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onderzoek

De Blauwvoet als symbool  
van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd
Op studentenvergaderingen en zangfeesten wordt soms nog 
het lied ’De Blauwvoet’ gezongen, ook genoemd ’Het Lied der 
Vlaamsche Zonen’. Het lied bevat de bekende uitroep “Vliegt de 
Blauwvoet? Storm op zee!”. Meer weten de meeste mensen niet over 
de Blauwvoet. Dit lied werd in 1875 geschreven door de Roeselaarse 
studentenleider Albrecht Rodenbach (1856-1880). Rodenbach lag 
daarmee aan de oorsprong van de Blauwvoeterij, een Vlaamsgezinde 
katholieke studentenbeweging die opkwam tegen het  Frans als 
verplichte voertaal in scholen, administratie, gerecht, enzovoort 
(Vanlandschoot 2002). 
De beweging gebruikte in haar publicaties de afbeelding van de 
Blauwvoet als een gestileerde zeevogel met meeuwachtige trek-
ken en opengespreide vleugels. Het was er de kunstenaars niet om 
te doen een vogelsoort natuurgetrouw af te beelden (soms was hij 
zwart, soms wit), zolang hij er maar als een zeevogel uitzag (Viaene 
1960). In elk geval moest het een symbool zijn voor een rebellerende 
beweging. Stormen trotseren staat dan natuurlijk goed. Maar waar 
komt dit nu vandaan? 

De Blauwvoeten, stoutmoedige kerels  
van Veurne-Ambacht
De naam ‘Richard Blauvoet’ is de oudst gekende vermelding van 
het woord ’blauwvoet’, in een akte uit 1138 uit de buurt van Veurne 
(Viaene 1960). De Brugse baron Kervyn de Lettenhove publiceerde 
in 1847 een standaardwerk over de geschiedenis van Vlaanderen. 
Daarin staat te lezen dat er in de 12de en 13de eeuw in de Westhoek, 
meer bepaald in de streek Veurne-Ambacht, twisten waren tus-
sen twee volksgroepen: de Blauwvoeten en de Isengrims. De 
Blauwvoeten waren zeelui en kustbewoners, de Isengrims behoor-
den eerder tot de Franse bourgeoisie en leefden landinwaarts. 
Hoe de naam Blauwvoet (of Blavot, Blavotins) voor die groep ont-
staan is, blijft onbekend. Kervyn de Lettenhove veronderstelde dat 
de naam verwees naar een ‘épervier de mer’, een zeeroofvogel dus. 
‘Epervier’ betekent in het Frans ‘sperwer’ (Accipiter sp.), maar in die 
tijd met weinig ornithologen was dat eerder een algemene bena-
ming voor roofvogels.

❱ Figuur 1. Standbeeld van Albrecht Rodenbach met een Blauwvoet in zijn hand, 
op het De Coninckplein in Roeselare (Foto: Olivier Dochy)

Vliegt daar nu een Blauwvoet over zee?
❱ Olivier Dochy & Walter Deconinck

De naam Blauwvoet duikt in de geschiedenis her en der op. Het is een vogel die meestal als heldhaftig wordt voor-

gesteld. Op het einde van de 19e eeuw werd hij een symbool voor Vlaamsgezinde studenten. De soort is echter 

in geen enkele vogelgids terug te vinden. Is het een fantasievogel, zoals de Feniks uit de Griekse mythologie? Zo 

niet, voor welke soort vogel is de Blauwvoet dan de historisch verantwoorde naam? Olivier Dochy wilde die vraag 

stellen op de vogelquiz van de Belgische Vogeldag 2014 in Antwerpen. Walter Deconinck hielp met opzoekings-

werk naar het meest aanvaardbare antwoord. Het antwoord op die quizvraag was vrij gemakkelijk te vinden. We 

botsten echter ook op andere soorten die ooit als Blauwvoet werden genoemd.  In de loop der eeuwen leidde dat 

tot allerlei verwarringen. Het verhaal hiervan geeft een boeiende inkijk in het werk van de vroege taxonomen. Deze 

tekst diept de ornithologische invalshoeken verder uit en brengt enkele nieuwe inzichten in vergelijking met een 

vorig artikel (Deconinck & Dochy 2015).
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De Blauwvoet van Conscience en Rodenbach
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 Vlaanderen van Hendrik Conscience (1812-
1883). Het is een verhaal over de Kerels, trotse zeelieden en kustbe-
woners. Jawel, dit zijn de Blauwvoeten van Kervyn de Lettenhove. Ze 
kwamen in opstand tegen de Isengrims, de bourgeoisie. Het fictieve 
verhaal speelt zich af in de 14e eeuw. In het boek van Conscience is 
de naam Blauwvoet prominent aanwezig. Het is er zowel de aandui-
ding van de volksgroep als – eenmalig – van een soort vogel. Verder 
komt de naam voor in het wachtwoord om binnen te mogen in een 
versterkte vesting van de Kerels: op de vraag “Vliegt de Blauwvoet?” 
moest “Storm op zee!” geantwoord worden. 
Die uitroep is de start van de latere verwarring over de identiteit van 
de Blauwvoet.
Al in het eerste hoofdstuk van De Kerels van Vlaanderen maakt 
Conscience nochtans duidelijk welke vogel hij voor de Blauwvoet 
koos. 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: 

