachtige trekken en opengespreide vleugels. Het 
was er bij de kunstenaars niet om te doen om een correcte afbeelding van een vogelsoort 
te geven, zolang de vogel er maar als een zeevogel uitzag (Viaene, 1960). Soms was de 
vogel zwart, soms was hij wit. In elk geval moest het een symbool zijn voor een rebelle-
rende beweging. Stormen trotseren staat dan natuurlijk goed. Waarom nu net een Blauw-
voet die rol toebedeeld kreeg, komt zo dadelijk aan bod.

Standbeeld van Albrecht Rodenbach  
met een Blauwvoet in zijn hand op  
het De Coninckplein in Roeselare  
(foto: Olivier Dochy).

 
De naam Blauwvoet komt overigens niet voor in vogelgidsen. Het is ook geen ruim bekende 
volksnaam voor één of andere soort. In het oosten van de Grote Oceaan en rond de Galapagos-
eilanden komt evenwel een goede kandidaat voor, namelijk de van documentaires welbekende 
Blauwvoetgent (Sula nebouxii), die mooi blauwgekleurde poten heeft. Die komt echter nooit 
tot in Europa en kan dus niet als de oorspronkelijke inspiratiebron weerhouden worden. Edgard 
Kesteloot (1960) waagde zich als eerste deskundige ornitholoog aan een onderbouwde rede-
nering. Hij kwam uit bij de Jan-van-gent (Morus bassanus) als de meest plausibele soort die 
overeenkomt met de Blauwvoet. Maar daar zijn wij niet helemaal mee akkoord.
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De Blauwvoeten, stoutmoedige kerels van Veurne-Ambacht

Richard Blauvoet is een naam die op een akte uit 1138, afkomstig uit de buurt van Veurne, 
opgenomen staat. Dit is de oudst gekende vermelding van Blau(w)voet. Men vermoedt 
dat die naam van een vogel komt (Viaene, 1960). De Brugse baron Kervyn de Lettenhove 
publiceerde in 1847 een standaardwerk over de geschiedenis van Vlaanderen. Er staat 
daarin te lezen dat er in de 12de en 13de eeuw in de Westhoek, meer bepaald in de streek 
van Veurne-Ambacht, twisten waren tussen twee volksgroepen: de Blauwvoeten en de 
Isengrims. De Blauwvoeten waren zeelui en kustbewoners, de Isengrims behoorden eer-
der tot de Franse bourgeoisie en leefden meer landinwaarts. 

Hoe de naam Blauwvoet (of Blavot, Blavotins) voor die kustbewoners ontstaan is, blijft 
onbekend. Was het een scheldnaam voor gewelddadige kerels of piraten? Of werden ze 
neerbuigend zo genoemd omdat ze blauwe voeten hadden van de kou, van in de schorre-
modder te ploeteren, van textiel te kleuren of van wat dan ook? Als ze zichzelf zo noem-
den, zat er ongetwijfeld iets meer heldhaftigs achter. Een aanwijzing hiertoe staat in het 
werk van Kervyn de Lettenhove te lezen:

Il [Herbert de Furnes] apparaît dans l’histoire comme le chef des hommes de race 
saxonne qui ne se sont jamais courbés sous le joug. On leur donnait le surnom 
populaire de Blauvoets, non-seulement dans le pays de Furnes, mais sur tout le 
rivage de la Flandre, en Zélande et en Hollande. Ce nom désignait, suivant les 
uns, des éperviers de mer, allusion énergique à leur ancienne vie de pirates.

Vertaling:

Hij [Herbert van Veurne] verschijnt in de geschiedenis als de leider van de man-
nen van het Saksische ras die zich nooit lieten onderwerpen. Men gaf hen de po-
pulaire bijnaam van Blauwvoeten, niet alleen in de streek van Veurne, maar ook in 
alle kustgebieden van Vlaanderen, Zeeland en Holland. Volgens sommigen wees 
die naam op een soort sperwer van de zee, waarmee dan op een energieke manier 
wordt verwezen naar hun vroegere piratenbestaan.

De “épervier de mer” wijst dus op een soort sperwer – of meer in het algemeen een “roof-
vogel” – maar dan wel een soort die volgens de auteur en de overlevering dicht bij de zee 
leeft en net als de Blauwvoeten van de Veurnse clan het stoutmoedige leven van piraten 
leidt. In die tijd werden door de gewone man wellicht alle roofvogels met haaksnavels 
en klauwen “épervier” genoemd, dus alle roofvogels, zoals “hawk” in het Amerikaanse 
Engels, maar wel geen meeuwen of Jan-van-genten.

De Blauwvoet van Conscience en Rodenbach

Albrecht Rodenbach heeft de uitroep “Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!” niet zelf 
uitgevonden. Hij ontleende die aan de in 1871 verschenen roman “De Kerels van Vlaan-
deren” van Hendrik Conscience (1812-1883). Dat was een verhaal over de Kerels, trotse 
zeelieden en kustbewoners. Jawel, dit zijn de Blauwvoeten van Kervyn de Lettenhove. Ze 
kwamen in opstand tegen de Isengrims, de bourgeoisie. Het verhaal speelt zich af in de 
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14de eeuw. In het boek van Conscience is de naam Blauwvoet prominent aanwezig. Het 
is er zowel de aanduiding van een volksgroep als van een soort vogel en hij is uiteraard 
aanwezig in de uitroep “Vliegt de Blauwvoet?” die met het wachtwoord “Storm op zee!” 
beantwoord moest worden aan de poorten van een versterkte vesting van de Kerels. 

Al in het eerste hoofdstuk van “De Kerels van Vlaanderen” staat welke vogel de Blauw-
voet is. De ridderdochter Dakerlia vaart samen met haar vader met een boot van Witzand 
(nu de kustplaats Wissant in Frankrijk) naar Sandeshove (nu Nieuwpoort). Zij doet haar 
verhaal tegenover haar vriendin Witta, en vertelt hoe zij tijdens die boottocht een vogel 
“met blauwe beenen” zag die volgens Conscience een Blauwvoet is: 

Den vijfden dag na onze aankomst te Witzand, met eenen zachten, gunstigen wind, 
staken wij des morgens in zee. Het was helder weder en, ofschoon zeer verre van 
de kust, konden wij de zandduinen langs het strand in de zon zien schitteren. (...). 
Daar  [ter hoogte van Calais] viel, nevens ons schip, een groote vogel uit de lucht, 
die duikelde en met eenen visch in den snavel opwaarts steeg. Deze vogel was een 
zee-arend en had blauwe beenen. Mijn vader zeide mij ter dier gelegenheid dat de 
Kerels van de zeekust, om te betuigen dat zij stoute en behendige stuurlieden zijn, 
zich zelven Blauwvoeten noemen, dit wil zeggen: arenden der zee. Daarvan komt 
het, Witta, dat onze vijanden alle Kerels dien naam als een spotwoord toewerpen.

En dan beschrijft Dakerlia de geweldige storm die losbrak, kort na het verschijnen van de 
vogel, en het schip met ondergang bedreigde.

In een voetnoot vermeldt Conscience over de Blauwvoet het volgende:

Bij Johannes leunis, Synopsis der drei Naturreiche, t. I, p. 81, wordt deze vogel dus 
opgegeven: Pandion Haliaetos. L. Flussadler. Fischaar, Entenstosser... beine blau.

