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De betekenis van de
insectennaam Rombout

In Nederland komên dre soorien êchte
llbelen (Anisoplera) voor die de naam
Rombout dÍagen. Deze soortên, bêhorend
tol de Íamilie Gonrphldae, zjn de Beek-
Íombout (Gomphus yulgallssmus), de
Plasromboui (G. pulcrelius) en de RivieF
romboul (G. táyipes). n deze mededê ng
wordl nagegaan wat de naaÍn Rombout

Voorl<ornen van de naarn

De d kkê Van Dale mêdi dat Roínboul de
gewesteluke r'raam s voor een soort van
lbel oÍ waterjutrêr (KRUysKAMp, T96T) of
vooí de Paardenbijier (GEERrs & HEES-
TERMANS, 1995). Beha ve als ondêídêê van
de offciële NêdeÍlandse namen komt hêl
e enrent boul ook voor in diverse vo ksna-
men voor ibelen zoals TongeÍboLrt in
Fries and (HocERHETJDE, 1982), lJzeren
Bout in T burg en Den Bosch, lJzênbout
(REELTCK er al, 1993), Bimbout in TLrrnhoui
en Korenbout in s GÍavenmoer (SwaNEN-

BERG & SWÀNENBERG, 19S8). KoÍenbout is
levens dê offciëie naanr voor hei geslacht
Libellu a (WAsscFER, 1982). Verder zijn er
de volksnarnen Donderbout (KRUysKAr,rp

1961), Dóf neÍbolten DundeÍbolt (HoGÊR-

HEUoE, 1982) en Doiderbolk (KaBos n
JuRzrza, 1979), welke aatsle vermoêdellk
een vefbaslêr ng is van Donderboll.

In de literatuur voorgestelde
erymologreerr

Over de etymologie van de naam Rom-
bout zeqt VaN VEEN (1993) dat het eêrstê
deel ïoín komt van het VliddelnedeÊ
landse woord Íommelen, dat de beiekenis
heeit van'awaai maken' Hêi iweede deel
bout' heefl de betêkeiis 'pjl', wat in dê
benaming van vercchl lênde insecten zou

SwaNENBERG & SwaNENBERc (1 998) ondêÊ
schÍijvên deze visie niet. Bout zou wel
eens verband kunfen houden rnet 'bolei,
dai we ook v nden in v indeÍnamen (zoa s

Zêeuws botêÍkapel, Oosl Vaams botef-
vijver en Drcnlhs botervoqêl), en dat dooÍ
volksetymo og e gevormd is uit een stêm
diê veMant is mêl het D! tse Fê ter (vl n-
der) wat oorsprcnkeljk belekefde hij dê
dê vleugels op en neer beweegt' of hij d e
íadderl, schrjven zj. Vêrderop in hun
têkst wordt verband gelegd mei het woord
'bijter', wanl over de ibelennaanr Ko
ÍênbijteÍ zeggen deze aule!rs: "Bjier kan
daárbij de oorspronkelÍke vorm bij hel
eerder genoemde bout (botêr) zln want
ook Enges beete en Oud-Enges bitula
komen van het wefkwoord btan (bijten)'
Dll is dan weer een anderê visie. HoGER

HEJDE (1982) kenl aên het lweede id
'bolvboul de betekênis staaf toê, mêar
zêgt dat d t wooÍd ook werd gebruikt voor
êen wigvorm g sooir íossel, waarvan men
seoofde dal het bij blksemnsag n de
gÍond teÍecht was gekornen. "De donder
steen vinden wê in het Engels nog terlg

Betekenisaspecten

De wetenschappeijkê geslachtsnêêm
Gomphrs heeftle rnaken met Gdeks gom-
íos {gómphos) dat pin of spijkeÍ belekent
Hetzelíde wood vinden we in een pad-
densloe engeslacht Gomphi.rus (de spi-
kezwa'nmen). De sooÍien ull dii ges acht
hebben de vorm van een d kke spjker In
de DLrilse naarn voor Gomphus, Kei-
lungíer, zit Duits Kêil, dat wig oi spe
bêtekent (FLTEDNER, 1997). De faam ver
w|lst naar dê vorm van het achlêr lfi de
melaa glans kornt in d twoord niet moo tot
uitdrukking.
In de Friese naam Tongerbout (glazên-
maker) betêkenl het eerste eeíÍenl don
dei Dll heeft wêarschlnllk beÍekk ng op
het zoevend gelud dai de libel maaki,
maar ook de betêkens dondêíaankondi
gend is een mogelijkhed. BeangrÍk is,
dat het êleÍnenl bout ook in het Fries de
betekenis van 'meta en siaafje'heeft.
De verklaringên van het Friese Tongerboui
ên Nederands Romboui ljken beiden te
wilzen op hei zoevend of icht brommênd
ge uid vaf dê bewegende vlêugels vaf het
vliegende insect.lVoo er dan ÍUiddelnedeF
ands rommeen, eên zogenaamde ire