Den vijfden dag na onze aankomst te Witzand, met eenen zach-
ten, gunstigen wind, staken wij des morgens in zee. Het was helder 
weder en, ofschoon zeer verre van de kust, konden wij de zand-
duinen langs het strand in de zon zien schitteren. (...). Daar [nota 
auteur: 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 bee-
nen. 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 het geweldige onweer dat losbrak, kort na 
het verschijnen van de vogel en het schip met ondergang bedreig-
de. Let wel: het gaat hier dus niet over een klassieke najaarsstorm, 
maar over een warmteonweer met felle rukwinden na een warme 
dag.
In een voetnoot vermeldt Conscience over de Blauwvoet het vol-
gende:

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

Met deze voetnoot benadrukt Conscience dus duidelijk welke vogel 
hij met de Blauwvoet bedoelt, nl. de Visarend (nu P. haliaetus). In de 
tekst krijgt de vogel ten onrechte de Nederlandse naam Zeearend, 
want dat is natuurlijk een andere vogelsoort, nl. Haliaeetus albicilla. 
De Zeearend heeft trouwens op alle leeftijden duidelijk gele poten 
en valt dus meteen af als blauwvoet-kandidaat.
Zó blauw zijn de poten van de Visarend nu ook weer niet. Op inter-
net zijn duizenden foto’s van Visarenden te zien waaronder veel 
exemplaren met vleeskleurige of lichtgrijze tot zelfs gelige (bevuil-
de?) poten. Op geschilderde afbeeldingen zijn ze vaker blauwgrijs. 
Hoe dan ook is blauwgrijs de overheersende poot- en tenenkleur.
We zien even door de vingers dat romanfiguur Dakerlia meldt dat de 
arend de vis in de snavel nam bij het opstijgen. Dat doen Visarenden 
én Zeearenden nooit (Bauer & Glutz von Blotzheim 1987). Ze nemen 
de vis in de poten, de Visarend meestal in één poot met de kop in de 
vliegrichting. 
Dat Conscience ten onrechte de Zeearend vernoemt is niet zo ver-
wonderlijk. In het Frans was ‘Aigle de mer’ de gangbare naam voor 
de Visarend in natuurencyclopedieën van de 18e eeuw (zie verder) . 

Overigens worden de acht soorten arenden uit het genus Haliaeetus 
in het Engels ook See-Eagle ofwel Fish-Eagle genoemd (Del Hoyo et 
al. 1994).
Dat Rodenbach met de Blauwvoet de Visarend van zijn tijdgenoot 
Conscience bedoelde is zeker. Hij vertaalde 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”) (Rodenbach 1909). De “arend” wordt veel 
gebruikt in de heraldische beeldentaal om macht en kracht uit te 
stralen. Dat was ongetwijfeld naar de wens van Rodenbach. Naar 
beeltenis gaat het dan wel meestal om een grotere arend dan de 
Visarend, zoals de Zeearend of de Steenarend Aquila chysaetos, of 
een gestileerde versie ervan.

De Visarend, een zeevogel ?
Uit die strijdkreet in het lied van Rodenbach is de Blauwvoeterij 
als naam voor de Vlaamsgezinde studentenbeweging ontstaan, 
maar ook de link met ‘storm’ vindt hier haar oorsprong. Toen rond 
de eeuwwisseling het lied -en meer nog de uitroep- bekender wer-
den dan het boek, vergat men de arend en stelde men de Blauwvoet 
steevast voor als ‘een zeevogel’ met een meeuwachtig uiterlijk die de 
grootste stormen kon trotseren. 

Velen zullen wellicht de wenkbrauwen fronsen bij het idee van een 
Visarend die in zee duikt. Dit is nochtans helemaal niet uitzonderlijk. 
Langs de kusten van de Verenigde Staten, op Corsica, de Balearen en 
Tenerife, langs de Rode Zee, in Oceanië, er zijn tal van streken waar 