Visarend (Pandion haliaetus). Op de inzet zijn de blauwgrijze poten te zien.
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Met deze voetnoot wordt door Conscience heel nadrukkelijk aangegeven welke vogel hij 
met de Blauwvoet bedoelt, nl. de Visarend Pandion haliaetus. In de tekst krijgt de vogel 
verkeerdelijk de Nederlandse naam Zeearend, want dat is natuurlijk een andere vogel-
soort, nl. Haliaeetus albicilla. De Zeearend heeft trouwens in alle levensfasen duidelijk 
gele poten en valt dus onmiddellijk af als kandidaat voor de naam Blauwvoet.

In “Synopsis der Naturgeschichte des Tierreichs” (Tweede uitgave, Hannover, 1860), een 
ander werk van Johannes Leunis, vinden we over de Visarend:

Pandion haliaetos L. Flussadler. Fischaar, Entenstosser, Blaufuss, Weissbauch 
[…] Wachshaut und die wenig befiederten Beine blau […] in Deutschland häufig 
an Gewassern und den Fischereien schädlich. 

Vertaling:

Pandion haliaetos L. Rivierarend. Visarend. Eendendoder. Blauwvoet. Witbuik 
[…] Washuid en de van weinig veren voorziene blauwe benen […] komt in Duits-
land dikwijls voor bij plassen en rivieren, schadelijk voor de viskweek. 

Van “Synopsis der Thierkunde”, ook een boek van Johannes Leunis, kon alleen de derde 
uitgave uit 1883, dus na het verschijnen van “De Kerels van Vlaanderen”, geraadpleegd 
worden. Maar Conscience had misschien wel een vroegere uitgave van dit werk gezien. 
Daarin staat over de Visarend:

Pandion haliaetus Cuv. Fischadler. Flussadler. […] Wachshaut und Fuss bleiblau. 
[…] häufig an Gewässern; nimmt seine aus Fischen bestehende Beute stosstau-
chend aus dem Wasser.

Vertaling:

Pandion haliaetus Cuv. Visarend. Rivierarend. […] Washuid en voeten loodblauw. 
[…] dikwijls bij meren, plassen en rivieren; duikt met een stoot in het water om zo 
[met de klauwen] een vis als buit te grijpen. 

Kleurprent van de Visarend (Pandion haliaetus)  
waarop de kunstenaar heel duidelijk  

de poten en de voeten blauw gekleurd heeft,  
zoals hij dat wellicht geobserveerd had. 
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Zo erg blauw zijn de poten van de Visarend nu ook weer niet. Dankzij het internet kun je 
honderden foto’s van Visarenden raadplegen en er zijn er heel wat bij met vleeskleurige 
of lichtgrijze tot zelfs gelige of geelvuile poten. Op geschilderde afbeeldingen zijn ze 
vaker blauwgrijs. Hoe dan ook is blauwgrijs toch de overheersende kleur van de poten.

Conscience is dus voor zijn boek “De Kerels van Vlaanderen” op zoek gegaan naar een 
vogel die model kon staan voor de sterke en moedige Kerels van Vlaanderen. Hij kende 
het boek van Kervyn de Lettenhove met de beschrijving van de strijd tussen de Blauw-
voeten en de Isengrims. Hij had ook gelezen dat die auteur de naam Blauwvoet voor de 
nogal strijdvaardige volksgroep afgeleid had van een soort roofvogel, die zich heel stout-
moedig gedroeg. Kende Conscience de Visarend uit eigen ervaring? Dat is niet zeker. 
Wel is zeker dat hij een natuurliefhebber was, toegang had tot allerlei bibliotheken en 
het Duitse boek over dieren van Leunis raadpleegde. Hij schreef trouwens zelf ook een 
natuurboek, nl. “Eenige bladzyden uit het Boek der Natuer” (1846). En Conscience vond 
in een boek van Leunis wat hij zocht: een roofvogel met blauwe poten die in de ogen van 
een vissersvolk net zo stoutmoedig is als de Kerels of Blauwvoeten: de Visarend.

Misschien kende Conscience ook het werk van Comte de Buffon (1707-1788) uit de 18de 
eeuw, waarin de beschrijving van de Visarend als volgt begint: “Le Balbuzard [Franse 
naam voor de Visarend] est l’oiseau que nos Nomenclateurs appellent Aigle de mer.” 
Daarmee volgde Conscience eventueel wat in de bekende Franse natuurencyclopedie van 
Buffon stond en nam hij gewoon de naam Zeearend – “Aigle de mer” – over voor de vo-
gel die nu Visarend heet. 

We zien ook even door de vingers dat Conscience meldt dat de arend de vis in de snavel 
nam bij het opstijgen. Dat doen Visarenden nooit (Bauer & Glutz von Blotzheim, 1987). Ze 
nemen de vis in de poten, meestal in één poot, en houden hem vast met de kop naar voor. 

Een Visarend heeft bij een stootduik
met zijn klauwen een vis gegrepen.
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De Griekse wijsgeer Aristoteles (384 v.Chr.-322 v.Chr.) beschreef al in 350 v.Chr. een in 
zee vissende arend in zijn “Geschiedenis van de dieren” (Arnott, 2007). Hij schreef zelfs 
dat de Visarend aan één poot zwemvliezen had om te kunnen zwemmen terwijl hij een vis 
hield in zijn andere poot. Tot diep in de 18de eeuw schreven auteurs die fout van elkaar 
over.

Storm op zee!

Albrecht Rodenbach heeft Conscience’s boek “De Kerels van Vlaanderen” zeker gelezen. 
Daarin wordt verhaald hoe sommige aanhangers van de Blauwvoeten leven in een groot 
gebouw, dat met een muur en een gracht omringd is. Om het gebouw van Burchard, een 
welgestelde Blauwvoet, binnen te raken moet aan de toegangspoort op de vraag “Vliegt 
de Blauwvoet?” geantwoord worden met het wachtwoord “Storm op zee!”. Een citaat uit 
het boek:

Hij [Blauwvoet Burchard] stapte hen vooruit en bracht hen door eenen afgelegen 
weg aan zijn landgoed, dat wel geen eigenlijke burcht was, doch waarvan het 
voorname gebouw eveneens met eenen hoogen muur en met eene diepe gracht 
was omsloten.

Gansch alleen begaf hij zich over de brug tot bij de poort, en klopte daar op der 
Kerlen wijze, dit is te zeggen twee slagen en dan, na eene rust, nog een derden, 
hard en kort.

“Vliegt de Blauwvoet?” vroeg eene stem van binnen.

“Storm op zee!” antwoordde Burchard. “Doe open, Alijn [een poortwachter], ik 
ben het.”

Als 19-jarige schreef Rodenbach in 1875 de tekst van het lied “De Blauwvoet”, met in 
de laatste zin van het refrein de later in de studentenbeweging bekend geworden uitroep: 
“Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!”:

 Ei! Het lied der vlaamsche zonen,

 met zijn wilde noordertonen,

 met het oude vlaamsch Hoezee:

 Vliegt de Blauwvoet - storm op zee!
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Gedenkteken aan de ingang van het  
Klein Seminarie Roeselare, waar  
Rodenbach school liep, met de tekst  
van het Blauwvoetlied  
(foto: Olivier Dochy).

Dat Rodenbach met de Blauwvoet de Visarend van Conscience bedoelde is zeker. Hij ver-
taalde het Blauwvoetlied zelf in het Frans en daar werd “Vliegt de Blauwvoet! Storm op 
zee!” vertaald door “L’aigle vole! – l’Onde bruit.” (letterlijke terugvertaling: “De arend 
vliegt! - De golven ruisen.”). 

