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AAN MIJN OUDERS

Getrouw aan de traditie betuig ik, bij het verschijnen van
dit proefschrift, aan allen, die tot mijn wetenschappelijke
vorming hebben bijgedragen, mijn diepgevoelden dank.
In de eerste plaats richt ik mij tot U, Hooggeleerde Schrijnen, hooggeschatte promotor. Vanaf den eersten dag van
mijn studietijd heb ik mij tot uw trouwste leerlingen mogen
rekenen, vanaf dat oogenblik heb ik mij ook" altijd in uw
opofferende belangstelling mogen verheugen. Uw kennis, die
de zoo fel-begeerde eigenschap heeft van breed en tevens
diep te zijn, heeft mij steeds ter zijde gestaan en uw sympathie
is voor mij een prikkel tot wetenschappelijk onderzoek en
werken geweest.
Uw belangwekkende colleges, Hooggeleerde Drerup, die
van een groóte kennis der klassieke oudheid getuigen, zullen
lang in mijn herinnering bewaard blijven en mij tot blijvende dankbaarheid stemmen.
Hooggeleerde Slijpen, telkens opnieuw denk ik terug aan
Uw boeiende colleges, die mij met bewondering vervuld
hebben. Ik ben U ten zeerste dankbaar voor hetgeen gij tot
mijn wetenschappelijke vorming hebt bijgedragen. Maar
even groot is mijn dank voor de sympathie, die ik van U
buiten het universiteitsgebouw heb ondervonden.
Ook Uw colleges, Hooggeleerde Sormani, Steifes, Tagliavini, stemmen mij dankbaar.
Met genoegen denk ik aan Uw colleges. Hooggeleerde van
Ginneken, waarin gij blijk gaaft van een grootsche visie op
linguistische onderwerpen.
Mijn dankbaarheid gaat ook uit naar de Leidsche universiteit. Hooggeleerde van Wijk, veel heb ik van U kunnen leeren, die Slavistiek en Indogermanistiek zoo vol-

maakt beheerscht. Uw hulpvaardigheid en sympathie vervullen mij met dankbaarheid. Uw colleges, Zeergeleerde
Kramers, waren privatissima, die mij niet alleen van Uw
omvangrijke kennis van de talen van Klein-Azië meedeelden, maar ook de gelegenheid boden tot persoonlijk contact.
Ik betuig U daarvoor mijn diepe erkentelijkheid.
Ten slotte dank ik allen, die op eenigerlei wijze mij bij
mijn dissertatie ter zijde gestaan hebben.

I. INLEIDING.

De fauna der Indogermanen is door de voormannen der
linguistische palaeontologie, Hehn, Hoops, Schrader, Feist,
Hirt, steeds met een zekere voorliefde behandeld. En terecht,
daar men al vroeg inzag, dat dit onderdeel, evenals de flora,
van het grootste gewicht moest zijn. Doch ook hier is men,
zooals op zoo menig ander terrein, onvoorzichtig te werk
gegaan en heeft men maar al te vaak, hetzij uit een positief gegeven: het overeenstemmen van een benaming in
het Indogermaansch voor een bepaald dier, hetzij uit een
negatief gegeven: het ontbreken van zulk een benaming,
voorbarige en roekelooze conclusies getrokken voor de localiseering van de bakermat der Indogermanen (zie voor
methodische opmerkingen Jos. Schrijnen, Handleiding bij
de stttdie der Vergelijkende Indogermaansche taalwetenschap2.
Leiden, 1924, 60). Werd dit doel niet bereikt, het linguistische materiaal, daartoe verzameld, heeft zijn waarde
behouden, en met vrij groóte zekerheid kunnen wij daaruit opmaken met welke dieren de Indogermanen bekend
waren. Talrijke oude, idg. diemamen zijn tot op den dag van
heden bewaard gebleven en leggen voor ons getuigenis af van
ι
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het belang, dat het dier in de samenleving heeft. Doch deze
idg. fauna-terminologie valt in het niet bij de Grieksche. Dit is
niet te verwonderen. Immers, afgezien van het feit, dat idg.
namen voor bepaalde dieren in de afgeleide talen verloren
kunnen zijn gegaan, hebben de Indogermanen natuurlijk in de
allereerste plaats die dieren benoemd, welke voor hen van
het grootste belang waren en met welke zij het meest in
aanraking kwamen. De ontelbare verschillen in de dierenwereld hebben zij niet gekend. En al hebben de latere volken die vele verschillen wél opgemerkt en door afzonderlijke benamingen uitgedrukt, toch hebben we ook hier zelfs
nog geen benadering van de verbazingwekkende verscheidenheid, die de natuur toont. De moderne zoölogie heeft
een onnoemelijk aantal diersoorten vastgesteld: wie kent
bv. de meer dan 5000 verschillende zangvogels? Deze
onderscheiding was weggelegd voor de moderne ornithologie en blijft voor het overgroote deel ook tot haar beperkt, want in het practische leven spelen deze verschillen
geen rol. De niet-vakkundige mensch, van vroeger en van nu,
houdt zich ook op dit terrein alleen aan enkele voorname gegevens, en kent doorgaans slechts de meest opvallende
species. Wel is een bepaalde en beperkte groep van menschen,
door hun beroep of bedrijf, beter op de hoogte met de
fauna, — dikwijls slechts met een onderdeel daarvan, bv.
de visschers met de waterdieren — en heeft ook een rijkere
terminologie. Wij belanden hier dus bij de groep- en vaktalen.
Ook op Griekschen bodem zien wij dit verschijnsel, en de
vele vogelnamen, die bv. Aristoteles heeft, zijn zeker niet
aan den gemiddelden Griek bekend geweest. Voor een groot
gedeelte stammen zulke namen uit de taal van een groep
menschen, die de natuur beter kenden en de opgemerkte
verschillen door een naam uitdrukten. Hiertoe behoorden
ornithologen-van-huis-uit, boeren en menschen van het
platteland, vogelaars, jagers, enz. Zij gaven, naargelang de
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behoefte, aan een nieuw-onderscheiden vogel een naam.
Deze naam kon tot hun groep beperkt blijven, maar kon
ook overgaan in de gemeenschapstaai. Vanzelf sprekend
nemen ook de dialectische namen een groóte plaats in.
Momenteel kunnen wij, dank zij de taalgeographie, constateeren, hoe sterk de namen voor een bepaald dier in een
betrekkelijk klein gebied kunnen variëeren (vgl. Jos. Schrijnen, Vlindernamen, De Beiaard 1,26 w . ; J. Pauwels, De bunzing in de Zuid-Nederlandsche dialecten, Leuvensche Bijdragen 23, 1 vv. e. a.).
Ter oriënteering en ter verkrijging van een overzicht
der benamingen van de dieren in het Grieksch, volgen hier
enkele algemeene opmerkingen. Wij onderscheiden:
1. Diernamen, die als zoodanig met voldoende zekerheid aan het Indogermaansch kunnen worden toegewezen
en in het Grieksch bewaard zijn gebleven (zie Hirt, Die
Indogermanen, 620; Etymologie der NM. Sprache, 131 ; Indogermanische Grammatik I, 84; Meillet, Introduction9, 352).
Een onderzoek maakt uit, dat deze een hoog percentage
vormen. Tot deze namen, die ter plaatse uitvoeriger behandeld worden, behooren de volgende: βοϋς „rund": oi.
gáu$, lat. bos. De idg. beteekenis was ,,rund" en is dat
ook in het Grieksch, evenals in het Latijn, gebleven. Het
geslacht was niet onderscheiden, maar in het Grieksch kon
dat door middel van het lidwoord worden aangeduid. Zoo
is ó βοϋς ,,het mannelijke rund": ,,de stier", ook „de os";
ή βοϋς is ,,het vrouwelijke rund", ,,de koe". Een aparte
benaming voor „stier" heeft het Grieksch in ταΰρος, waar
aan beantwoorden lat. taurus, osk. ταυρομ „taurum", umbr.
toru, turuf „tauros", terwijl het Balto-slavisch een andere
beteekenis vertoont: oslav. turu en lit. taüras beteekenen
„oeros", het opr. tauris beteekent „bison". De naam ontbreekt in het Indo-iraansch.
Van evenveel, misschien van meer belang nog, was voor
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de Indogermanen het schaap, waarvan de naam bewaard is
in Йіс. De onderscheiding van „mannelijk" en „vrouwelijk
schaap" kwam niet door naamsverschil tot uitdrukking, en
het Grieksch duidde dat aan door ó en ή ; het lat. ovis kan
mannelijk of vrouwelijk zijn. Het Balto-slavisch nam hier
zijn toevlucht tot differentiëerende suffixen: oslav. о г-пй
„mannelijk schaap", ovï-ca „vrouwelijk schaap". Het Grieksch
heeft voor „mannelijk schaap" nieuwe woorden gevormd. Voor
„jong schaap" had het Indogermaansch twee namen, die beide
in het Grieksch bewaard bleven. De eene is beperkt tot Grieksch,
Armeensch, Sanskrit: gr. άρήν, arm. garn, oi. tiranas „ l a m " .
Het laatste beteekent naast „ l a m " ook „ r a m " . Den anderen
naam zien we in gr. αμνός, lat. agnus, оіег. йап, breton, oan,
waarbij zich nog aansluit oslav. jagnç. Ook hier werd geen geslachtelijk onderscheid aangeduid, wat trouwens bij jonge dieren niet te verwachten is. Zoowel άρήν als αμνός worden voor
mannelijke en vrouwelijke jonge dieren gebruikt. De naam voor
geit ,,αϊξ" gaat met arm. ayc „geit" tot in het Indogermaansch
terug, dat voor geit meerdere namen bezat. De oude naam voor
„zwijn" is bewaard in δς en, zonder doorwerking van de nor
male klankwet, in σϋς : oi. sükarás „wild zwijn", toch. В suwo;
lat. SMS; oslav. svinija; alb. Ы,; ohd. su, swin. Den naam
voor paard hebben we in Ιππος, lat. equus, oi. açvas, toch. A
yuk, В yakwe. De hond heeft den naam κύων: oi. çvâ,
av. sfa; arm. Ып; орг. sunis, lit. suo.
Verder heeft het Grieksch oude namen bewaard voor:
„ b e e r " : άρκτος, skr. f Mas, arm. яг/, lat. «rs«s, oier. art.
„ h e r t " : Ιλαφος, arm. dn, oslav. jelenï, lit. élnis.
„wolf": λύκος, skr. vfkas, oslav. vliku, lit. viïkas, lat. lupus.
„muis" : μϋς, skr. muê, arm. mukn, osi. mysi, lat. mus.
„egel": έχΐνος, arm. ozni, osi. jeii, lit. ezys.
Bij de vogelnamen is het zekere materiaal zeer gering. De
Indogermanen hadden een naam voor de gans, bewaard in
gr. χήν, en voor de eend, bewaard in νήσσα. Den naam voor
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den wachtel, δρτυξ, vinden we ook in het oi. vartakas. Ver
schillende onomatopeeën keeren ook in het Grieksch weer:
γερανός, κόραξ, έλέα, κίσσα, βύας. Verder zijn er nog eenige
namen, waarvan de etymologie op moeilijkheden stuit. Van
de weinige namen, die we met eenige zekerheid tot het
Oerindogermaansch mogen terugvoeren, heeft het overgroote
deel zulk een algemeen karakter, dat eenzelfde naam telkens
verschillende vogels aanduidt.
Aan de namen van visschen is door verschillende geleer
den, vooral door Hirt, een veel te groot gewicht toegekend.
Slechts zeer weinig namen kunnen als idg. beschouwd
worden. Een is er bewaard in gr. πέρκη „baars", dat bij den
W. *perk1 hoort. Het beteekent de „gespikkelde" : mier. ore,
nier. earc „zalm", ohd. forhana, ags. /or». De grondbeteekenis was zeer algemeen.
Van de reptilia heeft de „slang" oude namen in Εχις en
ίφις.
Ook de volgende namen voor „vlieg", „mier" en „vloo"
zijn oud:
„vlieg" : μϋια, arm. тип, lat. musea, oslav. mucha, lit. muse.
„mier": μύρμηξ, oi. vamrás, arm. mrjiwn, lat. formica.
„vloo": ψύλλα, oi. рЫЫ$, arm. lu, lit. blusa.
Met nog enkele, hier niet aangevoerde, diemamen te samen
heeft het Grieksch zeker het grootste deel van de oude,
reeds in het Indogermaansch als diemaam gebruikte woor
den bewaard. Brengen we daarbij de vischnamen op een
minimum terug, dan komen we tot ± 75 %.
2. In de tweede plaats hebben we namen, waarbij we nog
duidelijk het algemeene kenmerk uitgedrukt zien, en die eerst
op Grieksch en bodem aan een bepaald dier zijn toegekend.
De naam κριός „ram" is een betrekkelijk jonge specialisee
ring geweest voor het mannelijke schaap. De oorspr. beteekenis was algemeen, nl. „gehoornd", behoorend bij den
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W. *£1er, hier dissyllabisch : *k1eräxi. Deze wortel heeft op
ieder taalgebied veel namen geleverd, die aanvankelijk het
algemeene kenmerk „gehoornd" aanduidden. In het Grieksch
vinden we hiervan een naam voor „leeuwerik": κόρυδος,
teruggaande op een idg. wortelvorm met м-diftong, en
voorzien van een suffix -d-. Ook hoort hierbij een woord, dat
Hesychius ons als Kretensisch heeft overgeleverd: κάρτην
τήν βοϋν. Dit woord is ontstaan uit *kier-tä, beteekent „gehoornde", en is gespeciahseerd voor „koe".
3. Het aantal leenwoorden kunnen wij niet licht te hoog
schatten. In het bizonder geldt dat op ieder gebied, waar
nieuwe objecten of instituten uit den vreemde worden ingevoerd. Al wordt dan in de behoefte aan namen dikwijls
voorzien door het vormen van een nieuw woord of door
overdracht of speciahseering van een bestaand woord,
vaker zal toch mét het object uit den vreemde ook de
naam worden overgenomen. Een betrekkelijk groot aantal
dieren is den Grieken eerst laat bekend geworden, hetzij
door import, hetzij toen zij zich in landen vestigden, waarvan de fauna hun vreemd was. Wij maken hier onderscheid tusschen leenwoorden van het substraat : de talen, die
gesproken werden door de vóór-Grieksche bevolking rondom
de Middellandsche zee, en leenwoorden, die van elders zijn
overgenomen.
A. L e e n w o o r d e n n i e t v a n h e t s u b s t r a a t .
Het grootste gedeelte is afkomstig uit het Oosten, al is de
herkomst dikwijls niet precies aan te geven. Dat geldt bv.
van den naam voor „papegaai", die voorkomt in de vormen
βιττακός, ψίττακος, ψιττάκη, σίττακος, σιττάκη. Een gr. naam
voor „ a a p " is κήβος, ook κήπος. In het Oosten komt een
groot aantal gelijkluidende namen voor, maar het is niet
uit te maken, welke taal het woord leverde. Evenmin is de
herkomst van βνος „ezel" te preciseeren, hoewel uit het Oos-
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ten afkomstig. Leenwoorden uit het Semietisch zijn κάμηλος
en λϊς. Aan het Iraansch zijn ontleend τίγρις en πάρδαλις.
Uit het Noorden van Europa komen τάρανδος, άλκη, βίσων.
В. L e e n w o o r d e n v a n h e t s u b s t r a a t .
Het aantal woorden, dat de Grieken ontleend hebben aan
de talen, welke gesproken werden door de reeds vóór hen
om de Middellandsche zee wonende volken, is zeer groot.
Hoewel die talen zelf niet bekend zijn, is in vele gevallen
met groóte zekerheid uit te maken, dat dit of dat woord
ontleend is. Deze taal of talen heeft men aangeduid als
Pelasgisch of Lelegisch, als Aegeisch of Carisch. Wij zullen
het complex van deze volken aanduiden met den in jongeren
tijd gebruikelijken naam Alarodiërs. Het is zeker, dat de
beschaving van deze Alarodiërs op een hooger peil stond
dan die der Indogermanen, op het moment, dat deze in hun
latere woonplaatsen binnendrongen. Doch ook zonder dat
deze beschaving als een hooger staande dan die van de Indogermanen wordt opgevat, moeten de Indogermanen in
hun nieuwe woonstreken met verschillende objecten en instituten hebben kennis gemaakt, waarvan ze vroeger niet op
de hoogte waren. De nieuwe omgeving bracht dat met zich
mee. Het klimaat en de natuurlijke gesteldheid van deze
landen waren verschillend van die van hun oude woonplaatsen, en daarmede ook de flora en de fauna. Doch niet
alleen deze, ook meerdere producten van nijverheid waren
den binnendringers onbekend. En hetzelfde gold natuurlijk
van de inrichting van den staat en de maatschappij van
deze Alarodiërs, die in wezen geheel verschillend was.
Ook het gezinsleven verschilde. Er zijn bepaalde aanwijzingen om een woord als afkomstig uit het Alarodisch te beschouwen. Het langst bekende verschijnsel is het suffix -νθ-,
-νδ-, -νδρ-, -ντ-. Dit suffix is in zeer veel plaatsnamen voor
handen, en juist de plaatsnamen blijven dikwijls bewaard>
wanneer eennieuw volk oudere bewoners verdringt. Een ander
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suffix, aan het Indogermaansch onbekend, is -α(σ)σο-. Doch
men moet er in zulke gevallen op verdacht zijn, dat een
niet-idg. suffix aan een idg. bestanddeel kan zijn gevoegd.
Het motief, dat een woord geen verband zou hebben met
een idg. wortel, is natuurlijk vrij zwak, daar zulk een ver
band door allerlei invloeden verduisterd kan zijn. Over
Alarodiërs en ontleening zie men: P. Kretschmer, Einleitung, 153; Α. Meillet, M. S. L. 15, 161; Linguistique his
torique et générale2, 297; Schrader, R. L. a passim; J. Huber,
De lingua antiquissimorum Graeciae incolar um, Viennae, 1921 ;
Jos. Schrijnen, Handleiding2, 116, en vooral M. S. L. 23, 5 3 ;
G. Glotz, La civilisation égéenne, Paris, 1923.
Eenige aan de Alarodiërs ontleende cultuurobjecten zijn:
άσάμινθος „badkuip", λίτρα, een gewicht, „pond", δέπας en
άμβιξ „beker". Ontleend is ook σαλάμβη, en misschien εστία.
Van de oude wapenindustrie namen de Grieken over ξίφος
„zwaard" en θ-ώραξ „pantser". Naast den ouden, idg.
naam voor „boog" in βιός, verschijnt de naam τόξον, waar
schijnlijk overgenomen, omdat de Alarodische boog van een
andere techniek was. Op muziek hebben betrekking λύρα „lier",
κιθάρα, κίθ-αρις „cither", ΐαμβος „lied", θρίαμβος „triomf",
σίκιννις „satyrdans", op godsdienstige gebruiken en voorstel
lingen θίασος „processie" en ήλύσιον (πεδίον) Hom. δ 563,
op vreemde maatschappelijke instellingen wijzen de namen
βασιλεύς en τύραννος. Hieronder moet ook πάλλαξ gerangschikt
worden, die als zoodanig den Indogermanen onbekend was.
Op het nieuwe van de omgeving wijst de overname door de
Grieken van de twee meest opvallende dingen : θάλασσα, Jos.
Schrijnen, Neophilologus 2, 241 w . (zie echter Hirt, Ablaut,
88) en νήσος. De Indogermanen kenden wel den honigdrank,
waarvan de Grieken den ouden naam bewaard hebben in
μέθυ, maar de Alarodiërs beoefenden den wijnbouw, en
van hen leerden de Grieken de βότρυς „druif", de άμπελος
„wijnstok" en den οίνος „wijn" kennen. Ook het Latijn-
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sehe woord voor druif uva zal wel op het Alarodisch teruggaan. Evenals de Grieken hebben de Armeniërs en de Romeinen het Alarodische woord voor „wijn" overgenomen:
arm. gini, dat de normale klankverandering van и- tot" g door
maakte, lat. vïnum, dat met zijn genus, tegenover gr. (F)olvoç,
afwijkt.
Wat de fauna betreft, kunnen we als zeker ontleend beschouwen βόλινθος en βόνασος, verder ook ϊκτις. Onder de
vogelnamen zien we er meerdere, die beginnen met άιγ- of
αϊ-: αίγυπιός, αίγώλιος, αίγίθαλος, αϊγινθΌς, αίγίοθος, αίσάλων.
De mogelijkheid bestaat, dat hierbij de volksetymologie
een rol gespeeld heeft. D a t is zeker het geval geweest met den
naam τριόρχης of τρίορχος. Door hun suffix wijzen κάλανδρος
en κύμινδις op Alarodische herkomst. Ook de naam voor
,,spin", αράχνη, kan met veel zekerheid op rekening van de
Alarodiërs worden geschreven.
Het veelvuldigst moet voor de fauna wel de ontleening
zijn geweest van namen van visschen en andere waterdieren, daar de Grieken eerst in hun nieuwe woonplaatsen de
zee en haar bewoners hebben leeren kennen. Opvallend is
daar tegenover, dat de Grieksche scheepvaart in haar terminologie geen vreemde bestanddeelen heeft.
Hier volgen eenige voorbeelden van ontleening bij vischnamen. Tot de allervoomaamste visschen behoorde de tonijn,
waarvan de vangst druk beoefend werd. Het Grieksch heeft
een drietal namen voor „tonijn" (of tonijnsoorten), die geen
van drie uit het Indogermaansch verklaard kunnen worden:
Φύννος, πηλαμύς, δρκυς. Eveneens zijn onverklaarbaar άντακαΐος, naam voor een „steur" en κωβιός „grondeling". Door
volksetymologie, assimilatie aan πολύς en πους, is πούλυπους
tot zijn vorm gekomen. Σαλαμάνδρα is blijkens zijn suffix
ontleend. Onder de schelpdieren zijn er meerdere, wier
naam aan het Alarodisch moet worden toegeschreven:
πίννη, πίνη; γόνθ-ος, σέσιλος.
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J. Huber bepleit in zijn Ы. 8 aangehaald boekje, De lingua
enz., Alarodische herkomst voor een tachtigtal namen uit de
fauna. Een verdeeling geeft het volgende beeld: namen van
zoogdieren 7, van vogels 24, van visschen en andere waterdieren 33, van overige dieren 15. Hermann heeft in de
Glotta 13, 150 w . er op attent gemaakt, dat de criteria van
Huber niet voldoende zijn. Dit is zeker voor een aantal
namen, juist van dieren, wáár, maar toch geloof ik, dat
het aantal gevallen van ontleening nog veel grooter is. Bij
de behandeling van de vischnamen zullen we zien, hoe vele
absoluut onverklaarbaar zijn, waarmee natuurlijk niet beweerd wordt, dat ze daarom alleen reeds ontleend zouden
moeten zijn.
4. We komen nu aan de wijze van het benoemen van de
dieren. Hierbij zijn allerlei principes vertegenwoordigd. Over
het geheel keeren deze principes vanzelfsprekend in andere
talen terug (Men zie vooral H. Suolahti, Die deutschen Vogelnamen, Strassburg, 1909, inleiding; vgl. ook F. Robert, Les
noms des oiseaux en grec, Neuchatel, 1911 ; beide slechts voor
de vogels). De grootste moeilijkheid bij het Grieksch is het
feit, dat wij van vele namen wel weten, dat ze diemamen
zijn, maar het dier niet verder kunnen definiëeren dan als
behoorend tot een bepaalde familie, soms slechts orde of
alleen maar klasse. Dit laatste doet zich dikwijls voor bij
de visschen. Een tweede moeilijkheid ligt hierin, dat menige
naam slechts een of twee maal voorkomt, — vaak alleen
bij Hesychius — en dat we niet kunnen nagaan, hoe oud
zulk een naam is, uit welk dialect of uit welke groeptaal
afkomstig, en of hij goed overgeleverd is, want in zulke
gevallen bieden de handschriften dikwijls verschillende
lezingen. Wij hebben verder rekening te houden met de
mogelijkheid, dat een naam vertaald kan zijn. Zoo is het
lat. caprimulgus een vertaling van het gr. αίγοθήλας. Een
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in moderne talen geconstateerde eigenaardigheid is de populaire, opzettelijke vervorming van diemamen, waarbij de
verschillende deelen van het woord worden omgezet. Hierbij
moet niet altijd aan volksetymologie, euphémisme of taboe
worden gedacht, maar ook aan oorspronkelijke, schertsende
woordverdraaiing. Ook in het Grieksch zullen allicht zulke
gevallen zijn voorgekomen, men denke slechts aan de talrijke
komische verdraaiingen bij Aristophanes, doch tot nog toe
zijn er geen voorbeelden van gevonden. Verreweg de grootste
plaats nemen de namen in, die betrekking hebben op het
uiterlijk der dieren. Hier is ieder gezichtspunt vertegenwoordigd. Allereerst de kleur. Onder de duivensoorten
draagt er een den naam van οίνάς „wijnkleurige", een naam,
dien het dier dankt aan zijn rood-bruine borstveeren. De
meerkoet heet naar de witte vlek op haar kop φαλαρίς. H e t
kleuradjectief πυρρός „roodachtig" vinden we in πυρα(λ)λίς,
πύρρα, πυρρίας, πυρρούλας, alle vogeln^fnen. „Roode raaf",
πυρροκάραξ heet de alpenkraai, die glanzend zwart is, maar
een rooden snavel heeft. Van χλωρός heeft het Grieksch eenige
vogelnamen gevormd door middel van verschillende suf
fixen: χλωρίς ,,groenvink", χλωρίων „wielewaal" en χλωρεύς,
een niet zeker te bepalen vogel. Een kleumaam is ook
πέλεια ,,wilde duif", eig. de „grijze" of „grijsblauwe", een
feminine substantiveering van een *πελειος „grijs"; met een
ander suffix heet ze πελειάς. Hetzelfde element vinden we,
als *πελαΡ(ο)- in den naam voor den ooievaar, πελαργός, een
compositum van twee kleurnamen. „Grauwtje" heet de ezel
in ó κίλλος, dat in het Cyprisch eveneens gebruikt werd om
een „krekel" aan te duiden. Zulke algemeene, vage aandui
dingen konden van huis uit op verschillende dieren worden
toegepast, zonder dat er van overdracht gesproken behoeft
te worden. Zoo wordt met het ndl. „Grauwtje" zoowel
de „ezel" als een vogel aangeduid. In ' t Grieksch bleef
bij dit ó κίλλος, zoolang er nog een adjectief κιλλός naast
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stond, de grondbeteekenis duidelijk. Naast de kleur waren
allerlei andere opvallende eigenschappen van het lichaam
der dieren oorzaak van naamgeving. De oorspr. beteekenis
van κόρυδος „leeuwerik" was „gehoornde, gehelmde", waar
naast een oud, idg. woord *k1erudo- in eenige Germaansche
talen gespecialiseerd werd voor „ h e r t " .
Naar zijn fijne oorpluimen heeft een uilensoort, Asia otus,
zijn naam ώτος gekregen. De lijster heeft haar naam
τριχάς te danken aan haar veeren, die zoo fijn en dun zijn
als τρίχες „ h a r e n " . Om dezelfde reden kreeg een vischje,
een soort ansjovis, den naam τριχίς, omdat zijn graten
zoo fijn waren als haren. Hetzelfde idee vinden we ook in
άθερίνη, een vischje, met graten zoo fijn als άθέρες. De meest
voorkomende naam voor haas is λαγώς „slapoor". Aristo
teles heeft nog een andere: δασύπους „met sterk behaarde
pooten". De zwaluwsoorten hebben zwakke pooten. In het
bizonder geldt dat van de Cypselus melba, die ίπους „pootlooze" heet. Inderdaad lijkt het alsof deze zwaluw, wanneer
ze zit, geen pooten heeft. Eveneens slaat op een, jammer
genoeg niet zeker te bepalen, zwaluwsoort de naam δρεπανίς.
Bij verschillende zwaluwsoorten hebben de vleugels den gekromden en spitstoeloopenden vorm van een δρέπανον „sik
kel". De harder heet in het Grieksch κέφαλος van wege den
vorm van zijn kop. Twee, vooral in de Middellandsche zee
vertegenwoordigde, visschen hebben den naam naar de ver
lengstukken aan hun snuit: de zwaardvisch heet ξιφίας, de
zaagvisch heet πρίστης. De glibberigheid was de aanleiding
tot den naam voor de slak, die λεΐμαξ luidt. Eenige dieren
hebben hun benaming te danken aan hun oogen. De uil
heet γλαύξ, naar de kleur van zijn oogen, de „groenflikkerende". Bij Lycophron komt δφθαλμίας voor, dat (men
vergelijke de scholia) wijst op den scherpen blik van dezen
vogel, een soort van arend. Ook de los heeft zijn naam
naar zijn oogen gekregen.
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Eveneens heeft de reuk, die sommige dieren verspreiden,
bij de naamgeving dienst gedaan, waarvan eenige namen
voor een zeepoliep getuigen. Deze heeft drie namen, die
alle bij 6δμη „reuk", δζω „rieken" behooren: ¿ζολις, δζαινα,
όσμύλη. Eenzelfde beteekenis hebben de namen βολίταινα en
βολβίδιον.
Talrijk zijn ook de namen, die betrekking hebben op de
beweging van de dieren, vooral bij de vogels, waar zoowel
het loopen als het vhegen in aanmerking kwam. Hieronder
vallen meerdere namen van den havik. "Ιρηξ, att. ίέραξ, met
ι, is gevormd van een adjectief *Ρϊ-ρο-ς. Dit gaat met
ΐεμαι (Ρίεμαι) „snellen, streven" terug op een W. *uei „snel
op iets afgaan". De „snelle" heet hij in een glosse bij Hesychius: σπερχνόν είδος Ιερακος. Dit is een substantiveenng
van het adjectief σπερχνός. Op dezelfde manier substantiveert Aelianus het Homerische ώκύπτερος voor een ίέραξ.
Andere vogelnamen zijn ορχίλος en τροχίλος, die beide
„looper" beteekenen. Hierbij moeten nog gevoegd worden
twee dialectische namen voor den „ h a a s " . De Lacedaemoniërs
hadden volgens Aelianus den naam ταχίνας. Dit beteekent
„de snelle". Het werd ook gebruikt van het hert, blijkens
Hesychius, die noteert ταχίνης· λαγωός, Ελαφος. De tweede
naam is Kretensisch en luidt κεκήν, dat „springer, vlugge
looper" beteekent.
Op de typische beweging van den kwikstaart ziet zijn
naam σεισοπυγίς. Naar het kronkelen heet de worm σκώληξ.
Ook bij visschen zien we de beweging als naamvormend
beginsel. De jonge tonijn heet bij Aristoteles σκορδύλη
„springer"; bij denzelfden schrijver heet een soort hagedis
σκορδύλος.
Als we nu overgaan tot de eigenschappen der dieren, dan
zien we, dat zoowel de „psychische" als de „physische"
aanleiding zijn geweest tot naamgeving. Ik bedoel hier met
deze eigenschappen verschillende functies, die dieren verrich-
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ten, alsook den aard, die dieren vertoonen. Een scherpe af
bakening tusschen de onder vorm en andere gezichtspunten
behandelde namen en de hier volgende is natuurlijk niet
altijd door te voeren. Op psychische eigenschappen wijzen de
volgende namen. De haas heet πτώξ ,,de schuwe". Dit woord
is eigenlijk een adjectief en als zoodanig vinden we het nog van
den haas gezegd in de Ilias. Een adjectief τρήρων, met dezelf
de beteekenis als πτώξ, komt gesubstantiveerd bij Lycophron
voor, waar het „duif" beteekent. De zeesnoek, Lupus labrax,
heet λάβραξ. Dit is een afleiding van het adj. λάβρος, dat
„gulzig, hebberig" beteekent. Naar zijn traagheid heet de
reiger 8κνος en δούλος „slaaf". Blijkbaar maakte de reiger
door zijn traagheid denzelfden indruk als een slaaf, die
zonder toezicht was. Wij vinden een naam σκώψ voor een
uilensoort, hetgeen wel „spotter" beteekent. Hierbij moeten
verder nog gevoegd worden overdrachtelijke namen als
ΰβρις en βρέν&ος, beide vogelnamen.
Naar zijn potsierlijk gedoe heet de kauw βωμέλοχος, de
ezel om zijn koppigheid μέμνων. Μέμνων is ook de naam
van den kemphaan, dien hij te danken heeft aan zijn vechtlustigen aard. Dit is een overdracht van den eigennaam
Μέμνων. Op overdrachten als δούλος en overdrachten van
eigennamen zullen we later terugkomen.
Sommige namen zijn in het leven geroepen door opval
lende functies, die dieren verrichten.
Φύσαλος is een pad, die „zich opblaast". Σέλαχος is een
vischsoort, die zijn naam (σέλας „glans") ontleent aan zijn
phosphorhoudend vel. Νάρκη is de „sidderrog", een visch,
die een electrischen schok kan geven (νάρκη „verstijving,
kramp"). De hebbelijkheid om aan alles te trekken en te
plukken, een hebbelijkheid, die vooral aan sommige jonge
dieren eigen is, heeft den „jongen h o n d " den naam van
σκύλαξ bezorgd, dat eigenlijk „scheurder" beteekent. Toen
de jakhals den Grieken bekend werd, werd voor hem het
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woord θώς gereserveerd; dit θώς beteekent „wurger". Van
de vele namen, die het Grieksch voor de spechten heeft,
wijzen δρυοκολάπτης, καλοτύπος, πελεκάς en κελεός op het klop
pen en pikken van deze vogels. De mol heet σιφνεύς „uitholler"; zijn namen σπάλαξ en σκάλοψ beteekenen „splijter".
Insecten hebben dikwijls hun naam t e danken aan hun
„onhebbelijkheden". Τερηδών „houtworm" wil zeggen „boorder", vgl. τέρετρον boor, τείρω <*τερ -ιω „boren" -> „shjten".
Verder vallen onder deze categorie namen als φθείρ, κορίς,
σχαδών, θ·ρίψ. De woorden βούπρηστις en βουτύπος, insecten
namen, spreken voor zichzelf.
Laten we hieraan toevoegen één enkelen naam, die niet
direkt op een functie wijst, maar toch samenhangt met het
product, dat het dier vergaart. De „bij" heet μέλιττα <*μελιτ-ια: μέλι „honig". Μέλιττα beteekent „honigdier". Ook in
het Armeensch en in het Albaansch is de naam voor „bij"
een directe afleiding van het woord voor „honig". Hierbij
behoort misschien ook het moeilijk verklaarbare έλέφας „oli
fant", eigenlijk „ivoor-dier".
Een geval, dat het voedsel den naam gaf, vinden we in
άκανθίς, dat „distelvink" beteekent. Dit άκανθίς moet niet
worden opgevat als „doometer". Άκάν&η beteekent naast
„ d o o m " ook „distel", en de distelvink plukt graag de vruch
ten van den distel.
Ook de plaats van oponthoud en verblijf, de aanleg of
plaatsing van het nest, dan ook begeleiding hebben hun deel,
zij het ook een niet al te groot deel, in de nomenclatuur der
dieren. De σχοινίλος, een soort „kwikstaart", die „rietvogel"
heet, de χαράδριος, die zich in kloven en spleten ophoudt
en daar ook zijn nest pleegt te bouwen, de κύψελος, de
zwaluw, die in holten en spleten woont, de κραμβίς „het kool
witje", dat zijn eieren onder tegen de koolbladeren, κράμβαι,
legt, de όρτυγόμητρα, die „kwartelmoeder" heet, omdat deze
vogel meestal in gezelschap van kwartels verschijnt: al
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deze namen zijn vertegenwoordigers van het bovengenoem
de principe van naamgeving.
Een ander principe is de tijd van zich vertoonen. Dat zien
we in νυκτερίς „vleermuis", eigenlijk „nachtdier". De plaats
van herkomst zien we in namen als φασιανός, δρνις ποντικός,
μηδικός.
Naast de categorie van de kleur wordt de grootste plaats
ingenomen door die, waarbij de naam zijn ontstaan dankt
aan het geluid van het dier. Dit zijn ofwel onomatopeeën, nabootsingen van het geluid, dat men van een bepaald dier
meende te hooren, ofwel namen, met een verbaal begrip. Tot
de laatste hooren bv. αηδών „nachtegaal", dat „zanger" beteekent, en κρίγη „schreeuwer" voor een uilensoort.
De eerste, de onomatopeeën, zijn zeer talrijk en uit den
aard der zaak het rijkst vertegenwoordigd bij de vogelnamen. Uit den grooten voorraad slechts een greep. Βύας,
ook βύζα en βύσσα, τυτώ, στρίγξ, έλεος, κοκκοβάρη, zijn
alle namen voor onderscheiden uilensoorten. De namen
van den hop zijn έποψ, ook Εποπος, έπωπα, άπαφος, die
voor den raaf, κόραξ, de kraai, κορώνη, de kauw κολοιός. De
meeste idg. talen bezitten speciaal voor deze vogels een rijke
terminologie, die voor het grootste gedeelte uit klanknabootsende woorden bestaat. Een groóte moeilijkheid schuilt
in de omstandigheid, dat de klank van eenzelfden vogel
voor den eenen mensch geheel anders kan luiden dan voor
den anderen. Bijgevolg verschilt de weergave. Daarbij komt
nog, dat onomatopeeën zich dikwijls aan de gewone klankwetten onttrekken, terwijl aan den anderen kant nieuwvorming kan plaats hebben, beide, doordat waarneming van
het geluid van een bepaald dier steeds weer mogelijk was.
Daarbij dient men op zijn hoede te zijn voor de neiging
om bij een diemaam, vooral vogelnaam, zoo deze maar
eenigszins duister is, naar een onomatopee als uitgangspunt
voor een verklaring te zoeken.
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Uit een beperkten socialen kring: boeren en veefokkers,
stammen benamingen naar den leeftijd. Een χίμαρος is
een „geitebok", een χίμοαρ« een „geit", eig. een dier, dat
„één winter" oud is. Het aeolische Ιταλον, dor. έτελον, duidt
een dier aan van één jaar, een „jaarling". Zulke namen
stammen inderdaad uit een groeptaal, gesproken door menschen, voor wie zulke onderscheidingen een levensvereischte en een noodzakelijkheid waren. Ook hooren tot dezen
kring de namen, die de geslachten onderscheiden. Άρνειός
„ r a m " is een afleiding van άρσην „mannelijk". In de idg.
talen hebben sommige mannelijke dieren, in het bizonder de
stier, een naam gekregen naar hun mannelijke functie.
Ook het volksgeloof heeft van den invloed, dien het uit
oefende op de naamgeving der dieren, nog enkele duidelijke
sporen nagelaten. De vlinder gold bij de Grieken als een
„Seelentier" en heeft daardoor den naam ψυχή gekregen,
terwijl de pop van het insect νύμφη en κόρη wordt genoemd.
Boven hebben wij al even gezien, dat dieren met eigen
namen van menschen, speciaal van helden, worden benoemd.
In zoo'n geval bestond er overeenkomst tusschen het be
doelde dier en de persoon, die den naam droeg. Wij moeten
echter rekening houden met de mogelijkheid, dat namen
van personen als diemamen werden gebruikt, zonder dat er
een punt van vergelijking was. Dit schijnt spontaan en
willekeurig te gebeuren. In het Nederlandsch is daarvan
Wouter als naam van den meerkol een voorbeeld. Bij
Hesychius heet de zwaluw άδωνηΐς.
Herhaaldelijk worden de namen van bepaalde dieren op an
dere dieren overgedragen. De naam van den haas, λαγώς,
wordt ook gebruikt voor een vogel. Hoewel deze vogel niet te
definiëeren is, zal hier toch wel de overdracht veroorzaakt
zijn doordat de poot en van den vogel met veertjes waren
bezet. De naam werd ook overgedragen op een soort zeeslak
met recht opstaande voelsprieten, waardoor associatie met
de ooren van den haas mogelijk was.
2