❱ Figuur 2. Visarend Pandion haliaetus. 22 juli 2013. Florida (VS)  
(Foto: Pascal De Muynck)
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het zelfs een uitgesproken kustvogel is. Ook aan de Vlaamse kust 
wordt zout water niet geschuwd. Een rondvraag aan het publiek 
op de Belgische Vogeldag 2014 in Antwerpen leverde getuigenis-
sen op van vissende Visarenden in de voorhaven van Zeebrugge, 
het Boudewijnkanaal en de Westerschelde. In september 2014 ver-
bleven twee Visarenden een tijdje in het Zwin waar ze visten in de 
Zwingeul en in andere zoute plassen (pers. med. Leo Declercq). 
De Griekse filosoof en natuurkenner Aristoteles gebruikte de bena-
ming haliaëtos al in 350 v.Chr. voor een in zee vissende arend in zijn 
’Geschiedenis van de dieren’ (Arnott 2007). Linnaeus nam later die 
benaming over voor de soortnaam (zie verder). In de naam zit het 
Griekse ’halos’ voor ’zilt’ of ‘zout’ en ’aëtos’ voor ’arend’ of ‘grote roof-
vogel’. Aristoteles schreef 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 18e eeuw schreven auteurs dat van elkaar over.
De Europese Visarenden zijn trekvogels die voornamelijk in West-
Afrika overwinteren. Om daar te geraken moeten ze af en toe een 
stuk zee oversteken. De Visarenden die over Vlaanderen trek-
ken komen vooral uit Zweden, Noorwegen en een minderheid uit 
Schotland. De Schotse en mogelijk ook Noorse vogels naderen 
ons land (inclusief het nabije Calais) van over zee, maar dit aantal 
zal niet groot zijn. Duitse en zeker Finse vogels passeren meer ten 
oosten van ons land (Hagemeijer & Blair 1997, Zwarts et al. 2009). 
De vogels trekken 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 (www.trektellen.nl). Ze zijn niet echt van 
thermiek afhankelijk (die is er over zee ook bijna niet) maar benut-
ten die wel om hoogte te winnen als het kan. Ook enige regen deert 
hen niet (LWVT/SOVON 2002). Dit zorgt voor een minder gepiekte 
en minder door het landschap gestuwde trek dan bij roofvogels die 
wel van thermiek en dus van mooi weer afhankelijk zijn, zoals de 
Buizerd Buteo buteo (Leysen & Desmet 2011). Visarenden kunnen 
lange afstanden aan met een actieve vlucht, dag en nacht als het 
moet, wanneer mogelijk aangevuld met zweefvlucht. Dit blijkt uit 
heroïsche zee-overtochten van gezenderde vogels die tot meer dan 
2.000 km non-stop over zee kunnen vliegen (webref. 1; Horton et al. 
2014, Mackrill 2017, Monti et al. 2018). 

De gelijkenis tussen de vleugelvorm van de Visarend en die van de 
grote meeuwen, zoals de Zilvermeeuw Larus argentatus, die dezelf-
de manier van vliegen toepassen, is treffend. 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 wachten tot de 
storm voorbij is. 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 en zweven 
door tot ze opnieuw stijgwind vangen. Dit is energetisch een heel 
zuinige manier van vliegen, maar de Visarend is daar niet flexibel 
genoeg voor. 
In het boek van Conscience kwam de Visarend duiken langs het 
schip kort voor een zwaar onweer losbarstte. Het verschijnen van de 
Visarend was dus niet aan die ‘storm’ gebonden, integendeel zelfs! 
Die dag was allicht mooi begonnen met prima vliegomstandighe-
den voor een zee-oversteek. Tegen de tijd dat het onweer losbarst-
te (in het boek) zal de vogel al land hebben bereikt om zijn vis op 
te peuzelen. Die Blauwvoet had dus eigenlijk niet rechtstreeks iets 
met die storm te maken. Had Conscience in de plaats van “Vliegt de 
Blauwvoet? Storm op zee!” er “Vliegt de Blauwvoet? Warm op zee!” 
(of “Plons in zee!”) van gemaakt, dan was veel verwarring vermeden. 
Maar dat klinkt natuurlijk niet zo stoer.

De Blauwvoet volgens de eerste naamgevers
Conscience zal de naam ’Blauvoet’ voor een bevolkingsgroep in de 
geschiedschrijving zijn tegengekomen in deze of een andere schrijf-
wijze (blavot, blafot, blauot, …). In de geschiedenisboeken is echter 
geen verklaring voor de naam te vinden, in oude natuurboeken wel. 
Conscience was zelf natuurliefhebber, net als zijn streek- en tijdge-
noot Guido Gezelle en schreef zelfs een eigen natuurboek. 
We vonden verschillende betekenissen voor ‘blauwvoet’, waar 
Conscience er ofwel maar één van gevonden heeft, de Visarend dus, 
ofwel er één van gekozen heeft. Die zoektocht naar informatie biedt 
een boeiende inkijk in de begindagen van de ornithologie en de 
taxonomie. Dankzij books.google.com lukt dat opzoekwerk nu een 
stuk gemakkelijker dan het toen moet zijn geweest!
In de begindagen van de taxonomie waren er nog geen concrete 
afspraken onder biologen en was er dus vaak onenigheid over de 
naamgeving van soorten. Het gevolg was dat er veel synoniemen de 
ronde deden. De taxonomen van die tijd moesten aan de slag met 
opgezette vogels die ze nooit levend hadden gezien. Dat dit nog 
lang tot verwarringen heeft geleid mag niet verbazen. 
In de 18e eeuw werkte elk groot land aan een inventaris van de soor-
ten planten en dieren, elk op een eigen manier. De Zweed Carolus 
Linnaeus (1707-1778) was zoals bekend de eerste die een algemeen 
aanvaarde taxonomische indeling van dieren en planten maakte. Hij 
gaf de organismen een tweevoudige wetenschappelijke naam: een 
geslachtsnaam en een tweede woord als soortaanduiding. Door het 
gebruik van een dode taal (Latijn en oud Grieks), is men zeker dat de 
betekenis van die namen voor altijd vast ligt en voor elk land gelijk 
is. Naast eigen waarnemingen baseerde hij zich 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 afkom-
stig was van Aristoteles die een in zee vissende arend eerder zo 