De “arend” wordt veel gebruikt in de heroïsche beeldentaal om macht en kracht uit te stra-
len, wat ongetwijfeld naar de wens van Rodenbach overeenkomt met het stoutmoedige 
karakter van de kreet. Rodenbach noemde zichzelf ook wel eens Blauwvoeter. 

Uit de strijdkreet in het lied van Rodenbach is de Blauwvoeterij als naam voor de Vlaams-
gezinde studentenbeweging ontstaan. De verbinding met “Storm op zee!” is enkel aan 
de fantasie van de schrijver Conscience toe te schrijven, een goed en stevig klinkend 
wachtwoord dat hij “uitvond”. Dat werd snel vergeten toen het lied bekender werd dan 
het boek, en men stelde de Blauwvoet nadien steevast als “een zeevogel” voor met een 
meeuwachtig uiterlijk, die de grootste stormen kan trotseren. Zo vinden we dit toch terug 
in het standbeeld van Rodenbach in Roeselare, en, zoals we verder zullen zien, op ge-
denktekens zoals de Heldenhuldezerken uit de Eerste Wereldoorlog en in allerlei illustra-
ties. De Visarend als de oorspronkelijke Blauwvoet raakte compleet uit beeld.

De Visarend, een zeevogel?

Velen zullen de wenkbrauwen fronsen bij het idee van een Visarend die in zee duikt. Dit 
is nochtans helemaal niet uitzonderlijk. De kusten van de Verenigde Staten, op Corsica, 
langs de Rode Zee en Oceanië zijn streken waar het zelfs een uitgesproken kustvogel is. 
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En ook bij ons wordt zout water niet geschuwd. Een rondvraag aan het publiek van vo-
gelkenners op de Belgische Vogeldag 2014 in Antwerpen leverde getuigenissen op van 
vissende Visarenden in de voorhaven van Zeebrugge, het Boudewijnkanaal en de Wester-
schelde. In september 2014 verbleven twee Visarenden een tijdje in het Zwin die er visten 
in de Zwingeul en andere zoute plassen (persoonlijke mededeling Leo Declercq). 

De Griekse natuurkenner Aristoteles gebruikte de benaming “Haliaëtos” al in 350 v.Chr. 
voor een in zee vissende arend in zijn “Geschiedenis van de dieren” (Arnott, 2007). In 
de naam zit het Griekse “halos” voor “zilt” of “zout” en “aëtos” voor “arend” of “grote 
roofvogel”. Vroege auteurs in de 18de eeuw vonden het onduidelijk of Aristoteles de Vis-
arend dan wel de Zeearend bedoelde. Mogelijk beide, maar de Zeearend (nu Haliaeetus 
albicilla) past toch een stuk beter bij Aristoteles’ beschrijving. In elk geval ging het over 
een arend die in zee viste, iets wat langs de Griekse kusten toen mogelijk een gewoon 
verschijnsel was, zowel voor de Visarend als voor de Zeearend.

Conscience beschreef dat een grote vogel, waarvan we nu weten dat hij de Visarend be-
doelde, in zee viste. Het is waarschijnlijk dat die beschrijving aan de verbeelding van de 
schrijver ontsproten is. Het is wel mogelijk dat een doortrekkende, eventueel Schotse, 
Visarend ter hoogte van Calais op een rustige dag een vis uit zee te pakken kreeg. En 
dat zo’n plonsduik van grote hoogte indruk maakte op vissers ligt voor de hand. Zelfs 
een vogelkijker die dit schouwspel voor de honderdste keer ziet, zal niet wegkijken! De 
stevige snavel en vooral de blauwgrijze klauwen zullen nog meer indruk maken. Dat vis-
sers die klauwen wel eens van nabij te zien kregen, zou ons niet verwonderen, want ze 
zullen zeker geprobeerd hebben zo’n “concurrent” te doden. De combinatie van actief vis 
vangen door spectaculaire stootduiken, en het beschikken over stoere “wapens” maakt 
het erg aannemelijk dat geharde vissers zich met zo’n vogel wilden vereenzelvigen. Dat 
een Visarend wel eens kan verdrinken als de gevangen vis te groot is en hij niet meer kan 
opstijgen, is voor vissers op zee ook niet zomaar een voetnoot. Het is bovendien best mo-
gelijk dat in voorgaande eeuwen de soort veel talrijker was dan nu, en zeker aan de kust 
waar toen veel meer vis zat (Rappé, 2008).

Tot hier is het verhaal dus overduidelijk: de Blauwvoet is een Visarend. Dat de naam 
Blauwvoet in het verleden ook voor andere vogels gebruikt werd, is vooral te wijten aan 
de associatie met de uitroep “Storm op zee!”. Want verbonden met de zee komen heel wat 
vogelsoorten in aanmerking om met de Blauwvoet verward te worden. Het zijn vooral vo-
gels uit Zweden, Noorwegen en een minderheid uit Schotland die doorheen Vlaanderen 
van en naar West-Afrika trekken. De Schotse en mogelijk ook Noorse vogels naderen ons 
land van over zee, maar dit aantal zal niet groot zijn. Duitse en zeker Finse vogels pas-
seren meer ten oosten van ons land (Hagemeijer & Blair, 1997; Zwarts et al., 2009). De 
vogels druppelen bij ons één voor één door, het merendeel tussen half augustus en eind 
september in het najaar en van begin april tot half mei in het voorjaar (bron: www.trektel-
len.nl). Ze zijn niet echt van thermiek afhankelijk, maar benutten die wel om hoogte te 
winnen als het kan. Ook zachte regen deert hen niet (LWVT/SOVON, 2002). Ze kunnen 
lange afstanden afleggen met een actieve vlucht. Dat ze dat erg lang kunnen volhou-
den, zelfs dag en nacht als het moet, blijkt uit heroïsche zee-oversteken van gezenderde 
Schotse vogels (www.roydennis.org). Onderweg tanken ze energie bij door vis te vangen. 

De gelijkenis tussen de vleugelvorm van de Visarend en die van de grote meeuwen, zoals 
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de Zilvermeeuw Larus argentatus, is treffend. Ze passen daarenboven ook nog dezelfde 
manier van vliegen toe. Maar waar meeuwen bij stormweer nog zeer goed uit de voeten 
kunnen, kan de Visarend dat niet. Als een Visarend in een storm boven zee belandt, zal hij 
het met een actieve vlucht moeten proberen te redden. Zwemmen kan hij niet. Boven land 
zal hij zijn trek onderbreken en ergens de storm gaan uitzitten. Meeuwen, en de meeste 
andere zeevogels, gaan bij storm op zee over tot een “keilvlucht”. Door gebruik te maken 
van stijgwinden langs de loefzijde van golven winnen ze snel hoogte, laten zich dan in 
een boog weer tussen de golven glijden, zweven door tot ze opnieuw stijgwind vangen, 
enzovoort. Dit is energetisch een heel zuinige manier van vliegen, maar de Visarend is 
daar niet flexibel genoeg voor. 