II. MAMMALIA.

1. PITHECI.

Het is onmogelijk uit te maken of, en in hoeverre, in
de oudheid in Europa apen voorkwamen. Wij bezitten
daarover geen betrouwbare notities, terwijl het al te ge
waagd is om uit enkele geographische namen tot een beves
tigend antwoord te besluiten. Zoo zegt Diodorus Siculus
van de Pithecusae, dat deze waren een πιθήκων πλήθος
έχουσα χώρα, doch dit kan even goed berusten op een ver
klaring van den naam. In Plinius' tijd kwamen in ieder geval
op de eilanden aan de Campaansche kust geen apen voor.
Meer voor de hand ligt de veronderstelling, dat de Grieken
den aap, inheemsch in Azië en Afrika, eerst betrekkelijk laat
hebben leeren kennen. Voor het eerst vinden wij hem vermeld bij Archilochos, onder den naam πίθηκος, die de meest
gebruikelijke is. Solmsen heeft in Rhein. Mus. 53, 141 dit
πίθηκος verklaard als een afleiding van *πιθος <*bhidh-, dat
hij verbond met lat. foedus „leelijk" en lit. baisà „schrik".
Hoewel deze verklaring meestal wordt aangenomen, is zij
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alles behalve zeker, vgl. Walde-Pokomy И , 186. H e t lata
foedus hoort veeleer bij foeteo „stinken", en moet verder
met got. dauns „reuk", on. daunn „stank" onder een idg.
*dheu samengebracht worden. De grondbeteekenis van foedus
is „stinkend", zooals die nog tot uiting komt in verbindingen
als cloaca foeda, herba odoris foedi, en daaruit heeft zich de
beteekenis van „afschuwelijk, leelijk" ontwikkeld. Aan den
anderen kant kunnen lit. baisà „schrik", baisióti „bevuilen"
niet gescheiden worden van ht. baidaü „ik jaag op", oslav.
bojg sç „ik vrees", waarbij ook de lit. substantiva bailé en
báimé „vrees" hoorenjzie Trautmann, Wb, 24. In de derde
plaats mag met vrij groóte zekerheid worden aangenomen,
dat πίθηκος een alarodisch A-suffix heeft, zie Nehring, Glotta
14, 153 w . Op grond hiervan moet m e n d e etymologie van
Solmsen afwijzen en πίθηκος als een ontleening beschouwen,
waarvan de herkomst niet nader is aan te geven. De vormen
πίθων, Pindar. P. 2, 72 en πήθων, Hesych. kunnen we als
„Kurznamen" opvatten.
Een tweede ontleening hebben we in de namen κήβος
(Aristot.) en κήπος (Strabo, Aelian.), waarbij ook gevoegd
moet worden κέβλος- κυνοκέφαλος, κήπος Hesych. Onder deze
namen schijnt men een soort baviaan als ook de meerkat,
Cercopithecus, te moeten verstaan; zie Keiler, Thiere, 12.
Deze woorden zijn ontleend aan het Oosten: oi. kapïh „ a a p " ,
benoemd naar de kleur als „roodbruine" : kafiUás ; zie Uhlenbeck, Ai. Wb. 42. De aap schijnt reeds van oudsher een
gewild object en voornaam exportartikel geweest te zijn,
want het Armeensch, het Semietisch, het Egyptisch nemen,
mèt de zaak, dezen naam over: Schrader, R. L z . I, 16.
Suidas noemt s.v. πίθηκος een anderen naam voor aap,
nl. ή μιμώ. Men zou dit μιμώ kunnen opvatten als een for
matie op -ω van μιμ- in μίμος „nabootsen, nabootsing; mime"
en μιμέομαι „nabootsen". Doch hiertegen spreekt het feit,
dat μιμώ eerst laat voorkomt. Hierdoor is het tevens onmo-

20
gelijk om μίμος en μιμέομαι te verklaren als afleiding van
een apennaam, bewaard in μιμώ, en er de oorspr. beteekenis van „na-aper" en „na-apen" aan toe te kennen,
waardoor meteen de grond gelegd zou zijn voor een etymo
logie van μίμος, μιμέομαι, die tot dusverre ontbreekt. Daar
deze pas is afgesneden, moeten we naar een andere oplossing
zoeken. Eenige naburige talen bezitten gelijkluidende namen
voor „ a a p " : alb. maimún,
np. maimón, turk. majmum
3
(Schrader R. L . I, 17). Het lijkt daarom beter μιμώ als een
ontleening op te vatten, zonder dat we de taal, die het
uitgangspunt was, nader kunnen aanduiden. Als we op
grond van genoemde vormen een *maimön als uitgangspunt nemen, kan de ï van μιμώ verklaard worden door
invloed van μίμος en μιμέομαι, en -ώ in plaats van -ων
door woorden als ηχώ en μορμώ.
De overige namen voor aap zijn specifiek Grieksch. De
naam καλλίης (Herond. 3, 41), waarvan we den Attischen
vorm καλλίας in een fragment van Dinarchus lezen, en die
als καλλίαρ blijkens Hesychius ook bij de Laconiërs in zwang
was, is een spotzieke overdracht van den eigennaam Καλλίας
en beteekent ongeveer „liefje". Een overdracht van eigen
namen van personen op dieren, waarop P. Kretschmer het
eerst heeft gewezen, komt herhaaldelijk voor: αλέκτωρ,
άλεκτρυών; κερδώ; μέμνων (Kretschmer, Κ.Ζ. 33, 560; Wiener
Éranos, 1909, 122). Hierbij moeten we direkt laten aansluiten
drie andere namen voor „aap", die alle eveneens overdrachten van eigennamen zijn. De eerste is σφίγξ (Ael.
N. A. 16, 15; Strabo 16, 775; e.a.). De overdracht is veroor
zaakt door de overeenkomst van het uiterlijk van dit soort
apen (zie hierover Keiler, Thiere, 13 en 326) met de voor
stelling van het met Σφίγξ aangeduide wezen. De twee an
dere namen zijn overdrachten van de namen voor „ S a t y r " :
σάτυρος (Aristot., Ael.) en τίτυρος (Theophr. Char. 5).
Van het laatste woord is het echter niet zeker of het een

21
naam voor „ a a p " is (zie Keiler, Thiere, 19). Het schijnt,
dat τίτυρος van verschillende dieren werd gezegd, die even
wel niet of slechts gebrekkig te identificeeren zijn. Is
τίτυρος wél een apennaam, dan is ook dit een overdracht,
daar het volgens Eusthatius ad II. 18, 495: τίτυροι γαρ
Δωρικώς οι σάτυροι, een Dorische naam voor „satyrs" was.
Ook Hesychius geeft τίτυρος op als identiek met σάτυρος,
en als naam van een vogel, weet echter niets van een beteekenis „ a a p " . De overdracht vindt haar reden in de uiterlijke overeenkomst.
De κέρκωψ is een „ a a p " met een langen staart: κέρκος
„ s t a a r t " en -ωψ „met het uiterlijk v a n " ; dit tweede element
is hetzelfde als dat in γλαυκώψ, γλαυκώπις enz. Zie Duvau,
M. S. L. 8, 256; P. Kretschmer, Einl. 160; Aly, Ciotta
5, 69.
Namen als κερκοπί&ηκος (Strabo 15, 1, 29) „(lang)-staarta a p " , άρκοπί&ηκος „berenaap" e.a. spreken voor zichzelf.

2. F E R A E .

1. F e 1 i d a e. Van de namen, die het Grieksch voor de
katachtigen heeft, zijn de meeste ontleend. Dat geldt voor
eerst van den naam van de
a) kat. Niettegenstaande allerlei pogingen om het tegen
deel aan te toonen, is het zeker, dat de huiskat in Europa
eerst laat bekend geworden is: Hehn, Kulturpflanzen9, 463;
Schrader, R. L 2 .1,562; Orth, in Pauly-Wissowa R. E. s. v. ; Kei
ler, Antike Tierwelt I, 67. Evenals de Latijnsche namen cattus
en catta verschijnen ook de Grieksche κάττος (Schol. Callim.)
ец κάττα (Schol. Aristoph.) eerst laat. Zij zijn overgenomen
uit het Latijn. A. Pictet, Les origines indoeuropéennes ou les
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Aryas primitifs6, Parijs, 1877, I, 381, zocht de herkomst in
Afrika, terwijl anderen, o.a. Thurneysen, Keltoromanisches,
60, Emout-Meillet, Dictionn. 158, het punt van uitgang
in het Keltisch zoeken. Al komt nu lat. cattus uit het Keltisch,
dan is daarmee de oorsprong nog niet gevonden. Wij vinden het woord voornamelijk in de talen van Noord-Oost
Europa, die zeer vaak in hun woordenschat overeenstemmen. Het Keltisch heeft: ier. cat, com. kat, breton, caz; het
Germaansch: ohd. chazza, on. kçttr, ndl. kat; het Slavisch:
ksl. kotika; buig. kot beteekent „kater"; орг. catto, lit. katê.
De mogelijkheid bestaat, dat het woord oud is, en toen de
kat, die, zooals doorgaans wordt aangenomen, uit Egypte
stamt, werd ingevoerd, op dit dier werd overgebracht. Wat
dan wèl de oorspr. beteekenis was, is niet te achterhalen.
OStir stelt deze woorden op een anderen grondslag: zie Jos.
Schrijnen, M. S. L. 23, 64. Hier wordt het woord „kat"
als Alarodisch taaigoed opgevat. Wanneer men niet tot
een „non liquet" wil besluiten, dan moet men ongetwijfeld
aan de laatste verklaring de voorkeur geven, temeer, omdat
daardoor ook het volkomen donkere ϊκτις „wezel" wordt
opgehelderd.
b) α ί έ λ ο υ ρ ο ς , α ί λ ο υ ρ ο ς . Deze namen dienen voor
verschillende katachtige of wezelachtige dieren. Doorgaans
wordt er mee bedoeld de „wilde kat", soms de „wezel"; vgl.
Keller, Antike Tierwelt I, 65; Pauly-Wissowa, s. ν. Katze. Dit
αίέλουρος, αϊλουρος werd door Schrader, B.B. 15, 128, R. ΙΛ
II, 562 verklaard uit *ά-Ρισελο-, *ά-Ρισλο-, en in verband
gebracht met ohd. wisila, ags. wesle. De uitgang -ουρος
maakt geen bezwaar, daar deze door volksetymologie: in
vloed van ουρά „staart", tot stand gekomen kan zijn, te meer
daar er eenige namen zijn, bv. κίλλουρος, die inderdaad
ούρα „staart" als tweede lid bevatten. Een grooter bezwaar
maakt de α- van het Grieksch en vooral de e van het ags.
wesle. De Germaansche woorden kunnen nl. beter verbon-
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den worden met oslav. veselu „vroolijk" (Wiedemann, В. В.
27, 205; Weise, Zfd. Wf. 5, 252) en als taboenamen
worden opgevat, waarbij de „wezel" als het „vroolijke
diertje" werd aangeduid. Op zichzelf is een verklaring van
αίέλουρος uit het Grieksch, als ontstaan uit *αΐΡελ(ο) + ουρος
niet af te wijzen, daar ook αίόλος „snel bewegend", ontstaan
is uit *αίΡελος. Het zou dan ongeveer de zelfde bestanddeelen bezitten als het ndl. „kwik-staart". Daar echter de
verwante talen een groot aantal namen bezitten, die onder
ling veel gelijkenis vertoonen, moeten we trachten een
gemeenschappelijken oorsprong op te sporen. In zijn Un
tersuchungen über die Natur der Griechischen Betonung, Berlin,
1912, 128, heeft Η. Ehrlich de in aanmerking komende
vormen bijeengebracht. Het rijkst is het Balto-slavisch:
opr. weware, lit. véveris „eekhoorn", waarbij deze taal nog
verschillende dialectische vormen heeft; Ut. väiveris wordt
gezegd van het mannetje van verschillende wezelachtige
dieren; lett. vävere en vàveris „eekhoorn"; oslav. vëverica,
kir. vyvirka, öech. cever „eekhoorn".
De Germaansche woorden voor „eekhoorn" hebben zeer
sterke volksetymologische veranderingen ondergaan. Ook in
deze namen, die composita zijn, kan men hetzelfde element
als in de genoemde Baltische en Slavische woorden terugvinden, en wel als tweede lid: Pictet, K. Z. 6, 188; ohd.
eihhorn; mndl. eecoren, ndl. eekhoorn; ags. äc-weorna. Vermoedelijk gaat het tweede deel van deze namen terug op
een germ. -*werna(n)-, verwant met genoemde Slavische
groep. Alleen het Germaansch vertoont hier dezen enkelvoudigen vorm, de overige talen hebben reduplicaties.
Keltische verwanten zijn cymr. gwywer en breton, gwiber
„eekhoorn" ; het lat. viverra, dat het eerst voorkomt bij Plinius
Maior, beteekent „fret" ; het Nieuwperzisch heeft voor eekhoorn
varvarah.
Al deze woorden hebben een element цег gemeen, overal, be-
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halve in het Germaansch, gereduphceerd. Doch het type is
telkens verschillend en wanneer we de vormen reconstrueeren,
die de genoemde woorden veronderstellen, dan krijgen we voor
het Balto-slavisch uoiuer, uëuer, uâuer, voor het Keltisch
цеиег, voor het Latijn ищег, voor het Perzisch ueruer. Bij
deze groep voegde Ehrlich ook de Grieksche woorden, door
dat hij ze als dissimilaties verklaarde: αίέλουρος van *FaiFep-ουρο-, αίλουρος van *Fai-Fp-oupo-. Ook bij deze opvat
ting wordt -ουρος verklaard door de inwerking van ουρά
„staart". Deze gr. woorden zouden dus teruggaan op uaiuer.
Als we nu naar een verdere verbinding zoeken, dan moeten
we Ehrlichs combinatie met lit. veriù „openen en sluiten"
afwijzen. Zubaty, Arch. f. SI. Ph. 14, 419 vv; Persson, Beitr.
500; Emout-Meillet, Dictionn. 1076 wijzen op een mogelijk verband met gr. αιώρα *<Ραι-Ρωρ-α „zweeftoestel",
άείρω „optillen". Ook deze verbinding zegt weinig. De eenige
mogelijkheid tot een verdere verklaring is m.i. een combi
natie met den W. *uer „draaien, buigen", waarop ook lat.
vermis „worm", got. waúrms „worm, slang", oudruss. vertnie
„insecten" teruggaan; met -/ lat. verto „draaien", met -g lat.
vergo „neigen". Zóó alleen wordt rekening gehouden met de
karakteristieke eigenschap van de kat- en wezelachtige dieren,
die zich met een ongeloofelij ke lenigheid in allerlei bochten
kunnen voortbewegen. De reduplicatie heeft dit kenmerk nog
eens bizonder naar voren gebracht. De verscheidenheid van
de reduplicatiesyllabe kan het gevolg zijn van een jongere
ontwikkeling, waaraan het Germaansch geen deel nam ; vooral
echter zal men hier rekening moeten houden met de ingrijpende vervormingen, waaraan de namen van wezel, eekhoorn en andere dieren zijn blootgesteld. Op welk dier de
idg. naam het eerst werd toegepast, is niet uit te maken,
in ieder geval op een lenig, katachtig dier „de slingeraar,
die zich in allerlei bochten kon wringen en wenden".
c)