❱ Figuur 3. Visarenden Pandion haliaetus zijn sterke vliegers met hun lange, vrij 
brede en toch spitse vleugels. Deze Visarend vloog om 22.30 u nog pal oost, 
de Noordzee op, vanaf de Shetland-eilanden in Schotland. Het vasteland van 
Noorwegen ligt pas 400 km verderop. Dat wordt een nachtvlucht dus. Aan de 
volle krop is te zien dat hij pas gegeten heeft.  
(Foto 9 juni 2013, locatie lat 60.227, lon -0.773, Koen Lepla)
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De Blauwvoet: een valk?
Naast de duidelijke vermelding van Visarend, is er ook een concreet 
spoor naar een valk die Blauwvoet genoemd wordt. Het duurt een 
paar eeuwen voor het een beetje duidelijk wordt welke soorten wor-
den bedoeld.
De oudste vermelding van Blauwvoet als naam voor een vogel von-
den we in het Middelnederlandsch Woordenboek (http://gtb.inl.nl) 
Dit geeft het Nederlands tussen 1250 en 1550 weer en stuurt ons in 
de richting van een valk:

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

Steenvalk en Kwartelvalk zijn geen officiële Nederlandse vogel-
namen. Steenvalk slaat op het Smelleken Falco columbarius dat 
heet zo in het Fries (‘Stienfalk’) (Blok & ter Steege 2000, Eigenhuis 
2004), het Zweeds (‘Stenfalk’) en in de Engelse volksmond (‘Stone 
Falcon’) (http://avibase.bsc-eoc.org). Het Smelleken heeft echter 
op elke leeftijd gele poten, zodat de naam Blauwvoet niet klopt. 
‘Kwartelvalk’ komt uit de valkenierswereld waar vaak met roofvogels, 
o.a. Smelleken, op Kwartels wordt gejaagd. Het kan echter ook als 
verkleinwoord zijn bedoeld (‘kwart van een Slechtvalk’) (Eigenhuis, 
2004). 
In 1599 verscheen het eerste moderne woordenboek van het 
Nederlands, het Etymologicum 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. Dan volgt een lijstje Blauwvoetkandidaten: 
Accipiter wijst op een sperwerachtige, aquila op een soort arend 
(Visarend?) en circus is de huidige geslachtsnaam van kiekendieven. 
Vulgo staat voor ‘de gewone betekenis’ en blavipes betekent letterlijk 
’blauwvoet’. Stella is ‘ster’ in het Latijn (zie verder). 
In 1660 maakte I. Jonston een Nederlands soortenoverzicht waaron-
der ’de valk Cyanopode, oft de Blauvoet’. De uitleg is wat verwarrend, 
mogelijk gaat het over een kruising tussen grote valken.
De Franse auteur Brisson vermeldde in zijn soortenoverzicht 
Ornithologie uit 1760-1763 Falco cyanopus niet bij de Visarend maar 
als een aparte soort, en wel een valk. Die naam geeft hij als synoniem 
voor Falco (en Accipiter) stellaris (le Faucon étoilé of de Stervalk). Het 
was een valk van de grootte van een Slechtvalk Falco peregrinus die 
in de hoogste bomen in de bergen broedde. De beschrijving van de 
kenmerken is vaag en onbruikbaar voor een precieze soortbepaling. 
Volgens Brisson heette deze in het Duits Bla-fusz en in het Engels 
Blew-legged Falcon: Blauwvoet dus. De term stellaris betekent letter-
lijk ‘gesterd’, ‘met sterren’. De Duitse auteur Klein (1760), waar Brisson 
de Duitse naam haalde, vermeldt als synoniem ook Asteria en Avis 
phoebea. Beide namen verwijzen naar sterrengodinnen uit de 
Griekse mythologie. Klein schreef dat deze laatste naam te danken 
is aan “de sterretjes en punten die (de vogel) sieren als muzieknoten”. 
De beschrijving vermeldt verder dat de vogel “hoogblauwe voeten 
heeft, heel mooi is en geschikt voor de jacht”. Met zo’n beschrijving 
overtuig je niet zo gauw een homologatiecommissie...
Waarschijnlijk wordt met Stervalk de Sakervalk Falco cher-
rug bedoeld, al noemde Klein (1760) de Sakervalk en de andere 
grote valken in zijn soortenoverzicht apart naast Stervalk. Jonge 
Sakervalken hebben inderdaad blauwe poten tot na hun eerste win-
ter (Forsman 1999), maar bij de adulten zijn ze geel. De term stellaris 
kan bij Sakervalk slaan op de typische ronde vlekjes op de boven-
staart, zie figuur 5. 
Verdere argumentatie vinden we bij Mlikovsky (2005). Hij meldt dat 
Falco cyanopus in 1846 door Thienemann is gebruikt voor de eerste 
officiële soortbeschrijving van de Sakervalk. Thienemann koos de 
naam op basis van historische publicaties. Nadien bleek dat Gray 
hem voor geweest was in 1834 tijdens het beschrijven van vogels 

benoemd had (zie hoger). Linnaeus vermeldde verder als 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 verla-
tijnst 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, capi-
te albido. 
Vertaling: Washuid en poten blauw, bovenkant van het lichaam 
bruin, onderkant wit, kop witachtig.

De blauwe poten beschouwde hij dus als een belangrijk kenmerk.