Omdat de Visarend zijn trek omwille van ongunstig weer maar af en toe eens moet on-
derbreken, is het geen soort van trekpieken, zoals bij de Buizerd Buteo buteo (Leysen 
& Desmet, 2011; Desmet, 2012). De Buizerd is van thermiek afhankelijk en moet vaak 
dagenlang wachten op gunstig weer. Op zo’n gunstige dagen na een periode van slecht 
weer kunnen thermiektrekkers massaal op de wieken gaan, maar voor de Visarend levert 
dit hooguit een kleine opleving van de trek op (Desmet & Faveyts, 2009). In het boek van 
Conscience komt de Visarend duiken langs het schip kort voor een zware storm. Aan een 
storm gaat meestal een regenfront vooraf. Het is uit trektellingen bekend dat voor zo’n 
front soms nog een opleving van de trek te zien is, het lijkt alsof vogels zich nog snel 
vooruit willen haasten. In de praktijk zal het meestal gaan over trekvogels die lager, en 
dus zichtbaarder, gaan vliegen omdat de wind te hard wordt, uit ongunstige richting komt 
of de zichtbaarheid op grotere hoogte te slecht wordt. Vaak zijn dit steltlopers of Gierzwa-
luwen Apus apus, goede vliegers dus. 

Het is ons niet bekend dat roofvogels zich door een naderend front laten “opjagen”, mo-
gelijk de kleine valken uitgezonderd. We vermoeden dat dit eerder niet het geval is omdat 
ze voor het vliegen sowieso van gunstig weer afhankelijk zijn. Van zodra de omstandig-
heden ongunstig worden, stoppen ze er liever mee. De Visarend is dus niet met stormweer 
in verband te brengen. Het succes van de strijdkreet “Vliegt de Blauwvoet? Storm op 
zee!” komt louter voort uit een “dichterlijke vrijheid”, met daarenboven het stoere karak-
ter van de uitroep met erbij ook een ritmisch tempo als bij een stafrijm (Viaene, 1960).

De Blauwvoet in oude vakliteratuur

Dankzij internet is het nu makkelijk om vlot oude literatuur te raadplegen om zo op te 
sporen welke vogels vroeger Blauwvoet genoemd werden. Het blijkt dat er in de begin-
dagen van de taxonomie vaak onenigheid over de naamgeving was. Het gevolg was dat 
er veel synoniemen de ronde deden. Na de taxonomische basiswerken van Carl Linnaeus  
werd in elk groot land wel een soortenoverzicht met soms nieuwe namen gepubliceerd. 
Taxonomen moesten aan de slag met opgezette vogels die ze nooit levend hadden gezien. 
Dat dit nog lange tijd tot verwarringen heeft geleid mag niet verbazen. Hadden zij maar 
internet gehad! Het verhaal hierna laat zich voor hedendaagse ornithologen lezen als een 
bescheiden reis door de tijd, langs stille musea en boeken met dikke perkamenten banden 
en handgekleurde illustraties.
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De Zweed Carl Linnaeus (1707-1778) was de eerste die in enkele beroemde werken een 
deftige taxonomische opdeling van dieren en planten maakte en aan de organismen een 
dubbele wetenschappelijke naam gaf: een geslachtsnaam en een tweede soort aandui-
dend woord. Naast eigen waarnemingen baseerde hij zich daarvoor ook op informatie van 
voorgangers en collega’s.

Linnaeus gaf in “Systema Naturae” – eerste druk 1735 en tiende in 1758 – de Visarend de 
naam Falco haliaetus, waarbij “haliaetus” uiteindelijk afkomstig was van Aristoteles die 
de Visarend of de Zeearend zo benoemde. Linnaeus vermeldde ook het synoniem Falco 
cyanopoda, een naam die de Zwitser Conrad Gesner (1516-1565) al twee eeuwen vroeger 
aan de Visarend had gegeven in zijn monumentale “Historiae animalium” uit 1555. In het 
Grieks betekent “kuanos” “blauw” en “pous” is “voet” of “been”. Cyanopus is correcter 
verlatijnst dan cyanopoda en zo door latere auteurs voor andere soorten gebruikt, maar in 
elk geval benoemde Gesner zo een “blauwvoet-roofvogel”. 

Linnaeus deelde alle roofvogels, behalve de gieren, in bij één genus: Falco. Nu is dit 
enkel de geslachtsnaam voor de typische valken en heet de Visarend Pandion haliaetus. 
Linnaeus gaf voor elke soort een summiere beschrijving. Voor de Visarend was die:

 F. cera pedibusque caeruleis, corpore supra fusco, subtus albo, capite albido. 

 Vertaling:

Washuid en poten blauw, bovenkant van het lichaam bruin, onderkant wit, kop 
witachtig.

De blauwe poten werden dus als een belangrijk kenmerk beschouwd.

Beschrijving van de Visarend in Linnaeus’ “Systema Naturae” van 1758 (tiende druk). “Haliaetus” is hier het 
tweede soort aanduidende woord opgenomen binnen de opsomming van de soorten van het geslacht Falco. 

Van de Britse natuurkenner Thomas Pennant (1726-1798) verscheen in 1776 een uitgave 
van “British Zoology”, waarin hij een overzicht geeft van de Britse soorten vogels, naar 
het werk van Carl Linnaeus. Voor de Visarend – in het Engels Osprey – vermeldt hij ook 
enkele synoniemen in verschillende talen met de bron erbij, o.m.: 
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- Aigle de Mer (Frans in Mathurin-Jacques Brisson “Ornithologie”, 1760-63; 
daar ook Haliaeetus, seu Aquila marina [= ofwel Zeearend] genoemd).

- Blåfot (Zweeds in Carl Linnaeus “Fauna Svecica”, eerste druk 1746, herdruk 
1761).

- Blaufuss (Duits in Jakob Klein “Stemmata Avium”, 1759).

“Aigle de mer” – letterlijk Zeearend – wordt in het Frans nog altijd als volksnaam ge-
bruikt voor de grote zeearenden van het geslacht Haliaeetus, maar sporadisch ook voor 
de Visarend, zoals de zoekmachine Google ons leert. We zagen eerder dat dit niet zo ver 
naast de kwestie is, maar Comte de Buffon, een tijdgenoot van Mathurin Brisson die 
voor de Visarend de naam “Aigle de mer” gebruikte, was daarmee niet akkoord. In zijn 
“Histoire naturelle” (1749-1789) beschreef Buffon duizenden soorten dieren. In de nog 
steeds zeer leesbare tekst maakt hij resoluut brandhout van de benaming “Aigle de mer” 
en verwijst naar de verwarring met de Zeearend. Buffon kwam uit Bourgogne en daar was 
de Visarend naar eigen zeggen talrijk, net als in quasi heel Europa. Volgens Buffon en zijn 
correspondenten, overwegend afkomstig uit continentaal Europa, viste de Visarend bijna 
uitsluitend in zoet water. Hij sloot echter niet uit dat Aristoteles destijds in Griekenland 
ook in zee vissende vogels heeft gezien. Hoewel, Aristoteles schrijft dat zijn Haliaëtos 
ook op eenden en meeuwen jaagt en dat duidt dan weer op de Zeearend. 

De Blauwvoet: een valk?

Mathurin-Jacques Brisson vermeldt in het soortenoverzicht “Ornithologie” (1760-63) 
Falco cyanopus niet bij de Visarend, maar als een aparte soort valk. Die naam geeft hij 
als synoniem voor Falco (en Accipiter) stellaris (“le Faucon étoilé” of de “Stervalk”). Het 
was een valk met de grootte van een Slechtvalk (Falco peregrinus) die in de hoogste bo-
men in de bergen broedde. De beschrijving van de kenmerken is vaag. Nog volgens Bris-
son heet deze in het Duits “Bla-fusz” en in het Engels “Blew-legged Falcon”: “Blauw-
voet” dus. Waarschijnlijk bedoelde Brisson hier de Sakervalk (Falco cherrug). Jonge 
Sakervalken hebben inderdaad blauwe poten tot na hun eerste winter (Forsman 1999), 
maar bij de adulten zijn ze geel. Del Hoyo et al. (1994) geven bij Sakervalk aan dat Falco 
cherrug cyanopus een nog niet geldige naam is voor wat mogelijk een aparte ondersoort 
uit Centraal en Oost-Europa kan zijn. Momenteel is dit Falco cherrug cherrug. 