tij ge r. De tijger was in Europa totaal vreemd, en
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drong hoogstens nu en dan tot het midden van Klein-Azië,
o.a. Armenië, door: Keiler, Thiere, 129 en 380. Reeds de
oudheid wist, dat de naam τίγρις uit het Oosten stamde.
Varrò L. L. 5, 100 noemde den naam Armeensch, Strabo
11, 527 Medisch, terwijl Isidoras van Charax, van wien
ons een uittreksel uit zijn beschrijving van Parthië onder
den naam Σταθμοί παρθικοί bewaard is, er nog dichter bij
komt, met zijn opgave van Perzische of Medische her
komst.
Het Avestisch heeft tigra- en tigri- „pijl". Varrò zegt 1.1. :
ibi (d.w.z. in Armenië, lees echter Perzië) et sagitta et quod
vehementissimum flumen dicitur tigris. Het Armeensch heeft
evenwel voor tijger een naam vagr, die eveneens ontleend
is (Hübschmann, Arm. Gramm. 242). De tijger heeft in het
Iraansch zijn naam gekregen naar zijn snel springen en plotseling vooruitschieten : evenals een pijl uit den boog.
d) panter.
Ook voor den panter, die in tegenstelling
met den tijger, wel in Klein-Azië voorkwam en reeds bij
Homerus (N 103, δ 457) genoemd wordt, bezigt het
Grieksch vreemde namen. Πάρδαλις en πόρδαλις, bij Ael.
N. A 1, 31 ook πάρδος, zijn ontleend aan een Arisch *prda
of *parda; het oi. heeft pfdâkuS „slang" en „tijger". In de
laatste beteekenis komt het alleen bij grammatici voor:
Uhlenbeck, Ai. Wb. 174. De oorspr. beteekenis kan „gevlekte" geweest zijn, daar de woorden behooren bij den W.
*per-d, een -d- uitbreiding van *per in *per-k1 en *per-s; vgl.
Charpentier, Κ. Ζ. 47, 175 w . Op de niet geringe mogelijkheid
dat het woord ten slotte niet-Indogermaansch zou zijn,
a
wijst Nehring bij Schrader R. L. II, 147.
Het woord πάνθηρ (het eerst bij Hdt. 4, 192) is even
min helder. Het oi. pundarïkas beteekent „tijger" en komt
alleen bij grammatici voor; zie Uhlenbeck, Ai. Wb. 169.
Het zou in ieder geval een kleumaam, de „gelige" zijn, vgl.
pundarïkam in de beteekems van „lotusbloem", terwijl πάνθηρ
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door volksetymologie, invloed van θ-ήρ „dier" tot zijn vorm
gekomen is.
e) leeuw.
De leeuw kwam in de oudheid nog in som
mige streken van Europa voor; vgl. Hdt. 8, 125; Aristot.
H. A. 579b; Schrader R. L a II, 18; Keller, Die Antike
Tierwelt I, 34—37. Er zijn in het Grieksch twee namen, die
beide ontleend moeten zijn. Λϊς (sinds Hom. Λ 239) wordt
als Semietisch leenwoord beschouwd: hebr. lajiS, Léwy,
Fremdwörter, 6. Voor λέων (sinds Hom. Ρ 133) zijn vier
opvattingen gegeven. Curtius5 366 wilde ook in λέων Se
mietisch taaigoed zien: hebr. ШЫ', assyr. labhu, doch dit
werd wegens fonetische moeilijkheden afgewezen, vgl. Schra
der, R. L.a II, 19. С Pauli (zie Walde2 422) zag in λέων
een kleumaam en bracht het woord in verband met lat.
lïvidus „loodkleurig". Doch lat. lïvidus en de groep verwanten: oier. lï „kleur", oslav. slira „pruim", wijzen op *s/ien maken dus Pauli's opvatting onmogelijk. Schulze vatte
in zijn Quaestiones Epicae, 70 den naam λέων op als „verscheurder", evenals het woord λϊς, waartoe hij uitging van
een idg. *sZ« „verscheuren" in ohd. sitian „verscheuren,
splijten", os. slitan, met dezelfde beteekenis. Het veiligste
doen we met λέων op te vatten als een leenwoord uit het
Alarodisch, hoewel Huber, De lingua enz. 13, niets positiefs
kan geven.
De naam λέαινα „leeuwin" veronderstelt een oorspr.
и-stam λεον-, niet λεοντ-, daar -αινα ontstaan is <-*ΐ}-ΐα.
f) los. Felis
lynx. Het Indogermaansch bezat voor
den los een naam, die in het Gr. λύγξ bewaard is. Het woord
is een wortelnomen: *luk1-s: arm. lusanun-k', nom. plur.,
Hübschmann Arm. Gr. 454, ohd. luhs, ags. lox; evenals
het Armeensch verschijnt ook het Zweedsche ló <*luha zonder -s; орг. luysis, Ut. lúsis, lett. lüsis. Daarentegen heeft
het Slavisch een r- aan het woordbegin: ksl. rysï, russ. rysï,
terwijl van denzelfden wortel kslav. vus-lysu, russ. tysyj
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„kaal" een l- hebben. Men heeft die r- trachten te verklaren
door invloed van ruvati „uitrukken", of door ontleening
aan het Iraansch (Vasmer bij Walde-Pokomy II, 412).
Brückner daarentegen rangschikt het woord onder de vrij
talrijke gevallen, waarin l en r wisselen, en die hij K. Z.
45, 46 w . , ook 48, 186 v. behandeld heeft. Daarmee is
echter nog niets verklaard. Ook de moeilijkheid, die de
nasaleering in gr. λύγξ oplevert, kan niet behoorlijk verklaard
worden. Petersson heeft in zijn Heteroklise, 17, voor der
gelijke gevallen van nasaleering een metathesis van de
nasaal aangenomen. Zeker kunnen op deze wijze eenige woor
den verklaard worden, doch er blijven er zooveel over,
waarbij van een oorspr. nasaal niets te bespeuren valt, dat
men zich moet afvragen, of hier niet een regelmatige klankverandering aanwezig is; vgl. Hirt, Idg. Gramm. I, 202.
Voor het Grieksche λύγξ wilde reeds Hübschmann, Arm.
Gr. 454, een oorspr. *luk1-n- aannemen. Wanneer de naam
van de los in het Armeensch werkelijk zou hebben geluid
*lusann, dan zou ook hier een nasaal in het suffix aanwezig
zijn. Zie echter F. Kuiper, Die Indog. Nasalpräsentia, Amsterdam, 1934, 107.
Het idg. *¿w¿1-s hoort bij den W. */емА1 „stralen". In den
laatst en tijd is men geneigd den naam Huk^s op te vatten
als een kleumaam, naar de grijze of witte huid van het
dier (bv. Walde-Pokomy II, 411; vgl. ook Boisacq 590).
Dit ligt echter om zakelijke redenen niet voor de hand, daar
de huidkleur van den los sterk varieert: van grijs-geel tot
rood. De oudere opvatting, dat de naam betrekking heeft op
de glanzende, fonkelende oogen, is juister. De los behoort
immers tot de katachtigen, wier oogen vooral in het donker
glanzen. *Luk1-s is dus de „glanzer, fonkelaar". De begrippen
„glanzen" en „(scherp) zien" dekken elkaar vrijwel, vgl.
bv. λευκός „lichtend": λεύσσω zien; αύγάζω „bestralen" en
„kijken" (med.); oslav. glçdati „zien" van den W. *ghlendh
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„glanzen" en „zien". Zoo zijn de fonkelende oogen van den
los het teeken van zijn scherpziendheid. I n het Grieksch
leggen daarvan Λυγκεύς „Luchsauge", de man, die in de
sage zelfs door de aarde heen kon zien (Apoll. Rhod. 1, 153;
4, 1465; 1476), en talrijke zegswijzen (bv. Arist. Plut. 210,
Schol.; Athen. 3,75e) nog getuigenis af.
Het IJslandsch heeft een nieuwen naam voor den los in
gaupa, dat eigenlijk „verscheurder" of „vraatzieke" beteekent.
2. H y a e n a . De naam is ύαινα, met het feminine
suffix -αινα, dat oorspronkelijk thuis hoort bij de «-stammen
en daarna op andere stammen werd overgedragen. Hij is ge
vormd van den stam ύ-: ύς „ v a r k e n " ; ΰαινα beteekent dus
eigenlijk „zeug". In deze beteekenis komt hij echter niet
voor. De hyaena is zoo genoemd vanwege de overeenkomst
van het dier met de zeug in huidkleur, vooral echter in
loggen vorm en waggelenden gang.
Aristoteles, Η. Α. 594 a 31, heeft in ó γλάνος nog een andere
benaming van de hyaena. Deze naam moet zeker met een
glosse bij Hesychius verbonden worden, die γλανοί- αχρείοι
luidt. De accentuatie van γλάνος tegenover het adj. γλανός
is normaal. H e t dier heet misschien aldus wegens zijn laf
hartigheid.
3. C á n i d a e. a) Wolf.
Cants
lupus.
De Indogermanen hadden een naam voor den wolf, die door de volgende woorden wordt voortgezet:
oi. vfkas, waarbij een later femininum is gevormd in v^kï
„wolvin";
av. vshrkö;
arm. gayl, Pedersen, K. Z. 39, 364;
osi. vlíku, vluku, 6ech. vlk, po. wilk, russ. volku;
opr. wilkis; lit. vilkas, en een jong femininum vUké „wolvin" ;
lett. vUks.
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alban. îd'k;
got. wulf s, ndl. wolf; de oorspr. gutturaal is bewaard in
een femin. afleiding on. ylgr „wolvin". Over de / van got.
wulf s zie Jos. Schrijnen, Handl2. 320 met bibl.;
gr. λύκος; een femininum (Aristot.) vormde het Grieksch
door het bij diernamen meestal gebruikte suffix -αινα:
ή λύκαινα;
lat. lupus; hierbij werd een femininum lupa gevormd.
De vormen bieden onderling veel moeilijkheden, die het
best kunnen worden opgelost door een reeds idg. me
tathesis aan te nemen; zie Jos. Schrijnen, Handl". 327.
We krijgen dan een idg. *и1кяо-, vertegenwoordigd door oi.
vfkas, oslav. vliku, lit. vilkas, alb. td'k, germ, wulfs, naast
een Никго-, ontstaan onmiddellijk voor den hoofdtoon en ver
tegenwoordigd door gr. Xjixoç en lat. lupus; zie voor lupus,
waarvoor men *luquus zou verwachten Osthoff I. F . 4,
279; Jos. Schrijnen, Streitberg-Festgabe, 336; vgl. verder
Spiegel K. Z. 13, 366; Zupitza, Germ. Gutturale, 16.
Idg. *ц,1кго- is nultrap van *це1кл. Dit *i¿elk2 kunnen we
beschouwen als een uitbreiding van den W. *uel „scheuren"
in lat. uello „rukken, scheuren", gr. γέλλαι (γ = F)· τϊλαι
Hesych. De beteekenis van den idg. wolfsnaam is derhalve
„verscheurder". Naast deze -&2 staat een uitbreiding met -p
in *uelp, waarvan de idg. naam voor „vos" is gevormd. De
mogelijkheid bestaat, dat de namen van wolf en vos elkaar
hebben beïnvloed, waardoor bv. lat. lupus te verklaren zou
zijn.
Hier moet echter nog op een andere mogelijkheid gewezen
worden. Bij vele volkeren geldt de wolf als een daemonisch dier
en het uitspreken van den naam van daemonische dieren
wordt dikwijls vermeden. Men behelpt zich dan met algemeene aanduidingen of voert een nieuwen naam in. Daardoor kan het gebeuren dat een oude naam geheel en al verdwijnt, zooals Meillet, Quelques hypothèses sur des inter-
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dictions de vocabulaire dans les langues indo-européennes, Paris,
1906, = Linguistique historique, 281, voor de namen van den
beer in het Balto-slavisch en Germaansch heeft aangetoond.
Dit is een verschijnsel, dat bij zg. primitieve volken veel
voorkomt, en aan betrekkelijk vaste voorschriften gebonden
is. Zie J. van Gennep, Tabou et totémisme à Madagascar,
Paris, 1904; Α. Portengen, De Oudgermaanscke dichtertaal
in haar ethnologisch verband, Leiden, 1915; Snouck Hurgronje,
De Atjehers, Batavia, 1893,1894 ; Het Gajoland en zijn bewoners,
Batavia, 1903, 361 w . ; J. van der Toom, Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 39,
100 w . ; N. van Baarle, ibid. 45, 508; A. van Hasselt, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 36, 525 ;
Neumann, ibid. 48, 511. Ook in het Indogermaansch moet
dit verschijnsel van taboe: „verbod om een bepaalden naam
uit te spreken" van invloed geweest zijn, en alleen daardoor
zijn veel gevallen van het opgeven van oude woorden te verklaren. Het is echter ook mogelijk, dat een bepaalde naam
niet geheel en al werd gemeden, maar dat hij opzettelijk en
willekeurig werd veranderd, zooals dat bij vloeken pleegt
te gebeuren. Wat de voorstelling van den wolf als daemonisch
dier betreft, daarvan zijn uit de oudheid en den nieuwen tijd
(zie Jos. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde2 I, 98) genoeg gegevens voorhanden. Bekend is het op vele plaatsen
heerschende geloof, dat het gevaarlijk is, door een wolf
eerder gezien te worden, dan men hem ziet, zooals trouwens zijn verschijnen steeds als een slecht voorteeken gold.
Hij kan zelfs blindheid veroorzaken; vgl. Pausan. 9, 13, 2;
Theocr. 14, 22; Geopon. 15, 1 ; Horat. Od. 3, 27, 3; Verg. Ecl.
9, 54; Plin. N. H. 8,80. In verschillende streken van Duitschland vermijdt het volk het uitspreken van den naam „Wolf",
en gebruikt, vooral tusschen Kerstmis en Driekoningen,
allerlei omschrijvingen; zie Frazer, Taboo, 396. Omdat echter het vermijden van den naam van een daemonisch
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dier vaak slechts gedurende een bepaalden tijd geboden is, en
omdat zulk een taboe dikwijls slechts op een zeer beperkte
groep van menschen, bv. jagers of visschers, drukt, behoeft
de oude naam niet steeds te verdwijnen. Dit leverde voor Hirt,
Idg. Gramm. 1,187, een moeilijkheid op, die hem ertoe bracht
den invloed van taboe op het uitsterven van woorden, —
beter is: op de formatie van nieuwe woorden en omschrijvende namen — te ontkennen. Het zoo juist genoemde geval, dat men nl. in Duitschland omschrijvende namen heeft
voor den wolf, terwijl de oude naam „wolf" er toch bewaard
bleef, moge tot bewijs strekken. Onder taboe-invloed zijn misschien in enkele talen nieuwe woorden voor wolf gevormd.
Bij Babrius 122, 12 heet de wolf ó κνακίας, dat de „gelige"
of „vaalgrijze" beteekent: κνηκός, dor. vorm κνακός „gelig,
vaalgrijs". De beteekenis zal wel „gelige" zijn, omdat in het
Zuiden van Europa de wolven iets geler of bruiner zijn dan
in het Noorden. Dit woord κνακίας kan natuurlijk een fabel
naam zijn, een eigen vinding van den dichter, en op het
niveau staan van namen als grauwtje, bruin enz. Doch
het ligt zeer voor de hand, dat de fabel veel geput heeft
uit de taal der jagers, waarop juist zulk een taboe het
sterkste zal inwerken; vgl. Portengen, De Oudgermaansche
dichtertaal, passim. Het Oudindisch bezit een zeer algemeenen
naam kókas, die eig. „schreeuwer" beteekent, en behalve
voor den „wolf" ook voor andere dieren, als gans en koekoek,
gebruikt wordt.
Het Oskisch heeft een nieuwen naam gevormd in hirpus,
de „ruige, borstelige", welke nog bewaard is in den naam Hirpini: clan van den wolf. Dit hirpus is ontstaan uit <*g1her-k2o-,
waaraan beantwoordt het lat. hircus = sab. fircus „bok". De i
van lat. hircus in plaats van e voor -re- is dialectisch, evenals in stircus, Mircurios, commircium, zie Sommer, Handbuch,
58; *g1her-k2o is een afleiding met het zeldzame labiovelare
suffix van den W. *g1her, die meestal met -s- uitgebreid
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voorkomt en „stijf staan" beteekent: lat. hórreo <*giAfs-êjö
,,ruw, borstelig zijn". Ook in andere diemamen vinden we
dezen wortel, zie gr. χοίρος. Het osk. hirpus „wolf" eenerzijds
en lat. sab. hircus, fircus anderzijds zijn doubletten. Met de
grondbeteekenis „ruw-harig, borstelig" werd het woord als
hirpus bij de Oskers overgedragen op den „wolf", als fircus
bij de Sabijnen op den „bok"; zie Jos. Schrijnen, SireitbergFestgabe, 338.
Het Keltisch heeft den ouden naam opgegeven en door
nieuwe vervangen: ier. fäel en verder het cymr. blaidd,
breton, bleiz.
Ongetwijfeld moet bij dit vervangen door nieuwe namen
een groóte invloed aan taboe worden toegeschreven.
Daar de zoölogie slechts één species wolf kent, kan de
term ό κίρκος bij Opp. Суп. 3, 304 niet als een specialiseerende vakterm worden opgevat. De naam zal wel een
overdracht zijn van κίρκος „havik", doch bij gebrek aan
gegevens kan hiervan de reden niet goed worden opgespoord.
Bij Oppianus komen ook nog χρυσέος, τοξευτήρ en άρπαξ voor.
b) Hond.
De Grieksche naam κύων is oud :
oi. çvâ;
av. spâ <*А1ио;
toch. ku;
Voor het Armeensch beschouwde Meillet, Esquisse, 28,
het woord skund ,,hond(je)" als de rechtmatige vertegen
woordiging van idg. *k1uorl·- of *k1u0n-, dat met een i-suffix
zou zijn uitgebreid, evenals lett. suntana „groóte hond" en
de germ, woorden, got. hunds enz. De -d in de germ,
woorden kan echter een jongere, specifiek Germaansche
ontwikkeling zijn; vgl. Franck-van Wijk 258. Hübschmann,
Arm. Gr. 480, en anderen zien in arm. sun de voortzetting van idg. *k1uôn-. Vooral Petersson heeft in verschillende studies aannemelijk weten te maken, dat idg. k^- in
het Armeensch door S wordt vertegenwoordigd.
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Terwijl het Slavisch van dezen ouden naam geen spoor
meer heeft, heeft het Baltisch hem bewaard in орг. sunis en
Kt. éuö;
got. hunds;
oier. cu, cymr. ci, breton, ki;
gr. κύων: zoowel voor het mannelijk als vrouweKjk dier,
onderscheiden door ό en ή ; het Grieksch heeft hier blijkbaar
niet, zooals bij andere dieren, de behoefte gevoeld om door
een speciaal suffix uitdrukkeKjk de teef aan te duiden; κύων
gaat op idg. *kiuuön- terug.
lat. cants; de lat. vorm cam's is zeer moeilijk te verklaren ; zoowel de с als de a zijn niet op hun plaats.
Wat den oorsprong van idg. *k1(u) uon betreft, verkeeren
wij absoluut in het onzekere. Geen enkele van de voorgestelde
verklaringen is aannemelijk of eenigermate te bewijzen.
Evenals van βοϋς, ίππος, δις is ook van κύων de oorsprong on
bekend. Men vergenoege er zich mee, dat deze namen, tot de
oudste bestanddeelen van den idg. woordenschat behooren. Pogingen ter verklaring vindt men bij Osthoff, Et.
Par. I, 199; Persson, B. B. 19, 282; Keller, Antike Tierwelt I, 150, vermoedelijk nog de beste; Hirt, АЫ. 102, Idg.
Gramm. I, 152. De idg. naam ontbreekt in het Albaansch,
dat een onomatopee kutê heeft, en in het Slavisch: oslav.
pisu. Osthoff verklaarde dit in zijn vermelde studie als een
„Kurzname" van *piso-stra¿í „hoeder van het kleinvee".
Anderen, zie bij Walde-Pokorny II, 9, zagen er een kleurnaam in: oslav. pistu „bont". Trivialer is de verklaring,
die onlangs Vaclav Machek in zijn Studie o tvoreni vyrazû
expresivních, Praag, 1930, 112 en 135 gegeven heeft. Of kan
pisu op een oorspronkeHjke interjectie teruggaan?
Een griekschen naam voor „hond" geeft nog Hesychius:
άμαράσαι" αϊ συς, oí δε κύνες. Daar het woord ongetwijfeld
met een andere glosse bij Hesychius, μαράσσαι" κύνες, όρνιθες
verbonden moet worden, ligt het voor de hand, dat de grond3
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beteekenis van het woord een zeer algemeene was. Van een
onomatopee kan hier moeilijk sprake zijn, daar een ongeveer
*marä luidende klank noch bij σϋς noch bij κύνες te zoe
ken is. Misschien is het woord een kleurnaam, substantiveering van een adj. *(ά)μαρασ(σ)ος. Dit kan teruggaan op
*tner9k-io, waar „гз met secundairen toon -αρα- werd. Men
kan het verbinden met eenige andere kleur- en diernamen:
oier. mrecht „bontgevlekt", breton, briz „gevlekt", com.
breithil „harder", breton, brezel „makreel", die *mfk-tó
hebben. Zie hiervoor Marstrander, Z. f. celt. Phil. 7, 373,
die ook nog ijsl. murta, „soort kleine forel" er aan toevoegde.
De oorspr. beteekenis van άμαράσαι, μαράσσαι maakte het
woord geschikt voor verschillende dieren, die bont of ge
vlekt waren, zoodat er dus geen sprake behoeft te zijn van
overdracht van het eene dier op het andere. Dit is ook het
geval bij κνακός" ψαρός ίππος Hesych.; κίλλος „ezel", bij
de Cypriërs τέττιξ πρωινός; ndl. grauwtje, naam voor „ezel"
en voor een vogeltje.
In σκύλαξ heeft het Grieksch een woord voor „jong dier",
dat speciaal gebruikt wordt voor „jonge h o n d " . Persson,
B . B . 19, 245, heeft σκύλαξ vergeleken met noorw. skvaldra
„onophoudelijk blaffen", e.a., waaraan later door Prellwitz
werd toegevoegd lit. skalìkas, alb. Ш'и§ „jong van een dier",
vooral „jonge hond", en eenige keltische woorden; κύλλασκύλαξ. Ηλείοι Hesych. zou dan een populaire geminatie
hebben.
Schwyzer, K. Z. 37, 150, nam aan, dat σκύλαξ ontstaan is
<*σκυδ-λακ: σκύζω „knorren"; Boisacq, 880, teekent hier
bij aan, dat dit *σκυδ-λακ „eût donné *σκυλλακι cf. lac.
έλλα „siège" <*έδ-λα (: lat. sella), mais on expliquerait de
la sorte hom. Σκύλλα Σκύλλη et él. κύλλα 'σκύλαξ Hés.".
Osthoff, Et. Par. I, 274, 277, ging uit van *σκολαξ, met υ
door invloed van κύων, en zocht ook verband met σκύμνος
„jong dier", speciaal „jonge leeuw". Voor verband van
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σκύμνος met σκύλαξ voelt ook Muller, Gr. Wb*. sv. σκύμνος,
dat hij opvat als μενο-participium en terugbrengt op σκυ-:
κυέω.
Het komt mij voor, dat σκύλαξ anders verklaard kan
worden en wel als afleiding van den W. *skel „splijten, snij
den, scheuren" in arm. öelk'em, gr. σκάλλω „eggen", lit. skeliù
„ik splijt", oslav. skala „saxum"; *σκυλ- is skj,-, evenals
in σκύλλω „de huid afstroopen, scheuren" <*sk0l-iö. Σκύλαξ
is dan de ,,(af)scheurder, afstrooper, afknager", een naam,
gegeven naar de eigenschap van verschillende dieren, vooral
honden, om aan allerlei objecten te trekken en te scheuren,
niet zoozeer naar het afknagen van beenderen. Nu rijst de
vraag: wat beteekent Σκύλλη, Σκύλλα? Moet deze naam be
schouwd worden als een overdracht op een monsterwezen,
wijl dit een monsterhond was? Veeleer is deze monsteruit
beelding een latere speculatie, omdat de naam Σκύλλα deed
denken aan σκύλαξ. Ook Σκύλλα en el. κύλλα moeten we dus
anders verklaren. Zij zijn eveneens van den W. *skel ge
vormd, doch met een ander suffix: *(s)k0l-ia. Dit beteekent
„splijtster, scheurster, roof s ter". Men vergelijke hiermee
semantisch den naam λάμια. Zoowel σκύλλα als λάμια wor
den vanwege de overeenkomst als „verscheurende en ver
slindende" overgebracht op een haai, καρχαρίας, bij Athen.
7, 306 d.
c) Vos.
С ani s ν ui p e s. Het Indogermaansch heeft
ongetwijfeld een naam voor den vos gehad, die gevormd was
van den W. *uel-p en eigenlijk „verscheurder" beteekende.
Evenals bij de namen voor wolf hebben we ook hier een reeds
idg. metathesis: *ulp-, en daarnaast *lup-.
Op *#lp- gaan terug lat. volpes „vos" en lit. vilpiSys „wilde
kat".
Op *lup- gaan terug ocom. louuern, obreton. louuern, breton.
louarn; Pedersen, K. Gr. I, 92; I I , 53.
Alle andere woorden, die men hiermee in verband gebracht
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heeft (zie het laatst Schulze, Κ. Ζ. 45, 287), vertoonen zooveel
verscheidenheid, dat het totaal onmogelijk is om ze alle
aannemelijk te verklaren. De eenige redelijke oplossing voor
het bestaan van zooveel veelsoortige en toch zoozeer op
elkander gelijkende vormen, moet wel gelegen zijn in taboe.
Om den naam voor den vos te vermijden zijn niet alleen
overal nieuwe namen ingevoerd, doch zijn ook de oude
opzettelijk en uit den aard der zaak vrij willekeurig veran
derd. Positieve bewijzen zijn hiervoor helaas niet te geven.
Zonder combinaties te maken, kunnen we, behalve boven
genoemde twee reeksen, nog opstellen:
Baltisch: орг. lape, lit. lapé, lett. lapsa;
Slavisch: oslav. lisu, russ. lusït, po. lis;
gr. άλώπηξ en arm. aktes.
De twee laatste woorden zouden kunnen wijzen op een
gemeenschappelijken vorm *alö[u]pek1-. Deze woorden verschillen zooveel van de overige, dat ze zeker niet tot den
idg. W. "цеі-р herleid kunnen worden; aan den anderen
kant zijn zij zóó gelijkluidend, dat ze niet van elkaar te
scheiden zijn. Het meest waarschijnlijke is, dat zoowel de
Grieken als de Armeniërs reeds in oerouden tijd dit woord
van de Alarodiërs hebben overgenomen. Zie Bartholomae,
B . B . 10,294; G. Meyer, Gr. Gr.3 406; I. F . 1, 328; Hübschmann, Arm. Gr. 415; Nehring, Glotta 14, 184.
Naast άλώπηξ heeft het Grieksch nog άλώπηκος en άλωπός.
Een late feminine formatie is άλωπά (Hesych.). De naam
άλώπηξ is sinds Archilochus de meest gebruikelijke, doch daar
naast bezit het Grieksch een zeer groot aantal namen, voor
een gedeelte dialectisch, die grootendeels in het geheel niet of
slechts gebrekkig verklaarbaar zijn. Wij zullen ze in het kort
behandelen. Allereerst ή κερδώ, Find., Ael., Babr., ή κερδαλέη
Ael. Men denke aan den eigennaam Κερδώ, naam van de vrouw
v a n Phoroneus. De beteekenis was „de hstige" : κέρδος „winst,
voordeel", τα κέρδη „listige plannen, d a d e n " ; κερδαλέη is
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een substantiveering van κερδαλέος, dat nog als attribuut
van den vos bij Archil. 89, 5 staat, en „listig" beteekent.
Een soortgelijkfe benaming zien we in σκιδάφη, dat bij de
Arcadiërs ,,vos" beteekende. Dit woord hoort thuis in een
groep, welke we bij Hesych. verklaard vinden:
κίδαφος' δόλιος.
κιδαφεύειν πανουργεϊν.
De beteekenis stemt vrijwel overeen met die van κερδώ, of
ligt nog dichter bij die van το κίναδος, dat de Siciliërs gebruikten : schol. Theocr. 5,25. Hierbij hoort κινάδρα' άλώπηξ Hesych.
De beteekenis van deze woorden was „schadelijk dier";
κίναδος wordt ook van andere dieren gezegd: κναδάλλεται'
κνήθεται Hesych., κνώδαλον „verscheurend dier", κνάω, κνην
„schaven, raspen"; κίναδος <*ken-, Fick, Β. B. 28, 101.
Een Laconischen naam vinden we bij Hesych. in κίραφος·
άλώπηξ. Λάκωνες en κίρα- άλώπηξ. Dit woord kan in verband
gebracht worden met κιρρός „bruingeel, roodgeel", dat -ppheeft door populaire geminatie of door analogie met πυρρός ;
κιρ- is nultrap van idg. *kìei-ro in oi. çeràbhas „soort slang",
mier. cïar „donker", Petersson, K. Z. 46, 128; anders H.
Frisk, I. F . 49, 98, en Muller, Gr. Wb* sv. κιρρός; κίραφος heeft
het diemaam- suffix -bho ; zie Brugmann, K. V. Gramm. 331 ;
vgl. Petersson, Zwei Sprachliche Aufsätze, 55;
ή λάμπουρις, Aesch. fragm.. Lye. is substantiveering op
-ις van λάμπουρος „met glanzenden staart", als epitheton
van den vos in Epica Ahxandrina
Adespota 2, 13;
ή κόλουρις, Timocr., substantiveering van κόλουρος „met
verminkten, stompen s t a a r t " ;
κοθοϋριν Hesych., subst. van κόθουρος „met stompen staart,
zonder staart".
Wanneer in deze woorden -ουρος niet een volksetymologische vervorming is, maar werkelijk het element ουρά
„ s t a a r t " bevat, — en daarvoor spreekt veel — dan is met
de twee laatste namen de vos aangeduid naar zijn pluim-
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staart, dien hij bij het loopen als een roer kan gebruiken.
καθ-οφήν άλώπεκα Hesych.
κοροϊτις' άλώπηξ Hesych.
άντικύω' άλώττηξ Hesych.
έβηνοι' άλωπεκίδες Hesych.; vgl. εΐβηνος „veulen"? Mis
schien kan deze laatste vorm verbonden worden met een Kretensisch woord, bij Hesych. overgeleverd, dat ,,wijn" beteekent: ϊβηνα. Ligt hier een oorspr. woord „roodgeel" ten
grondslag? Gr. ϊβηνα kan echter ook een overdracht zijn
van den vosnaam op een rooden wijn, evenals ό άλωπέκεως
bij Hesych.
θάμιξ. άλώπηξ Hesych.
σκαφώρη „graver"?? Aelian. Ν. Α. 7, 47; Schrader, R. Ι Λ
I, 337.
ψυΐα, ψία, ψεία Hesych. „snuiver"? Hetzelfde onomato
poetische element als in ψύλλα?
ή βασσάρα „vos", schol. Lye. 771 ; duidt ook aan de „bont
jas", de „vos" van de Thracische Bacchanten; ή βασσαρίς
„ v o s " ; vgl. Βασσαρεύς = Βάκχος. Misschien is het een leen
woord uit het Thracisch, en daar weer uit het Alarodisch.
Vgl. nog Hesych. βασσάρια" τα αλωπεκία ol Λίβυες λέγουσιν
(Hdt. 4, 192).
Een Laconisch woord is φοϋαι, Hesych. Door Schrader,
B. B. 15, 135, werd dit verklaard als „snuiver" : φοϋαι =
att. φϋσαι; <*phuk-ia of *phut-ia.
Het Grieksch is derhalve in het bezit van een 15 tal namen,
die voor een groot gedeelte onopgehelderd, voor een ander
deel erg twijfelachtig zijn. Ook in de andere idg. talen is
dit het geval, waar de oude naam voor vos geheel verdween,
ofwel nieuwe namen naast zich kreeg. Het Germaansch heeft
een nieuwen naam in ohd. fuhs, ndl. vos, dat misschien als
„ruigstaart" kan worden opgevat en verbonden mag worden
met oi. púcehas „staart"; zie Uhlenbeck, Ai. Wb. 169. In
het Keltisch en Litausch zijn nieuwe woorden naast den
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ouden naam gevormd; lit. uodëgis, van uodegà „staart".
Het Oudnoorsch heeft verschillende omschrijvingen voor
„vos": naast refr en skolli zien we skaufhali „pluimstaart",
langhali „langstaart", grenbüt „die in een hol woont"; zie
Portengen, De Oudgermaansche dichtertaal, 27. De groóte
rijkdom aan namen voor den vos en de talrijke vervormingen, waarmee wij hoogstwaarschijnlijk te doen hebben,
wijzen ongetwijfeld op taboe; zie Meillet, Linguistique historique2, 288. De vos geldt voor een daemonisch wezen en
ook nu nog wordt in Duitschland en elders het uitspreken
van zijn naam vermeden. In Beieren spreekt de boer van
Loinl, Heneloinl, e.d., in Zweden wordt hij „blauw-voet"
genoemd. Zie Frazer, Taboo, 396; Deutscher Aberglaube sv.
Fuchs; Schrader, R. L2. sv. Fuchs; Keller, Thiere, 178; E.
H. Meyer, Germanische Mythologie, 209.
d) Jakhals.
С ani s aureus.
De Grieken noem
den den jakhals, die hun pas betrekkelijk laat bekend
geworden is (Keiler, Thiere 168, Pauly-Wissowa, R. E. sv.
Chakal), θώς (Hom. Λ 479), waarvan de beteekenis is:
„wurger"; θ-ώς <*θωΡς zou idg. *dhöu-s vertegenwoordigen,
ablautend met *dhay, in den Thessalischen naam Ζευς
Θαύλιος (Solmsen, Hennes 64, 286 vv.), phryg. δάος „wolf",
bij Hesych. ; de Lydische naam Κανδαύλης is verklaard als
κυν-άγχης „honds-wurger": oslav. daviti „wurgen". Zie
Kretschmer, Einl. 221, 338; Solmsen, Κ. Z. 34, 77;
Boisacq, Addenda, 1112; Bemeker 181; Schrader, R. L*.
II, 287. Andere opvattingen zijn vermeld bij Boisacq 361,
en bij Keiler, Thiere, 186, die in het woord θώς een onoma
topee wil zien, wat het voordeel heeft, meteen het tot nu
onverklaarde θωύσσω „blaffen, snauwen" op te helderen.
Bovendien past een oorspr. beteekenis „wurger" niet zóó
goed, dat alleen daarom reeds de voorkeur aan genoemde
etymologie gegeven zou moeten worden.
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4. U r s i d a e. B r u i n e b e e r . U r s u s a r c t o s .
De Grieksche namen άρκτος en άρκος gaan terug op een
idg. doublet *fk-J>o- naast *fÄ1o-; zie voor deze kwestie
Jos. Schrijnen, Handl*. 321 en K. Z. 44, 17; H. Hirt, Idg.
Gramm. I, 249. De idg. naam is niet voor verdere verklaring
vatbaar. De meeste talen wijzen op *i,k1ßo-: oi. fksas, av.
araio-; arm. arf. Schef telowitz, B. B. 28, 293; 29, 17 en WaldePokomy I, 322 scheiden van wege de ƒ het arm. woord, dat
dan verbonden zou kunnen worden met arfu „bruin". Doch
Hübschmann, ЛУШ. Gr. 425, Meillet, M. S. L. 10, 280; Lin
guistique historique*, 282 en Pedersen, K. Z. 38, 208; 39,423,
met Lidén en Petersson wel de beste kenners van het Armeensch, zien in de ƒ geen bezwaar;
alban. ari;
lat. ursus; ur- voor or- behoeft niet dialectisch te zijn;
zie Sommer, Handbuch, 65;
m.ier. art;
gr. άρκτος, ή, is sinds Homerus de gebruikelijke benaming;
daarentegen komt άρκος, dat zoowel mase, als femin. is,
eerst laat (Ael., Septuag., Anthol. Pal.) voor en is minder
frekwent. Dit άρκος zet idg. *rk1o- voort, evenals nperz.
xirs „beer", zie Hübschmann, Κ. Ζ. 37,393. Geheel in overeen
stemming met dit doublet heeft het Grieksch ook namen
voor den jongen beer: ó άρκτύλος (Pollux) en zonder τ: ó
άρκιλος (Eustath.), ó άρκυλλος, Schol. Opp. Hal. 2, 248.
Het suffix -υλο-, in dezen vorm van «-stammen geabstra
heerd, wordt speciaal gebruikt voor deminutiva. De gemi
natie is expressief-populair. Daarentegen is met -ιλο- het
deminutieve begrip minder dikwijls verbonden.
Het E. M. 248, 55 heeft een berennaam in δασυλλίς, waar
mee het dier genoemd is naar zijn dichte vacht.
Het suffix -υλλις, feminine afleiding op -ις van een -υλλος,
is expressief, terwijl het deminutieve begrip op het popu-
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lake karakter van den naam wijst. De naam δασυλλίς
is van het type κιλλός, grauwtje.
In de bovengenoemde reeks ontbreken voortzettingen
van den idg. naam voor „beer" in het Balto-slavisch en het
Germaansch. In zijn „Quelques hypothèses sur des interdictions
de vocabulaire", heeft Meillet er op gewezen, dat de eenig mogelijke verklaring voor het opgeven van den ouden idg. naam in
die talen is gelegen in een taboe, dat op den ouden naam rustte.
Het Slavisch vormde een nieuwen naam in oslav. medvédi,
eigenlijk ,,honig-eter" en het Litausch een nieuwen in lokys,
eigenlijk „likker". Het Germaansch nam zijn toevlucht tot
een kleumaam „Bruin", in ohd. ber o, ndl. beer. Zulk een
kleumaam is ook het oi. bhallas.
Het Keltisch heeft den ouden naam bewaard, doch nieuwe
er naast gevormd. Eveneens hebben de Macedoniërs in
κυνοΰπες, dat Hesychius opgeeft, een nieuwen naam voor
„beer", die eig. „schadelijk" dier" beteekent.
3.

P I N N I P E D I A E N CETACEA.