Thomas Pennant maakte in 1776 een overzicht van de Britse vogel-
soorten naar het voorbeeld van Linnaeus. Voor de Visarend - in het 
Engels Osprey - vermeldt hij nog andere synoniemen uit diverse lan-
den, met de bron erbij, o.m. : 
• Frankrijk: Aigle de Mer (naar M.-J. Brisson in zijn Franse catalogus 

Ornithologie van 1760-63; daar Haliaeetus seu Aquila marina [= 
ofwel Zeearend] genoemd)

• Zweden: Blåfot (naar Linnaeus’ Fauna svecica (soort N° 63) uit 
1746, met herdruk in 1761)

• Duitsland: Falco cyanopus (Jakob Klein, Stemmata Avium, tab. 
8; Duits, uit 1759; daar beschreven als Weissbunten Blaufuss mit 
scharfen Beinen)

Aigle de mer (letterlijk: zeearend) wordt in het Frans nog altijd als 
volksnaam gebruikt voor de grote zeearenden van het geslacht 
Haliaeetus, maar sporadisch ook voor Visarend. We zagen eerder dat 
dit niet zo ver naast de kwestie is, maar een tijdgenoot van Brisson, 
Leclerc G.L. Comte de Buffon, vond dit geen gepaste naam. In zijn 
Histoire naturelle (1749-1788) beschreef Buffon ook duizenden soor-
ten dieren en planten. In de nog steeds zeer leesbare tekst maakt hij 
resoluut brandhout van de benaming Aigle de mer en verwijst naar 
verwarring met de ’echte’ 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, overwe-
gend uit continentaal Europa, viste de Visarend bijna uitsluitend 
in zoet water. Buffon sloot echter niet uit dat Aristoteles destijds in 
Griekenland wel in zee vissende Visarenden heeft gezien. Hoewel, 
Aristoteles beschreef van zijn haliaëtos ook de jacht op eenden en 
meeuwen en dat duidt dan weer op de Zeearend. Hoe vreemd dat 
voor hedendaagse vogelkijkers ook moge klinken, Aristoteles had 
in 350 v.Chr. allicht niet door dat hij met twee soorten arenden te 
maken had (Arnott 2007).
Conscience kon dus in die standaardwerken relatief gemakkelijk vin-
den dat hij een Visarend ten tonele kon voeren voor zijn Blauwvoet.

❱ Figuur 4. Beschrijving Visarend in Linneaus’ ‘Systema Naturae’ van 1758 (10e 
druk). Het is de 21e soort die hij beschreef onder het geslacht Falco. Naast een 
korte beschrijving vermeldt hij ook synoniemen van andere auteurs.
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uit Indië, Gray noemde de Sakervalk: Falco cherrug. Daarom is dat de 
officiële naam gebleven. Linnaeus (1758) beschreef eerder wel de 
Falco lanarius, maar de beschrijving is te summier om te weten of hij 
Saker- dan wel Lannervalk bedoelde, of beiden samen nam.
Glutz von Blotzheim et al. (1971) beschrijven bij de Sakervalk de 
ondersoort Falco cherrug cyanopus voor Centraal en Oost-Europa, 
maar Del Hoyo et al. (1994) vinden dit onderscheid (nog) niet geldig 
en rekenen de Europese vogels tot de nominaat Falco cherrug cher-
rug. Shirihai et al. (1998) noemen dan weer wel F. c. cyanopus. 
Verder is het opmerkelijk dat Klein (1760) in zijn Duitse soortenover-
zicht ook de Weissköpfiger Blaufuss noemt, de ’Witkopblauwvoet’. 
Dat is zeker de Visarend, zoals blijkt uit de degelijke beschrijving van 
de vogel. Verder zoekwerk is nodig om meer over de oorsprong van 
die ‘stervalk’ te weten te komen. 
Vanaf 1809 vermindert de verwarring van valken of Zeearend met de 
Visarend. Dan verschijnt van de Franse dierkundige Savigny (1777-
1851) een verslag over zijn ornithologisch onderzoek in Egypte 
en Syrië. Daarin draagt de Visarend de wetenschappelijke naam 
Pandion fluvialis. Het is de eerste keer dat de genusnaam Pandion 
verschijnt en die is tot nu toe behouden. Daarmee verdween ook de 
verwarring met andere roofvogels in de ornithologische vaklitera-
tuur. Buiten het wereldje van de biologen bleef de verwarring echter 
voortbestaan.

Zo verscheen in 1906 een artikel over de strijd tussen de Isengrims 
en de Blauwvoeten in West-Vlaanderen, waarin de Gentse advocaat-
historicus L. Willems aangeeft 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, zo zagen we eerder, was al gebruikt voor de Visarend 
en de Sakervalk. Falco lanarius of faucon lanier is een nieuwe ver-
melding. Linnaeus (1758) somde die op in zijn lijst soorten maar 
de beschrijving is te summier voor een exacte soortbepaling. 
Waarschijnlijk geldt die voor zowel de Lannervalk Falco biarmicus als 
de Sakervalk. In een artikel uit 1925 over de valkenjacht door Adriaan 
Swaen wordt met Blauwvoet of Blauwvoetvalk de Lannervalk 
bedoeld. Faucon lanier is de huidige Franse naam voor Lannervalk. 
Mlikovsky (2005) geeft echter een reeks oude referenties die Falco 
lanarius aan de Sakervalk toedichten, maar met het nodige voorbe-
houd van de kans op verwarring tussen Saker- en Lannervalk.