Een heel oude vermelding van Blauwvoet als naam voor een vogel vonden we in het 
“Middelnederlandsch Woordenboek” dat het Nederlands tussen 1250 en 1550 weergeeft 
en dat ons ook stuurt in de richting van een valk:

Blauvoet: […] Eéne soort valk, falco cyanopus. Steen- of kwartelvalk, blauwvoet.

Steenvalk en Kwartelvalk zijn geen officiële Nederlandse namen voor een bepaalde vo-
gelsoort. Steenvalk slaat wellicht op het Smelleken Falco columbarius dat zo heet in het 
Fries (Blok & ter Steege, 2008) en het Zweeds en “Stone Falcon” is een volksnaam in 
het Engels (http://avibase.bsc-eoc.org). Het Smelleken heeft echter op alle leeftijden gele 
poten, zodat de naam Blauwvoet niet klopt. Kwartelvalk is ons onbekend. Het is mogelijk 
een naam uit de valkenierswereld waar wel met roofvogels op Kwartels wordt gejaagd, 



VOB - Jaarboek 2015

                 De mysterieuze  Blauwvoet 141

maar normaal niet met Smellekens en al zeker niet met Visarenden. 

In 1599 verscheen het eerste moderne woordenboek van het Nederlands, het “Etymolo-
gicum Teutonicae Linguae” van Cornelis Kiliaan. Daarin staat het volgende trefwoord:

 Blaeuw-voet. Sax. Accipiter stellaris, aquila stellaris, circus, vulgo blavipes.

“Sax” is de afkorting van Saksisch en verwijst hier naar een Noord-Nederlands dialect. 
“Accipiter” is een oude naam voor een sperwerachtige, “aquila” voor een soort arend en 
“circus” is de huidige geslachtsnaam van kiekendieven. “Vulgo” staat voor “de gewone 
betekenis” en “blavipes” bestaat uit “blavi” blauw en “pes” voet, zodat “blavipes” letter-
lijk “blauwvoet” betekent. Het is ons niet duidelijk waar stellaris vandaan komt. Het moet 
iets met de sterren te maken hebben, het Latijnse stella betekent ster.

Al van in de 16de eeuw worden we dus geconfronteerd met vier verschillende groepen 
roofvogels die de naam van Blauwvoet dragen. De verwarring over de naam Blauwvoet 
dateert dus al van heel vroeg. Ook nu nog scheren veel niet-vogelkenners alle roofvogels 
over dezelfde kam. Het zijn allemaal “bruwiers”, “stekpieten” of “klampers”, naargelang 
van het dialect (Blok & ter Stege, 2008). Het is daarom aannemelijk dat schrijvers die 
de aparte soorten niet kenden ze allemaal op één hoop gooiden. De taxonomie van de 
diersoorten stond toen nog in de kinderschoenen en zou zich pas de volgende eeuwen 
langzaam ontwikkelen.

In 1809 verschijnt van de Franse dierkundige Jules-César Savigny (1777-1851) een ver-
slag over zijn ornithologische onderzoekingen in Egypte en Syrië. Daarin draagt de Vis-
arend de wetenschappelijke naam Pandion fluvialis, waarschijnlijk een van de eerste of 
de eerste bron waarin de geslachtsnaam Pandion verschijnt en die tot nog toe in de heden-
daagse nomenclatuur behouden bleef. 

Dichter bij ons verschijnt in 1906 een artikel van de hand van de Gentse advocaat-histori-
cus Leonard Willems (1864-1938) over de strijd in West-Vlaanderen tussen de Isengrims 
en de Blauwvoeten. Daarin beweert de auteur dat de Blauwvoet een valk is:

Qu’est ce que le blauvoet? C’est l’oiseau que certains naturalistes appellent 
Falco cyanopus (de KUANOS bleu, POUS pied) d’autres, falco lanarius, d’où 
le français faucon lanier, ou lanier tout court . […] L‘allemand blaufuss est 
également le lanier. 

Falco cyanopus was al als naam voor de Visarend en/of de Sakervalk gebruikt, zoals 
hiervoor aangehaald werd. Falco lanarius heet nu Falco biarmicus, dat is de Lannervalk. 
Ook in een artikel uit 1925 over de valkenjacht door Adriaan Swaen wordt met Blauw-
voet of Blauwvoetvalk de Lannervalk bedoeld. 

Blok & ter Stege (2008) vermelden in hun overzicht van Nederlandstalige volksnamen 
voor vogels dat de jongen van de Slechtvalk Falco peregrinus “destijds” Blauwvoet ge-
noemd werden, omdat de tenen van die dieren grijsblauw gekleurd zijn. De andere grote 
valken worden in dat werk niet zo genoemd. Nochtans hebben de nestjongen van de 
Sakervalk, de Lannervalk en de Giervalk (Falco rusticolus) ook blauwgrijze poten (Fors-
man, 1999). Samen zijn dit de vier soorten die het meest voor de valkenjacht worden ge-
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bruikt. Een niet onbelangrijk detail is dat de poten van jonge Slechtvalken al geel worden 
voor ze uitvliegen, die van Lannervalken kort na uitvliegen in de eerste herfst en die van 
jonge Saker- en Giervalken pas tegen de volgende zomer (del Hoyo et al., 1994; Forsman, 
1999). 

De Lannervalk ontbreekt in West-Europa helemaal. Sakervalken zijn er extreem zeldzaam 
en dat was in het verleden waarschijnlijk niet anders. De Sakervalk is immers vooral een 
specialist in het grijpen van knaagdieren in steppegraslanden, zoals Grondeekhoorns of 
Siezels (Spermophilus citellus) en die biotoop kwam hier nooit in belangrijke mate voor. 
In het in 1928 verschenen referentiewerk “Les oiseaux de la faune belge” vermeldt de 
ornitholoog Ridder G. van Havre (1871-1934) de twee soorten valken niet. De Giervalk 
is opvallend forser dan de andere soorten en wordt in de oude literatuur steeds correct 
als aparte soort genoemd. Voor West-Europa waren er ook toen maar een paar meldingen 
gekend, meestal van geschoten exemplaren. 

Blauwvoet is dus ook een oude valkeniersterm die op de jonge vogels van de grote top-
soorten voor de valkenjacht slaat, volgens Marcus (2012) in het bijzonder de Saker- en 
de Giervalk. 

Keren we nu even terug naar onze West-Vlaamse kustbewoners die in de 12de en 13de 
eeuw de naam “Blauwvoeten” droegen. De valkenjacht was in die tijd iets voor de hogere 
burgerij, waardoor het niet voor de hand ligt dat juist het gewone volk zichzelf naar die 
valken zou gaan noemen. Of andersom, dat de burgerij het volk waar ze op neerkeken zou 
noemen naar hun topvalken. Of zou de burgerij het voetvolk minachtend genoemd heb-
ben naar de nog hulpeloze valkenjongen in het nest? De Slechtvalk was toen algemeen en 
waarschijnlijk goed gekend bij de bevolking en net van die soort hebben enkel de kleinere 
nestjongen blauwe poten. Andere hypothesen zijn ook denkbaar: de Visarend overleeft 
niet in gevangenschap, want hij is te stressgevoelig (del Hoyo et al., 1994). De soort is 
daarom niet bruikbaar voor de “valkerij” op vis. Zouden de Blauwvoeten die soort – en 
dus ook henzelf – als ontembaar door de burgerij beschouwd hebben? Misschien vinden 
historici hier ooit een antwoord op.