De z e e h o n d , genaamd φώκη, is de Phoca monachus.
Hesychius heeft in zijn lexicon nog opgenomen een φώκοςκήπος θαλάσσιος δμοιος δελφίνι. De naam bevat hoogstwaar
schijnlijk het onomatopoetische element *bhöu „blazen", dat
in dezen vorm ook verschijnt in φωίς „blaar", φώτιγξ „soort
fluit", φώυξ „een vogel". De beteekenis van φώκη is dan „bla
zer, snuiver", zie Boisacq 1044. Met evenveel recht kan dit
*bhöu worden genomen in de beteekenis van „zwellen", zoodat de naam zou aanduiden „het dikke, logge dier". I n het
bijzonder in Noord-Europa bestaat voor dit dier een rijke
terminologie, die nagenoeg geheel onverklaard is. Zie Schrader, R. L a . II, 37Θ; voor ohd. selah, on. selr, Falk-Torp sv.
sœl; anders Holthausen K. Z. 25, 147. De naam zee-hond
dankt het dier aan zijn blaffend geluid.
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De w a l v i s c h heet φάλλαινα (Aristot. e.a.) en φάλλη
(Lyc. 84). Osthoff, Et. Par. I, 321 w . , verklaarde φάλλαινα
als een uitbreiding met -αινα van φάλλη; en dit φάλλη
<*φαλία verbond hij onder "s-kjial-iä met ohd. wal, on.
hvalr „walvisch", орг. kalis „wentelaar", lat. squaius, een
zeevisch. Hiertegen zijn drie bezwaren in te brengen:
I o . het aannemen van skji- naast кг-;
2°. het feit, dat sA2a/- of sA?/- veeleer aanwezig is in άσπάλους·
ίχθ-ύας. Ά&αμανες. Hesych.
3°. het lat. ballaena.
Dit laatste geeft den doorslag. Was dit woord een ont
leening van het gr. φάλλαινα, dan zou het een ph of p heb
ben, vgl. Walde' 82. Daarom moeten beide, zoowel het lat.
ballaena als gr. φάλλαινα, als ontleeningen uit het Alarodisch
worden beschouwd; zie Bruch, Ciotta 10, 198; Kretschmer,
Glotta 12, 280. E r is dan geen reden om φάλλη, dat slechts
een enkele maal voorkomt, als een met φαλλός „membrum
virile", in de beteekenis van „dikke, gezwollen massa",
correspondeerend femininum te beschouwen zooals Persson,
Beur. I I , 798. Het ligt m.i. meer voor de hand om φάλλη
op te vatten als een „Kurzname" van φάλλαινα, zooals lat.
ballo naast ballaena.
Twee andere namen danken hun onstaan aan de eigen
aardigheid van de walvischachtigen om adem, die condenseert
tot water, uit te blazen. Bij Oppianus heet hij φύσαλος „blazer",
dat bij Lucianus voorkomt in de beteekenis van „ p a d " .
Strabo noemt hem φυσητήρ, dat eigenlijk de „buis" is, waar
door de walvisch lucht opspuit: φυσάω „blazen".
Met de walvisschen verwant, doch hun zeer vijandig, is
de z w a a r d w a l v i s c h ,
Orca gladiator. Dezen naam
dankt hij aan een groóte, zwaardvormige rugvin, die hem
ook in het Grieksch benoemde. Bij Strabo 3, 2, 7 heet hij
6ρυξ, dat een overdracht is: δρυξ beteekent eigenlijk „hou
weel" (Anthol. Palat.). Een andere naam is κριός „ r a m "
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bij Opp. Hal. 1, 372 e.a. Ook dit moet op de Orca gladiator slaan, aldus genoemd, niet naar een witte teekening
op den kop, zooals Keiler, Ant. Tierw. 413 meent, maar
eveneens naar de rugvin. Een kleine mogelijkheid bestaat
ook, dat deze namen, of een ervan, slaan op den narwal.
Monodon monoceros. Deze laatste hoort in de Middellandsche
zee niet thuis en raakt hoogstens een enkelen keer zoover
afgedwaald, de zwaardwalvisch echter komt in alle zeeën
voor.
De d o 1 f ij η heet δελφίς. De Aeoliërs zeggen daarvoor,
volgens het E. M. 200, βελφίς. Dat wijst op *g1elbh. Onder
dezen wortel worden vele woorden vereenigd, die vooral
semantisch moeilijk te verklaren zijn. In ieder geval moet
δελφίς met δελφύς en δολφός (Hesych.) ,,uterus", en δέλφαξ
„big" verbonden worden. Volgens Kretschmer, zie Boisacq
174 aanm., dankt de δελφίς zijn naam aan zijn δελφύς. Dit
ligt niet voor de hand, daar δελφίς steeds masculinum is:
δ δελφίς. De naam moet daarom meer algemeen als ,,buikvisch" worden opgevat.
Een andere naam voor een dolfijnensoort, wel Phocaena
communis, bruinvisch, is ή φώκαινα. De naam is een feminine
afleiding van φώκη „zeehond". Een zelfde geval, waarbij
een feminine formatie van een diemaam op een ander dier
wordt overgedragen, hebben we reeds bij öaivae „hyena"
vermeld. Welk punt van overeenkomst bij φώκη : φώκαινα in
het spel is geweest, is niet goed uit te maken. Dit kan zijn
de lichaamsvorm of de manier van zwemmen. De bruin
visch heet, naar zijn eigenaardige manier van zwemmen,
ook „tuimelaar". Wanneer de φώκη werkelijk als de „snui
ver" werd gezien, kan ook dit de overdracht hebben bewerk
stelligd, daar de dolfijnen tusschen de oogen een opening
hebben, waaruit ze adem persen.
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4. RODENTIA.
1. E e k h o o r n . S c i u r u s v u l g a r i s . Het is mogelijk, dat het Indogermaansch voor „eekhoorn" een naam heeft
bezeten, vertegenwoordigd door de onder „kat" reeds besproken groep van oslav. vëverica; орг. weware, lit. véveris;
ohd. {eih)horn, ndl. (eek)hoorn, door taboe of volksetymologie
vervormd; cymr. gwywer, bret. gwiber „eekhoorn". Maar het
is niet met zekerheid te bepalen, op welk dier deze benaming het eerst is overgedragen. De oorspronkelijke naam
*uë#er (yayer enz.) had waarschijnlijk de beteekenis van
„draaiend, in allerlei bochten en krommingen loopend of
zich wringend", een manier van beweging, die niet alleen
aan den eekhoorn eigen is, maar evenzeer aan alle wezelachtigen en katachtigen, en ook aan den vos. Eenige
bij genoemde groep nog behoorende uitdrukkingen hebben een andere beteekenis: lat. viverra beteekent „fret",
het lit. väiveris is de naam voor het mannetje van verschillende wezelachtige dieren, het gr. αίέλουρος is „wilde kat"
of „wezel".
Het Grieksch heeft voor eekhoorn den naam σκίουρος,
die voor het eerst voorkomt bij Oppianus. De Grieken
hebben blijkbaar zelf in dit woord een compositum gezien
van σκία „schaduw" en ουρά „staart"; zie Opp. Суп. 2,
586; Solmsen, I. F. 30, 9.
In het Arch. f. Slav. Philol. 28, 515, heeft Strekelj het
gr. woord samengebracht met russ. jaêturu „hazelmuis" en
po. szezur „rat". Phonetische bezwaren nopen ons van deze
verklaring af te zien. Het woord kan evenmin verbonden worden met κίω „gaan", lat. do, cieo „in beweging zetten", daar
we bij den wortel, waarop deze woorden teruggaan, nergens
een vorm met s mobile vinden. In een eveneens onopgehelderd
woord, σκίναξ „haas", zien we hetzelfde element σκι(ν). Wij zijn
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wel gedwongen in beide gevallen, èn bij σκίουρος èn bij
σκίναξ, ontleening of vervorming aan te nemen.
Hesychius geeft sv. σκίουρος nog op: καμψίουρος „buigstaart", wijl de eekhoorn zijn staart in een grooten krul
boven zijn rug buigt, en ϊππουρος, eigenlijk „met een paardenstaart"; tot substantivum geworden, is het behalve voor
„eekhoorn", nog benaming voor een visch (Aristot. Athen.)
en een insect. (Ael.).
2. B e v e r . C a s t o r f i b e r . Het Indogermaansch heeft
voor „bever" vermoedelijk een naam gekend, die een kleurnaam en met reduplicatie gevormd was van het woord voor
„bruin": *bheru-, *bhero-. Het Avestisch, het Balto-slavisch,
het Germaansch, het Keltisch en het Latijn hebben dezen
ouden kleumaam behouden, terwijl het Oudindisch babhrús
bewaard heeft als „bruin" en het gespecialiseerd heeft voor
een soort ichneumon. Evenals bij den naam voor „eekhoorn" of „wezelachtig dier", een reduplicatievorm van
*uer, treffen we ook hier verschillen aan in de reduplicatiesyllabe. De oudste vorm was zeker een -u- stam, de jongere
een -o- stam. Deze kan echter ook in de afzonderlijke talen
tot stand gekomen zijn. Wat de reduplicatiesyllabe betreft,
deze luidt I o . in de meeste talen bhe-: орг. bebrus, lit.
bebràs en bëbras, lett. bebrs; ohd. bibar, bibur, ags. beofor,
ndl. bever; com. befer, bret. bieuzr. Vermoedelijk ook in av.
bawriS. Zeker ook in lat. feber, waarnaast meer voorkomt
fiber, dat uit een dialect stamt; zie Sommer, Handbuch,
59. Beide vormen met Ernout-Meillet, Dictionn. 340 als
oude doubletten te beschouwen, ligt minder voor de hand.
2°. bho- in slavische vormen: russ. bobr, slov. bóbar.
3°. bhi- in serbokroat. däbar en eenige Keltische plaatsnamen, bv. Bibracte. Al deze verschillende formaties tot
even zoovele indog. vormen terug te voeren gaat niet aan. Wij
moeten ze veeleer, uitgaande van een *bhebhru- als oudste
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vorm, voor jongere assimilaties of vervormingen houden.
Dit blijkt trouwens uit een vorm als serbokroat. däbar
<*bâbar, dat op een oerslav. bi- (<b(h)i-) wijst en buiten de
lijn der overige Slavische woorden met bho- valt. Als lit.
vorm komt, naast bebrùs en bëbras, het woord bäbras voor:
Trautmann, Wb. 28. E n naast den Keltischen plaatsnaam
Bibracte vinden we Bebriacum. De bever, eens wijd en zijd
verbreid, is thans nagenoeg uitgestorven en komt nog slechts
in Zweden en een enkele maal in Duitschland voor. Een
variëteit leeft in Noord-Amerika. De Grieken hebben hem
in hun land niet gekend en den ouden naam verloren, evenals de Armeniërs en Albaneezen. Toch bezit het Grieksch
vier namen, die we naast elkaar vinden bij Aristot. H. A.
594 b. Volgens jongere onderzoekingen zijn het niet namen
van verschillende dieren, maar duiden alle den bever aan.
Zie Aubert-Wimmer, I I , 140; Keiler, Ant. Tierw. I, 186.
Κάστωρ wordt door Kretschmer, Wiener Éranos 1909,
121, en Boisacq 420, opgevat als een overdracht van den
eigennaam Κάστωρ, een van de Dioscuren. De aanleiding
daartoe zou geweest zijn het bekende bevergeil (een ze
kere Archigenes, begin van de 2e eeuw n. Chr., schreef zelfs
een boek Περί καστορίου χρήσεως), een stof, die zoowel bij
de mannelijke als vrouwelijke dieren door klieren wordt af
gescheiden en gebruikt werd als geneesmiddel voor alle
mogelijke ziekten, doch in het bizonder voor vrouwenziek
ten. Κάστωρ nu gold als σωτήρ van vrouwen; dit is echter
niet zoo zeker als men wel denkt; zie Dioskuren bij PaulyWissowa, R. E.
Misschien hangt hiermee samen de naam σαθέριον, wan
neer deze tenminste niet, met σατύριον, een leenwoord is.
Σαθέριον kan een afleiding zijn van σάθη = πόσ&η, daar
het volk meende, dat het bevergeil een product was van de
genitalia of testiculi van het dier, vgl. Galen. 12, 337; schol.
Nie. Ther. 565, Al. 307; verder Ael. N. A. 6, 34; Aesop
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fab. 154 ed. Chambry, Paris, 1925. Een parallel treffen we
aan in het Germaansch, waar het reeds mhd. bibergeil een
samenstelling is met mhd. geile, geil „testiculus".
Gr. σατύριον zou een afleiding kunnen zijn van σάτυρος,
een overdracht, veroorzaakt door het potsierlijk duiken van
het dier. Een gelijke overdracht troffen we aan onder de
namen voor den aap. Daar de Grieken den bever evenwel
niet uit eigen aanschouwing gekend hebben, is deze ver
klaring onhoudbaar. De vierde naam is λάταξ. Ook hier moeten
we in de eerste plaats aan de mogelijkheid van ontleening
denken. Anders zou het misschien „waterdier" kunnen beteekenen: gr. λάταξ „droesem", ohd. letto, on. lepja „leem",
mier. laith „moeras" enz.
3. H a a s . L e p u s e u r o p a e u s . De haas is den
Indogermanen bekend geweest, zooals duidelijk blijkt uit
de vergelijking van de volgende woorden:
oi. papas, assimilatie van *çasas: Solmsen, Beitr. I, 144;
Zupitza, K. Z. 37, 403;
ohd. haso, ndl. haas;
on. heri, ags. hara, met gramm. Wechsel;
орг. sasins;
cymr. ceinach, uitbreiding van een femininum *A1as«i-:
• Pedersen, Kelt. Gr. I, 86.
Dit was een benaming naar de kleur; de heele reeks
immers hangt samen met het lat. canus < *klas-jno-, ags.
hasu „grijs, vaalbruin", gr. ξανθός „grijsbruin, bruin" <*Ä1S{idhó-, een formatie van den wortelvorm *klas(e)n-.
In de aangehaalde woorden valt onmiddellijk op het
ontbreken van een beantwoordende, verwante benaming in
het Grieksch, waar we voor den haas niet minder dan een
half dozijn namen vinden. De gewone naam is λαγωός, daar
naast λαγώς. Bugge heeft, bijna een halve eeuw geleden, in
de B. B. 14, 67, deze woorden met het Sicilische λέποριςίη
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verband gebracht, en verder met gr. λάξ, lit. lekiù ,,ik vlieg",
en aan λαγώς de beteekenis gegeven van „springer". Terecht
heeft men deze etymologie om phonetische moeilijkheden
niet bevredigend gevonden. Ook verklaringen van Prellwitz, sv. λαπάζω, als hoorend bij lat. lepidus enz., en
van Curtius, апібек 250, bij λάμπω zijn niet in orde.
De juiste verklaring is gegeven door Ed. Schwyzer in de
K. Z. 37, 146; λαγωός is ontstaan uit *(s)/?göMso-s; *{s)hg-,
(σ)λαγ- is de nultrap van den W. *{s)lëg in gr. λήγω „doen
ophouden", nog vertegenwoordigd door λάγνος „wellustig",
mier. lace „slap, zwak"; λωγάς· πόρνη Hesych.; λαγοφός
„ s l a p " ; lat. langueo „slap, vermoeid zijn", ohd. slah „slap".
Hieruit kan men als grondbeteekenis van den W. *(s)lëg
vaststellen „slap zijn".
Het tweede deel van *(s)hg-ôus-os is het idg. aus, dor.
ώς „oor", ion. att. οδς.
De beteekenis van λαγωός is dus, zooals Schwyzer inter
preteert, „flaccis auribus instructus", „slapoor". Een aequivalent vinden we in het oi. lambakarna, letterlijk „hangoor".
Ook het Nieuwperzisch heeft een dergelijken naam voor
den haas in chargüs, letterlijk „ezelsoor".
Een tweede benaming is πτώξ, verwant met πτώσσω en
πτήσσω; deze omschrijving, vrijwel beperkt tot de poëzie,
beteekent „weg-duiker". Het is eigenlijk een adjectivum
en wordt als zoodanig van den haas gezegd bij Hom. X
310. Als substantivum staat het Hom. Ρ 67. Bij Nie. Al
67, Ther. 577 vinden we den naam σκίναξ. De etymologie van
dit woord is onbekend. Verbinding met de groep van κινέω
is niet zoozeer af te wijzen van wege de kwantiteit van de ι,
daar zoowel ï als г voorkomt, zie Walde-Pokomy 1,361, als
wel, om het feit, dat hierbij geen enkele vorm met s mobile
t e vinden is.
Ook in σκίουρος „eekhoorn" kunnen we σκι- niet verkla
ren. Evenmin kan men aannemen dat σκίναξ en σκίουρος
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hun σ- van σκιρτάω gekregen hebben. We zijn gedwongen
ofwel aan een ontleening, ofwel aan een vervorming te denken.
Een vierde naam is een omschrijving, door Aristoteles
e.a. gebruikt: 6 δασύπους „die harige pooten heeft". Bij
Babrius 69,1, fungeert het nog als adjectief in λαγωος δασύπους.
Ten slotte zijn er nog twee dialectische namen. De Lacedaemoniërs kenden ταχίνας, zooals uit Ael. N. A. 6, 47 blijkt:
των γε μήν λαγών λαγιδεΐς. δ δέ τέλειος, πτώκα αυτόν φιλοϋσιν
όνομάζειν οι ποιηταί, ταχίναν δέ Λακεδαιμόνιοι. Hesychius
zegt: ταχίνης' λαγωός, Ιλαφος. Deze naam wil zeggen „de
snelle", en is gevormd van ταχ- in τάχος „spoed". Een eerstin
het Nieuwe Testament voorkomend adjectief is ταχινός „snel".
De tweede dialectische naam is een glosse bij Hesychius:
κεκήνας· λαγωούς. Κρήτες. De beste verklaring van dit woord
is die, welke het in verband brengt met ohd. scëhan „vlug
loopen", ags. seacan „zich haasten", oslav. skoöiti „springen,
huppelen"; κεκήν is dus „vlugge looper" of „springer", zie
Solmsen, Beur. I, 144.
Het Grieksch bezit dus een zestal nieuwe namen, waar
van twee dialectisch zijn. De idg. naam is in het Grieksch
verdwenen. De reden daarvan kan in taboe gelegen zijn;
in de Grieksche monumenten vinden we daarvoor echter
geen enkel gegeven en uit Plut. Symp. 670 e, blijkt eer
der het tegendeel. Doch dit zegt erg weinig. Een mogelijk
taboe, dat op den naam van den haas rustte, kan in den his
torischen tijd geheel verdwenen zijn, terwijl de naam λαγωός
in ieder geval van hoogen ouderdom is. Een notitie over een
taboe van den haas bij de Kelten vinden we bij Caesar,
Bell. Gall. 5, 12, 6; zie verder Schrader, R. ΙΛ 1,441 ; Grimm,
Deutsche Mythologie III*, 324; Hehn, Kidtürpflanzen?, 373;
Deutscher Aberglaube, s.v. Hase. Ook in meerdere andere
idg. talen zijn nieuwe namen opgekomen, die gedeeltelijk volkomen onverklaard zijn: lat. lepus, alban. leper; arm.
lapstak, napastak; oslav. zajçci; lit. kìbkìs enz.
4

50
De mogelijkheid om het opkomen van λαγωός en het ver
dwijnen van den ouden naam aan taboe toe te schrijven ligt
stellig meer voor de hand dan de meening van Ed. Schwyzer
K. Z. 37, 146, waar hij zegt, dat een naam uit de dierfabel tot
algemeene naam is geworden. Veeleer heeft in dit geval,
waar het succes van λαγωός zoo groot is geweest, de dierfabel geput uit de jagerstaai. Zie voor deze kwestie A. Por
tengen, De Oudgermaansche dichtertaal, passim.
4. K o n ij n. L e p u s
c u n i c u l u s . Het konijn
schijnt in het oude Griekenland niet of slechts zeer weinig
te zijn voorgekomen. Over de Grieksche namen kunnen we
kort zijn.
Gr. λαγιδεύς beteekent „haasje" bij Plut, en Ael., maar
bij Strabo 3, 2, 6 ,,konijn". Misschien werd ook λαγίδιον
voor „konijn" gebruikt. Het late ήμί-λαγος is „half-haas".
De woorden κούνικλος Athen., κόνικλος Ael., en κόνικλος
Polyb. zijn verschillende reflexen van een ontleening uit
het lat. cuniculus, dat behalve „konijn" ook den „gang",
door het dier gegraven, aanduidt. Men veronderstelt voor
dit woord een ontleening uit Spanje, waar de konijnen erg
talrijk waren. Walde» 211; Schrader R. IA I, 557; KeUer,
Ant. Tierw. I, 217.
Het Grieksch van Marseille, een kolonie van de KleinAziatische Phocaeërs, kende een naam λεβηρίς, Strabo 3, 26.
Met het lat. lepus „ h a a s " , sicil. λέποριν (Varrò L.L. 5, 101)
gaat dit λεβηρίς terug op een Alarodischen vorm. Door
Brück, Κ. Ζ. 46, 351, wordt W^^/er „slapoor" > „ h a a s " als
Ligurisch taaigoed beschouwd. Hierbij moet ook nog ge
voegd worden het alban. hpér „haas".
5. M u г i d a e. Van de muridae vallen de rat, Mus
rattus zoowel als Mus decumanus, en de hamster, Ericedus
cricetus, uit, daar deze dieren in de oudheid niet voorkwa-
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men. Voor drie vertegenwoordigers van deze familie bezit
het Grieksch een gedeeltelijk onopgehelderde terminologie.
a) huismuis.
Mus
musculus.
De naam μυς,
een wortelnomen, gaat terug op een idg. *mus:
oi. mus ;
nperz. müa; in verschillende vormen in de iraansche dialecten bewaard;
arm. mukn; -kn ook in jukn, mlukn, armukn, unkn;
alban. mï; G. Meyer В. В. 8, 190; Pedersen Κ. Ζ. 36, 282;
lat. mus, mûris;
oslav. mysï, russ. mySï, 6ech. mys;
ohd. mus, ndl. muis.
Terecht heeft men de opvatting van Curtius e.a., dat
*mus eig. „steler, гоо ег" zou beteekenen, laten vallen.
Voor een verdere ontleding is de naam van de muis niet
vatbaar, evenmin als die van hond, koe, paard.
Slechts in twee taalgroepen, het Baltisch en het Keltisch,
ontbreekt deze naam, waar hij vervangen is door kleumamen :
lit. pele, lett. pele, eigenlijk „grijze" ; vgl. Ut. pelêti, lett.
pelët „verschimmelen", ht. pelêks, pìlkas „grijs", gr. πολιός
„grijs";
het oier. heeft luch, het cymr. llyg „muis" e.a., wier beteekenis eveneens „donkere, zwarte, grijze" is; vgl. ier. luch,
mier. loch, cymr. llug „zwart". In deze beide gevallen zag
Meillet, Linguistique historique*, 288, een nieuwvorming, op
gekomen, doordat op den ouden naam een taboe rustte.
Dergelijke omschrijvingen zien we op meerdere plaatsen ; zoo
spreekt men in Zweden van „het grijze diertje", en in NoordDuitschland moet men gedurende den tijd van Kerstmis
tot Driekoningen de muizen „Dinger" of „Bönlöper" ( = Bodenläufer) noemen, daar volgens het volksgeloof de elfen
gedurende dezen tijd in de gedaante van muizen rondtrekken. Zie Wuttke, Der Deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, Hamburg, 1868, 125.
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Een tweede gr. naam is ΰραξ, voorkomend bij Nicander;
ΰραξ < *sur-ak-, nultrap van den W. *suer „piepen, gonzen" :
oi. sváras „geluid", ob. svirati „fluiten", lat. susurrus „fluisteren, gegons". Daarentegen vinden we *suôr in lat. sörex
„spitsmuis".
Gr. ΰραξ is dus „de pieper".
De derde naam voor de huismuis komt voor bij Aeschylus
en Lycophron: σμίνθος. Hesychius heeft twee glossen, die
hiermee verbonden moeten worden: σμίν&α" ó κατοικίδιος
μϋς en σμίς" μυς. Deze woorden zijn door Prellwitz 293,
Persson Wurzelerw. 119, 181, 213, Boisacq 886, als idg. taai
goed verklaard. Men zou daarbij den volgenden weg
kunnen volgen. Aan deze woorden is gemeen een element
*smi-, dat we ook in σμίλη „mes, stift", σμινύη „houweel"
aantreffen, woorden, die teruggaan op den W. *sméi- „houwen,
schaven, krabben". Met k uitgebreid vinden we dit element
in σμικρός „klein", eigenlijk „verbrokkeld". Zoo zou σμίς dus
zijn „de bijter, knager, knabbelaar", en met aanhechting van
het niet-idg. suffix -(ι)νθο- -(і) &а werd het tot σμίνθΌς,
σμίνθα. Dit alarodische suffix is enkele malen inderdaad aan
woorden toegevoegd, die van idg. oorsprong zijn:
σμήριν&ος „snoer": *(s)mer: μηρύομαι „ ineen wikkelen" ;
έρέβινθ-ος „ e r w t " : *eregi-·. lat. ervum, ndl. erwt;
λέβινθ-ος „ e r w t " : */е£ 2 -: lat. legumen „groente", gr. λέβηρις
„peul".
Ook het Lettisch bezit misschien van dezen wortel een
naam voor „muis" in smizens „zwarte muis". Walde-Pokomy
I I , 686, vinden de genoemde opvatting „ganz unverlässlich" en nemen liever „Klein-Aziatische" herkomst aan.
Inderdaad is dit ook waarschijnlijker. De bekende bijnaam
van Apollo, Σμινθεύς, Hom. A 39, wijst zeker op ontleening, daar ook Apollo zelf, alle betoogen ten spijt, zonder
eenigen twijfel van niet-Indogermaansche afkomst is. De
vorm σμίς is dan natuurlijk een „Kurzname".
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b) Veldmuis.
M г er o tus
ar ν ali s. Voor dit
dier vinden we twee namen bij Hesychius: γηγγήλιξ - γήλιγρος. ó άγριος μυς. Een verklaring van deze woorden is tot
dusverre niet gegeven. Bovendien is de tekst onzeker.
c) Relmui
s. M y o χ и s gli s. Het dier heet έλειός,
een naam, die niet helder is. Hiermede wordt bij Hesychius
ook een είδος ίέρακος aangeduid, en tevens, sv. έλειούς, een
soort wormen, volgens beweren van Aristarchus en Callistratus.
Hesychius bestrijdt dit echter en eindigt: Ιστι γαρ ζώον
τετράπουν ό ελειος καλούμενος μυς, ó σκίουρος. Van dezen
vogelnaam έλειός heeft men, hem beschouwend als een af
leiding van έλος „moeras", έλειός willen maken, maar het
ligt meer voor de hand hem te verbinden met έλεος „soort
uil" en έλεας „een onbekende vogel", en dan in alle drie
een klanknabootsing te zien.
Huber beschouwt genoemde drie vogelnamen, en ook
έλειός „relmuis", als ontleeningen uit het Alarodisch, maar
kan daarvoor geen ander motief aanvoeren dan het feit, dat
in het Indogermaansch voor deze woorden geen etymologie is.
Niet geïdentificeerde muizen zijn de έχινέες van Libye,
bij H d t . 4, 192. Dit is — een andere lezing geeft έχΐνες —
een naam naar de gelijkenis met een έχΐνος „egel", wegens
hun borstelig haar.
6. S t e k e l v a r k e n . H y s t r i x c a u d a t a . Het om
de Middellandsche zee voorkomende stekelvarken heette
ΰστριξ. Bij Opp. Суп. 3, 391 vinden we ΰστριγξ, dat een
rijmwoord is naar de namen op -ιγξ, zooals -υγξ gevormd
wordt van namen op -υξ.
Gr. ΰστριξ is een compositum, waarvan het tweede lid θρίξ,
gen. τριχός bevat; ύς- is voor dentaal ontstaan uit *ud „om
hoog, naar b u i t e n " : oi. út-, ud- „omhoog, naar buiten";
oslav. vuz-, praefix; got. ut „uit, naar buiten".
We vinden het nog in andere Grieksche woorden:
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ΰστερος „later" <*ud-tero-; υστέρα „uterus" <*ud-terä; lat.
uterus.
ΰστος- γαστήρ Hesych. <*ud-sto-.
ΰ-βρις „overmoed". Zie Bugge, B. B. 14, 63; Brugmann,
Grundr. I P , 2, 903; Brugmann-Thumb, Gr. Gr* 516;
Walde-Pokomy I, 189; H. Petersson, Heteroclise, 22.
In ΰσπληγξ „bepaald touw bij den wedloop" is υς- analo
gisch.
De naam ΰστριξ, die zeer oud moet zijn, beteekent der
halve „met de haren omhooggericht". Met de „haren" zijn
d a n de stekels bedoeld.
Een dialectische naam, bij de Kretensers in gebruik, geeft
Hesychius: δρκιλος. Κρήτες τήν οστριχα. De lezing άρκιλος
is volgens sommigen niet geheel zeker; vgl. Bechtel, Gr.
Dial. I I , 780. Er zijn echter verschillende afleidingen van
άρκτος en άρκος: άρκιλος (Eustath.), άρκηλος (Ael.), άρκτύλος
(Pollux), άρκυλλος Schol. Ορρ. Hal. 2, 248. Deze namen
beteekenen „jonge beer". Vermoedelijk heeft de overeen
komst van het voorste deel van het stekelvarken, zoowel
in vorm als beharing, met een beer(tje) de overdracht
veroorzaakt.
Een Korinthisch woord is γύλιος, dat volgens den schoHast,
Aristoph. Pax 527, χοιρογρύλλιος is. Bechtel, Gr. Dial. I I ,
280, vertaalt γύλιος dan ook als „Stachelschwein". О. Keller
vestigt er in zijn Ant. Tierw. I, 209 de aandacht op, dat
χοιρογρύλλιος niet „Hystrixcristata", maar „ H y r a x syriacus"
is. Als dat waar is, dan kan het een overdracht zijn van γύλιος
„ransel" van wege den langen, vrijwel rechthoekigen lichaams
vorm van den Hyrax syriacus. Echter zij gewezen op de moge
lijkheid, dat men den egel „stekelvarken" noemde, evenals
het volk dat ten onzent doet.
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5. CHIROPTERA.
De v l e e r m u i s is een dier, dat in tallooze soorten
en variaties over de geheele wereld voorkomt. Misschien
hebben ook de Indogermanen een naam voor dit dier gehad,
doch is deze later, daar de vleermuis veelal als een daemonisch
wezen geldt, om taboeredenen verloren gegaan en overal
door nieuwe vervangen, waarin haar opvallende eigen
schappen tot uiting kwamen.
De gewone Grieksche naam is ή νυκτερίς, sinds Hom. μ 433,
ω 6, een naam, die beteekent „de nachtelijke, nachtdier".
Het is een van de vele feminine -ις-formaties van het ad
jectief νύκτερος „nachtelijk", dat heeft moeten wijken voor
νυκτερινός. Ook in den Latijnschen naam vespertilio moet
ongetwijfeld het woord vespera „avond" worden veronder
steld, ofschoon het tweede deel duister blijft.
Hesychius heeft nog twee namen voor de vleermuis,
welke beide niet verklaard zijn: μυκαρίς en φάλκη. Voor dit
laatste neem ik aan, dat het ontstaan is uit *glhuel-kä; -kä,
-κη vinden we nog in enkele andere diemaftien, o.a. φώκη.
Idg. *gihuel- is reductietrap van den W. *g1huel „krom gaan,
kronkelen, fladderen, afwijken van de juiste richting", in
oi. hvaratë „gaat scheef", hválati „gaat scheef, struikelt",
hváras „kromming" ; oslav. zulu „slecht" ; lit. i-valùs „handig",
lett. zvalns „wankelend", vgl. Trautmann, Wb. 372; lat.
fallo „bedriegen" ^gjiuj-nö;
uit het Grieksche taaigoed
hooren hier vermoedelijk nog bij : φηλός „bedriegelijk" en
met dezelfde beteekenis άπο-φώλιος, rekkingstrap met o-vocalisme, φολκός < *gíhiiol-kó- „met kromme beenen" ; φάλκη
duidt dan de vleermuis aan naar haar onvaste en steeds
zwenkende bewegingen. Parallellen bieden het ohd. met flêdartnüs, het ags. met hrëapemus en het oi. met valgulï.
Het woord μυκαρίς zal ook wel een -ις-substantiveering
zijn van een adj. *μυκαρος. De oorsprong is onbekend. Hangt
het misschien met oslav. smyöc „ik kruip" samen?
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6.

INSECTÍVORA.