Welke van de grote valken is het nu? 

De nestjongen van de vier grote valken, namelijk Slechtvalk, 
Lannervalk, Sakervalk en Giervalk Falco rusticolus, hebben blauw-
grijze poten (Forsman 1999). Samen zijn dit de vier soorten die het 

❱ Figuur 5. Jonge Sakervalk Falco cherrug met duidelijk blauwgrijze poten. Let ook op de ronde vlekjes op de bovenstaart die tot de oude naam ‘Falco stellaris’ (‘stervalk’) 
aanleiding kunnen hebben gegeven. (Foto: Peter Csonka)
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meest voor de valkenjacht worden gebruikt. 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 volgen-
de zomer (del Hoyo et al. 1994; Shirihai et al. 1998; Forsman 1999). 
Marcus (2012) waagde zich aan de etymologie van de grote valken 
en besloot ook dat ‘Blauwvoet’ een oude term is uit de valkerij en in 
het bijzonder op Saker- of Giervalk moet slaan.
Blok & ter Stege (2000) vermelden in hun etymologisch vogelna-
menboek Blauwvoet kort bij de Slechtvalk. Zij menen dat “een jonge 
(Slecht)valk een ‘blaat’ is, een samentrekking van ‘blauwpoot’, naar 
de kleur van zijn tenen, destijds Blauwvoet genoemd”.
Eigenhuis (2004) maakte een nog omvangrijker etymologisch stan-
daardwerk. Hier vinden we de term Blauwvoet alleen bij het woord 
‘Blaet’, dat hij als samentrekking van Blauwvoet ziet. Ook hij geeft 

aan dat “de naam past op een jonge Slechtvalk uit de valkerij of 
eventueel zelfs een heel jonge Havik Accipiter gentilis”. Havik wordt in 
geen enkele andere bron genoemd, dus die laten we verder buiten 
beschouwing. 
De Visarend van Conscience komt bij Blok & ter Stege (2000) en bij 
Eigenhuis (2004) niet ter sprake. 

Conclusie: Blauwvoet is een oude valkeniersterm voor een jonge 
grote valk. De benaming is niet ondubbelzinnig aan één soort toe te 
wijzen, maar Sakervalk maakt de grootste kans.

De Blauwvoet: varia
Her en der vind je nog een verwijzing naar een vreemde uitleg. Zo 
zijn er verwijzingen die van een gans spreken (maar dat was vroeger 

❱ Figuur 6. Stormmeeuw Larus canus in tweede winterkleed, met blauwachtige 
poten! Het is een overgangskleur van roze bij juvenielen via grijsgroen naar het 
groengeel van de volwassen vogels (Foto: Steve Arlow)

❱ Figuur 8. De Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis wordt vaak als Blauwvoet 
vernoemd, maar zonder historische referenties. De poten zijn roze tot grijs, zelden 
iets blauwgrijs. In de tijd van Conscience en Rodenbach was de soort in de zuidelij-
ke Noordzee overigens een zeer grote zeldzaamheid (Bowdler Sharpe 1897) (Foto 
13 juli 2011. Faeröer eilanden, Olivier Dochy)

❱ Figuur 7. Volwassen Stormmeeuw Larus canus met gele poten links en volwassen Zilvermeeuw Larus argentatus met roze poten rechts. Dit zijn duidelijk geen 
Blauwvoeten (Foto: Stein Arne Jensen)
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een verzamelnaam voor grote vogels), een vos Vulpes vulpes (geba-
seerd op fouten) of zelfs het sterrenbeeld de arend (geen verdere 
bronnen). Zie hiervoor Deconinck & Dochy (2015).

De Blauwvoet: een zeevogel ?
Woordenboeken zijn geen goede naslagwerken voor biologische 
informatie. In de elfde druk van Van Dale Groot Woordenboek 
der Nederlandse Taal uit 1984, staat bij het trefwoord blauwvoet: 
1. Steen-, kwartelvalk; 2. (gew.) de Noorse stormvogel. Een verwijzing 
naar de Visarend is er niet. De verwijzing naar de valk is duidelijk 
overgenomen uit het Middelnederlandsch Woordenboek. In de 
plaats komt er een nieuwe soort op de proppen: de Noordse (en 
dus niet Noorse) stormvogel Fulmaris glacialis. Op www.vandale.be 

in 2017 is de vermelding van de valk weggevallen, en komen er nog 
twee soorten bij: benaming van de noordse stormvogel, de stormmeeuw 
of de zilvermeeuw. 
Het woordenboek van Vlaamse dialecten, aflevering Vogels (Van 
Den Heede et al. 1996) vermeldt alleen – onder de soortbespre-
king van de Zilvermeeuw - dat Blauwvoet een volksnaam is voor de 
Stormmeeuw Larus canus in Zele en in Bredene, zonder verder com-
mentaar. Daarnaast zijn er voor alle genoemde zeevogels tal van 
andere volksnamen in gebruik (geweest). Bij de valken is er in dit 
werk geen vermelding van Blauwvoet.
Eigenhuis (2004) geeft een mogelijke verklaring waarom 
Stormmeeuw in dit rijtje soorten terecht kon komen: in Groningen 
bestond de volksnaam ’Störmvogel’, ‘Onweersvogel’ of in het Fries 
’Unwaarsfûgel’ voor meeuwen die op het land kwamen uitrusten als 