Wij nemen echter aan dat zo’n grote valk als de Slechtvalk alvast niet de Blauwvoet van 
Rodenbach was, omdat we weten dat hij de mosterd bij de Visarend van Conscience ge-
haald heeft. 

De Blauwvoet: een gans?

Het “Woordenboek der Nederlandsche Taal” heeft nog een andere Blauwvoet in de aan-
bieding. Bij het trefwoord Blauwvoet wordt verwezen naar het trefwoord “Blauw I”, 
waar bij de samenstellingen van “blauw” staat:

 Blauw-voet-valck. Falco, cui pedes caerulei sunt.

 Vertaling:

 Blauwvoetvalk. Falco, waarvan de poten blauwgekleurd zijn. 
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Bij hetzelfde trefwoord “Blauw I” lezen we ook: 

mnl. blauvoet (VeRDaM 1, 1290), hd. blaufuss, eene soort van roofvogel, hetzij een valk 
of een sperwer, bij Kil. [1599] accipiter stellaris genoemd, soms, bij V. MooCK b. v., 
gelijkgesteld met fr. laneret, terwijl fr. lanier bij VeRsTeR V. WulVeRh. voor hetzelfde 
wordt verklaard als hd. blaufuss en ndl. blaet (zie ald.); blauwvoet is ook eene soort van 
gans met lichtblauwe pooten (zie Alb. d. Nat. 1874, 1, 327 [1874]).

De citaten sluiten aan bij de uitleg over de valkeniersvalk van hierboven, deze keer met 
verwijzing naar de Lannervalk, want in het Frans is “laneret” het mannetje en “lanier” 
het grotere vrouwtje van deze valk. De laatste zin in het tweede citaat is de enige die we 
vonden over een gans. We konden helaas dat tijdschrift uit 1874 niet consulteren. Mo-
gelijk ging het over de Blauwvoetgent van de Stille Oceaan. Zo was Bassaangans ooit 
een volksnaam voor de Jan-van-gent, terwijl deze vogel geen gans is (Blok & ter Stege, 
2008). Van de ganzen zoals wij die kennen (Anser- of Branta-soorten) heeft er geen en-
kele blauwe poten.

De Blauwvoet: een vos?

Om het nog wat ingewikkelder te maken. De Vlaamse schrijver Jan Frans Willems (1793-
1846) schreef in 1836 in een artikel over het verhaal van Reinaert de Vos de volgende 
opmerking bij de oproerige “Blaeuwvoeters” uit West-Vlaanderen:

 Het is bekend, dat de vos by Zweden en Denen nu nog den toenaem van blafot 
draegt; doch tevens bedenkelyk, of men dat dier ooit hier te lande zoo genoemd 
hebbe.

Zou de Blauwvoet dan eerder een Vos (Vulpes vulpes) zijn? Vossen hebben inderdaad 
donkere poten of voeten, al zijn die niet blauw maar donkerbruin tot zwart. Of hebben de 
Scandinaviërs, misschien de Vikings, de sluwheid van de West-Vlaamse kustbewoners of 
van de Blauwvoeten gebruikt om er hun Vos naar te noemen? Of omgekeerd? 

In die tijd gaven bevolkingsgroepen elkaar graag scheldnamen, denk maar aan de Le-
liaerts en de Klauwaerts in “De Leeuw van Vlaanderen” van Hendrik Conscience. De 
slechterik in het verhaal van Reinaert de Vos is de wolf Izegrim. Het verhaal van de vos 
Reinaert werd geschreven rond 1150. De strijd tussen de Blauwvoeten – de boeren en 
vissers – en de Isengrims – de grondeigenaars – barstte los in 1207 maar bestond zeker 
al langer. Leonard Willems, die het commentaar van zijn naamgenoot grondig uitspitte, 
stelde in 1906 vast dat het om een spraakverwarring met Scandinavische woorden ging, 
wat we hier niet verder toelichten. Geen vos dus...

De Blauwvoet: een sterrenbeeld?

Leonard Willems (1897) schrijft dat Blauwvoet in de 16de eeuw, en mogelijk al van in 
de Middeleeuwen, de naam was voor het sterrenbeeld dat nu “de Arend” heet, maar hij 
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vermeldt hiervoor geen bron. De hoger genoemde soortnaam Aquila stellaris of Accipiter 
stellaris verwijst hier misschien wel naar (Lat. stella = ster). Misschien moet dat sterren-
beeld tot “Grote Valk” herdoopt worden? Of “Visarend”?

De Blauwvoet: een Noordse stormvogel? Of een meeuw?

Dat woordenboeken meestal geen goede naslagwerken zijn voor biologische informatie 
blijkt uit wat volgt. In de elfde druk van “Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse 
Taal”, verschenen in 1984, staat bij het trefwoord “blauwvoet”: 1. Steen-, kwartelvalk; 2. 
(gew.) de Noorse stormvogel. De verwijzing naar de valk is duidelijk overgenomen uit het 
“Middelnederlandsch Woordenboek”. Een vermelding van de Visarend is er niet. In de 
plaats komt er een nieuwe soort op de proppen: de Noordse (niet Noorse) stormvogel Ful-
maris glacialis. In de dertiende druk van hetzelfde woordenboek, 15 jaar later verschenen 
in 1999, is de vermelding van de valk weggevallen en komen er nog twee soorten bij: 
“benaming voor de Noorse stormvogel, de stormmeeuw of de zilvermeeuw”. 

De Noordse stormvogel Fulmarus glacialis is met het blote oog aan onze kust bijna uitslui-
tend bij stormweer te zien. Zonder twijfel heeft de uitroep “Vliegt de blauwvoet? - Storm 
op zee!” ertoe geleid om de Blauwvoet te verbinden met storm op zee. Een vogel met 
“storm” in zijn naam is voor een leek dan de meest logische kandidaat. Maar hebben deze 
vogels wel blauwe voeten? In het standaardwerk van Bauer & Glutz von Blotzheim (1987) 
staat voor de pootkleur van de Noordse stormvogel: “blass bläulich, fleischfarben, grünlich 
oder gelblichgrau”, d.w.z. “bleek blauwachtig, bleek vleeskleurig, groenachtig of geel-
achtig grijs”. De soms blauwachtige poten van de Noordse stormvogel kunnen de naam 
Blauwvoet enigszins aanvaardbaar maken. Maar in de 19de eeuw was de Noordse storm-
vogel bijlange niet zo wijdverspreid in de Noordzee als nu! Bowdler Sharpe (1897) meldt 
enkel broedkolonies in de meest noordelijke Britse eilanden (Foula, Hebriden, Saint-Kil-
da), IJsland, Spitsbergen, Groenland en nog verder. Enkel ‘s winters bereikten wat vogels 
de Britse kusten. Inderdaad, de toename in zuidelijke richting van de soort vond vooral in 
de tweede helft van de 20ste eeuw plaats, waarbij ze konden profiteren van de industriële 
visvangst en alle afval die overboord werd gekieperd (Hagemeijer & Blair, 1997). Daar 
leefden ze trouwens in de 19de eeuw ook al van. Bowdler Sharpe vermeldt verder dat het 
eerder domme vogels zijn omdat ze nog niet de helft van het voedsel zien dat ze wordt 
toegeworpen en dat ze zich met de hand laten vangen als ze aan het eten zijn. Maar hij keek 
wel op naar de gracieuze vlucht. Voor vissers op volle zee in die noordelijke gebieden is dit 
bovendien een soort die altijd aanwezig is. Zou dit dan de heldhaftige Blauwvoet geweest 
zijn waaraan het West-Vlaamse kustvolk zich spiegelde? Wij denken van niet.