1. M o l . T a l p a e u r o p a e a . De talpidae komen slechts
in gematigde streken voor en zijn verbreid in Europa, NoordAmerika en enkele landen van Azië en Afrika. Of de Indogermanen den mol in hun stamland hebben gekend, weten
we niet. In ieder geval ontbreekt een naam, dien we als
oeridg. zouden kunnen beschouwen. De benamingen in de
Europeesche talen verschillen van taal tot taal. Daarbij
heeft, met name op Germaansch terrein, de volksetymologie
een grooten invloed uitgeoefend.
In het Grieksch hebben we in de allereerste plaats eenige
namen, die één groep vormen:
σπάλαξ Aristot. Ael.
άσπάλαξ Ar. Oppian.
σφάλαξ Pausan.
άσφάλαξ Babr.
De wortel van deze woorden komt zoowel met tenuis als met
tenuis aspirata voor: *(s)p[h]el·, de beteekenis daarvan is,.splij
t e n " . De wisseling van π en φ in de Grieksche woorden is dus oud.
*(s)pel: άσπαλον σκϋτος Hesych. ; ασπάλαθος ,,doornachtige
b r e m " ; σπολάς „ v e l " ; aeol. σπαλίς, att. ψαλίς
„schaar"; oi. fatati „ b a r s t " ;
*(s)phel: σφαλάσσειν τέμνειν. κεντεΐν Hesych.; σφέλας „stuk
h o u t " , σφαλός „voetblok";
oi. phálati „barst" ;
vgl. Persson, Beitr. I, 418; II, 803; Solmsen, Beitr. I, 21 noot;
Walde-Pokomy II, 677.
Zooals bij talrijke diemamen treffen we ook hier het
suffix -αξ aan. Gr. σπάλαξ en σφάλαξ, waarmede άσπάλαξ
en άσφάλαξ correspondeeren, willen dus zeggen „splijter".
De mol is immers de splijter van den grond. In beide laatste
vormen is de ά- een bekend, typisch Grieksch, maar nog
niet voldoende opgehelderd verschijnsel.
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Een soortgelijke beteekenis vinden we nog in eenige andere
namen. Zoo lezen we een tweeden Griekschen naam, σκάλοψ,
in een opsomming van dieren bij Aristoph. Achar. 879. Hesychius noteert : άσπάλαξ, ζφον γεωρύχον τυφλόν ; σκάλοψ hangt
samen met σκάλλω „eggen" <*8ке1-іо en σκαλμός „ d o l " voor
de roeiriemen, lit. skeliù „ik splijt", waarvan de wortel *(s)kel
„snijden" is. Deze komt voor met labiale uitbreidingen, zoo bv.
*(s)kel[e~\p: lat. scalpo <*skelpô „krabben", lit. sklempiù „ik
polijst", ohd. scelifa „huls van vruchten", gr. σκόλοψ „paal".
Ook in σκάλοψ hebben we dus reductietrap, evenals in σκάλλω,
σκαλμός, en lat. scalpo, ontstaan uit *skelop-. Zie Per Persson,
K. Z. 33, 289; Jos. Schrijnen, Etude sur le phénomène de I's
mobile dans les langues classiques, Louvain, 1891, 42.
De ohd. naam scerò „mol" hoort bij den W. *sker „snijden"
en vindt dus eveneens zijn oorsprong in deze functie van het
dier.
Een derde naam is σιφνεύς (Lyc). Dit woord staat in
verband met σιφνός' κενός ; σιφνύει" κενοί Hesych. ; σιφών
„hevel". Ook σιφλός „gebrekkig" kan tot deze maagschap
behooren en als oorspronkelijk „uitgeteerd" een lo- afleiding
zijn, < *tuibh-lo-, vgl. Solmsen, Beitr. I, 46; Walde-Pokorny I,
751. Σιφνεύς is de „uitholler". De bij Hesychius bewaarde
vischnaam σίφνα' ποιος ιχθύς duidt dezelfde functie aan als
de naam van den mol. H e t is een visch, „die zich ingraaft in
de modder".
De medicus Alexander van Tralies heeft, met de beteekenis
van „mol", nog παλαμίς. Deze naam, een afleiding van παλάμη
,,hand(palm)", is aan den mol gegeven van wege de breede
handpalmen der voorpooten, die ver bezijden het lichaam
uitsteken, en waarmee hij, bij het graven van zijn gangen,
het zand opzij duwt. Hij is dus letterlijk „de handige".
Hesychius geeft ons nog de glosse πάλαμις- τεχνίτης παρά
τοις Σαλαμινίοις, hetgeen eveneens „de handige, de hand(werks)man" is.
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Ten slotte nog een vijfde benaming, bij Hesychius : ϊνδουρος·
άσπάλαξ. Petersson beschouwt dit, Lund Univ.
ârsskrift,
1923, 6, als een dissimilatie van *υνδυρος. Zóó kan hij het
verbinden met oi. : unduras „rat, muis", dat niet verklaard
is. De Grieksche uitgang -ουρος zou analogisch zijn naar
diemamen als κίλλουρος, αίλουρος, σκίουρος enz.
Drie Grieksche namen voor den mol danken dus hun ont
staan aan de eigenaardige functie van het dier als graver in
den grond, en één aan het uiterlijk van het dier.
2. S p i t s m u i s . S о г e x. Zij heet μυγαλέη, Nie. Ther.
816, μυγαλή H d t . 2, 67; Aristot. H . A. 604 b 19.
De naam beteekent „muis-wezel, wezelachtige muis".
3. E g e l . E r i n a c e u s e u r o p a e u s . Het Grieksch
heeft voor den landegel drie benamingen. De gewone naam
is ó έχϊνος. Hij gaat terug op idg. *eglh(i}-·,
arm. ozni, ¿o-stam; reeds door Hübschmann Arm. Gr. 481,
met έχΐνος verbonden, echter zonder nadere verklaring; uit
*og1hnio- ?
phryg. εζις, Fick, Β. B. 20, 237;
oslav. jeiï <*jeSu <*г^1А|0-; kleinruss. jii, Èech. jei;
lit. eXys, lett. ezis;
ohd. os. igil, ndl. egel; zie verder Franck-van Wijck 150.
Voor het suffix -ΐνος, zie Debrunner, Wortbildung, 161;
Hirt, Handbuch, 295.
Als oorspr. beteekenis van het idg. *eg1h(i)- wordt „ste
ken" verondersteld, hetgeen door Walde-Pokomy I, 115,
op ontoereikende gronden wordt bestreden. Zonder eenig
bezwaar kunnen immers ook eenige woorden voor „slang"
tot *eglh worden teruggebracht : oi. áhiis, av. aêiê „slang"; gr.
Ιχις „slang, adder", Εχιδνα „adder". Semantisch is de zaak
volstrekt helder: de egel ontleent natuurlijk zijn naam aan
de stekels. De groóte moeilijkheid ligt hier in de uiteenloopende vormen van de betrokken slangennamen, zie bv.
Walde-Pokomy I, 63.
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De twee andere namen zijn bij Hesychius bewaard: χήρ·
εχϊνος. Hieraan beantwoordt lat. hêr. Sabler, Κ. Ζ. 31, 275,
en Hirt, I. F. 32, 263 verklaren χήρ uit *g1h-ër, waarin
*g1h- nultrap zou zijn van *eg1h- in έχϊνος. Boisacq 1056,
Walde-Pokorny I, 115, Ernout-Meillet, Didionn., 203 bren
gen het terug op een W. *g1her-s „stijf s t a a n " in gr. χέρσος
,.woest, hard", lat. hórreo „stijf staan". Ook χήρ is dan „het
dier met de stekels". Van denzelfden wortel, doch zonder -s,
is het alb. woord voor „varken" de? gevormd, dat terug
gaat op *g1hôrn-, als ook het gr. χοίρος „big" K^g-Jior-io-.
Zeker is deze verklaring echter niet. Hesychius heeft nog
een verdachte glosse, die σχύρ· έχινος luidt, waarvoor Schmidt
in zijn editie σχήρ wil lezen.
De laatste naam is ζάλακες· εχΐνοι Hesych. Het is zeker
een van de vele namen op -αξ. Doch wat is ζαλ-? vgl. ζάλ"
μέγα. ίσχυρόν. πολύ; ζάλα" θ-όρυβος; ζαλαύδα' κινοΰ Hesych.
7. UNGULATA.
1) C a v i c o r n i a .
a) Rund.
Bos
ta иг и s. Het woord *g2öy,-s, een
wortelnomen, behoort tot de alleroudste idg. woorden en is
in bijna alle taalgroepen en in talrijke samenstellingen en
afleidingen het best bewaard. Zoo getuigt het van de belangrijkheid der veeteelt voor de Indogermanen. De beteekenis
van *giôu-s is „rund", zoowel het mannelijke als het vrouwelijke dier. In de meeste talen is het gespecialiseerd voor
de „koe"; deze was immers numeriek en kwalitatief de meerdere van den stier.
oi. gaus „rund", m. en f.;
av. gäus, „rund", m. en f.;
arm. kov, „koe"; een afleiding is bewaard in kogi „boter"
<*g3oii-j.o-: Hübschmann, Arm. Gr. 461; Meillet, M. S. L. 8,
155; 9, 152;
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toch. ko „koe", waarnaast ook ki voorkomt; nom. pi. kowi;
lat. bös „rund", m. en f.; men zou *vôs verwachten. Doch
60s is leenwoord uit het Oskisch, waar, evenals in het Umbrisch, b de rechtmatige vertegenwoordiging van idg. g2 is;
vgl. osk. Búnaianúd „ad Bovianum", umbr. bum, ace. sing.
<g^[u]m, „koe";
oier. bö „koe";
ohd. chuo, ags. ей, on. kyr <*kuz <*g2ÖMS, vgl. Franckvan Wijk 329; Van Wijk, I. F. 19, 393 w . ;
in het Baltisch is dit woord bewaard in lett. gùovs „koe" en
in den Litauschen plaatsnaam Gúovainiai, terwijl het Litausch een ander woord voor koe heeft in kdrwe, eigenlijk
de „gehoornde".
Een oerslavisch *govçdo kan worden gereconstrueerd uit
het oslav. adjectief govçèdi en de Slavische benamingen, die
bewaard bleven in buig. govédo, 6ech. hovado, russ. govjddo,
slov. govçdo „rund(vee)". Voor de uitbreiding met het suffix -en{t)-, en daarbij nog met -d-, zie Meillet, Etudes sur
l'etymologie et Ie vocabulaire du vieux slave, Paris 1902, 323
en 430. Het Albaansch heeft van dezen ouden vorm geen
spoor meer. Het woord voor koe is l'ope..
Het Grieksch heeft, evenals het Indo-iraansch en het
Latijn, den oorspronkelijken toestand bewaard: βοΰς beteekent „rund", zoowel het mannelijke als het vrouwelijke,
ó en ή. Ter nadere onderscheiding kon men zich bedienen
van aanduidingen als βοϋς ταύρος, Hom. В 480 en Ρ 389; βοΰς
άρσην, Hom. Υ 495. Het Latijn drukte dat uit door 60s
mas, terwijl 60s gespecialiseerd werd voor „os" en een
nieuw woord vacca, voor het begrip „koe" in gebruik kwam.
In het Grieksch daarentegen is βοϋς doorgaans vrouwelijk.
Namen voor den „stier" in de idg. talen bestrijken slechts
een min of meer beperkt gebied. Het meest verbreid is
de naam, die in het Grieksch het mannelijke rund aan
duidt: ταύρος, vgl. lat. taurus, osk. ταυρομ „taurum", got.
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símr, ndl. stier. In het Balto-slavisch heeft het woord een
andere beteekenis: oslav. turii en lit. tauras beteekenen
„buffel, oeros", het орг. tauris „wisent". De Keltische woor
den: gall, tarvos, ier. tarb, cymr. tarw verschillen eenigszins
in vorm; zie Vendryes, M. S. L. 12, 40; Kretschmer, K. Z.
31, 448. Men heeft dezen naam als oeridg. beschouwd, maar
ook wel als ontleening, omdat het Semietisch overeenkomstige
benamingen heeft, vgl. Franck-vanWijk 666; Boisacq 945.
Het Semietisch kan echter ook aan het Indogermaansch
ontleend hebben en eveneens bestaat de mogelijkheid, dat
én het Indogermaansch én het Semietisch aan een derde taal
hebben ontleend, temeer, daar er in het Oosten, rond de
Middellandsche zee, een sterk verbreide stiercultus heeft
bestaan; vgl. Feist, Kultur, 441. Hetzelfde zou men ook
van het idg. *g2ö«s kunnen beweren. Volgens Ipsen, 5«merisch-Akkadische Lehnwörter im Indogermanischen, I. F.
41, 174 w . , is dit woord een zeer vroege ontleening, ^
3000 v. Chr., van het Sumerische gu(d).
Voor „kalf" gebruikt het Grieksch πόρις, Hom. κ 410;
Eur. Васе. 737; πόρτις, Hom. E 162; πόρταξ, Ρ 4. Deze
namen gaan terug op den W. *per „voortbrengen", dien
we vinden in lat. pario „voortbrengen, baren", lit. регій
„ik broed", en waarvan verschillende woorden voor „jonge
dieren" gevormd zijn, zoo bv. oi. pfthu-kas „jong dier",
kalf en arm. ort" „kalf" <*por-thu-·. Meillet, Esquisse,
51 en 16; Petersson, K. Z. 47, 271 w., Zwei sprachliche
Aufsätze, 6; dan ook ohd. far, farro, on. farri met beteekenisverschuiving naar „stier"; ndl. vaars: verschillende
formaties, die het aanvaarden van een idg. woord voor
„kalf" niet kunnen rechtvaardigen. Zulke betrekkelijk laat
gevormde woorden, hetzij gemeenschappelijk, hetzij onafhankelijk voltrokken nieuwvormingen, komen vooral bij
het benoemen van jonge dieren vrij veel voor. Hieronder
valt een ander Grieksch woord voor „kalf", ó, ή μόσχος.
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Het wordt ook gebruikt voor jonge koe, zoo bv. Eur. Cycl.
389: μόσχους άμέλγειν, en voor jongen van vogels en andere
dieren; ook voor „jong meisje". Dit μόσχος hangt samen
met arm. mozi „kalf", dat ontstaan is uit *mozg1h-lo-, en dus
volkomen overeenstemt met het gr. deminutivum μοσχίον;
vgl. Pederssen Κ. Ζ. 39, 336; Meillet, Esquisse, 14; anders
Patrubány, I. F . 13, 124; Muller, Gr. Wh* 516.
Een glosse bij Hesychius luidt : 'Ιταλός· 'Ρωμαίος, ταύρος. Een
inscriptie van Aegae heeft εταλον, waarnaast het dialect
van Cos met vocaalharmonie έτελον plaatst; zie Meister,
Idg. Anz. 1, 204; 4, 32; Bechtel, Gr. Dial. I, 573. Het
woord beteekent eigenlijk „jaarling" en is een afleiding van
*uet- in gr. έτος <*Εετος „jaar". Zulke benamingen, die uit
de taal van veefokkers en boeren stammen, vinden we her
haaldelijk. Voor hen was immers de scherpe verdeeling
tusschen de leeftijden der dieren van groot belang. Ook zien
wij, dat zulke woorden, die oorspronkelijk een dier van een
bepaalden leeftijd aanduidden, vaak voor een bepaalde
soort gespecialiseerd worden. Van hetzelfde *uet- heeft het
oi. vatsás „jaarling"> „kalf", het alb. vjeh en viti „kalf",
vgl. G. Meyer, Alb. Wb. 475; Pedersen, K. Z. 36, 290; het
umbr. vitluf „vítulos"; lat. vitulus „kalf" wijst vanwege de
* op dialectische herkomst; zie Sommer, Handbuch, 58. Het
got. wiprus „lam" heeft verwanten, die een begripsverschuiving hebben ondergaan tot „volwassen mannelijk
schaap, r a m " : ohd. widar, nhd. widder. In het Keltisch vinden we bij woorden, die van *uet- gevormd zijn, de beteekenis van „volwassen varken, zeug" in ier. feis en in breton.
gues „varken"; vgl. Fick II*, 268. Een zeer rijke groep
vormen de Slavische woorden, die afgeleid zijn van jaru,
waarbij de beteekenis in allerlei richtingen gegaan is, bv.
buig. jare „geitje", kl. russ. fdrka „lam"; zie Berneker 446.
Dieren van één zomer zijn on. simuli „os" (van één zomer,
van één jaar) en zw. somel „kalf van een rendier". Dieren
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van één winter zijn oier. gamuin „kalf" (Pedersen, Kelt. Gr.
II, 56) en gr. χίμαρος, ό, ή, „bok, geit van één winter, één
jaar", χιμάιραδες (inscriptie van Aegae) „geiten van één
jaar". Vgl. nog Meillet, M. S. L. 23, 146.
De Hesychiusglosse 'Ιταλός wijkt, wat de vocaal betreft,
van Εταλον af en stamt uit een niet te bepalen dialect. In
dezen vorm is dit woord de grondslag geweest voor den naam
Italia, oorspr. de naam van een kleine landstreek in ZuidItalië. De naam kan „stieren-, kalverenland" beteekenen, of
wel een clannaam geweest zijn, vgl. Hirpini. In ieder geval
is de verklaring bij Solmsen-Fraenkel, Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte, 26, averechtsch, als
daar beweerd wordt: „Italia bedeutet .Rinderland, Stierland' und kommt von lat. vitulus .junger Stier, Jährling',
das in dem im südlichsten Italien und in Sizilien gesprochenen, dem Lateinischen ziemlich nahe stehenden Dialekt
*vitalos lautete; daher Vitalia. Von den Griechen jener Gegend
wurde der Name in der Form Italia übernommen, da sie
das F verloren hatten, und diese griechische Namensform
ist dann die herrschende geworden". — De naam stamt
integendeel rechtstreeks uit een Grieksch dialect (van ZuidItalië of Sicilië), heeft zich over een grooter gebied verspreid
en is in den oorspronkelijken vorm door de Italiërs overgenomen.
Aap eenige andere namen, nl. δαμάλης „jonge stier",
δαμάλη en δάμαλις „jonge koe", — dit laatste ook gezegd van
een συς, Inscr. — ligt het begrip ten grondslag „die getemd
moet worden of zijn", met het oog op den landbouw. Vgl.
een soortgelijke formatie in oier. dam „os" en oi. damya
„jonge stier, die nog getemd moet worden"; vgl. WaldePokomy I, 789.
Voor „os" bezit het Grieksch geen afzonderlijken term.
De Laconiërs kennen een benaming voor „jukdieren":
ζούγωνερ- βόες έργάται. Λάκωνες Hesych.; voor ζ in plaats
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van S zie Bechtel, Gr. Dial. II, 323. Daaraan beantwoordt een
femininum ζύγαινα' βοϋς θήλεια. Met deze jukdieren worden
ossen of koeien bedoeld, daar stieren voor den landbouw
ongeschikt zijn.
Voor „koe" heeft, volgens Hesychius, het Kretensisch een
naam κάρτην τήν βοϋν. Κρήτες. Dit κάρτη is ontstaan uit
*ker-tä, gevormd van den W. *A1er, en beteekent de „gehoornde". Van een W. *ker, met velaar, komen lit. kdrwe
„koe" en osi. krava, Cech. krdva „koe". In de wetten van
Gortyns is τα καρταίποδα „die sterke pooten hebben" een
verzamelnaam voor het „groóte vee", het „rundvee".
Ten slotte de Arcadische verzamelnaam μωρίαι' ίπποι
καί βοϋς υπό Αρκάδων Hesych. „het stomme, stompzinnige
vee". Gr. μωρίας is een -ιας afleiding van μωρός „dwaas";
vgl. Bechtel, Gr. Dial. I, 393.
b) Schaap.
Ovis
ar i e s. De meest gebruikte
Grieksche benaming voor „schaap" is δις, att. οίς, en deze
wordt, onderscheiden door het lidwoord, zoowel voor het
mannelijke als vrouwelijke dier gebruikt. "Οις is ontstaan
uit *oFiç,· een inscriptie uit Argolis, dateerend uit de 5e
eeuw v. Chr., heeft nog ôFivç. Het is de oude idg. naam, dien
we nog veelvuldig in de afgeleide talen terugvinden. In
sommige talen is het woord geheel verdwenen, in andere
weer gespecialiseerd voor één sexe. Dit laatste heeft veelal
door secundaire suffixen plaats gehad.
oi. avi$ m. en f.; door een suffix is het geslacht gedifferentieerd: avikas, „ram", avikä, „ooi";
lit. avis en lett. avs zijn beperkt tot het vrouwelijke dier,
waarnaast enkele afleidingen bestaan; zie Trautmann, Wb.
20; een afleiding met het suffix -no- werd gevormd tot aanduiding van den ram in opr. awins, lit. ävinas, lett. àuns;
het Slavisch bezit het woord niet meer in zijn ouden vorm;
met -но- suffix duidt het den ram a a n : oslav. о і-пй, met
-kä- suffix de ooi: oslav. ovi-ca;
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het Italisch vertoont nog den oorspronkelijken toestand:
lat. ovis, m. en f.; umbr. uvem, ace. sing., uvef, ace. plur.;
oier. ói, voor het vrouwelijke schaap, en met een -Aasuffix: cymr. ewig;
in het Germaansch is het woord uitsluitend voor het vrouwelijke dier gespecialiseerd, terwijl een nieuwe benaming
voor „schaap" in het leven geroepen werd: ohd. ou en ouwi,
ndl. ooi; zie Franck-van Wijk 474.
Wij zien dus, dat bij den naam voor het schaap eenzelfde
begripsverenging tot het vrouwelijk dier als bij *giôus plaats
vond.
Merkwaardig is nog het volgende. Terwijl het Indogermaansch in het algemeen geen afzonderlijke namen voor de
jonge dieren schijnt te hebben gehad, maakte het juist voor
het jonge schaap een uitzondering. Hiervoor bezat het zelfs
twee namen. Alleen het Grieksch heeft beide bewaard,
daarmee, als zoo vaak, een middenstelling innemend tusschen
de talen van het Oosten en die van het Westen; vgl.
Meillet, Dialectes indoeuropéens, 19. De eerste naam wordt
vertegenwoordigd door gr. αμνός, lat. agnus, oslav. agnç,
oier. üan, ocom. oin, breton, oan. Een rest daarvan vinden
we in het Germaansch nog in een verbum voor „lammen":
ags. eanian, ndl. dial, oonen. Het gaat niet aan, de bovengenoemde woorden van elkander te scheiden, hoewel het onderlinge verband alles behalve duidelijk is. Immers, niet alleen
de anlaut van de woorden, ook de aard van den gutturaal is
verschillend. De a van oslav. agnç is door Pedersen, K. Z.
38, 315 v., opgevat als een rekking in het woordbegin, welke
verklaring niet veel instemming vindt. Deze a veronderstelt
een idg. ä of ë, de anlaut van de Keltische woorden daarentegen ö. Verder wijst het Grieksch met αμνός <*άβνος op -gt-,
terwijl de Slavische en Keltische woorden wijzen op -g^i-.
Het lat. agnus kan uit beide verklaard worden. Verschillende
pogingen ten spijt is men er niet in geslaagd om de moei5
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lijkheden op te lossen. Zie Osthoff, I. F. 5, 324; Solmsen, K.
Z. 37, 5; Walde* 20; Walde-Pokomy I, 39; Meillet, B. S. L.
24, 183.
Het tweede woord is άρήν, dat gebruikt werd voor het jonge
schaap van nog niet één jaar. Het had oorspr. een F in anlaut, waarvoor de inscriptie van Gortyns met Ραρην en het
Homerische compositum πολύ-ρρην <-*Ρρην „met veel scha
pen, rijk aan schapen", I 154, getuigen.
De vorm άρήν is ontstaan uit *ц^ёп, waarop ook het arm.
gafn „ l a m " teruggaat. Verdere verwanten vinden we in het
oi. uranas „lam, r a m " en in het Iraansch. Misschien ligt in
*]ierën een benaming naar de vacht van het dier. Men kan
namelijk met Solmsen, Untersuch. 188, in het gr. εΐρος „wol"
een dissimilatie van *FepFoç zien, hoewel er geen spoor
meer van een anlautende F te bekennen valt. Schulze heeft
in zijn Quaestiones epicae, 119, het oi. urabhras „ram" verklaard als „woldrager". Dan zou reeds in het Oerindogermaansch een benaming „wol-dier" voor het „lam" gespecialiseerd geweest zijn.
Het Grieksch geeft in de besproken namen het getrouwst
den idg. toestand weer : één woord voor schaap, zoowel voor
het mannelijke als voor het vrouwelijke, twee woorden voor
lam. Voor het mannelijke dier had het Indogermaansch
geen bizonderen naam. Het Grieksch heeft hierin door een
aantal nieuwe formaties voorzien. Bij Homerus ontmoeten
we reeds drie verschillende namen voor den r a m : άρνειός,
κριός, κτίλος. Van deze drie heeft κτίλος het minst succes
gehad. Het komt nog voor bij Quintus Smymaeus en in de
Cynegetica van Oppianus. Bij Homerus vinden we het Γ
196 en N 492; vgl. Hesychius: κτίλος' ó προηγούμενος της
ποιμνης κριός. Dit woord is een substantiveering van het
adj. κτίλος, dat verwant is met κτίζω „vestigen", zie Osthoff,
Et. Par. I, 68, en eigenlijk „gewend aan, t a m " beteekent,
waaruit de algemeene beteekenis „gewillig" is ontstaan. Bij
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Nicander wordt het nog gezegd van schapen. De naam άρνειός
(Hom. α 25) werd vroeger, en herhaaldelijk ook nu nog, met
άρήν verbonden, doch geheel ten onrechte. Daar άρνειός
geen spoor van F vertoont, zocht Meillet reeds I. F. 5, 328,
naar een andere oplossing, waarin Muller, Gr. Wb.3 129,
hem met een kleine wijziging gevolgd is. Een Attische in
scriptie (C. I. A. II, 844) biedt άρνεως; de oorspr. vorm is
άρνηός, vgl. nog den Aeolischen vorm άρνηάδων, en de af
leiding άρνηίς bij Ael. N. A. 12, 34. Het woord is ontstaan
uit <*άρ[σ]νηΡ-ος. De άρνειός is dus „de mannelijke"; als
adjectivum fungeert het woord Hom. κ 572. De beteekenis
van „mannelijk dier" is geheel verbleekt, wanneer Apollo
nius Rhodius 3,1033 spreekt van een θήλυς άρνειός. Voor
Hesychius is άρνειός· è τριετής κριός.
De sterkste verbreiding viel ten deel aan κριός, dat het
eerst voorkomt Hom. 1447, een naam, die oorspronkelijk „ge
hoornde" beteekent. Dit κρι- gaat terug op een wortelvorm
*k1erêi, die met -o- vocalisme in on. hreinn <*k^roi-no „rendier" verschijnt. Dit nu is een uitbreiding van den W*k1er
„hoom" („uitsteken"), dien we reeds bij de namen voor de
koe ontmoet hebben. Van dezen wortel komt nog het bij
Hesychius overgeleverde: κάρνος- φθέιρ. βόσκημα, πρόβατον;
κάρνος <*kler-no- is de „gehoornde" en werd blijkens Hesy
chius ook gezegd van een (gehoornd) insect. In de Cyclops
van Euripides, vs. 52, wordt een ram met „ώ κεράστα" aan
gespoord. De in een Lesbische inscriptie voorkomende naam
Επερος wordt in het lexicon van Liddell en Scott sv. als
adjectivum, door Bechtel, Gr. Dial. I, 119, als „bok"
opgevat. Noch het een noch het ander is juist. De tekst
luidt Ιπεροι καΐ άρνήαδες έρίων άτέλεες. Men kan niet anders
interpreteeren dan „rammen en schapen". De tekst zelf sluit
„bok" al uit, daar deze geen wol heeft. Hij heeft immers een
harige huid. Schulze heeft dezen naam in de K. Z. 33, 132,
verklaard uit *έπερΡος: έπ(ι) en εϊρος „wol", wat dus zou

68
beteekenen „be-wold, met wol, woldrager". Ook wanneer
men εΐρος verklaart uit *FepFoç bestaat er tegen deze opvatting geen bezwaar, omdat de F reeds vroeg, zeker in
inlaut, in het Lesbisch verdwenen is, vgl. Bechtel, Gr.
Dial. I, 12. Een aequivalent is dan het oi. ura-bhras „ram",
eigenlijk „woldrager".
Verder hebben we voor den ram nog een naam in ëppaoç·
κριός Hesych. In deze beteekenis, die van „ram", komt het
woord voor bij Lyc. 1316, in de beteekenis van „ever"
in een fragment van Callimachus. Boisacq noteert voor
Ιρραος „mot obscur". We kunnen echter gereedelijk aan
nemen, dat Ιρραος een formatie is van *ersa- van den W.
*ers „vloeien" in oi. àrsati „hij stroomt", έρράθαινεν- ΰγραινεν,
κατέβρεχεν Hesych., waarbij ook het oi. fsabhás „stier"
hoort. Verder moeten hierbij gevoegd worden av. arsan
„man" en gr. άρσην „mannelijk"; zie Jos. Schrijnen, K. Z.
42, 105; Walde-Pokomy I, 149. In dit geval zou ook Ερραος
een van de vele namen voor mannelijke dieren zijn, welke hun
oorsprong vinden in de sexueele functie van het mannelijk
dier. Dezelfde beteekenis zou ik ten grondslag willen leggen
aan een anderen naam voor „ram", eveneens bij Hesych.
bewaard: θραμίς· κριός. Ik herleid dit θραμίς tot *dhr-ini-.
Het suffix -μις vinden we ook in έλμις, γόλμις, τράμις, τορμίς,
κέλμις, oi. kfmis, lat. vermis ; *¿Af- is nultrap van idg. *dher,
vertegenwoordigd door θορός „sperma", θοϋρος <*θορΡος
„aanstormend", θαρνεύει" όχεύει. σπείρει, φυτεύει Hesych.,
mier. dar „bespringen"; zie verder Fick I I 4 , 142; WaldeP o k o m y I, 861. De θραμίς is dus de „bespringer".
Over άριχα- άρρεν πρόβατον Hesych. wordt verderop ge
sproken.
Het Grieksch heeft dus een rijke nomenclatuur. Als we de
namen van den ram in de overige idg. talen vergelijken,
bevinden we, dat slechts een enkele zich over meer dan één
taal uitstrekt. Het zijn alle vormingen van lateren datum.
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voor een groot deel onverklaard. Een benaming in het Indoiraansch: oi. mesas „ram", av. maeêö en nperz. më$ „ram,
schaap", kan misschien als „bespringer" worden opgevat,
hoewel het hiervoor aangevoerde materiaal onzeker is; zie
O. Kern, I. F. 4, 111 ; Lewy, K. Z. 40, 562. Het ohd. stèro
is de „onvruchtbare" tegenover de „ooi"; dit woord, samenhangend met got. stairo f. „onvruchtbaar", gr. στείρα „on
vruchtbaar", is in de meeste talen gespecialiseerd voor de
koe, die onvruchtbaar is of nog niet gekalfd heeft. De laatste
beteekenis is de oorspronkelijke, vgl. Emout-Meillet, Dictionn. 931. Een beteekenis van „éénjarig dier, jaarling",
ligt ten grondslag aan ohd. widar, os. wëthar, mndl. weder,
verwant met gr. Ετος <*Εετος „jaar". Het got. wiprus is niet
de naam voor een „ram", maar voor „éénjarig lam". In het
hedendaagsche Germaansch leeft het woord nog in het nhd.
Widder „ram", als ook in het neng. wether, waar een beteekenisverschuiving naar „hamel" heeft plaats gehad. Het
on. bekri is een onomatopee, vgl. dial, noorw. bekra, en het
klankelement *bê, gr. *βη- in βήκια „schapen", een element,
dat we ook in het Slavisch als naam voor „schaap" aantreffen.
Het on. hrütr beteekent „gehoornde", maar on. huedurr is
onverklaard, evenals het nijsl. gumarr, vgl. nog ozw. gummerlamb „ram". Evenmin heeft men het zw. barse „ram"
kunnen verklaren. Van de westgerm. benaming: ohd. ram,
rammo, mndl. ndl. ram, ags. ram, is de herkomst evenmin met zekerheid bekend. Het veiligste is hier wel de
verbinding met on. ramr „sterk". Ook op ander gebied
ontmoeten we totaal onbekende namen. Het russ. baránu,
tech. heran „ram" heeft G. Meyer, Alb. Wb. 33, met het
alb. bef als een ontleening uit een taal in het Alpengebied
opgevat. Het Albaansch heeft nog enkele diemamen, die
men als zulke ontleeningen beschouwen kan, bv. alb. mts
„veulen", lat. mannus, vgl. bask, mando „paard, muilezel";
alb. Γοβε „koe" heeft gelijkluidende vormen in sommige
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Romaansche dialecten naast zich, en misschien mag ook
met Endzelin, K. Z. 44, 62, het lett. ludps bij deze groep
getrokken worden. In dezelfde moeilijkheid verkeeren we
met den arm. naam xoy, door Pedersen, K. Z. 39, 449, gecombineerd met mier. cit „schaap", en voor de kelt.
woorden: ier. molt, breton, maout „ram". Deze namen worden door Lidén, Studien zur altindischen und vergleichenden
Sprachgeschichte, Upsala, 1897, 88, als afleidingen van een
W. *mel „snijden" opgevat. Hierbij wordt dus een beteekenisverschuiving van een oorspr. „hamel" naar „ram" verondersteld, die natuurlijk zeer goed mogelijk, doch in dit geval
totaal onbewijsbaar is. Daarbij kan het door Lidén 1.1. aangehaalde materiaal met evenveel recht anders verklaard worden. Wij zien dus, dat we, wat de verklaring van de namen
voor den ram betreft, er in het Grieksch veel gunstiger voorstaan dan in de andere talen. Wanneer we ons nu tot de
namen voor het „schaap" wenden en een zelfde rijke terminologie als voor den „ram", voor het vrouwelijk dier, de
„ooi", verwachten, dan wordt die verwachting niet vervuld.
Om de ooi aan te duiden, werd met speciale toevoeging
van θήλυς gebruikt 6ις, evenals dat voor den „ r a m " met
toevoeging van άρνειός kon gebeuren. We ontmoeten verder
twee afleidingen van *άρνηος ( = άρνειός) : άρνηάδων (genit.
plur., voorkomend in een reeds aangehaalde Lesbische in
scriptie), en άρνηίς, bij Ael. N. A. 12, 34.
Een speciale vakterm was κεραΐδες (of κεράδες)" των
προβάτων τα θηλέα, τά Ενδον οδόντας έχοντα Hesych. Het wil
oorspronkelijk zeggen „gehoornde", doch is, zooals uit Hesychius blijkt, in de taal van de menschen, die zich op vee
teelt toelegden, een naam geworden voor een bepaald schaap.
Met dit laatste woord zijn we alweer buiten de termino
logie voor de ooi. Voor het „schaap" zonder nadere preci
seering van het geslacht dienen nog meerdere woorden, al
dus Hom. Γ 103, δ 85, άρήν, dat dus een begripsverruiming
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heeft ondergaan. Dit blijkt ook nog uit πολύ-ρρην „rijk aan
lammeren, rijk aan schapen", en uit ήμιρρήνιον, lett. „halfvolwassen) schaap" = „lam". Verder heeft Hesychius nog
άρναπον τον άρνα en μέθλην τον йр ос. Of hiermee „lam" of
„schaap" bedoeld wordt, is niet goed uit te maken, vermoede
lijk „lam", wijl Hesychius voor „schaap" zonder meer
πρόβατον of οΐς zou gebruiken. Wat άρναπον voor een vorm
is, is niet bekend. Ook van μέθλην is de oorsprong ten eenenmale onbekend. Een Elische inscriptie geeft Ράριχος, dat
bij Hesychius in den vorm βάριχοι [β = F] voorkomt en
door hem met άρνες wordt geïnterpreteerd. Dezelfde lexicograaf heeft ook nog βάριον πρόβατον en άριχα* άρρεν πρό
βατον; άριχα zou een nom. *άριξ kunnen doen verondersteUen ofwel, wat meer voor de hand ligt, een analogische
formatie naar den accusativus van de konsonantstammen;
άριχος is een -ιχος afleiding van (F)ap- in άρήν, zooals we die
ook vinden in κόψιχος, δρτάλιχος, ψάριχος. Opvallender is de
afleiding βάριον. Bemeker 43 bracht deze woorden ten on
rechte met het russ. Ъагапй, alban. bef, in verband, vgl. nog
Densusianu, Insemnari ci Grai §i suflet, 1, 140 w . (mij niet
toegankelijk).
Van meer belang zijn drie algemeene namen. De oudste
daarvan is μήλον. Hij is verwant met arm. mal „hamel" en
oier. mïl „klein dier", breton, mil „dier"; ndl. maal „jonge
koe, die nog niet gekalfd heeft". Ten gronslag ligt aan deze
woorden de beteekenis „klein"; zij gaan terug op idg. *mël.
Het Armeensch vertegenwoordigt den nultrap *mdo-; met
-o- vocalisme hebben we oslav. malu <*mölo- „klein, gering";
lat. malus „slecht", oorspr. „klein, gering", „min", is ontstaan uit тяіо-, nultrap evenals in arm. mal; vgl. verder got.
smals, ohd. smal „klein, gering" <*(s)m9l-; zie bv. Osthoff,
Et. Par. I, 209 w . Μήλον is dus het „kleinvee"; vgl. het
verwante on. smali „kleinvee", in het bizonder „schapen".
Hesychius verklaart μήλα" κοινώς μέν πάντα τα τετράποδα...
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κατ' έπικράτειαν δέ τα πρόβατα καΐ αίγες; μήλον is het kleine
vee tegenover het groóte rundvee, de βόες, bv. Hom. ι 406;
Pind. P. 4, 148. Dat juist schapen en geiten de μήλα vor
men blijkt uit Hom. К 485, t 184. Van dit woord vormden
de Boeotiërs een naam voor „herder" in μηλατάν, ace. Hesych.
Een tweede algemeene naam is πρόβατον, dat sinds Homerus,
en bij hem steeds in den plur., voorkomt. Het zijn de kudden
van kleinvee. Eerst later komt het in den sing. voor. Het is het
specifieke Attische woord voor „schaap". De naam is een
compositum van πρό en een vorm *girii-t-, waarvan de voltrap
*g^m „gaan" is. Letterlijk is dus πρόβατον: „het kleinvee,
dat bij gemengde kudden voorop loopt", zooals Muller, Gr.
Wb.3 662 verklaart. Onder de namen voor „ r a m " treffen wij
in het Oudnoorsch een onomatopee aan, nl. bekri. Dit zelfde
onomatopoetische element vinden we in een Grieksch woord
voor „schapen". Hesychius geeft voor βήμα- πρόβατα. Daar
voor staat bij Galenus 19, 88: τα βηκία. Slaat βήμα in het
algemeen op kleinvee, in het bizonder kunnen we het be
trekken op „schapen". Ook onder de namen voor „geit"
vinden we er een, die op hetzelfde element teruggaat.
Genoemde woorden bevatten den klank βη: το μιμητικόν
της των προβάτων φωνής, Ε. Μ. 196, 7, den klank, die voor
komt bij Cratinus fr. 4 3 : ό δ'ήλιθίος ώσπερ πρόβατον βηβή
λέγων βαδίζει. Vgl. nog Hesychius: βή λέγει- βληχαται en
βήζει- φωνεΐ. Een zuivere reduplicatie is βηβήν πρόβατον
Hesych. De -κ- van βηκία hoort blijkens βη, βήμα, βηβήν
bij het suffix. Een tot den wortel behoorende -k- vinden we
in het genoemde on. bekri „ r a m " en in het kleinruss. békaty,
tech. bekati, beieti „blaten", serbokroat. bêka „schaap".
Het element bê keert ook nog in lat. baio en bëlo „blaten"
weer; vgl. Varrò, R. R. 2, 17. In de Grieksche woorden
βήξ „hoest", βήσσω <*βηχ-ιω „hoesten" waarvan men de
etymologie als onbekend beschouwt, kan men zonder be
zwaar hetzelfde onomatopoetische element zien.
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E r volgen nu nog enkele benamingen voor de jonge die
ren. Een eigenaardige naam is Іраая, bij Hom. ι 222, waar
drie klassen van schapen, ingedeeld naar den leeftijd, worden
opgesomd :
χωρίς μεν πρόγονοι, χωρίς Sé μέτασσαι,
χωρίς δ αδθ' Ιρσαι.
Dit êpaxi is een overdracht van έρση „dauw" en duidt het
jonge, teere dier aan. Boisacq 284 geeft hiervoor twee paral
lellen op. Aeschylus, Ag. 141, gebruikt δρόσοι voor „jonge
dieren": δρόσος , dauw". Aelianus heeft ψάκαλος т . , Aristo
phanes van Byzantium heeft ψάκαλον п., in de beteekenis
van „jong dier": ψάκας „motregen". In de Hecale van Callimachus wordt gesproken van δρόσος Ήφαίστοιο. Een vierde
geval van zulk een overdracht meen ik te mogen zien in
δμβρος" χοφίδιον Hesych.: δμβρος „regen(vlaag)".
Hesychius heeft een glosse: όρσοί" των άρνών οι έσχατοι
γενόμενοι. De nom. sing, moet dus zijn δρσός. Dit woord kan
niet met έρση verbonden worden. In de beteekenis van
„dauw" komt het niet voor en een wortelvorm met -o- voca
lisme kan het niet vertegenwoordigen, omdat * ¡torso ingevolge zijn accent, tot *ούροί geworden zou zijn. Wij scheiden
δρσός dus van έρση en meenen, dat er een andere, wél aanneembare verklaring te geven is; όρσός kan ontstaan zijn uit
*δρτιος, een ¿o-afleiding van *όρτ-, dat we vinden in δρτάλιχος
„jong van een dier, kuiken", νέ-ορτος „pas ontstaan, jong,
nieuw", θέ-ορτος „van een god uitgegaan". Deze woorden
hooren ongetwijfeld bij δρνυμι „in beweging brengen" en de
oorspronkelijke beteekenis van *όρτιος is „voortgesproten, ge
boren, jong". Vgl. nog van denzelfden wortel δρμενος „spruit",
έρέας* τέκνα. Θεσσαλοί Hesych. en δρείονες' άνδρες Hesych.,
waarvoor Plutarchus δρεανες opgeeft, dat gebruikt werd
in de mystieke taal van de Pythia.
De naam φάγιλος bij Aristoteles en Plutarchus is een
-ιλο- afleiding, vgl. τροχίλος, στροφίλος, σχοινίλος, van φαγ-εϊν,
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en beteekent niet „eetbaar dier", maar „knabbelend dier,
knabbelaar".
Ten slotte heeft het Grieksch een naam voor „hamel",
den gesneden ram, bewaard bij Hesychius: Εθρις" ταλμίας. κριός.
Daarvoor wordt gewoonlijk gelezen τομίας κριός. Men ver
gelijke ΐθρις" σπάδων, τομίας, ευνούχος en met weer anderen
anlaut άθρις (Suidas), δθρις (Zonaras). Zie voor deze ver
schillen in anlaut Walde-Pokomy I, 255 met bibl. Gr.
Εθρις beantwoordt aan oi. vddhris „castratus"; beide zijn -rafleidingen van idg. *uedh „stooten" in oi. vadh- „stooten,
slaan", gr. ώθέω< *{iiôdA-„stooten". Het castreeren der dieren
gebeurde vroeger zeer veel door kloppen en stooten, evenals
nu nog bv. in Nederlandsch Oost-Indië. Het is echter niet
geoorloofd op grond van de vergelijking gr. Εθρις: oi. vddhril·,
de techniek en gewoonte om dieren te castreeren reeds voor
de Indogermanen aan te nemen. Beide woorden zijn een
begripsverenging, waarbij de overeenkomst tusschen het
Oudindisch en het Grieksch waarschijnlijk niet meer dan
toevallig is. Aan Homerus was de castratie van dieren bekend,
zooals blijkt uit den naam ένορχα μήλα, als tegenstelling van
de wél-gecastreerde. Zie nog Schrader, R. L. a II, 598.
e) Geit.
Capra
h ir cus.
Er zijn in de idg. talen
talrijke namen voor de geit, die zich slechts over een klein
gebied uitstrekken. In tegenstelling dus met de namen van
enkele andere dieren, waarvoor zich één bepaalde benaming
onmiddellijk als de oude idg. naam laat aanwijzen, zooals
βοϋς, δις, κύων, ϊππος, μϋς, vinden wij voor de geit een dermate
rijke terminologie, dat geen naam als de indogermaansche
kan worden aangeduid. Deze veelheid van benaming kan
echter niet zonder meer als van jongeren datum worden be
schouwd, met als verklaring, dat het Oerindogermaansch geen
naam gekend zou hebben, wijl het dier aan de Indogermanen
niet bekend was. Integendeel. Wij moeten de geit zeer zeker
tot de aan de Indogermanen bekende dierenwereld rekenen.
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wat de palaeontologie trouwens reeds heeft aangetoond;
zie Keiler, Ant. Tierw. I, 302; Schrader, R. L.» II, 692. Volgens Lidén, Arm. Stud. 13, moet de veelheid van benamingen
voor de geit verklaard worden uit de talrijke specialiseeringen voor dieren van een bepaalden leeftijd, een bepaalde
kleur, enz., waarvan de eene naam hier, de andere daar
bewaard bleef. Het is trouwens van algemeene bekendheid,
dat natuurvolken dikwijls meerdere namen voor een object
bezitten, maar uit gebrek aan abstractievermogen den
generischen naam niet kennen. Natuurlijk speelt de groeptaal vaak een groóte rol. Zie Jos. Schrijnen, Handle 113 en
74; Hirt, Idg. Gramm. Ill, 184. Wanneer we konsekwent
zijn, moeten we hieruit de gevolgtrekking maken, dat de
geit bij de Indogermanen van meer belang was dan het rund
en het schaap, daar immers van een zeer uitgebreide terminologie voor deze beide dieren betrekkelijk weinig blijkt.
Deze gevolgtrekking schijnt trouwens volkomen gerechtigd,
want de geit biedt nog meer voordeden dan het schaap en
het rund; zij geeft meer melk dan het schaap, kan veel
gemakkelijker en goedkooper onderhouden worden, werpt
voor de fokkerij meer voordeel af, en heeft daarbij op de
koe nog voor, dat zij, als object van niet al te groóte waarde,
uitstekend geschikt is voor den ruilhandel. Verschillende
namen vindt men bij Uhlenbeck, Got. Wb. 55; Meillet,
Et. sur l'etymologie et Ie vocabulaire du vieux slave, 171 ; Introduction9, 353; Schrader, R. L.2 II. 692; Lidén, Arm. Stud. 11.
De meest gebruikte Grieksche naam is αϊξ, zoowel voor
de wilde als de tamme geit, zoowel voor het mannelijke dier,
den bok, ό αΐξ, Hom. ξ 106, 530, als voor het vrouwelijk
dier, de geit. Het femininum heeft natuurlijk, evenals bij
βοϋς en δις, de overhand. Het gr. αΐξ, gen. αίγός, beantwoordt
volkomen aan het arm. ayc „geit". Beide gaan terug op idg.
*aig1-. Het Avestisch bezit een afleiding van dit woord in
izaëna „van (geite)leer", waarin i- de nultrap is. Het is te
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gewaagd om met Uhlenbeck, Ai. Wh. 35, het oi. edas, een
soort schaap, met de maagschap van αίξ te verbinden. Ook oi.
ejati „hij roert zich" werd hiermee in verband gebracht ; doch
deze laatste combinatie is onmogelijk, omdat oi. ejati, blijkens
oslav. igrati „huppelen", een velaar heeft, terwijl av. izaêna
en ook arm. ayc op palatale -g^- wijzen. Een interpretatie
van idg. *aigl- „geit" als de „springende" is dus niet mogelijk; wel werd het gr. αϊξ, zooals voor de hand ligt, volksetymologisch met άίσσω verbonden. Evenmin is de oor
spronkelijke beteekenis te achterhalen van het woord, dat
het Grieksch voor het jonge dier bezigt: έριφος, δ, ή, „bokje,
geitje". In Εριφος zien we het suffix -bho-, dat nog in eenige
andere diemamen voorkomt, als Ελαφος, κόραφος. Verwanten
vinden we slechts in het Italo-keltisch en Armeensch. Het
Umbrisch heeft erietu,,, ace. ram"; het Latijn wijkt met ariês
„ram" af, daar men een e zou verwachten, die wél in den
umbr. vorm bewaard is. Walde-Pokomy I, 135, nemen, in
navolging van Güntert en Hirt, voor deze a herkomst uit
e aan. Zij kunnen echter niet nader aangeven, waarom het
Latijn den reductietrap vertoont, hetgeen de andere talen
niet doen. Wellicht zouden we kunnen aannemen, dat a
analogisch is ingevoerd, bv. naar vormen als paries, caries
en dergelijke. De kelt. verwanten missen het element i: oier.
heirp „geit", mier. nier. earb, fearb „damhert" <*er-bho-;
zie Pedersen, Kelt. Gr. 118 en 176. Uit het Armeensch kunnen met έριφος verbonden worden erin] „jonge stier of koe",
vgl. Petersson, K. Z. 47, 257, en oro] „lam", dat Lidén,
Arm. Stud. 23, terugvoerde op *er-odhio-; het suffix -o]
komt ook in arm. aio] „geitje" voor. Uit *ero} heeft zich
met vokaalharmonie oro] ontwikkeld. Wat ten slotte de ι
van ίριφος betreft, verwijs ik naar Hirt, Idg. Gramm. Ill,
105 (infix?).
Voor den bok heeft het Grieksch een eigen naam gevormd
in τράγος. Reeds Pott heeft dit verklaard als de „knabbe-
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l a a r " ; τράγος kan <*í?'3g1- zijn, nultrap van *¿(í)í'og1 in
τρώγω „knabbelen", τρώξ „korenworm". Den nultrap vinden
we, behalve natuurlijk in den gr. aor. έτραγον, ook in arm.
aracel „weiden", vgl. Lidén, Arm. Stud. 34. Van dit τράγος
is met het, voor vrouwelijke dieren specifieke, suffix -αινα
een naam voor de geit gevormd in τράγαανα. Deze naamgeving
heeft hier echter een bizondere reden gehad, daar met dit
woord, volgens Aristoteles, de gen. an. 4, 4, een hermaphroditisch dier bedoeld werd.
Zooals van zelf spreekt, vinden we ook enkele namen, die
hun oorsprong danken aan de horens van het dier. Het bij
Hesychius overgeleverde woord κόρσακις· τράγος παρά Κρατίνφ
bevat het bestanddeel *κορσ-, dat we terugvinden in ion.
κόρση, a t t . κόρρη „slaap, hoofd" < idg. *k1orsä. Een andere
naam is κάραννος' κεκρύφαλος. κρήδεμνον. ή έριφος Hesych. ;
κάραννος is ontstaan uit *καρασ-νο-ς, vgl. Boísacq 413. In beide
gevallen heet het dier „kop-, hoorndier". Twee dialectische
namen voor de geit gaan eveneens op den W. *k1er „uitsteken- : hoofd, hoorn" terug, nl. κάρα- αϊξ ήμερος. Πολυρρήνιοι
Hesych. De benaming beteekent „hoomdier" en werd blij
kens Hesychius 1.1. bij de loniërs gebruikt voor het „schaap":
" Ιωνες τα πρόβατα. De tweede naam is Kretensisch : καρανώ"
την αίγα. Κρήτες Hesych. Verder wordt bij Hesychius met
κόλος een soort bok bedoeld met afgeknotte, stompe horens.
De naam is een substantiveering van κόλος „afgeknot";
vgl. bv. Theocr. 8, 5 1 ; H d t . 4, 29.
E r is nog een dialectische naam voor de geit, die oud is
en een verwant bezit in het Armeensch: δίζα- αϊξ. Λάκωνες
Hesych.; δίζα <*dig-j.ä: arm. tik, oorspr. „geit" ->• „geitevel" ->·
„zak gemaakt uit één huid". Deze verbinding werd door Lidén,
Arm. Stud. 12 voorgesteld en is volkomen in orde. Doch de verwantschap met ohd. ziga, nhd. Ziege is onhoudbaar, daar de
gutturalen verschillen en het aannemen van konsonantenwisseling hier in de lucht hangt; vgl. nog Walde-Pokomy I, 814.
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Bij Hesychius is verder nog overgeleverd: όροιβάδες· αί
αίγες. De beteekenis hiervan is „over, door de bergen loo
p e n d " ; het woord correspondeert met ορειβάτης. De vorm
met èpei-, als locat. sing, van een -es-stam, is oorspronkelijk,
die met èpoi- secundair, ontstaan naar analogie van οδοιπόρος,
χοροίτυπος enz. Een andere naam voor „geit" is βήκη,
een onomatopee, die hetzelfde element βη- bevat, dat we bij
βηκία, βήμα „schaap" hebben besproken. Het suffix -κη
zagen we in φώκη en φάλκη. Βήκη is „die bleert, blaat". Een
kultusterm is βαιώμφαι" αί αϊγες êv Ιερατικοϊς. Een verklaring
is, voor zoover mij bekend, niet gegeven. Daar wij een ele
ment βα£- vinden in een groot aantal woorden, wier herkomst
duister is, zooals βαίβυκος" πελεκάνος Φιλητας, Άμερίας Se
βαυκαλάς; βαΐτυξ of βαίτυξ' βδέλλα; βαίκυλος- προβατώδης; βαίεσσα' βότρυς ; βαίδειον' έτοιμον Ήλεΐοι ; βαίτυλος' οΰτως έκαλεϊτο
ó δοθείς λίθος τ φ Kpóvq) αντί Διός; βαιμάζειν βασιλεύειν ή
βαστάζειν; βαιτάς' ευτελής γυνή; βαιτώνα" τον ευτελή άνδρα,
zouden we geneigd zijn ze alle, met inbegrip van βαιώμφαι, als
ontleeningen uit het Alarodisch op te vatten. Daarvoor spreekt
inderdaad zóó veel, dat wel geen andere mogelijkheid meer
over blijft. Ten eerste het feit, dat geen aannemelijke etymologie te vinden is, ten tweede, dat het woorden zijn, die tot
een begripscategorie behooren, welke zeer veel leenwoorden
pleegt op te nemen, zoo bv. βαιμάζειν, — ook βασιλεύς en
τύραννος zijn ontleend — en βαίεσσα „druif". Het Grieksch
heeft tientallen van termen, die op den landbouw betrek
king hebben en grootendeels van niet-idg. herkomst moeten
zijn; trouwens, ook den wijnbouw leerden de Grieken eerst
van de Alarodiërs kennen. Talloos zijn ook de plaatsnamen,
die het element βαι- bevatten; in Spanje: Βαίδυοι, Βαικόρ,
Βαικούλα, Βαίκυλα, Βαίλων, Βαΐνες, voorts plaatsen in Gallic,
Italië, Klein-Azië. Dan zijn er eenige namen, die dieren
benoemen, welke den Grieken wellicht bij hun komst
onbekend waren. Wij zijn dus volkomen gerechtigd om
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al deze woorden aan het substraat toe te schrijven.
Voor μναάδας' τάς άμελγομένας αίγας moet zeker μηκάδας
gelezen worden.
Twee woorden voor den bok, ΐέττας* πατέρας. Κρήτες. ή
τους αγρίους τράγους en Εβρος^τράγος βάτης. καΐ ποταμός Θράκης
zijn duister. Daar £βρος een Thrakisch woord kan zijn, met -βuit idh. -bh-, vergeleek Fick, K. Z. 42, 85, het oi. ibhas „oli
fant". Hiertegen spreekt echter de * van oi. ibhas. Misschien
kan Ιβρός als een zuiver Grieksch woord opgevat worden,
dat teruggaat op *uég2-ro-, waarvan we den nultrap zien in
υγρός <*«g2-yd- „vochtig". Daarmee is dan ook Εβρος gebracht
binnen den kring van woorden, die hun ontstaan danken
aan de sexueele functie van het mannelijk dier. Deze beteekenis komt juist hier uitstekend tot haar recht, daar Hesychius uitdrukkelijk opgeeft: τράγος βάτης. Van denzelfden
W. *ие§г-, met -s uitgebreid, komt de oi. naam voor „stier":
uMa, av. «χ^α. Misschien hangen dan met έβρος ook δβριοίν
όβρίκια „jonge dieren", ίβρίκαλοι- χοίροι Hesych., samen, di^
deminutiva met beteekenisverschuiving kunnen zijn. Maar
wellicht is het veiliger ook ίβρος en de andere aangehaalde
woorden aan het Alarodisch toe te schrijven, waarbij dan
nog gevoegd moet worden het onverklaarbare σύβρος· κάπρος
Hesych.
Ten slotte de naam ό χίμαρος „geitebok", het dier, dat
één winter oud is, en ή χίμαρος „geitje". Hiervan is afgeleid
χίμαιρα „geit". Gr. χίμαρος is ontstaan uit *gxhim-, waarvan
we den voltrap hebben in χεϊμα „winter". Hetzelfde *g1himvinden we ook in noorw. dial, gimber, zw. dial, gimber „schaap,
dat nog niet gelamd heeft". Het zijn de dieren, die één winter
doorgemaakt hebben en dus nagenoeg volwassen zijn. Vgl.
Meillet, M. S. L. 23, 146.
2. С e г ν i d a e. Hert.
De gewone Grieksche naam
voor hert is έλαφος, zoowel voor het mannelijke hert als het
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vrouwelijke, ó en ή. In Ελαφος ontmoeten we weer het
diemaamsuffix -bho; έλα- is ontstaan uit *elq.-, waarvan de
volle vorm *elen luidt. Dit is op zijn beurt een afleiding van
*el, dat we in veel diernamen aantreffen; met -kt-: oi. fçyas
„mannelijke antiloop"; ohd. ëlho, elaho „eland"; on. elgr
„eland", <*оІкгі-.
Talrijk zijn de vormen van *el(e)n: Ιλαφος <*eli},-bho-<, oier.
elit „ree" <*eli}-ti, Fick II*, 42; Pedersen, Kelt. Gramm.
2, 48; Petersson, K. Z. 47, 240; cymr. elain „hinde" <*elent;
arm ein „hinde" <*elni, Hübschmann, Arm. Gramm. 442;
oslav. jelenï „hert"; almji naast lamji „hinde" <*olm; lit.
élnis „hert" <*elm, lett. alnis, opr. alne „hinde"; zie Вегп ker 263; Trautmann, Wb. 79. Op een vorm met nultrap,
Ч-δη-, gaat terug: gael. Ion „eland"; *lon-bho vinden we
in: got. lamb „schaap", ndl. lam; zie Osthoff, Et. Par. I,
303; Franck-van Wijk 368; oslav. lani „hinde" <*lönï; орг.
lonix „stier"; lit. Iòne. Voor het geheel verwijs ik naar het
uitvoerige artikel van Osthoff in zijn Et. Par. I, 298; Hirt,
Idg. Vokalismus, 155; Schrader, R. L.2 I, 501, die talrijke
idg. namen voor de Cervidae vermeldt.
Over de oorspronkelijke beteekenis van het element *el·zijn twee meeningen. Osthoff, o.l. 278, vat het op als „hoorn(dier)", waarbij hij kan steunen op arm. el-ungn „nagel",
eljiwr „hoorn", ndl. eelt en zijn vele germ, verwanten; zie
Franck-van Wijk 153. De derde, die het voor deze meening
opneemt, is Bemeker 264. Daarentegen zien Much, Ζ. f. d.
Alt. 39, 26, en Lidén, Studien, 68, in *elen een kleumaam,
en zoeken verband met ohd. elo „bruingeel". Ondanks de
parallelen, die Lidén 1.1. voor hert als „gevlekte, bonte"
geeft, heeft de verklaring van Osthoff evenveel recht, temeer,
daar de woorden alle gehoornde dieren benoemen. Wanneer er hier of daar een ongehoomd dier mee wordt aangeduid,
dan is dat secundair, bv. een afleiding voor de „hinde".
Het Grieksch heeft namen voor drie soorten van Cer-