quenlatieívoÍm waaívan de basis rom-
men' niet overgeleverd is, liikl Middel-
nedeílands Íonken (=snorÍen. gonzen van
insecten)aan dê basis van het eeíste deel
van Rombout le hebben geleg€ni we
moeten dan wel een oorspronkelijk ronk-
bout' veÍonderslellen ('wilzeggen, dal we
mel een niel-oveÍgeleveíd woord te
maken hebben). De naaÍn Romboul kan
echleÍ ook mede gevorrnd ztn naar de
eigennêam Rombout, we ke als heilig€n-
naam voor een rn€(e aar uit eind 8e eeuw
bij hêl Rooms-Kalholieke bevolkingsdeel
van Nederland bekend moet ziin (ge-
wees0 uaN DER scÊÀaR 1994).
Geheel los hieNên staat het gegeven, dal
bij de iftroductie ván de officièe NêdeÊ
landse naam Rornboll voor lret geslachl
Gompl'us de voornaam Rombout van een
Nederlandse bellenondêrzoekereenaan_
vullende rcdên s geweesl À,lisschien isook
het êeÍste eemenl n TuÍnhouls Bimboui
een klankwoord (le verge lken met Duils
bimmeln en Nederands birnbam). Andef-
zids kan het mrsschren ook oorsponkelÍk
bi(e)nbout' geweest zijn en is de n tot m
gêassimileerd Het eeÍste lid kan missciien
voor'bien (=bije(n)) gesláan hebben.
De volksnaam lJzeren Bout kan bijns let-
teíik genomen worden. ln lJzenboul heêÍt
het eeíste element ongeveêr de voíÍn-
veÍandeÍing ondeígaan die we oo( aan-
trêffen in de vogelnaam lJsvogel, waarvan
een Oudhoog-du tse voorloper lsárno-
vogêl (='rjzeren voge , naar de blauwe
kleur) oveígeleverd is.
Vooí wat belreÍl Korenbout (en Korenbii-
ter): misschien heefl men een relatie mel
koren vermoed. omdal de insectgn wel
e6ns boven koÍenvelden gezien werden.
Het element koren- kan m sschien ook bin
nengeháald zrjn door de naam KorcpikkeÍ,
welke in betekenis gelik is aan de naán
KoÍênmaáieÍ (Zuid-Nededands pitken =
maai€n). De eementen -pikkeÍ, -steker en
-bíler spÍeken voorzlch: men dacht dal dê
libe len konden pikk€n, steken en bijtslr.

Conclusie

H€t êement Íom- in Romboul heeÍt veÍ-
moedelijk le maken met een Mdelneder-
lands werkwood dat staal vooÍ het makên

van een bepaald geluid. Dit kan íommelen
oí Íonkên zrjn Hel woord bout toegevoegd
aan de stam van dit werkwoord gaí dan
roÍnmêlboul" oí ronkboul'. Het werkwoord
ronken pasl naaÍ betekenis bete..
Onzorgvuldige uitspraak van de hypo-
thetische woorden zal eerdeí een assimÈ
lalievan de k in Íonkboul'dan een volledig
inslikken van de gehêle lelteígÍeep hel
ln Íommelbout' opgeleverd hebben. OÍn-
dat libellen een lichaam hebben dat n

vorm en (soms metaalglanzende) kleuí
indeídaad aan een 'ijzeíen staate doet
denken, hjkl de verklaÍing voor boul als
'melalen slaaÍe' in de inseclennaam een
uilgemaakte zaak. Het beg p'pjjl'dal VaN