Ook de Stormmeeuw Larus canus is zonder twijfel vanwege zijn naam op de lijst van de 
vogels met de naam Blauwvoet beland, mogelijk ook vanwege de gelijkenis met de af-
beeldingen van de gestileerde Blauwvoet die korte tijd na Rodenbach hier en daar te zien 
waren. De geelgroene poten van de Stormmeeuw kunnen echter bezwaarlijk als blauw 
bestempeld worden, zelfs niet grijsblauw. De Nederlandse naam is misleidend want het is 
zeker niet zo dat het moet stormen om veel Stormmeeuwen te zien. Tijdens de trekperi-
ode zijn en waren ze algemeen waar te nemen. Dat geldt ook voor de Zilvermeeuw Larus 
argentatus. G. Van Havre (1928) vermeldt voor beide soorten dat ze in de trektijd en de 
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winter talrijk waren aan de kust en bij de Zeeschelde, maar dat ze na zware stormen soms 
dieper in het binnenland verschenen. Overigens heeft de Zilvermeeuw roze poten. Terug 
naar af voor beide soorten dus. We hebben niet kunnen achterhalen wie en wanneer men 
met deze meeuwen is komen aandraven als kandidaat-Blauwvoeten. 

In het boek “De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis” van Blok & ter Stege (2008) 
worden, net als in de uitgave van Van Dale in 1999, ook de Noordse stormvogel, de 
Stormmeeuw en de Zilvermeeuw met de naam Blauwvoet bedacht. Mogelijk hebben de 
auteurs dit uit het woordenboek van Van Dale overgenomen. 

De Blauwvoet: een Jan-van-gent?

Edgard Kesteloot, een heel deskundige vogelkenner die 23 jaar voorzitter van de Bel-
gische Natuur- en Vogelreservaten was, schreef al in 1960 een artikel over welke vogel 
de Blauwvoet wel kon zijn. Hij overliep alle zeevogels en evalueerde hun pootkleur. Hij 
had weet van de voetnoot in het boek van Conscience die de Blauwvoet als de Visarend 
bestempelde, maar veegde dit van tafel door te stellen dat “men moet toegeven dat de 
fijnere kleurnuancen op afstand toch niet te onderscheiden zijn”... en omdat dit bij ons 
geen zeevogel is. De Noordse stormvogel keurt hij ook niet goed omdat de poten volgens 
hem vuil geelgroen zijn en niet blauw. In het artikel wordt van de Noordse pijlstormvogel 
gesproken, maar de wetenschappelijke naam en de verdere uitleg maken duidelijk dat 
dit een foutje is en dat het wel degelijk over de Noordse stormvogel Fulmaris glacialis 
gaat. De Noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus heeft trouwens roze poten en die van 
de Grauwe pijlstormvogel Puffinus griseus zijn donkerbruin. Al zijn dit wel soorten die 
duidelijk stormgebonden aan onze kust voorbij komen. Ze hebben ook zeer heldhaftige 
trekroutes, maar daar had men vroeger nog maar nauwelijks een idee van!

Uiteindelijk kiest Kesteloot voor de Jan-van-gent Morus bassanus, omdat die vogel vol-
gens hem het best beantwoordt aan de strijdkreet “Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!”. 
De Jan-van-gent is immers “een vogel van de open zee die slechts uitzonderlijk bij zware 
storm naar de zeekust verdreven wordt en zelfs tot in het binnenland”. Ook zou zijn 
verschijning een alarm betekenen, de aankondiging van noodweer op zee. Als je het ons 
vraagt: als je bij ons aan de kust een Jan-van-gent met het blote oog ontwaart, is het al 
storm, en zelfs al tenminste een paar uren. G. Van Havre (1928) schrijft zelfs dat aan 
onze kust bijna alleen na zware stormen jonge vogels te zien zijn en adulten vooral als 
zeldzame stormslachtoffers in het binnenland. Dat zal de thuisblijvers van familieleden 
met een broodwinning op zee niet aangespoord hebben om deze soort als een heldhaftig 
voorbeeld te aanzien, eerder als een ongeluksbrenger. Aan de andere kant: voor de vis-
sers op zee is het wel een heldhaftige vogel, met zijn spectaculaire stootduiken van tien 
meter hoog of meer, en de prachtige elegante verschijning en dito vliegwijze, zelfs bij 
zwaar weer. “Feeding frenzies” ofwel concentraties duikende “genters”, waren en zijn 
voor vissers ook een aanduiding dat er vis te vangen valt. Tot dusver zit het dus goed, en 
een Jan-van-gent lijkt ook nog een beetje op de gestileerde versie van de Blauwvoet in het 
Roeselaarse standbeeld van Rodenbach.

Volgens Kesteloot heeft de Jan-van-gent daarenboven grijsblauwe poten en dat is zijn be-
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langrijkste argument. Dat is echter niet correct. De poten en zwemvliezen zelf zijn zwart tot 
zwartbruin, maar er loopt wel over de “schenen” en de tenen een op het eerste gezicht blauw 
lijntje. Volgens Bauer & Glutz von Blotzheim (1987) is de kleur van de poten geelgroen bij 
de mannetjes tot blauwgroen bij de wijfjesvogels. Op een afstand zien de poten er echter 
volledig zwart uit. Erg overtuigend om dan van een Blauwvoet te spreken is dat toch niet.

Eén ding is zeker: de indrukwekkende Reuzenalk Plautus impennis was zeker de Blauw-
voet niet, want die kon niet vliegen. In 1844, Conscience was toen 32 jaar en Rodenbach 
moest nog geboren worden, werden de allerlaatste twee exemplaren gedood op IJsland. 
En hun poten waren zwart (del Hoyo et al., 1996).

Bekende afbeeldingen van de Blauwvoet

In de West-Vlaamse stad Roeselare op het De Coninckplein staat het standbeeld van Al-
brecht Rodenbach, die in zijn opgestoken hand een vogel vasthoudt die een Blauwvoet 
moet voorstellen, wellicht het meest bekende beeld van die vogel. Het standbeeld werd 
gemaakt door beeldhouwer Jules Lagae (1862-1931) en ingewijd in 1909. De afgebeelde 
vogel is duidelijk een meeuw (Larus sp.). De poten hebben zwemvliezen, wat past voor 
een meeuw. Een soort  Jager (Stercorarius sp.) is het niet, want daarvoor zijn de kop en de 
snavel veel te dik en de hals te lang. De buiging van de hals doet zelfs een beetje aan een 
mini Vale gier (Gyps fulvus) denken, maar van die soort staat het neusgat verticaal en na-
tuurlijk ontbreekt in het beeld de gepunte roofvogelsnavel. De uitgebeelde vogel lijkt nog 
het meest op de Pacifische Meeuw of Diksnavelmeeuw (Larus pacificus) van de zuidkust 
van Australië omwille van de enorme snavel. Door de gele poten en de verspreiding valt 
de Pacifische Meeuw echter snel af als mogelijke Blauwvoet. Volgens Wikipedia (con-
sultatie 24.08.2014) stelt dit standbeeld een Jan-van-gent (Morus bassanus) voor, maar 
elke vogelkenner ziet onmiddellijk dat dit niet klopt.     
 

      Standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselare 
      met in zijn hand een gestileerde Blauwvoet  
                                   (foto: Olivier Dochy).
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Pacifische Meeuw of Diksnavelmeeuw (Larus pacificus) 
(Foto: www.wikimedia.org). 

Op de speelplaats van het Klein Seminarie in Roeselare, de school waar Albrecht Roden-
bach zijn middelbare studies deed, hangt het zogenaamde Blauwvoetmonument met de af-
beelding van drie Blauwvoeten. Het zijn gestileerde vogels die verwijzen naar de dichters 
Guido Gezelle (1830-1899), Hugo Verriest (1840-1922) en Albrecht Rodenbach, die als 
leraar of voor Rodenbach als leerling met deze school verbonden waren. Rechts beneden 
staat het stadswapen van Roeselare. Als je denkt dat de vogels naar rechts vliegen, lijken 
het fregatvogels (Fregata sp.) door de lange staart, de sterk naar voor gebogen armvleugel 
en de bijna rechte vleugelachterrand. Maar fregatvogels komen niet voor aan onze kust en 
hun poten zijn roze tot donkerrood. Als je denkt dat ze naar links vliegen, zie je eerder het 
profiel van een meeuw of zelfs nog eerder van een Visarend (Pandion haliaetus), die naar 
een prooi aan het speuren is. Het feit dat de vleugels in een “M-vorm” gehouden worden, 
wijst ook in die richting. Een schaarbek (Rhynchops sp.) past ook goed op deze vorm, 
maar in Europa komt geen enkele soort schaarbek voor. Laat ons veiligheidshalve dit mo-
nument maar klasseren als een inspirerend kunstwerk gemaakt in volle artistieke vrijheid. 
 

Links: het Blauwvoetmonument in het Klein Seminarie in Roeselare. Rechts: een Amerikaanse fregatvogel.
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Links: een Visarend. Midden: een Amerikaanse schaarbek. Rechts: een Zilvermeeuw. 

Andere afbeeldingen van een Blauwvoet zijn te vinden op de zogenaamde Heldenhul-
dezerken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaven Vlaamse soldaten soms een bijdrage 
voor de aankoop van een betonnen grafkruis voor het graf van hun gesneuvelde kamera-
den. Dit kruis, Heldenhuldezerk genoemd, werd ontworpen door frontsoldaat Joe English 
(1882-1918). Aan de top draagt het de leuze AVV-VVK, d.w.z. “Alles voor Vlaanderen, 
Vlaanderen voor Kristus”, een leuze die toen door de Vlaamsgezinde studenten gepropa-
geerd werd. 

Onder die leuze wordt op het kruis in reliëf een vogel afgebeeld die verwijst naar de 
Blauwvoet van de Vlaamse studentenbeweging. De kunstenaar was duidelijk geen vogel-
kenner, maar gezien de lange snavel en de lichaamsverhoudingen kan men in het beeld 
een “kleine meeuw” zien als representatief voor een Blauwvoet. Op sommige begraaf-
plaatsen in Vlaanderen kan men nog dergelijke Heldenhuldezerken aantreffen. 

In reliëf de uitbeelding van een gestileerde Blauwvoet op een Heldenhuldezerk  
voor een in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde soldaat (Begraafplaats van Lissewege). 
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                  Roek (foto: Johan Buckens).

       Gestileerde afbeelding van een Blauwvoet op de 
                      voorpagina van het gelijknamige  
       studententijdschrift.  

      

           

Het tijdschrift “De Blauwvoet” beeldde de vogel af als een zwarte kraaiachtige met roof-
vogelachtige klauwen en een lichte snavel. Een Roek (Corvus frugilegus)? Let ook op de 
“broek” die duidelijk weergegeven is. Maar een Roek heeft zwarte en geen blauwe poten 
en is natuurlijk geen zeevogel. Een stookolieslachtoffer misschien? Waarschijnlijk paste 
het zwart grafisch gewoon beter bij de gestileerde Vlaamse leeuw dan bij de vogel zelf. 

Een vroegere editie van hetzelfde tijd-
schrift gaf de Blauwvoet weer als een 
volledig witte vogel, door de gevorkte 
staart lijkend op een stern, met de kop 
en de hals van een eend. 

Op deze sluitzegel ziet de vogel  
er al meer als een Jan-van-gent uit.
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Besluit

Uit alles wat voorafgaat, kan afgeleid worden dat de naam Blauwvoet een meervoudige 
betekenis heeft: 

1. Eerst en vooral zijn we op grond van zuiver literair-historische overwegingen zeker 
dat de naam Blauwvoet, zoals die door Conscience en Rodenbach gebruikt werd, slaat 
op de Visarend Pandion haliaetus. De mysterieuze naam Blauwvoet mag dus in alle 
geval aan die welbepaalde soort vogel toegekend worden. 

2. Uit nader onderzoek van verschillende gedrukte bronnen is gebleken dat in 
het verleden de naam Blauwvoet nog aan een 15-tal andere soorten vogels ge-
geven werd: soort sperwer, soort arend, soort kiekendief, Smelleken (“Steen-
valk”), Kwartelvalk, Lannervalk, Sakervalk, Giervalk, Blauwvoetvalk, Slecht-
valk, Stervalk, soort gans, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Noordse stormvogel, 
Jan-van-gent. Soms werden alleen de jongen van die vogels Blauwvoet genoemd. 
 
Uit die lijst komen alleen bepaalde jongen van een grote valk, bijvoorbeeld van de 
Slechtvalk, in aanmerking om Blauwvoet genoemd te worden omdat ze blauwgrijze 
poten bezitten, maar dan is dat wel een term uit de valkenierswereld. Dat valt dan niet 
in overeenstemming te brengen met het verhaal van Conscience over de rivaliserende 
clans van de Blauwvoeten en de Isengrims en over de Visarend die in zee duikt. De 
lange lijst van alle andere soorten is gebaseerd op een Bijbelse spraakverwarring van 
synoniemen, gegeven door in de prille taxonomie pionierende auteurs van de 16de tot 
de 19de eeuw, gevolgd door auteurs met een onvoldoende ornithologische kennis, die 
uitgingen van onvolledige informatie met daarenboven een overdreven nadruk op het 
verband tussen storm op zee en een vogel. Uiteindelijk was voor Conscience de kreet 
“Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!” niet meer dan de uiting van een dichterlijke 
vrijheid om in een roman een passende uitroep met een wachtwoord voor heldhaftige 
strijders te bedenken. Dat idee nam de student Albrecht Rodenbach geestdriftig over.

3. De Blauwvoet is sinds het eind van de 19de eeuw ook een symbool van de Vlaams-
gezinde studentenbeweging geworden, zonder dat er uitdrukkelijk een welbepaalde 
soort aan gekoppeld werd. Hij werd sindsdien ook afgebeeld als een gestileerde zee-
vogel met het silhouet van een meeuw. Het is niet ongewoon dat gestileerde afbeel-
dingen van dieren symbool staan voor een idee of voor een streek, bijvoorbeeld de 
vredesduif, de Vlaamse leeuw, de Waalse haan, de uil als symbool voor de wijsheid, 
de Reuzenpanda voor de natuurbeschermingsgedachte, de witkoparend in het nati-
onale wapen van de Verenigde Staten van Amerika, een beer in het stadswapen van 
de stad Brugge. Ook de Blauwvoet past in deze rij. Of om nog altijd bij de vogels te 
blijven: de weerhaan op een kerktoren lijkt toch ook maar flauwtjes op een echte haan.
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