81
vidae. Slechts twee hiervan kwamen in Griekenland voor,
nl. het edelhert, Cervus elaphus, en de ree, Capreolus capreolus. De derde soort is het damhert, Dama dama, dat rijk
vertegenwoordigd was in Klein-Azië. De naam έίλαφος was de
naam bij uitstek voor het edelhert, werd daarnaast echter
herhaaldelijk van de andere soorten gebruikt; zie Keiler,
Thiere, 73—105. Van een vrij groot aantal namen is niet
meer uit te maken, welk soort van hert ze hebben benoemd,
en daarom zullen deze het laatst vermeld worden. Zeker
ziet op het edelhert de term άχαΐνης, fem. άχαΐνη, ook
άχαιΐνη. Keller, Thiere, 350, neemt op het voorbeeld van
Sundevall, als beteekenis a a n : „Achaeische", wijl het edel
hert juist in Achaea veel zou zijn voorgekomen. De naam
zou volgens hem dienen om het edelhert scherper te onder
scheiden van de andere soorten. Als ethnicon zou men dan
echter 'Αχαϊκός of 'Αχαιός verwachten. Het E. M. en de scho
liast op Apoll. Rhod. 4, 175, leidden den naam af van een
stad Άχαιϊνέα op Kreta.
De naam voor de ree luidde oorspr. ζόρξ en ζορκάς, vgl.
cymr. iwrch, com. yorch; zie Sommer, Griech. Lautstudien, 147.
Aansluitend bij δέρκομαι „zien", ontstonden door volksetymo
logie, waartoe de groóte, glanzende oogen van het dier aanleiding gaven, de vormen δόρξ, δορκάς, δόρκος, δόρκων, δορκαλίς.
De vormen ϊορκος, Ορρ., ϊορκες en ΐυρκες, Hesych., zijn
ontleeningen; zie Sommer, 1.1. Voor het damhert, Ελαφος
κατάστικτος (Suidas), is de gewone term ή πρόξ, προκός, waar
naast προκάς, -άδος. Deze naam wil zeggen de „gevlekte, b o n t e "
en berust op den W. *(s)-perki: *(s)prek1: gr. περκνός „donker",
oorspr. „bontgevlekt" ; vgl. περκαίνειν" διαποικίλλεσθαι, πρεκνόν
ποικιλόχρουν έλαφον Hesych., en verder in talrijke diernamen
aanwezig; met -o vocédisme πόρκας, plur., met nultrap
πράκες, beide bij Hesych; zie voor deze groep WaldePokomy II, 45, met bibl., waaraan nog moeten worden
toegevoegd Charpentier Κ. Ζ. 47, 175, Petersson, Zwei
6
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sprachliche Aufsätze, 1 w . en Jos. Schrijnen, Album Kern,
322. Het damhert heet ook βαλίας, bij Suidas vermeld; als
adjectivum wordt het gezegd van het (dam)hert bij Euri
pides, Нес. 90, terwijl het ook als eigennaam van een van de
paarden van Achilles voorkomt. In κεμάς, ή, heeft het Grieksch
een speciale benaming voor de hinde, het wijfje van edelhert
en ree, dat nooit een gewei krijgt, en voor jonge herten, die,
wanneer ze mannelijk zijn, pas in hun tweede jaar κέρατα
ευθέα krijgen. Met κέμας zijn verwant oi. çamas „ongehoomd",
lit. 2em. Smùlas „ongehoornd", smülis „os zonder horens" :
Lidén, K. Z. 40, 257; met een -t- suffix: (vgl. Brugmann,
Grundr. II 2 , 1, 466) ohd. hinta, ndl. hinde
^k^m-ti:
Franck-van Wijk 252. De grondbeteekenis van deze groep
van namen is „ongehoomd". Soortgelijke namen voor de
hinde noteert Schrader, R. Ι Λ I, 502.
Voor hertekalveren heeft het Grieksch eveneens speciale
namen. Allereerst έλλός <*el[e]nó-, dat het oude idg. *elenvoortzet, doch in het Grieksch gespecialiseerd werd voor
„jonghert". Het tweedewoordisveßpoc (Hom. δ 336: νεβρούς...
νεηγενέας γαλαθηνούς), dat ook voor een (jonge) hinde wordt ge
bezigd. Vermoedelijk is de oorspronkelijke beteekenis algemeener geweest: „jong dier", vgl. Hom. X 189: νεβρον έλάφοιο en de
glosse bij Hesychius : νέβρακες' oí άρρενες νεοττοί των άλεκτρυόνων.
Aan de etymologie van dit woord hebben verschillende
geleerden hun krachten beproefd, doch geen enkele van de
voorgestelde verklaringen is bevredigend; zie Boisacq 660;
Petersson, I. F. 23, 392; Walde-Pokorny II, 340; Muller,
Gr. Wb* 524. Hesychius geeft een derden t e r m : Ινελος·
νεβρός. Dit betrekt het lat. inuleus, hinuleus, met A naar
hinnulus, hinnus, in de vergelijking. Niedermann, I. F . Anz.
18, 78, beschouwt ένελος als een metathesis van idg. *eleno->
*enelo-. Wij zouden dan drie woorden in het Grieksch heb
ben, die de voortzetting zijn van idg. *elen. Daar de lat.
vorm tegenover gr. ίνελος belangrijk afwijkt, ligt het meer
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voor de hand om dit woord als een ontleening uit het Alarodisch op te vatten.
Een vierden naam voor jong hert vermeldt Aristot. H. A.
61 la; pas in het tweede jaar krijgt het mannelijke hert
kleine horens, die er καθάπερ παττάλους uitzien : διό καί καλοϋσι
τότε πατταλίας αυτούς. Deze naam is gevormd van πάτταλος
„pin". Vgl. ndl. spithert, spieskert; nhd. spiesser; eng. pricket.
E r zijn nóg eenige namen voor het hert. Gedeeltelijk zijn
zij dialectisch, of ook onopgehelderd, terwijl voor verschillende niet is uit te maken, op welk soort ze slaan, daar
een aanduiding als Ελαφος in dit geval weinig zegt. Is κεμμάς
(Quint. Smym.) een geminatie van κεμάς, de verhouding van
κελμάς" νεβρός έλάφου en κεμφάς" έλαφος tot κεμάς is niet te be
palen; in κελμάς kan men inwerking van κέλλω zien. Hesychius heeft βρένδον έλαφον. Blijkens Stephanus Byz. 185,
16 en het E. M. 212, 27 is het een Messapische naam.
Deze Messapische naam beteekent de „gehoornde", vgl.
βρέντιον ή κεφαλή του ελάφου, alban. brini „hoom, gewei", G.
Meyer, Alb. Wb. 48; lett. brëdis „eland"; zie verder met
bibl. Walde-Pokorny II, 205; σεργοί" έλαφοι; Schrader, R. L.'
I, 502, zegt hiervan, dat „σεργοί für *σερΕοι stehen wird:
altpr. sirwis „ R e h " (aus einer Nordostsprache übernommen)". Dit is zeer problematisch. Ook de diemamen σέρτης
en σέρκος zijn niet verklaard en omtrent σέρφοι heerscht al
zeer weinig eenstemmigheid. Vervolgens: πέχαρι" Ιλαφος. Άμερίας Hesych. ; herkomst en etymologie onbekend; λάδας- έλαφος
νεβρίας Hesych.; onbekend. De „snelle, gezwinde" heet het
hert in ταχίνης, dat eveneens gezegd werd van den haas en
blijkens Aelianus bij de Laconiërs de gewone naam voor
„haas" was. Hetzelfde suffix hebben we in een Kretensischen
n a a m : σπαθίνης- των έλάφωντις ούτω καλείται, ή ήλικία[ν]έλάφου
Hesych. Hoogstwaarschijnlijk is dit woord een afleiding van
σπάθη „breed hout, spaan", en werd het dier aldus genoemd
vanwege zijn zwaar en breed gewei. Zeker zou dit opgaan.
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wanneer de notitie van Hesychius doelde op een volwassen
hert.
Wanneer ¿ροβάδων νεβρών een naam is voor jonge herten,
heeten zij „die door de bergen loopen"; vgl. όροιβάδες· αί
αίγες Hesych. Voor herten past deze naam slecht. Verder
komt nog voor βέρκιος' Ιλαφος υπό Λακώνων; βεϊριξ' ελαφος
Hesych.; lacón, βεϊριξ kan, met itacistische schrijfwijze, Ρεΐριξ
zijn, en wel een afleiding van *Fi-ro- „snel", waarvan met
-αξ gevormd is βείρακες, ion. ϊρηξ „havik".
3. S u i d a e. Varken.
Het Grieksch heeft voor „var
k e n " een doublet in δς en σϋς. Deze namen dienen zoowel voor
het wilde als voor het tamme varken, voor dit laatste het
meest, zoowel voor het mannelijke als vrouwelijke, waarbij het
geslacht door ó en ή wordt aangeduid. De woorden stammen
uit het idg. : oi. su-karfá „varken, ever", vgl. Brugmann,
Grundr. I P , 1, 483; av. hu „varken" ; toch. suwo „varken" ;
lat. SMS „varken", umbr. sif, ace. plur.; alb. Θ»' „varken";
in het Armeensch is het woord vervangen door xoz, in het
Balto-slavisch zijn enkele afleidingen bewaard: lett. suvêns
„big"; russ. svinïja „varken", vgl. Trautmann, Wb. 294;
ohd. su, ags. s« „varken"; de jongere Germaansche talen
hebben een afleiding, welke overeenstemt met de Slavische
en substantiveeringen van een adjectivum met -no- suffix
zijn: ohd. ags. swïn, ndl. zwijn; een andere afleiding is ags.
sMgM, os. suga, ndl. zeug „vrouwelijk varken", vgl. Franckvan Wijk 818; cymr. hweh, breton, houc'h „varken".
Het element „sü", dat aan deze woorden ten grondslag
ligt, is een onomatopee, afkomstig van het zuigende en
snuivende geluid, dat varkens met hun snuit maken. De
regelmatige vertegenwoordiging van idg. *SM-S is gr. ΰς. In
σϋς evenwel heeft het blijvende contact met het onomato
poetische karakter het doorwerken van de normale klankwet verhinderd, zooals dat herhaaldelijk in klanknaboot-
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sende woorden gebeurd is, bv. in arm. bu „uil", vgl. gr.
βύας; russ. kosu „lijster", vgl. gr. κόψιχος; oi. kiki „blauwe
gaai", vgl. gr. κίσσα. Kretschmer was het, die de opvatting
van Bopp, dat „sü" een onomatopee was, weer opnam en
op overtuigende wijze aantoonde, dat σϋς met δς de voort
zetting is van het idg. *SM-S; zie Glotta 13, 132.
Een ander woord, dat in een aantal idg. talen voor het
benoemen van het tamme en jonge varken dient, nl. lat.
poreus „het tamme varken", mier. ore „varken", ohd. farah,
farh „varken, big"; 6ech. prase „varken, big", opr. parstian
„big", lit. pareas „big" >„barg", heeft men ook in het
Grieksch willen terugvinden door πόρκος bij deze maagschap
te betrekken. Dit is onjuist, want de plaatsen bij Varrò,
L. L. 5, 97, R. R. 2, 4, 17 zijn onbetrouwbaar en bij Plutarchus is het zeker leenwoord uit het Latijn; zie G. Meyer,
Gr. Gr? 233; Meillet, Dialects indoeuropéens, 19; E m o u t Meillet, Dictionn. 754.
Het Grieksch heeft evenwel een dozijn namen voor het
tamme en het jonge varken. Verschillende hiervan zijn
dialectisch, de meeste zijn door Hesychius overgeleverd.
Allereerst komen drie Laconische namen in aanmerking.
Gr. σίκα' δς. Λάκωνες Hesych. Van dit woord zijn verschillende
verklaringen voorgesteld, die echter niet bevredigen. Men
vergeleek nl. σίκα met σίαλος „vet, gemest", dat ook zelf
standig voor „varken" gebruikt wordt. Dit σίαλος was vol
gens Osthoff, M. U. Г , 356, ontstaan uit *σΕ-ι-αλο-ς, waarin
-t- het suffix -io was, en σΡ- terugging op idg. *s{u)u-, aan
wezig in de oorspr. adjectivische formaties: got. swein, russ.
svinïja „varken". Een andere opvatting gaf Lidén, I. F. 19,
352, waar hij σίαλος terugvoerde op idg. *tyi „smelten". E r
is in geen geval bezwaar om σίαλος „varken" en σίαλος
„vet" als hetzelfde woord te beschouwen. Bechtel, Lexilogus,
297, verbindt σίαλος en σίκα zonder verderen uitleg. WaldePokomy I, 706 en 703, denken aan het bestaan van een
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idg. *tu-iä, *tu-ï „vet", waarop σίαλος en σίκα zouden terug
gaan. Mij dunkt een andere etymologie aannemelijker, waar
bij σίαλος geheel losgelaten wordt. Dit σίκα is een Laconisch
woord. Nu vertoont het Laconisch de eigenaardigheid, dat
θ de ontwikkeling heeft doorgemaakt van een tenuis aspirata,
in de oudste inscripties nog duidelijk kenbaar, tot een spi
rant, die tenslotte tot s werd. In jongere inscripties wordt
dan ook σ voor θ geschreven, en dezelfde schrijfwijze volgen
de Grieksche auteurs, die daarmede den waargenomen leven
den klank wilden weergeven. Voorbeelden uit inscripties
vindt men bij Bechtel, Gr. Dial. II, 303. Ik laat hier
een aantal woorden volgen, die hoofdzakelijk in de Lysistrata
van Aristophanes en in het lexicon van Hesychius voor
komen: Ασαναν, Lys. 980 (Αθηνών); σαμινά' θαμινά Hesych.;
σαλία" πλέγμα καλάθω δμοιον, δ έπί της κεφαλής φοροϋσιν αϊ Λάκαιναι. οι δέ θολία; πισάκνα' πιθάκνη Hesych. ; παρσένε, Lys. 1262,
1272; σερμοί- θερμοί; σέλει, Lys. 1080 (θέλει) ; ση- τρέχε Hesych.,
vgl. θέω; σηρίον θηρίον; σιορ' θεός; oico.Lys. 81, 86 (θεώ);
σίαόρ" θίασος; σίγε" θίγγανε (vgl.aor. έθιγον) ; πίσορ' πίθος; σύλακον"
θύλακος ; ook συλλίρ ; άγασώς, Lys. 1301. Deze ontwikkeling neem
ik nu ook voor het Laconische σίκα aan, dat dus op gemeengr.
*θικα zou berusten. De kwantiteit van de ι blijft onbekend;
-κα is suffix en kan met het suffix -κη in φώκη, φάλκη, βήκη
vergeleken worden. Wanneer we *σι- = *θι- aannemen, dan
kan dit teruggaan op idg. *dhï <*dhsi, nultrap van idg.
*dhëi „zoogen-zuigen", vertegenwoordigd door oi. dhäyas
„voedend", lett. dêju „ik zuig". Den wortelvorm *dhï zien
we ook in arm. diem „ik zuig" en ín d e d i e m a m e n : oier. dïnu
„lam", lett. dïle „kalf, dat nog zuigt". De diernaam σίκα
<*θικα zou dus een afleiding van den W. *dhëi zijn en de
actieve beteekenis „de zoogende" hebben. Voor het geval,
dat σίκα een l zou hebben, zij er op gewezen, dat naast een
wortelvorm *dhï ook *dhï voorkomt, hetgeen eigenlijk tegen
de idg. ablautstheorieën indruischt. Doch deze t kan het
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resultaat zijn van een jonger proces. Zie voor de verschillende ablautsvormen van den W. *dhëi, Schulze, Κ. Ζ. 27,
425; Walde-Pokomy I, 829; Meillet, Introduction*, 138;
Hirt, Idg. Vokalismus, 67.
De tweede Laconische naam, eveneens bij Hesychius op
gegeven, is βωλόρυχα" τήν σΰν. De nomin. moet dus luiden
βώλορυξ. Het woord is een samenstelling van βώλος „aardkluit" en een vorm van ορύσσω <*όρυχ-ιω, en beteekent
„kluiten-op woeler' '.
De derde Laconische naam πτελέα' συς υπό Λακώνων Hesych.
moet verbonden worden met gr. πτέλας „wild zwijn", doch
bleef tot nu toe onverklaard.
Onopgehelderd is ook een andere dialectische naam, die
bij de Kretensers in gebruik was: μαρίν τήν συν. Denomin.
is dus μαρίς, een van de juist bij diernamen zeer talrijke
feminine oxytona op -ίς. Vgl. Locker, Ciotta 22, 71. Dit
μαρίς kan, zooals Jos. Schrijnen, Etude sur le phénomène de
I's mobile, 89, reeds deed, met σμαρίς, (δος naam voor een
kleine vischsoort, vergeleken worden. Marstrander, Zeitschr.
für Celt. PhiloL, 7, 373 w . combineerde σμαρίς met ier. bri
„forel", waaraan volgens hem de beteekenis van „gevlekte"
ten grondslag ligt. Vgl. ook nog het duistere μάρων „ezel".
Ook wat άμαράσαι' αϊ συς. οι δε κύνας betreft, is niets met
zekerheid bekend. Hoogstwaarschijnlijk