❱ Figuur 9. De Jan-van-gent Morus bassanus heeft zwarte poten maar met een geelgroen tot blauwgroen lijntje. (Foto links: John Coveney; foto rechts: 7 juni 2013, Noordzee, 
Kristof Goemaere)

❱ Figuur 10. De Blauwvoetgent Sula nebouxii van de Pacifische kust van Midden-Amerika: blauwere zeevogelpoten bestaan niet, maar de soort ontbreekt in Europa (Foto 
adult, 11 oktober 2016, Santa Cruz, Ecuador, Ria Vogels) 
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er op de Waddenzee een storm woedde. In de loop der eeuwen is er 
bij de naamgeving van meeuwen nog meer verwarring geweest dan 
bij de roofvogels, maar volgens Eigenhuis zou het hier wel degelijk 
over de ‘echte’ Stormmeeuw gaan. Een Stormmeeuw heeft echter 
maar een paar weken in haar leven blauwgrijze poten, namelijk in de 
overgang van het tweede winterkleed naar het tweede zomerkleed 
(Olsen & Larsson 2004; webref. 2). 
Blok & ter Stege (2000) hebben in hun lijst met volksnamen 
voor vogels ook de Noordse stormvogel, de Stormmeeuw en de 
Zilvermeeuw met de naam Blauwvoet bedacht. Mogelijk hebben zij 
dit uit het Van Dale woordenboek overgenomen. 
Zilvermeeuw past echt niet in het rijtje want die heeft nooit blauwe 
voeten en is ook niet stormgebonden.

Edgard Kesteloot was in 1960 de eerste natuurkenner die op zoek 
ging naar de zeevogel die de titel van Blauwvoet verdiende in de 
context van Albrecht Rodenbach. Hij overliep in een artikel de zee-
vogels en evalueerde hun pootkleur (Kesteloot 1960). Hij meldde 
de voetnoot van Conscience die de Blauwvoet als Visarend noemde, 
maar veegde dit van tafel door te stellen dat “men moet toegeven 
dat de fijnere kleurnuances op afstand toch niet te onderscheiden 
zijn” en omdat dit bij ons geen zeevogel is. De Noordse stormvogel 
keurt hij (o.i. terecht) niet goed omwille van de roze tot grijze poten. 
De Noordse Pijlstormvogel Puffinus puffinus die niet aan bod 
kwam in zijn artikel heeft overigens roze poten, die van de Grauwe 

Pijlstormvogel Puffinus griseus zijn donkerbruin. Dit zijn juist wel 
soorten die bij stormweer aan onze kust voorbij komen. 
Uiteindelijk kiest Kesteloot voor de Jan-van-gent Morus bassanus. 
Zijn verschijning is stormgebonden en zou “een alarm betekenen, 
de aankondiging van noodweer op zee”. Zijn belangrijkste argument 
waren de grijsblauwe poten.  Dat is echter niet correct. De poten 
en zwemvliezen zijn zwart tot zwartbruin. Over de ’schenen’ en de 
tenen loopt een blauwgroen (mannetjes) tot geelgroen (vrouwtjes) 
lijntje (Bauer & Glutz von Blotzheim 1987). Op een afstand zien de 
poten er echter volledig zwart uit. Erg overtuigend om dan van een 
Blauwvoet te spreken is dat toch niet.

Overigens vermeldt Eigenhuis (2004) ‘Malefijt(je)’ of ‘Malefiet(je)’, 
een zeevogel die de voorbode is van slecht weer op zee, en waar 
waarschijnlijk een Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa of 
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus mee bedoeld wordt. Beide soor-
ten hebben zwarte poten (Robb et al. 2008) en kunnen dus de titel 
van Blauwvoet niet dragen. Van Den Heede et al. (1996) vermelden 
‘Malefijt’ niet voor onze kustprovincie.

De Blauwvoet: een Blauwvoet ?
In het oosten van de Grote Oceaan en rond de Galapagoseilanden 
komt een goede kandidaat voor de Blauwvoet voor, namelijk de 
Blauwvoetgent Sula nebouxii met felblauwe poten. Die komt echter 
nooit tot in Europa en kan dus niet als een oorspronkelijke inspiratie-
bron weerhouden worden. 