VEEN (1993) noemt, is dan min oÍ rneer
synonieÍn. De hypothese van swaNÉNSERG

& SWaNENBERG (1998) past daaÍ niet bt.
Een ouder woord vooí Rombout is niet
oveeelevêrd, dus ook niet in samen-
stelling met -boll, een oudeÍ woord voor
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Over het álgemeen verschijnl er erg
weinlg litemtuur over de libellenfauna vên
DenemaÍken. Het is dan ook êen veÍras-
sing dat eí opeens eên dik ovezichlswerk
over de De6nsê libelleníauna is veF
schenen. Na een inleidênd deel over
zaken als syslêmatiek, levenscyclus en
ecologie woíden meêr dan 200 pagina's
gewÍd aan de 54 Deense libellensoorlen.
Het boek is zeer rijk geïllustreerd en bevat
honderden z€êr mooie kleuÍenfoto's.
De inleidende hooÍdstukken zullen voorde
meesle mensên geen nieuwe inÍormelie
bevatlen. Het meest inleÍessante deel van
het boek wordt dan ook gevormd door de
soortbespÍekingen. Per soort wordt inge-
gaan op herkonning, levenswize, l€v6ns-
cyclus, bioloop en de verspÍeidlng in Den-
emaíken. Van elke sooít zÍn twee oÍ meer
kleuÍeníoto s aÍgebêeld. Deze Íoto s zijn
mooi €n gÍoot aÍgedrukl (soms pagina-
vullend)- Íevens is peÍ soon een bio-
loopíoto afgêbêêld. De biotop€n op dezê

foto's zijn vaak om te smullên. Bijeen aan-
talin Nedeíand uitgestorven soorlên (o.a.
Dwercluff6r en Gaffellibel) geven dêzê
foto's €sn indÍuk van hoe hêt N€deÍandse
biotoop er uit gezien zou kunnen hebben.
De veÍspreiding in Denêmerkên en om
liggênde gebieden is in een klein kaaÍtje
aangegeven. Helaas zijn deze kaarljes víi
grof en is €Í geen ondeíscheid tussen
oudê en nieuwe locaties gemeakl. HieÊ
door ínoel je vooÍ specifiêke iníoÍmaiie
alsnog ln de t€kst kijken. Daarrnee korn je
gelijk terecht bij hel grootste nedeel van
hel bo6kr dê teksl is volledig an hel Deens.
Deens is mel langzaam lezen wel le be-
grijpen maar het Íisico ván eên Íoulieve
intenretatie is aanwezig. Eigenlijk is de
tekst van het boek alleen bÍuikbáaf als je
een antwoord op êen specifieke vraag
zoekt, gêwoon lekker lezen s niel mogê-
lijk. Dit is erg jammer aangezien het boek
veel leuke iníoÍmatie bêval oveí bÍvooÊ
b€eld veíspíeiding en bioloopkeuze. Dat
het boek toch de moeate waaÍd is om aan
te scháffsn komt vooral door dê gíote
hoeveelhe d fraaiê Íoto's.
Bij het bekijken van het boek vielen een
aantalzeken op. Het is bivoorbeeld opval-
lend dal eí slechts 54 soorlen (16 mjnder
dan in NêdeÍland) in Denemaíken zin
vastgesteld. Dil komt voornamelijk door
het ontbÍeken van zuidelÍke sooften. De
meest opvallende, ontbíekende soorten
zijn de in Nederand alg€m6ne Hout-
panlserjuífer en de Kleine roodoogjuffer.
Daarnaasl is het opvallend dal er sinds
1990 vijí nieuwe soorten in Denemarken
zijn áengetroffen. Dit zijn voornamelijk
soorten die de aÍgelopen jaÍen in geheel
Midden-Europa meeÍ dan voofteen wer
den aangetroffen (GÍole keizeíibel, Zadel-
libê1, Bandhêidelibel en Zweívende heidê-
libel)maarook êen sooÍ die waárcchiinlijk
altijd al over hel hoofd is gezien (Dwerg-
jufeÍ). Hêt lage aantálsoorlen en dê snel-
heid waamee nieuwe worden gevonden
doet veÍmoeden dat er nog vê61 le ont-
dekken valt, [/lisschien een leuk ideê vooÍ
de vakante van volqend jeerr Gaffe -
libellen kijken en ondertussen dê êeÍste
Kleinê roodoogjuffer vooí Denemarkên
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