moet het woord

met een andere Hesychiusglosse, μαράσσαι* κύνες, δρνιθες, in
verband gebracht worden, waarin ik, onder de namen voor
den hond, een kleumaam zag.
Op vasten bodem komen we weer bij den naam σωλούς- δς
Hesych. De nomin. zal ongetwijfeld σωλός geweest zijn,
daar we δς als ace. plur. kunnen opvatten. Voor zoover mij
bekend, is voor dit woord nog geen poging ter etymologiseering gedaan. Nu kan σωλός m.i. echter uitstekend verklaard
worden uit *tifö-lo-, een met het suffix -lo- gevormde afleiding van idg. *työ-; dit is dan een uitbreiding van den W.
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*teu „zwellen". Denzelfden wortelvorm met ö treffen we nog
in enkele andere Grieksche woorden aan, nl. in: σώμα <*tuöηιη, „lichaam"; σωρός <*tuö-ro-, „hoop, menigte"; σωκός
<*tuö-ko-, „krachtig".
De oorspronkelijke beteekenis van σωλός is dus „gezwollen,
dik". Dat dieren vaak namen dragen, met als grondbeteekenis „zwellen" of „dik, vet", is bekend. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: oi. cavas „jong van een dier": çvayati „zwelt
op"; oi. pétvas „bok", ook „hamel": páyate „zwelt"; mhd.
bullich, naam voor een groóte visch: idg. W. *bhel „zwellen";
ags. hun „jong van een dier": idg. *kieu „zwellen"; ohd.
dahs, ndl. das: on. Pykkr, breton, teo „dik"; ndl. puü(aal),
Zoarces viviparus: idg. bhud „zwellen"; mier. mat „mestvarken". De specialiseering van σωλός tot een naam voor het
varken, „het dikke dier", ligt juist bij dit dier voor de hand,
doch succes schijnt het woord niet te hebben gehad.
Voor de „zeug" heeft het Grieksch γρομφάς' δς παλαιά,
σκρόφα. ομοίως καί ή γρόμφις. Dit γρόμφις komt voor in een
fragment van Hipponax: πασπαληφάγον γρόμφιν. Prellwitz 99
zag in het woord „de woelende" en verbond het met lett.
grumbt „rimpelig worden", grumba „vouw, rimpel", afkomstig
van een W. *grembh, die een nasaleering zou zijn van *grebh
„scheuren, krassen". Het lett. grumbt hoort echter eerder bij
het lit. grumbù „ik word hard" thuis. Volgens een persoonlijke
mededeeling van Prof. Schrijnen moet γρομφάς met het lat.
scrofa „zeug" verbonden worden, dat een dialectisch woord
is, waaraan in het algem. Latijn *scroba zou beantwoorden.
Wharton, Etyma Latina, 92, vergelijkt scrobis „kuil, grep
pel" en interpreteert lat. scrofa als „scratching up the
ground". Het in de Hesychiusglosse γρομφάς voorkomende
σκρόφα is een Latijnsch woord.
Als naam voor den „beer", het mannelijke varken, diende
κάπρος, hetgeen bv. al blijkt uit de glosse κάδυρος' κάπρος άνορχις.
Van castratie van een wild dier kan geen sprake zijn; dus
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moet hier met κάδυρος bedoeld zijn „het gecastreerde manne
lijke varken", de „barg". Voor κάδυρος is, zoover ik weet,
nog geen etymologie gegeven. Toch is het woord m.i. goed
te verklaren. In -υρος zie ik het welbekende adjectiefsuffix,
dat uitgegaan is van u-stammen als λιγυρός, vgl. έχυρός enz. ;
*καδ- is ontstaan uit *кэс1-, nultrap van den idg. W. *käd
„schaden, wonden", dien wij aantreffen in κήδω „kwellen,
berooven"; κεκαδών; κεκαδησαι" βλάψαι <*кэсІ-, waarschijnlijk
ook in κάδαλοι' κοιλώματα, κωλόβαθρα en in κάδμος' δόρυ, λόφος,
ασπίς. Κρήτες Hesych. Het accent van κάδυρος is secundair.
Κάδυρος is de „gekwetste, gesnedene", een naam van dezelf
de beteekenis als de namen van verschillende andere castrati,
bv. έθρις' τομίας κριός; ndl. hamel, vgl. ohd. hamal „verminkt";
ohd. galza, gelza, vgl. on. gelda „castreeren". Zie nog Schrader, R. L.» I I , 598; Maass, Rhein. Mus. 74, 432 w .
Wij gaan nu over tot de namen voor het „jonge var
ken". Reeds bij Hom. ξ 73 komt ó χοίρος „big" voor. Dit
woord is door Jokl, in de Festschrift-Kretschmer, 82 w . ,
verklaard uit *g1hor-io- en verbonden met alb. derk „big",
<*g1hôri},k-, dat weer een afleiding van *g1hörn- in alb. de?
„varken" is; vgl. nog G. Meyer, Alb. Wb. s.v. Deze woorden
kunnen worden teruggebracht tot den W. *glher, meestal
met -s uitgebreid, die „stijf, omhoog staan" beteekent: lat.
hórreo „ruw, borstelig zijn" <*g1Ars-êjiö, gr. χέρσος „woest,
h a r d " . Denzelfden wortelvorm *g1her vinden we, met reductietrap, in arm. jar „manen van het paard", <*g1Ai>'t-, zie
Petersson, K. Z. 47, 258; in het lat. (dial.) hircus, sab. fircus
„bok", osk. hirpus „wolf", ^gjier-k^o-, zie Jos. Schrijnen,
Streitberg-Festgabe, 338; misschien ook in gr. χηρ en het lat.
hér „egel". Wanneer deze verklaring juist is, dan beteekent
χοίρος „het borstelig dier, borsteldier", doch dan moet er
een begripsverschuiving hebben plaats gehad van ouder
dier naar jonger dier, omdat een jong varkentje moeilijk bor
stelig genoemd kan worden. Een bevestiging van deze be-
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gripsverschuiving vinden we bij Athen. 9, 375c: χοΐρον Sè
"Ιωνες καλοϋσι τήν θήλειαν.
Een tweede naam is ή δέλφαξ „big". Het woord wordt steeds
verbonden met δελφύς f. en δολφός „uterus", die teruggaan
op idg. *g2elbh. Daarbij worden allerlei woorden onderge
bracht, wier onderlinge verhouding moeilijk te bepalen
is. Zie Walde» 856; Boisacq 175; Walde-Pokomy I, 692;
614; 615; Franck-van Wijk 287; Emout-Meillet, Dictionn.
1089.
De beteekenisontwikkeling van δέλφαξ kan alleen verklaard
worden als „dracht"> „jong dier", of nog beter door uit te
gaan van „buikdier", vooral met het oog op verwante en
soortgelijke woorden in de overige idg. talen, waaronder er
zijn met de beteekenis van „moederdier". Daaruit kan zich
zoowel de beteekenis „moederdier", als anderzijds die van
„jong dier" ontwikkelen. Ook δέλφαξ komt voor in de betee
kenis van „volwassen" varken, in ieder geval van een var
ken, dat ouder is dan een χοίρος. Zie Athen. 9, 375д, die
hier meteen de etymologie raakt, als hij van δέλφακες zegt:
κυρίως δ' αί Οήλειαι, ούτως λεχθεϊεν Αν αϊ δελφύας Εχουσαι.
De derde naam bevat wel een onomatopee, al wordt door
Boisacq, 156 noot, het onomatopoetische karakter ontkend.
Het is de groep van γρύλος, γρύλλος, γρυλίων, bij Hesychius en
anderen, identiek met χοίρος. Ten grondslag ligt γρϋ, een
nabootsing van het geknor der varkens, vgl. schol. Aristoph.
PI. 17. De oudste formatie is natuurlijk γρϋ-λο-ς; dan met
de in zulke vormen frekwente, populair-expressieve gemina
tie: γρύλλος. Van γρύλος is ook een -ιων afleiding gevormd,
zooals bij andere diemamen. Het element γρϋ vinden we in
γρύλλη' ύών φωνή Hesych., γρύζω „knorren"; vgl. ook lat.
grundio, grunnio.
Het bij Hesychius vermelde βμβρος· χοιρίδιον is een meta
foor. Hetzelfde verschijnsel bespraken we reeds bij den lams
naam έρσαι- "Ομβρος beteekent , ( regen(vlaag)" en hiermee
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loopt parallel ψάκας „motregen". We hebben dus vier van
zulke metaforen, te weten:
έρσαι „lammeren": ίρση „ d a u w " ;
δρόσος „jong dier, k i n d " : δρόσος „ d a u w " ;
ψάκαλος „jong dier": ψάκας „motregen";
8μβρος „biggetje": δμβρος „regen(vlaag)";
Geheel duister daarentegen is de naam voor „big": Εβρίκαλοι- χοίροι Hesych., waarbij behooren ββρία, ¿βρίκια „jonge
dieren", misschien ook έβρος· τράγος βάτης Hesych. Fick leidde,
B. B. 16, 170, 6βρια van den W. *oga „groeien" af. Deze ver
klaring heeft weinig waarde en zegt bovendien niets van
Ιβρίκαλοι enz. Hoogstwaarschijnlijk zijn al deze woorden af
komstig van het substraat. Hierbij moet ook wel gevoegd
worden σύβρος „wild varken". De namen voor het wilde
varken zijn op één na alle onverklaard. Gr. πτέλας „wild var
k e n " hangt samen met den reeds aangehaalden, bij de Laconiërs gebruikten naam πτελέα „varken". De herkomst hier
van is onbekend, evenals van σίγραι' των αγρίων συών oí βραχείς
καί σιμοί Hesych.. Ael. Ν. Α. 7, 47, geeft als naam voor het jonge
wilde varken μολόβριον. Meer algemeen wordt de beteekenis
gegeven door Hesychius: μολόβρια' τα των αγρίων θηρίων τίνα
ούτω καλείται. Eustathius 1817, 19 heeft κολόβριον. Een verkla
ring als die van Aly, De Aeschylicopia verborum, 106 (bij Boisacq, add. 1118), dat het woord een samenstelling zou zijn
van μολύνω en *δβριον, eig. „Schmutzferkel", heeft weinig
waarde. Of er verband bestaat met het Homerische μολοβρός, waarvan de beteekenis niet met zekerheid kan worden
vastgesteld, is evenmin uit te maken, en brengt ons ook niet
verder, daar dit woord immers zelf onbekend is. Vgl. nog
Curtius 5 370; Fick, B. B. 28, 97. Het woord kan wel het
veiligste als aan het Alarodisch ontleend worden beschouwd.
De naam χλούνης is bij Hom. I 539 nog adiectivum:
χλούνην συν άργιόδοντα. De juiste beteekenis is niet be
kend. Hesychius glosseert : χλούνην τον τη χλόη εύναζόμενον en
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χλοϋναι" λωποδύται, οι τη χλόη εύναζόμενοι, en vatte het woord
klaarblijkelijk op als een compositum van χλόη „jong groen"
en εύνή „leger, ligplaats, bed". In geen geval mogen wij in
χλούνης een naam zien, die gegeven is naar het gebrul, want
χλουνάζειν" κινύρεσθαι is een denominativum. Doorgaans ziet
men, zij het dan ook met eenige aarzeling, in χλούνης een
kleumaam, zoo bv. Boisacq 1063 en Muller, Gr. Wb.a 895.
Men kan voor deze zienswijze aanvoeren χλουνός" χρυσός Hesych., dat een kleumaam kan zijn, nl. „het gele metaal".
De eenige naam, die behoorlijk te etymologiseeren valt,
is de meest voorkomende benaming voor het wilde varken:
κάπρος. De verwante woorden hebben een andere beteekenis, nl. lat. caper „bok", umbr. kabru, kaprum, ace. sing.;
on. hafr „bok". Foy, I. F. 8, 295 w . combineerde de woor
den met oi. kapft „membrum virile", zoodat we ook hier
weer voor het mannelijke dier een benaming vinden, die
wijst op zijn sexueele functie. De oorspronkelijke beteekenis is
dus „mannelijk dier". In het Grieksch werd dit woord gespecia
liseerd voor het mannelijk varken, den „beer", en vandaar
is het op het wilde varken overgebracht. Een bewijs, dat
κάπρος „mannelijk (tam) varken" beteekende, hebben we in
de reeds aangehaalde glosse van Hesychius κάδυρος· κάπρος
άνορχις, daar van castratie van een wild dier geen sprake
kan zijn. Noodeloos is het om met Meillet, zie Ernout-Meillet,
Dictionn. 142, κ- in κάπρος als een praefix te beschouwen.
De aard van dit verschijnsel zou eerst afdoende moeten
worden aangetoond.
4. Ρ а а г d. De Indogermanen kenden het paard, dat in de
allereerste plaats een groóte rol speelde in den cultus. Bij vele
volken fungeerde het als offerdier en orakeldier, waarvan we
ook bij de Grieken nog resten vinden. Verder werd het paard al
zeer vroeg voor den strijdwagen gespannen, terwijl het niet
lang daarna ook als rijdier in gebruik kwam; zie Schrader,
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R. L.* II, 170. De term, dien de Indogermanen voor het
paard bezigden, bleef in de meeste talen bewaard, slechts het
Armeensch, het Slavisch en het Albaansch vertoonen er
geen spoor meer van.
Deze idg. benaming luidde *ek1uo- en wordt voortgezet
door oi. açvas, av. aspo; toch. A yuk, В jakwe; lat. equus;
oier. ech. In Gallische eigennamen bleef zij als epo- bewaard :
Epona „mulionum dea", Eporedia en
Epomanduodurum,
plaatsnamen. In het Cymrisch is het woord in de beteekenis
van „ p a a r d " door march verdrongen en tot benaming voor
„veulen" geworden: cymr. ebol. Ook het Comisch heeft
ebol in de beteekenis van „veulen". De oude Germaansche
dialecten hebben het woord bewaard in on. iöx en ags.
eoh. Het Litausch heeft een jong femininum gevormd:
aSvà, ouder eschwa „merrie". Het Grieksch heeft ίππος, een
vorm, die verschillende moeilijkheden oplevert. De verbin
ding Ai« werd in het Grieksch regelmatig tot ππ. In het
Tarentijnsche dialect verschijnt de vorm ϊκκος. De moeilijk
heden liggen in den anlaut Í-: zoowel de ι als de spiritus
asper zijn niet op hun plaats. Hirt, Handbuch, 105, en Güntert, Ablautprobleme, 25, hebben ίππος uit *ек-^о- willen
verklaren; de reductievocaal verschijnt inderdaad herhaal
delijk als ι. Dan valt echter het Grieksch met dezen reductievorm buiten de lijn en we zouden een analogische vorming
naar ιππότης, waar de ι desnoods als regelmatig kan worden
beschouwd, moeten aannemen. Dit is echter onwaarschijn
lijk. Volgens Muller, Gr. Wb* 375, werd e voor k^u- verkort,
omdat dit een zware groep was. Weer anderen, zie bv. bij
Boisacq 380 en Walde-Pokomy I, 113, hebben aan inwerking
van ϊννος „muildier" gedacht. Dit is evenmin overtuigend.
Ook voor den spiritus asper is geen redelijke verklaring te
geven. In eigennamen heeft het woord zijn ouden vorm be
waard: Λεύκιππος, "Αλκιππος, Κράτιππος, 'Αρίστιππος. Zie nog
Meillet, M.S.L. 9, 136 v.; Kretschmer, Einl. 247; Schwentner,
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I. F. 44, 11; Kretschmer, Ciotta 22, 120. Kretschmer ziet
in ίππος een leenwoord uit een taal, die in het Noorden van
den Balkan gesproken werd. Ook deze verklaring is niet waar
schijnlijk en het door hem aangevoerde materiaal over
tuigt niet.
Het is opvallend, dat de anlaut van zoo talrijke diernamen
vervormingen heeft ondergaan, waarvan de oorzaak nog
niet is opgespoord. Wij zagen reeds zulke gevallen bij : oslav.
rysï „los" tegenover gr. λύγξ; oslav. agnç „lam", waar a alleen
uit ä of ê verklaard kan worden, en dus, evenals oier. üan,
afwijkt van gr. αμνός. Ook bij de namen voor „bever" en
„eekhoorn" zagen we sterke veranderingen in het woordbegin.
Het Armeensch heeft van het idg. *ek1#o- geen spoor meer
over en gebruikt een benaming, die overeenkomt met een
Oudindische : arm. ji, oi. hayas ; deze namen berusten op idg.
*g1kei-o- „die zich snel beweegt, de snelle", vgl. oi. hinóti,
hayati „zet aan, slingert". Een semantische parallel daarvoor
vinden we in een specifiek Germaanschen naam voor paard:
ohd. (A)ros, os. hros, on. hross, ags. hors, „snelle looper";
zie Franck-van Wijk 560.
Het gr. ίππος duidt zoowel den hengst als de merrie aan,
en geeft daarmee den ouden toestand van het Indogermaansch
weer. De vrouwelijke formaties, oi. açva, lit. aîvà, lat. equa,
werden door Brugmann, K. V. Gr., 98, en anderen als oude,
door Meillet, B. S. L. 59, LXIV, met meer waarschijnlijkheid
als jonge, onafhankelijke formaties beschouwd. Het Grieksch
duidt het verschil in geslacht door het lidwoord aan, evenals
bij βοϋς, κύων, οΐς, of voegt er bizondere adjectiva aan toe, bv.
άρσενες ίπποι, Hom. ν 81, θήλεας ίππους, Hom. E 269; H d t .
3, 86. Terwijl er geen specifieke benaming voor de merrie is,
vinden wij echter een naam voor den hengst in κήλων bij
Hesychius. Bij Archilochus wordt κήλων gezegd van den
mannelijken ezel. Volgens Vendryes, Revue E t . grecques,
1912, 461, is dit een personificatie van κηλον als„membrum
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virile". Doch daar κηλον in deze beteekenis niet voorkomt,
kunnen we beter spreken van een overdracht van κήλων
„pompzwengel". Dezelfde beteekenis, „dekhengst", heeft
το ¿χεΐον, dat eveneens gezegd wordt van den ezel, Aesch.
fr. 194: ίππων 6νων τ' δχεια; de naam beteekent zeer alge
meen „dier, dat dient of in staat is tot όχεύειν". Bij Aristo
teles wordt het ook van vogels gezegd. Van gelijke beteekenis
is de Litausche naam voor „hengst": erSilas „equus testiculis
praeditus".
Voor „veulen" heeft het Grieksch twee namen, die beide
„klein of jong dier" beteekenen. Het gewone woord is πώλος.
Dit gaat met alb. pël'e „merrie" terug op idg. *pô-lo
„klein, jong (dier)"; v. Patrubany combineerde hiermede
arm. ui „bokje". Lidén, Arm. Stud. 24, wees dit van de hand,
niet zoozeer om redenen van phonetischen als wel van semantischen aard. Onlangs heeft Mladenow, K. Z. 50, 54, arm. ui
weer met πώλος in verband gebracht. En terecht, want de
beteekenis vormt niet het geringste bezwaar, daar de grondbeteekenis van een idg. pô[u]- „klein" is. Een andere vocaalvorm vertoonen got. fula „veulen" en lat. fuUus „jong
dier", waarin -II- weer de in zulke woorden frekwente geminatie is. Zie nog Emout-Meillet, Dictionn. 784, WaldePokomy II, 75.
Het tweede woord komt alleen bij Hesychius voor en luidt
daar μέρωον πωλίον. Het moet natuurlijk gecombineerd
worden met een andere glosse: μερών έλάσσων, en beteekent
bijgevolg eveneens „klein, jong dier".
Een laat woord, het eerst bij Plutarchus, is καβάλλης,
dat door Hesychius als εργάτης ίππος verklaard wordt. Het
zelfde woord keert in een aantal Europeesche talen terug:
lat. caballus „grof werkpaard", dat equus op den duur ver
drongen heeft; oier. capali; oslav. kobyla „merrie". In navol
ging van J. Schmidt, Sonantentheorie, 139, beschouwt men
deze woorden als ontleend uit een niet-idg. taal van Noord-
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Europa, eigenlijk het Alarodisch. Het Slavisch, dat het
oude idg. woord *ekiuo- verloren heeft, bezit een ander
woord voor „paard" in koni. Ook hiervan is de etymologie
onbekend, evenals van een ander woord voor „paard": slav.
komonï, in russ. komoni. Men heeft getracht deze woorden
met elkaar in verband te brengen (zie J. Schmidt, 1.1. ; Leskien, Nomina im Litauischen, Abhandl. d. sächs. Ges. der
Wiss., 1891, 277), door komoni als een compositum met
*kob- in kobyla te beschouwen of koni te verklaren uit *komnï
bij komonï; zie ook Bemeker 534; 561, 555; Walde* 103; Boisacq 388. Een nieuw gezichtspunt vinden we bij Skok, Z.
f. Slav. Philol. 8, 407, die de vormen eveneens als niet-idg.
beschouwt, doch er composita in ziet van een *ko- „paard"
en elementen, die „man(nelijk)" en „vrouw(elijk)" beteekenen.
Een speciale, Grieksche benaming voor „renpaard" is 6
κέλης, dat als adjectief Hom. ε 371, als substantief H d t . 7,
86 en verder bij Aristoph., enz. voorkomt en letterlijk „renner"
beteekent; vgl. κέλλω <*κελ-ι.ω „(naar land) drijven", κέλομαι „aandrijven-aansporen".
De meeste talen bezitten eenige benamingen, die de
paarden naar hun kleur onderscheiden: ndl. moor, nhd.
Rappe, lit. jùdis; ndl. schimmel, nhd. Schimmel; ndl. vos,
nhd. Braun, lit. bêras. Ook in het Grieksch vinden we zulke
benamingen. Hesychius heeft κνακός- ψαρός, ίτυπος; Schmidt,
ed. maior 1860; ψαρός ίππος: Schmidt, ed. minor, 1867. De
tweede lezing verdient de voorkeur, omdat Hesychius onmid
dellijk daarop κνακόν met λευκόν πυρρόν glosseert. Het is onnoodig ter wille van de volgorde een κνακιάς te lezen. Gr.
κνακός is de Dorische, κνηκός de Ionische vorm. Hesychius
zegt κνηκόν' το κροκίζον χρώμα, άπο του άνθους" бте 8è άπο
καρποϋ, το λευκόν en κνηκός (niet κνηκος, Schmidt, ed. maior).
λευκός, και εϊδός τι σπέρματος. De lexica vertalen κνηκός door
„geelachtig". Blijkens Hesychius is κνακός niet een „geelachtig,
lichtbruin paard", maar een ψαρός, dat is een „grijs p a a r d " .
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Evenmin mag ψαρός met „gespikkeld" worden vertaald,
daar uit het woord λευκόψαρος, dat van „ezel" gezegd wordt,
de beteekenis „grijs" duidelijk blijkt. De naam κνακός komt
uit een dialect der Doriërs, die bekende paardenfokkers
waren. Van hetzelfde adjectief zijn nog twee diemamen
gevormd, waarbij de eigenlijke kleurbepaling eveneens in
de richting van „grijs" wijst: de „geelachtige, vale"; de
eene voor „wolf" : δ κνηκίας, Babrius, de andere voor „bok" :
ó κνάκων, Theocritus. Er zij op gewezen, dat de wolven van
Zuid-Europa een meer gele, die van het Noorden een meer
grijze tint hebben.
Ook de namen van de twee paarden van Achilles (Hom.
Π 149) vallen onder dit beginsel. Het eene heet Ξάνθος
„vos" of „izabel". Het tweede Βαλίος, en dit komt in be
teekenis vrijwel overeen met nhd. Schecke, „gevlekt p a a r d " ;
βαλιός „gevlekt" wordt trouwens van meerdere dieren
gezegd, aldus βαλιαί λύγκες, Eur. Ale. 579, βαλιάν έλαφον,
id. Нес. 90. In beide gevallen is het accent teruggetrok
ken, zooals zeer dikwijls bij substantiveeringen.
5. E ζ e 1. De ezel is uit Klein-Azië in Griekenland gebracht
en dezelfde volken, die den ezel importeerden, hebben voor
practische doeleinden het dier gekruist. Deze kruising heeft
een groot succes gehad en wordt sinds eeuwen over de geheele wereld toegepast, wijl de aldus gefokte bastaard de
taaiheid en het draagvermogen van den ezel met de grootere
gedweeheid en snelheid van het paard vereenigt. Uit den
aard der zaak is zoowel de ezel als het muildier van het
grootste belang in bergachtige streken. Eerst door deze
gegevens — zie O. Keiler, Ant. Tierw. I, 259; Olck bij PaulyWissowa, art. Esel; Schrader, R. L.* I, 270; II, 51 — k a n
op de Grieksche nomenclatuur het juiste licht vallen. Het
grootste deel van de in Griekenland voor ezel en muildier
gebruikte termen is onverklaard en is zonder twijfel van
7
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de volken, die de dieren importeerden, afkomstig. De oor
sprong kan echter bij gebrek aan gegevens aangaande de
bewuste Klein-Aziatische volken niet nader worden aan
geduid.
Eerst volgen hier eenige namen voor den ezel, waarvan
βνος, ô en ή, de meest gebruikelijke is. Brugmann, I. F. 22,
197, voerde 6νος en het lat. asinus terug op een vorm •asonos, die in het Grieksch met vocaalharmonie tot *osonos,
dan via *ô δνος tot δνος werd, omdat ó als lidwoord werd
gevoeld. Ook het arm. ê§ is hiermee verbonden, doch de
moeilijkheden om de verschillende vormen te verklaren
zijn onoverkomelijk. De woorden zijn waarschijnlijk alle:
van elkaar onafhankelijke ontleeningen van eenzelfde nietidg. benaming, op verschillende wijze weergegeven, of wel
van meerdere, zij het dan ook sterk op elkander gelijkend.
In het Turksch, Sumerisch enz. komen overeenkomstige namen voor. Zie nog Schrader, R. L. a I, 271 ; Walde 2 64; Boisacq 705; Franck-van Wijk 161 ; Muller, Gr. Wb.3 555.
Eenzelfde geval, dat nl. verschillende woorden op een
niet nader te bepalen vorm teruggaan, zien we in μυχλός,
volgens Hesychius de naam voor den mannelijken ezel bij
de Phociërs, lat. mulus „muilezel, muildier", demin. muscella,
en alb. mu$k „muilezel"; zie Schrader, R. L.* II, 52; E m o u t
Meillet, Dictionn. 688; Walde-Pokomy II, 311, die het
woord als idg. schijnen te beschouwen.
Totaal onverklaard zijn twee bij Hesychius overgeleverde
woorden: κόβαρος" 6νος, waar men άνος ( = άνθρωπος) heeft
willen lezen; en κωθύλους· δνους. Van twee andere weten we
even weinig: βρικόν б о , Κυρηναίοι. βάρβαρον (Κύπριοι), dat men
desnoods als een substantiveering kan beschouwen van een,
overigens niet te etymologiseeren, adjectief, dat Hesychius
glosseert: βρικοί- πονηροί. Met niet minder recht zou men
βρικοί kunnen interpreteeren als „ezelachtig". Men denke
ook aan de beteekenis van βρικόν als βάρβαρον.
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Het late μάρων kan wel een kleumaam zijn en met het
Kretensische μαρίν „varken" en σμαρίς, een visch, op denidg.
W. *smer worden teruggevoerd. Ook γεϋος, dat in een papyrus
voorkomt, wordt als een naam voor den ezel opgevat. Naast
deze zeven namen, op een enkelen na alle ontleend, bezit het
Grieksch nog een drietal eigen namen. Hiervan duidt gr.
κανθήλιος, met en zonder 6νος, den pakezel a a n : κανθήλια
„tasschen aan een zadel, pakzadel". Het bij Aristoph. Vesp. 179,
en bij anderen gebruikte ó κάνθων kan een „Kurzname" zijn,
maar ook, zooals Muller, Gr. Wb* 391, meent, een afleiding
van een adj. •κανθσς „gebogen, krom", vgl. ¿ κανθός „(oog)
h o e k " ->- „velg", κανθύλη „gezwel".
Een kleumaam is κίλλος· δνος. και τέττιξ Hesych. De naam
beantwoordt aan het ndl. grauwtje; vgl. κιλλόν είδος τι χρώ
ματος φαιού.
Tenslotte : μέμνων, nogmaals bij Hesychius, wijst op de stand
vastigheid of liever koppigheid van het dier. Zulk een naamsoverdracht zien we ook bij άλεκτρυών, καλλίας e.a.. De naam
μέμνων dient ook voor een vogel, ongetwijfeld de kemphaan,
Machetes pugnax, die bij Moschus, 4, 42, Μέμνονος δρνις heet.
Voor muilpaard en muilezel bestaan verschillende namen,
die ontleend moeten zijn : ϊννος' ó πώλος, ó έξ ίππου πατρός
και μητρός ήμιόνου, άλλοι δέ б оі. 'Αριστοτέλης δέ φησιν ϊννον
ήμιόνειον Hesych. Naast ΐννος staat ίννός. Brugmann, Ι. F. 22,
197 vv., zoekt verband met δνος, en leidt ίννος van *ΐσνος
af; vgl. nog Schrader, R. L. 2 II, 52. Verder γίννος- (ζώον oö)
ó πατήρ ϊππος, ή δέ μήτηρ 6νος νωθή Aristot. Η. Α. 577, 625.
Een inscriptie van lalysus heeft γϊνος, dat volgens Bechtel,
Gr. Dial. I, 653, de juiste schrijfwijze zou zijn. Bij zulk
een leenwoord is de juiste schrijfwijze echter moeilijk te
achterhalen. Ten slotte έτρεύς. Voor een glosse bij Hesychius,
δτρεα, las men ουρέα; geheel ten onrechte, om volgorde en
accent: de grammaticus Theognostus heeft immers δτρεύς
= ήμίονος; herkomst onbekend. Doorzichtige namen zijn:
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ήμίονος, letterlijk „halfezel" en νωτεΐς- οι αχθοφόροι ήμίονοι;
de νωτεύς is het „rugdier": νώτον „rug".
De naam ¿ρεύς, hom. ούρεύς wordt gewoonlijk — zie bv.
Walde 2 862; Boisacq 716; Muller, Gr. Wb* 562 — verbonden
met δρος „vore, grens" en verklaard als het dier, dat de
wagen t r e k t . " Dit is onjuist. Het ontbreken van den spiri
tus asper zou tot een Ionisch woord moeten doen besluiten.
Het groóte bezwaar ligt in het feit, dat deze verklaring met
de werkelijkheid van het practische leven in strijd is. De
ezel en het muildier werden in Griekenland niet gebruikt
voor den landbouw. Gr. όρεύς is een afleiding van 6ρος „berg"
en beteekent „bergdier", daar het muildier de bergklimmer
κατ' εξόχην is. Hesychius heeft nog κάβηλος" ó άπεσκολυμμένος
το αίδοϊον, oí δέ 6νος; en verder κάληβος, βάκηλος. Of deze
opgave juist is, dan wel bedoeld van het muildier, als een
onvruchtbaar dier, is niet goed uit te maken. Het laatste ligt
in ieder geval meer voor de hand. Zie over dit soort van
namen E. Maass, Eunuchos und Verwandtes, Rhein. Mus. 74,
432 w .