De Blauwvoet: een miki?
Als er dan toch een echte stormgebonden zeevogel met een held-
haftig leven moet gekozen worden, zouden we als best passende 
soort de jonge exemplaren van de sterk op elkaar lijkende Kleinste 
Stercorarius longicaudis, Kleine S. parasiticus en Middelste Jager S. 
pomarinus voorstellen. In het wereldje van fervente zeevogeltrek-
tellers worden niet op soortnaam gebrachte vogels van dit trio miki 
genoemd. Hiervan is de Kleine Jager de algemeenste aan onze kust. 
Zij hebben wel degelijk grijsblauwe poten. Ze komen aan voed-
sel door in een spectaculaire achtervolging de prooi af te pakken 
van andere zeevogels. Ze doen dat ook bij groepen zeevogels die 
vissersboten achtervolgen, dus ze kunnen bekend zijn bij vissers. 
Bovendien zien we ze het meest – en vooral dan jonge vogels – bij 
noordwesterstormen, als ze vanuit volle zee naar onze kust geblazen 
worden. 
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❱ Figuur 11: Standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselare met in zijn hand een 
gestileerde Blauwvoet (Foto: Olivier Dochy)

❱ Figuur 12. Blauwvoetmonument in het Klein Seminarie in Roeselare. Ergens 
heeft deze afbeelding nog het meeste weg van een naar vis speurende Visarend!
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Het is eigenlijk merkwaardig dat deze ‘soort’ vroeger nooit werd 
geopperd als potentiële Blauwvoet. 

De Blauwvoet in afbeeldingen
Blauwvoeten werden in de loop der jaren in alle maten en gewich-
ten afgebeeld. Natuurlijk is hier sprake van een grote artistieke vrij-
heid, maar toch tonen vele ontwerpen de lange smalle vleugels van 
zeevogels.
Het meest bekende beeld van een Blauwvoet maakt deel uit van 
het standbeeld van Albrecht Rodenbach op het De Coninckplein in 
Roeselare. Rodenbach houdt er een vogel in zijn opgestoken hand. 
Het beeld werd gemaakt door Jules Lagae in 1909. Volgens Viaene 
(1960) werd toentertijd gepleit om er een (Zee)arend van te maken, 
maar kozen de opdrachtgevers voor een meeuwachtige vogel. Toch 
schijnt Lagae zijn bronzen ‘zeemeeuw’ iets van een roofvogel te heb-
ben meegegeven.
 Volgens een anonieme auteur op Wikipedia (consultatie 22.07.2017) 
stelt dit standbeeld een Jan-van-gent voor, maar een beetje vogel-
kenner ziet onmiddellijk dat dit niet klopt. De vogel is op het eer-
ste gezicht duidelijk een forse meeuw (Laridae). De poten hebben 
zwemvliezen. Voor een Grote Jager Stercorarius skua zijn de kop en 
snavel veel te dik in verhouding tot de ook nog te lange hals. De 
halsbuiging doet in vooraanzicht zelfs een beetje denken aan een 
mini Vale Gier Gyps fulvus, maar van die soort is het neusgat verticaal 

en de gepunte roofvogelsnavel ontbreekt. Op een Visarend lijkt de 
vogel ook niet echt, zo moet men toegeven.

Op de speelplaats van het Klein Seminarie in Roeselare, de school 
waar Rodenbach zijn middelbare studies deed, hangt het zogenaam-
de Blauwvoetmonument met de afbeelding van drie Blauwvoeten. 
Het zijn gestileerde vogels die verwijzen naar de drie dichters/
schrijvers Guido Gezelle (1830-1899), Hugo Verriest (1840-1922) en 
Albrecht Rodenbach, oudleerlingen of -leraars van deze school. 

Dan rest nog de vraag waar de bevolkingsgroep van de Blauwvoeten 
een klein millennium geleden eigenlijk naar genoemd is. Daar weten 
we geen antwoord op. 

Besluit
De naam Blauwvoet blijkt een meervoudige betekenis te hebben: 
(1) Eerst en vooral is het op grond van literair-historische overwe-

gingen zeker dat de naam Blauwvoet, zoals die door Conscience 
en Rodenbach gebruikt werd, slaat op de Visarend Pandion hali-
aetus. Die vogel was in het verhaal van Conscience geassocieerd 
met een zwaar onweer met rukwinden en niet met een klassieke 
storm.

(2) In de valkenierswereld werden vroeger nestjongen van de vier 
grote valken Blauwvoet genoemd omdat ze blauwgrijze poten 
hebben. Dit verhaal is volledig gescheiden van dat van (1).
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❱ Figuur 13. Gestileerde afbeeldingen van een Blauwvoet in publicaties van de 
katholieke studentenbeweging uit het begin van de 20e eeuw. Het zijn symboli-
sche zeevogels in een storm. 
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(3) Diverse auteurs uit de 20e eeuw vernoemden kust- of zeevogels 
waarbij ze de link met storm legden. Zelf voegen we graag de 
juvenielen van de drie kleinere jagersoorten Stercorarius spec. 
toe aan deze lijst kandidaten, als enige West-Europese zeevogels 
met echt blauwe poten.

(4) De Blauwvoet is sinds het eind van de 19e eeuw ook een sym-
bool van de Vlaamsgezinde studentenbeweging geworden zon-
der dat er een echte soort aan gekoppeld is. Hij wordt sindsdien 
afgebeeld als een gestileerde zeevogel met meeuwachtig pro-
fiel. Hij past daarmee in het rijtje van de vredesduif, de Vlaamse 
leeuw, de Waalse haan, de uil als symbool voor de wijsheid en de 
Reuzenpanda voor de natuurbeschermingsgedachte. Een gesti-
leerde Visarend zou voor de Blauwvoet het beste beantwoorden 
aan de oorspronkelijke inspiratie.
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