III. AVES.

1. wouw

De wouw, zoowel Milvus regalis als MUvus niger, heet
ó ίκτινος en ίκτίν, -ΐνος, aldus het eerst genoemd bij Semonides van Amorgus. Daar i- een prothese kan zijn (vgl. Brugmann, Grundr. 1, 794; Gr. Gr. 129), wordt Εκτϊνος met arm.
çin in verband gebracht, dat een naam is voor een soort gier
en ook voor den wouw. Hierbij werden ook oi. çyenas, naam
voor een soort arend en valk, en av. saenö „arend" gevoegd,
terwijl verder verband werd gezocht met oi. çyâmas „donker".
De moeilijkheden van den anlaut zijn echter zoo groot, dat
een beslissing niet wel mogelijk is. Zie Hübschmann, Arm.
Gr. 429; G. Meyer, Gr. Gr. 337; Fick P, 55; Uhlenbeck, Ai.
Wb. 318; Meillet, M. S. L. 9, 373 en 11, 317; Robert, Oiseaux,
20 met bibl.; verder Keller, Ant. Tierw. II, 18; WaldePokomy I, 505; Jos. Schrijnen, K. Z. 44, 17, waar informatieve spiranten behandeld worden.
By Hesychius zijn nog drie andere namen voor den wouw
overgeleverd. Doorzichtig is κράμβωτος, een compositum van
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κράμβος „droog" en οδς, ώτός „oor"; zie Robert, Oiseaux,
112. De twee overige namen zijn nog niet verklaard. Voor
σκίλλος" ίκτϊνος zou ik de verklaring willen voorstellen, dat
het berust op *skJi-no-, een afleiding van den W. *skel „snij
den" in gr. σκύλλω <*sk0l-iô, „de huid afstroopen" -*• „mishandelen", lit. skeliù „ik splijt", arm. £elkcem „ik splijt". De
wouw is zoo genoemd naar zijn sterk-gespleten staart, die
er als een gaffel uitziet. Een parallel hebben we in het ohd.
wiô, nhd. Weihe, ndl. wouw, door Hellquist, Etymologische Bemerkungen, I, tot idg. *uei-o „uit tweeën bestaande,
vorkachtig" herleid. Zoo is ook in het Groningsch zwaluwstaart
een naam voor den wouw. Zie voor verdere parallellen Suolahti,
Vogelnamen 357; Colgan, Proceedings of the royal Irish
Academy, XXXI, section I, 1911—1915, 4, 21; voor wouw
Franck-van Wijk 804. Ten slotte geeft Hesychius als naam
voor den wouw Ελανος. Een bevredigende etymologie is
moeilijk te geven. Misschien kan Πλάνος ontstaan zijn uit
*еІ9-по-, een «o-participium van den W. *elä „voortdrijven",
— in gr. έλάω, berustend op een athematisch praesens
•έλαμι, „voortdrijven", arm. elanem „ik kom te voorschijn"
(Pedersen, K. Z. 39, 424) — en verklaard worden als „die
voortdrijft op zijn wieken, glijder", daar juist bij den wouw
de vlucht opvallend is. Hiervoor is het dial. neng. glede, gled,
dat Hellquist, Etymologische Bemerkungen, III, als „glijder"
(vgl. ags. glïdan „glijden") verklaarde, een uitstekende parallel.
2. UIL
Het Grieksch heeft een groot aantal namen voor de uilensoorten. Bij de meesten is echter niet met zekerheid vast te
stellen, welke soort zij aanduiden. De meest voorkomende
naam is γλοωξ, waarmee de in Griekenland frekwente steen
uil, Athene noctua, benoemd wordt. Van een W. *g 1 ^ „glan
zen" heeft het Grieksch een uitbreiding *g1lau en door
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middel van het suffix -ko- is daarvan γλαυκός „glanzend,
flikkerend" gevormd. In deze beteekenis vinden wij het bij
Hesychius, die γλαυκός met λευκός glosseert, en bij Pind.
O. 8, 37, waar het gezegd wordt van slangenoogen, verder
in γλαυκώπις, het bekende epitheton van de godin Athene,
door Hesychius verklaard als φοβερά έν τφ όρασθαι. λαμπρόφθαλμος. εύόφθαλμος. Een substantiveering op -ώ vinden we
in het scholion op Pind. О. 6, 76, waar γλαυκώ een naam
is voor de „glanzende maan". In de beteekenis „glinsterend"
gezegd van water, kan γλαυκός juist van hieruit de nuance
„groenachtig, blauwachtig" gekregen hebben. Bij Soph.
O. C. 701, heet de olijf γλαυκός „groenachtig". Gesubstantiveerd is het woord in den vorm γλαυκός (over het terug
trekken van het accent zie men Hirt, Handbuch, 269 en
367; Debrunner, Wortbildung, 14) de naam geworden van
een visch, die aldus genoemd werd naar zijn groen-blauwe
schubben. Een athematische formatie is γλαϋξ, en deze naam
kan het beste geïnterpreteerd worden als „de fel, groen-flikkerende", wat slaat op de oogen van den uil, die een nachtvogel is. Een zelfde geval, dat nl. een dier benoemd werd
naar zijn glanzende oogen, troffen we reeds bij den los aan.
Zie Persson, Wurzelerw. 147; Boisacq 150, Robert, Oiseaux,
76, Walde-Pokomy I, 622, die, in navolging van Prellwitz 95,
γλαϋξ als een hypocoristischen vorm van γλαυκώπις be
schouwen.
Veel namen van de uilensoorten zijn van onomatopoeti
schen oorsprong. Als eerste naam van dit soort komt aan
de beurt ó βύας, waarnaast nog voorkomen ή βϋζα en ή βύσσα.
Uit Aristot. Η. Α. 5920: „ίστι δ' ó βύας την μέν Εδέαν δμοιος
γλαυκί, το δέ μέγεθος άετοϋ oùSèv έλάττων" blijkt, dat met βύας de
Strix bubo bedoeld wordt. Aan het woord ligt ten grondslag
een element „bu", dat doffe geluiden weergeeft en nog terug
keert in eenige andere namen: lat. bubo, dial, bufo en bufus,
„oehoe"; buig. buh „oehoe". Het arm. bu „uil", waarvoor
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*pu verwacht zou worden, bleef, als zooveel onomatopeeën,
buiten de doorwerking der klankwet; zie Hübschmann,
Arm. Gr. 430, die nog eenige gelijkluidende, Kaukasische
namen noteert.
Het bij Hesychius bewaarde τυτώ - ή γλαΰξ gaat terug op
een vogelroep „ t u " ; vgl. Plautus, Men. 653: vin afferri noctuam, quae „tu, tu" usque dicat tibi? Hierbij behooren oi.
thuthukrt-, naam van een vogel, en lit. tutlys, tutùtis „hop" ;
vgl. het bij Hesychius vermelde ταυτέας' αύλας μεγάλας, en
nog twee andere vogelnamen, nl. τουτις- ó κόσσυφος en de
niet nader te definiëeren ταύτασος. Zie Fick I I I 4 , 186.
Vermoedelijk is ook ή στρίγξ, στριγγός, een naam voor
den steenuil, evenals γλαϋξ, in ieder geval voor een klein
soort uil. Hiernaast staan de vormen στρίξ en στρίγλος, het
laatste bij Hesychius opgegeven als νυκτοκόραξ. Verwant
met deze woorden is het lat. strix „uil". Beide woorden zijn
een gutturale uitbreiding van den idg. W. *(s)trei; naast
*(s)treig komt voor *(s)treid in lat. strideo „sissen"; *(s)treig
ook in τριγμός „kreet", τρίζω „piepen" en misschien in den
vischnaam τρίγλη. De oorspronkelijke vorm is στρίξ, terwijl
de nasaleering van στρίγξ in de hand gewerkt is door πίφιγξ,
φώτιγξ, σύριγξ, σάλπιγξ. Zie nog Emout-Meület, Dictionn.,
s.v. strido.
Een zelfde gutturale formatie is κριγή, door Hesychius
geglosseerd met γλαΰξ. De naam κριγή beteekent de „giller" :
κριγή „het gillen, kreet", κρίζω „krijschen", oslav. skrïgati
„knarsen"; zie Walde-Pokorny I, 416.
Onder de onomatopeeën kan ook gerangschikt worden het
woord έλεος, bij Aristot. H. A. 592b naam voor een uil. De
naam kan een afleiding zijn van den kreet *έλευ : έλεος <*έλεΡος,
vgl. lat. ulula „uil", oi. úliikas „uil" en gr. έλελίζω „έλελεϋ
roepen"; zie Thompson, Greek birds 53.
Hesychius heeft nog κοκκοβάρη „uil". Het eerste deel
*κοκκο- is stellig onomatopoetisch en keert terug in κοκ-
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κόαξ* κορώνη Hesych., vooral echter in de namen voor den
h a a n : oi. kukkutás, oslav. kokotu, ags. cocc „haan" en in den
naam voor den koekoek. Het tweede deel is nergens onder te
brengen en daarom is voorgesteld om κοκκοβόη te lezen, met
het oog op κοκκοβόας 6ρνις, ó άλεκτυών παρά Σοφοκλεΐ, Eustath.
1479, 44. Meer voor de hand ligt het hier aan een drielettergrepigen klank *κοκκοβα te denken; vgl. κακκάβη,
κακκάβα en den uilennaam κικκάβη, zie vooral Thomp
son, Greek birds, 87, die gelijkluidende Zuid-europeesche
namen vermeldt. Een kreet κικκαβαϋ ligt ten grondslag
aan de groep κικκάβη, κίκυβος, κικυβηϊς. De scholiast op
Aristoph. Aves 262, zegt van κικκαβαϋ: τάς γλαύκας οΰτως
φωνεΐν λέγουσιν δθεν και κικκάβας αύτάς λέγουσιν, οι Sé κικυμίδας, ώς Καλλίμαχος enz. Voor het geciteerde κικυμίς en
voor κίκυμος, bij Hesychius, moet van een soortgelijke
klanknabootsing worden uitgegaan; vgl. nog lat. cucubire
voor het schreeuwen van uilen, en oi. kukkubhas,, fazant".
Hiermede verlaten wij het gebied van de onomatopeeën,
waaronder ter wille van de overzichtelijkheid ook de namen,
welke van een verbalen wortel zijn afgeleid, gerangschikt
zijn. Slechts zij er nog op gewezen, dat ook in de andere
idg. talen deze wijze van naamgeving voor den uil een zeer
groóte plaats inneemt.
Onverklaard is de Hesychiusglosse κυβήναις" γλαϋξαις.
De accentueering van γλαΰξαις is in ieder geval foutief.
Waarschijnlijk moet er gelezen worden κύβηνδις· γλαΰξ; zie
Schmidt in zijn editio minor 93,1 voetnoot, en Thompson,
Greek birds, 108. De glosse κυδάναν τήν γλαϋκα, waarvoor
Thompson κυβήνα wil lezen, komt m.i. van den W. *keud,
dien we, eveneeens met nultrap, in κύδνος „zwaan" vinden,
zie bl. 130.
Voor den naam πτύγξ geven de handschriften verschillende
lezingen. Het is een naam voor den uil, daar hij bij Aristot.
Η. Α. 615δ, geïdentifeerd wordt met de δβρις. Ik zou πτύγξ
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willen combineeren met πτύξ „buiging, plooi, dal", πτύσσω
„vouwen", waarvan de wortel misschien *bheugh is: oi.
bhujati „hij buigt", got. biugan, ndl. buigen. Gr. πτύγξ kan
de vogel zijn, die wegduikt en zich terugtrekt in het donker,
wat eigen is aan alle nachtdieren; de naam wil dan zeggen
de „wegduikende, schuwe". Onder de namen voor den haas
troffen we er een aan, die hem benoemde als „schuwe":
πτώξ, een adjectief, dat eigenlijk „wegduikend" beteekent. De
nasaleering van πτύγξ komt in een groep rijmwoorden voor:
λύγξ, φώυγξ, πίφυγξ, ΐυγξ.
Het woord σκώψ, misschien een benaming voor de Ephialtes scops, verklaarde Osthoff, В. В. 29, 259 w . , als „spotter":
σκώπτω „spotten"; zie nog Thompson, Greek birds, 155,
Boisacq 883.
De αίγοκέφαλος is een uil, die „geitekop" heet vanwege
zijn oorpluimen. Vermoedelijk is het de ransuil, Asia otus.
De oorpluimen hebben een nog doorzichtiger benaming
gegeven aan de Strix brachyotus, die ώτος en ώτός heet,
letterlijk „oor-ige": ούς „oor". Aristoteles zegt van hem:
„ó δ' ώτος δμοιος ταϊς γλαυξί και περί τά ώτα πτερύγια έχων."
Een dergelijke naam is ώτίς, gebruikt voor de Otis tarda,
die oorveeren heeft. Uit eenige gegevens van Aristoteles,
zie bij Thompson, Greek birds 119, mag worden opgemaakt,
dat de Strix otus νυκτικόραξ, bij Hesychius νυκτοκόραξ,
heette, hetgeen letterlijk „nachtraaf" wil zeggen.
Ook άσκάλαφος, of κάλαφος Hesych., wordt doorgaans als
„uil" opgevat. Het woord moet hoogstwaarschijnlijk met
άσκάλαβος „hagedis" aan het Alarodisch worden toegeschre
ven, wat ook geldt voor den term αίγώλιος. In een groot
aantal namen voor vogels, die men bij Huber, De lingua enz.,
10, vermeld vindt, keert een element αϊ-, αίγ-, αίσ-, weer, dat
in het Indogermaansch geen verklaring vindt. In enkele
gevallen wordt aan αϊξ „geit" gedacht, bv. bij αίγοθήλας
„caprimulgus" en bij αίγυπιός „gier" (vgl. lammergier). Veel-
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eer hebben we hier met Volksetymologie te doen. Ook in ver
schillende eigennamen en boomnamen vinden we deze
vreemde bestanddeelen : αίγίλωψ, αίγειρος enz.
Van geheel anderen aard zijn de twee volgende uilennamen.
Het gr. ύβρίς wordt meestal beschouwd als een naam voor
de Strix bubo. Thompson, Greek birds, 174, houdt het woord
voor een corruptie van βρύας. Ten onrechte, want βρύας
is juist zelf een corruptie, en wel van βύας. Huber teekent,
De lingua enz. 16, bij ύβρίς a a n : „quod nomen num Grae
cum sit, dubito; id quidem certum est cum substantivo
ύβρεως id non esse copulandum". Het substantivum δβρις
beteekent „overmoed", en nu is men allicht geneigd ze
beide als afzonderlijke woorden te beschouwen, wijl het niet
zoo duidelijk is, hoe de twee beteekenissen met elkaar kun
nen verbonden worden. Een overdracht van een abstractum
is inderdaad wel eigenaardig. Wanneer wij ύβρίς echter
inderdaad als een overdracht beschouwen, die haar ont
staan dankt aan de beweerde vijandschap van den vogel
met andere dieren (zie Aristot. H. A. 6156), dan staat deze
overdracht, hoe eigenaardig ook op het eerste gezicht, vol
strekt niet alleen. Ik herinner aan de op bl. 73 en 91 bespro
ken overdrachten bij de namen voor jonge dieren. Robert,
Oiseaux, 65, beschouwt den naam φλέξις, een niet nader te
bepalen vogel, terecht als een overdracht van φλέξις „ver
branding". In beide gevallen, zoowel bij οβρις, ύβρεως „over
m o e d " als bij φλέξις, φλέξεως „verbranding" is door een
differentiatieproces, vooral echter naar analogie van de
vele diemamen, die -ίς-formaties zijn en een genit. op -ίδος
hebben, een genit. -ίδος ontstaan. Bovendien is ύβρίς ook
nog in accentuatie meegegaan. Nog op twee andere, gelijk
soortige overdrachten wil ik wijzen. Bij Pausanias heet een
soort reiger 6κνος. Dit is niets anders dan een overdracht van
δκνος „traagheid". De reiger maakt, zoowel in zijn loopen
als vliegen, een zeer tragen, haast tergend-langzamen indruk.
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Daarom heet hij bij de Grieken ook δοΰλος, zie verder bl. 121.
Een helaas niet nader te definiëeren vogel heet bij Aristot.
H. A. 609«, 23, Ael. N. A. 5, 48, βρένθος, een overdracht
van βρένθος „trotschheid" ; vgl. βρενθύομαι „trotsch zijn".
Vermoedelijk kreeg deze vogel zijn naam naar zijn „trots
stappen". Wij meenen daarom dus volkomen gerechtigd te
zijn ook ύβρίς als een overdracht te beschouwen.
Een laatste naam is στύξ, vermoedelijk eveneens een
naam voor uil. Ook deze naam kan een overdracht zijn, niet
van στύξ „haat", maar van Στύξ in de beteekenis van „onder
wereld". De uil geldt bij zeer vele volken als een malum
omen en in het bijzonder gold hij als zoodanig bij de oude
Grieken. Hij was oorspronkelijk een daemon, vooral een
doodsdaemon, en zijn verschijnen beteekende, zooals nog
heden, de spoedige komst van den dood. Horap. 2, 25:
νυκτικόραξ θάνατον σημαίνει; zie Thompson, Greek birds, 45
en 119. Vgl. nog fr. effraie en nhd. namen als Totenvogel,
Leichenhun enz. Zie verder Keller, Ant. Tierw. I I , 42; Güntert, Kalypso, 225; Riegler, Das Tier im Leben der Sprache,
Dresden, 1907, 116.
3. SPECHT
Als algemeene benaming voor den specht worden de doorzichtige formaties δρυκολάπτης, δρυοκολάπτης, δρυοκόπος „boom
klopper, -hakker" gebruikt, waarvan δρύοψ een „Kurzname"
is. Op dezelfde eigenaardigheid wijzen nog eenige andere
Grieksche woorden. Zoo zijn bv. πελεκάς en πελεκάν δρνέου
το κολάπτον και τρυπούν τα δένδρα Hesych. afleidingen van
πελέκυς „bijl" en beteekenen „bijlhakker"; vgl. Aristoph.
Aves 1154:
ήσαν τέκτονες
σοφώτατοι πελεκαντες, ot τοις ρύγχεσιν
άπεπελέκησαν τάς πύλας.
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Hetzelfde begrip vinden we ook in den naam καλοτύπος,
die bij Hesychius bewaard is. Hij is samengesteld uit καλοin κόλον „brandhout, h o u t " en een vorm, die verwant is met
τύπτω <*τυπ-ιω „slaan". Gr. καλοτύπος is een sjmthetisch
(esocentrisch) compositum, dat „hout-, boomhakker" be
teekent. Als een andere benaming van deze soort kan het
bij Aristoteles vermelde κελεός worden beschouwd, waarvan
de beteekenis „groene specht, Picus viridis" is. Bechtel zocht
in de K. Z. 44, 357 samenhang met lit. ktüti „slaan, hameren", kùlti „dorschen". Hiertegen opperde Kretschmer in
Glotta 5, 309 twijfel, omdat het correspondeerende werkwoord in het Grieksch ontbreekt en ook Boisacq 1115 vindt
de verklaring „peu sûr". Toch bestaat er tegen Bechtels
opvatting niet het minste bezwaar, daar κελεός als *κελεΡος
op den W. *kd „slaan" kan berusten, waarop ook gr. κόλος,
κολούω en κολοβός teruggaan. Havers verklaarde, I. F. 25,
390 vv., den eigennaam Κέλμις als „Smid". M.i. moet hierbij
ook χέλωρ in de beteekenis van έκτομίας gevoegd worden, dat
Boisacq 433 opvatte als een dissimilatie van *κερωρ bij den
W. *ker „snijden": immers woorden voor castrati gaan vaker
op een grondbeteekenis „slaan, kloppen" dan op een grondbeteekenis „snijden" terug. Het woord κελεός beteekent dus
„houwer, hakker". Hiervan is κελεΐς· άξίνη Hesych. gevormd,
een van de vele -ίς-formaties, die ook bij de namen voor
werktuigen voorkomen. Ook het Baltisch heeft een specht
naam, die „hakker" beteekent: opr. genix, lit. genfo, lett.
dzenis, gevormd van den W. *g2hen „slaan", vgl. lit. geniù
„takken afhakken"; zie bv. Trautmann, Wb. 85; Schrader,
R. L.» II, 24.
De schelle kreet van den specht is de aanleiding geweest
voor de twee volgende benamingen. Hesychius geeft κραυγός"
δρυοκολάπτου είδος. Deze naam is gevormd van den rijkontwikkelden wortel *ker, die hier is uitgebreid tot *krau-g:
κραυγή „geschreeuw". Volgens Fick, K. Z. 43, 144, dekt
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κραυγός zich met on. hraukr „Graculus cristatus". De naam
πιπώ berust op de onomatopee „pi", die meestal geredupliceerd voorkomt en „piepen, tjilpen, tsirpen" beteekent: gr.
πιππίζω „piepen", πιπος, naam voor een kleinen vogel, en de
niet nader te bepalen vogelnamen: орг.
pifpalins.oi.pippakä.
Hetzelfde klanknabootsende element vinden we ook in
πίφιγξ en πιφαλλίς; zie Walde* 586; Walde-Pokomy II, 70.
De laatste spechtnaam is ίττα' ó δρυοκόλαψ, εθνικώς Hesych.
Deze vorm kan verbonden worden met σίττη, den naam van
een niet zeker te bepalen vogel, waarvan een onomatopee
„si" de grondslag is. Een soortgelijk element vindt men ook
in lat. siticen ; gr. ίττα vertegenwoordigt dan de regelmatige
klankontwikkeling, terwijl σίττη het contact met den natuur
lijken klank behield (vgl. συς tegenover ύς, bl. 84). De woor
den ϊπτα, ϊπνη e.a. moeten buiten beschouwing blijven: noch
hun juiste vorm, noch hun juiste beteekenis is bekend.
4. DRAAIHALS
De draaihals of miereneter, lunx torquilla, door Aristot.
H. A. 503¿», uitstekend en op het peil van de moderne
ornithologie beschreven, wordt bij de Grieken veel vermeld onder den naam ή ϊυγξ. Boisacq 387 twijfelt aan de
redelijke verklaring, die Osthoff heeft voorgesteld, en wil
zonder eenige tastbare reden het woord als Alarodisch be
schouwen. Toch moet ϊυγξ gecombineerd worden met ίυγή
„geschreeuw, kreet" en ίύζω <*ίυγ-ιω „schreeuwen". De
vorm ϊυγξ kan een nasaalinfix hebben of een rijmvorming
zijn en beteekent „schreeuwer": ϊυγξ τη δέ φωνή τρίζει
(Aristot. 1.1.). Hesychius omschrijft een ϊνυξ met βρνεόντι, ф
χρώνται αϊ φαρμακίδες. Ook dit woord kan als een benaming
van den draaihals worden opgevat, die in de tooverij een
groóte rol speelde en aan wiens geschreeuw tooverkracht
werd toegekend; zie Keiler, Ant. Tierw. II, 52; Thompson,
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Greek birds, 71. De vorm ΐνυξ hangt ongetwijfeld samen met
ίνύεται· κλαίει, οδύρεται Hesych., lit. yna „hij kreunt", en beteekent ongeveer hetzelfde als ϊυγξ. Een derde naam dankt
zijn ontstaan aan de omstandigheid, dat de vogel van de
tooverij in de erotiek terecht kwam en ϊυγξ „liefde, liefdes
langen" ging beteekenen. Deze naam, dien Hesychius op
geeft, luidt κιναίδιον en is een deminutivum van κίναιδος.
5. KOEKOEK
Aan zijn alom bekenden roep „ku-ku" [:u] heeft de koe
koek, Cuculus canorus, in meerdere idg. talen zijn naam te
danken. Gr. κόκκυξ is niet, zooals Walde-Pokomy I, 466,
beweren, door dissimilatie uit *κυκκυ- ontstaan. Immers de
-o- dankt haar ontstaan niet aan de dissimilatie als zoodanig,
maar de oorspronkelijke, doffe klank [:u] is door het blij
vende contact met den vogelroep als -o- hersteld of bewaard
gebleven, toen ου [:u] tot [ü] werd. Door dat blijvende contact wijken in dergelijke onomatopeeën de vormen herhaaldelijk af; vgl. oi. kokilas, lat. cuculus, buig. kukuvica, kukavtca, mier. cüach. Het ndl. koekoek vertoont geen klankverschuiving en het arm. kku geen k". Zie Meillet, M. S. L. 12,
214; Bemeker 639; Suolahti, Vogelnamen, 4; Franck-van
Wijk 329; Walde-Pokorny I, 466 en vergelijk aldaar 331 den
wortel *ku; Trautmann, Wb. 81. De koekoeksroep is zulk een
overheerschende eigenaardigheid, dat het Grieksch er geen
andere namen naast schiep, iets, dat bij de rijke nomenclatuur van frekwente vogels een unicum is.
6. HOP
De hop, Upupa epops, die bij de Grieken om de overeenkomst van zijn kuif met den kam van den haan άλεκτρυών
άγριος genoemd wordt (vgl. haan in Germaansche samen-

112
Stellingen als Misthahn e.a. bij Suolahti, Vogelnamen, 14),
heeft zijn eigenlijken naam ó εποψ, -οπός te danken aan zijn
karakteristieken roep „epup" of „epop", die bij Aristoph.
Aves 58 door έποποΐ wordt weergegeven. Naar dezen roep is
hij in meerdere idg. talen benoemd, zoo bv. nperz. pupu,
arm. popoi, lat. upupa, lett. puppukis. Duitsche dialect
namen als Hupup worden besproken bij Suolahti, Vogdnamen, 12, en het ndl. hop bij Franck-van Wijk 262. Een
thematische vorm is misschien έποπος· бр ео Hesych. De
vorm επωπα, bij Hesych. geglosseerd met άλεκτρυόνα άγριον,
werd door J . Schmidt, Κ. Ζ. 32, 357; 33, 455, verklaard als
ablaut van άπαφος; volgens Walde-Pokomy I, 123, is hij
ontstaan naar analogie van composita met -ωψ. Naar mij
toeschijnt, ligt het meer voor de hand te denken aan een
nieuwe onomatopoetische formatie met -ω-, zooals we er
ook een aantreffen met [:u], nl. in ποϋπος. Op hetzelfde
element „epop" berust ook de Hesychiusglosse άπαφος, een
vorm, die volgens J . Schmidt, 1. 1., door vocaalharmonie
ontstaan is uit *έπαφος. De uitgang -αφος is een substitutie
naar diemamen als έλαφος enz.; zie Prellwitz, В. В. 22,
106; Boisacq 269.
Uit een glosse van Hesychius kan blijken, dat twee epi
theta, den vogel gegeven naar zijn kuif, gesubstantiveerd
zijn: μακεσίκρανος" Εποψ. δια το έχειν επί της κεφαλής καθάπερ
λόφον. καΐ κορυθαίολον αυτόν λέγουσιν. πολυώνυμον Sé το ζώον
σίντην τε γαρ αυτόν καΐ άλεκτρυόνα καΐ γέλασον λέγουσιν. De
naam γέλασος „belachelijke" of „paljas" is gegeven vanwege
de potsierlijke bewegingen van den vogel; zie Keller, Ani.
Tierw. I I , 62. Volgens Keiler, o. 1. 61, dankt hij zijn naam
σίντης „seinem martialischen Eindruck".(?)
7. ZWARTKOP
De zwartkop, Sylvia atricapilla, heet συκαλίς en, met de
bij het suffix -αλο-, -αλιδ- frekwente geminatie, συκαλλίς.
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Deze naam is een afleiding van σϋκον „vijg", den zwartkop
gegeven, omdat hij bij voorkeur op vijgeboomen zit. Het
volk meent, dat hij vijgen eet, wat den lat. naam ficedida in
het leven riep, die letterlijk „vijgen-eter" beteekent; vgl.
Niedermann, I. F. 10, 235; Ernout-Meillet, Dictionn. 341.
Deze lat. vorm kan door volksetymologie ontstaan zijn;
immers de Sylvia atricapilla eet geen vijgen, hij is een
βρνις σκωληκοφάγος (Aristot. Η. Α. 5926). Athenaeus, 2, 656,
zegt :„άλίσκονται δ' αΰται τω των σύκων καιρφ", hetgeen door
moderne schrijvers wordt bevestigd; zie Keiler, Ant. Tierw.
II, 118.
8. W I N T E R K O N I N K J E EN GOUDHAANTJE
Het winterkoninkje, Troglodytes troglodytes, werd vroe
ger, en ook nu nog, verward met den Regulus cristatus en
Regulus ignicapülus, twee soorten goudhaantjes. Ook de
namen van deze vogeltjes, de kleinste in Europa, worden
blijkbaar door elkaar gebruikt. De bekendste naam is de
overdracht βασιλεύς, met het deminutivum βασιλίσκος. Van
den zelfden aard zijn de namen τύραννος en πρέσβυς. Deze
overdracht is te danken aan het kleine kammetje, dat de
regulus op den kop draagt. De opvatting van Suolahti, VogeU
namen, 11 (zie ook 81), dat een naam als gr. βασιλεύς ont
staan zou zijn door de volksvoorstelling, waarin vogels een
koning kiezen, verdient geen aanbeveling. Overeenkomstige
namen als lat. regulus, ndl. winterkoninkje enz., zijn, als zoo
vaak bij vogels, vertalingen, die ten slotte alle op het
Grieksche voorbeeld teruggaan. Men denke bv. aan αίγοθήλας,
caprimulgus, geitenmelker. Zie Keiler, Ant. Tierw. I I , 82.
Thompson, Greek birds, 39, 174 enz.; Robert, Oiseaux, 95.
Meer beperkt tot het winterkoninkje zijn de namen
τρωγλοδύτης en τροχίλος. De eerste naam, bij H d t . 4, 183,
gezegd van de in holen wonende Aethiopiërs, beteekent
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letterlijk „die in een hol, τρώγλη, duikt, kruipt", omdat het
winterkoninkje een nest bouwt, dat als een hol in de wortels
van omgevallen boomen, in heggen en wilgen verborgen is.
Gr. τροχίλος is een -ιλο- afleiding van τρόχις „looper, dienaar"
en beteekent dus de „(kleine) trippelaar". De accentuatie
van τροχίλος is analogisch naar die van dactylische vormen
als δρχ£λος, σχοινίλος enz. Zoowel voor het winterkoninkje
als voor het goudhaantje schijnt de vorm όρχίλος te dienen,
die een -ιλο-afleiding is van *ορχις „looper" en bij έρχομαι
„gaan" hoort. De beteekenis is volkomen gelijk aan die
van τροχίλος. Voor de beide laatste namen zie Robert, Oi
seaux, 128.
Er resten nu nog twee namen, die geheel onverklaard zijn.
De eene is dialectisch: τρίκκος- ορνιθάριον, δ και βασιλεύς
υπό 'Ηλείων Hesych. De andere is κόρθιλος' бр ц, δν τίνες
βασιλίσκον Hesych. De accentuatie van κόρθιλος is analogisch,
daar we een paroxytonon zouden verwachten.
9.

KWIKSTAART

De hier vermelde namen duiden alle het geslacht der
Motacillidae aan: πάντες δ' οδτοι το ουραϊον κινοϋσιν, doch de
soorten zijn niet met zekerheid te bepalen; zie de juiste
opmerkingen bij Thompson, Greek birds, 81 en 163; vgl.
ook Keller, Ant. Tierw. I I , 84; Robert, Oisaux, 126. Met het
noodige voorbehoud dus geef ik de volgende groepeering.
Gr. κίγκλος is een algemeene benaming voor den kwikstaart,
evenals σεισοπυγίς, σείουρος en βουκολίνη, σχοινίλος is de zwartkopkwikstaart, Motacilla melanocephala, πύγαργος en κίλ
λουρος duiden den witten kwikstaart, Motacilla alba, aan,
terwijl voor den gelen kwikstaart, Motacilla boarula, de
algemeene benaming κίγκλος schijnt te zijn gebruikt. Van
deze namen komen hier slechts σχοινίλος en κίλλουρος ter
sprake. Gr. σχοινίλος is een -ιλο-afleiding van σχοϊνος „bies.
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rietrijke plaats". Daarnaast heeft een -ικο-afleiding bestaan,
die bij Hesychius als σχοΐνικος wordt opgegeven. Door conta
minatie ontstond σχοινίκλος. Gr. σχοινίλος beteekent „rietvogel". De naam κίλλουρος wordt veelal, in navolging van
Schrader, B. B. 15, 127; R. L. a II, 396, opgevat als een com
positum van ουρά „ s t a a r t " en *κιλλα, dat verwant is met
κίω, κινέω: vgl. орг. kylo, lit. kyU, lett. zèlawa „kwikstaart".
Gr. *κιλλ<χ zou dan een -ta-afleiding zijn van een adjectief
*κιλος. Het element -ούρο- is later analogisch toegevoegd
aan een woord, dat zelf al „kwikstaart" beteekende. Echter
ligt het naar mijn meening meer voor de hand in κίλλουρος
een compositum te zien van κίλλος „grijs" en -ούρο- :ούρά
„staart", in den trant van φοινίκουρος, πυρρούλας (gedissimileerd uit *πυρρουριχς), λεύκουρος, μάλουρος; vgl. πύγαργος, let
terlijk „wit-staart", als naam voor den witten kwikstaart
en eenige andere dieren; κίλλουρος is „grijs-staart".
10. B O O M K R U I P E R T J E
Het boomkruipertje, Certhia familiaris, draagt de namen
κνιπολόγος en κέρθιος. De identificeering is niet geheel zeker
en κνιπολόγος kan ook een naam zijn voor een soort specht.
Het woord is een compositum van κνίψ, benaming voor een
onder de boomschors levend insect, en *λογο- :λέγω „ver
zamelen"; κνιπολόγος is dus „insectenzoeker". In beide
gevallen, zoowel voor boomkruipertje als voor specht, past
de naam uitmuntend. De naam κέρθιος is onverklaard. Hij
kan met κόρκιλος, een naam voor het winterkoninkje of
goudhaantje, in verband gebracht worden.
11. MEREL
De merel, Turdus meruia, heet κόσσυφος, att. κόττυφος,
en κόψιχος. Hiermee zijn verwant russ. ksl. kosu en buig.
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kos „merel"; zie Bezzenberger en Fick, В. В. 6, 237; Pedersen, I. F. 5, 58; Bemeker 585; Robert, Oiseaux, 22. In de
M. S. L. 18, 171, gaat Meillet uit van een klanknabootsenden
wortel *k1op, vertegenwoordigd door oi. çdbdas „klank,
stem", oslav. sop? „ik speel op de fluit", sopici „fluitspeler".
In het slav. kosu, ontstaan uit *k1opso, kan de gutturaal
door invloed van de volgende s bewaard gebleven zijn. Ook
zonder den invloed van de volgende s is het bewaard blijven
van den gutturaal aannemelijk, daar onomatopeeën keer op
keer buiten de doorwerking der klankwetten blijven. Gr.
κόσσυφος is dan gedissimileerd uit *κοψοφος, waarin -<pohet bekende diemaamsuffix is. De vorm met het deminutiefsuffix -ιχο- heeft de ψ bewaard in κόψιχος. Nog een naam geeft
Hesychius op, nl. τοΰτις- ó κόσσυφος. Dit woord is een onoma
topee en behoort tot de groep van de reeds besproken vogelnamen: gr. τυτώ, lit. tutiys „hop", en, met een ander vocalis
me, gr. ταύτασος.
12. MUSCH
De gewone naam voor de musch is ó, ή στροϋθος. Hesychius
heeft daarvoor een glosse στροϋς. De voorstelling van Fick,
K. Z. 42, 291, die door Robert, Oiseaux, 29, gevolgd wordt,
als zou στροΰς een ouderen, athematischen vorm *στρουθ-ς
vertegenwoordigen, lijkt mij onaannemelijk. Gr. στροϋς kan
m.i. niets anders zijn dan een simpele „Kurzname".
Een tot nu toe niet verklaarde naam voor de musch is
κιλίας· στρουθος ίρσψ Hesych. Voor mij is κιλίας een van
de talrijke -ιας-afleidingen (vgl. σπιζίας, ξιφίας, οφθαλμίας,
πυρρίας, κυκνίας) van een adj. *κιλος, dat een -lo- formatie
is van den wortel van κίω „gaan", κινέω „in beweging zet
t e n " , κίν8αξ· ευκίνητος Hesych. Hetzelfde *kilo- ligt ten
grondslag aan de Baltische namen voor den kwikstaart:
орг. kylo, lit. fylé, en, met een secundair suffix, lett. zêlawa.
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Wij hebben reeds gezien, dat Schrader, B. B. 15, 127, dit ook
in gr. κίλλουρος „kwikstaart" zocht, dat ik echter liever als
„grijs-staart" opvat. M.i. is κιλίας dus de „beweeglijke", de
„trippelaar", of ook de „heen en weer vliegende", in seman
tisch opzicht te vergelijken met ορχίλος, τροχίλος 1 ).
13. RAAF EN KRAAI
Zooals in de meeste idg. talen, draagt ook in het Grieksch
de raaf, Corvus corax, een naam, die klanknabootsend is:
κόραξ. Dit woord is ontstaan uit *kor-Ti-k-, een formatie met
A-suffix van een vorm *kor-n-, dien we eveneens aantreffen
in lat. cor-n-ix „kraai", umbr. curnaco, ace, en in den bij
Hesychius vermelden vogelnaam κόραφος <*kor-n-bho; zie
Brugmann, Grundr. II a , 1, 494. De wortel van deze woorden
is de reeds bij de namen voor uil en specht ter sprake geko
men klanknabootsing *ker, *kor, waarop talrijke idg. dier
namen, vooral natuurlijk vogelnamen, teruggaan. In het
bizonder geldt dit voor de namen van de familie der Corvidae. De Germaansche naam, vertegenwoordigd door on.
hrafn, ohd. raban, ndl. raaf (zie Franck-van Wijk 529 en
533), wijst op een dissyllabischen wortelvorm met een
labiaal.
Daarentegen wijst lat. corvus „raaf" op een wortelvorm
met M-diftong, evenals ier. cru <*krouos „raaf". En dezen
vinden we weer met een A-uitbreiding in russ. dial, kruku,
po. kruk, en ook in lett. kraûklis „raaf"; met beteekenisverschuiving in lit. krauktys „kraai". Een oslav. naam
voor de kraai is vranu „de zwarte", een on. synoniem
^ Van het genoemde ·κιλος zou ik ook willen u i t g a a n voor de op
heldering v a n de Hesychinsglosse κιλάριος' 6 ήλιος en κιλάριος o p v a t t e n
als „ d e beweeglijke", die iederen dag verschijnt en verdwijnt. Ver
gelijk hiervoor in semantisch opzicht de on. omschrijving voor de
m a a n in skynder, d a t „ d e ijlende" wil zeggen.
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voor hrafn is krâkr, dat teruggaat op een klanknabootsenden wortel *g(e)rê, *g(e)rä. Ook de beide buig. ravennamen
krókon en kurkavec komen van den W. *ker. Van dezen wortel *ker, *kor komen ook de volgende twee namen van de
kraai: κορώνη, zoowel zwarte kraai, Corvus corone, als bonte
kraai, Corvus comix, en κεραίς. Gr. κορώνη wijst op een dissyllabischen wortelvorm *korö, dien we ook aantreffen in
de volgende woorden voor „krassen": κρώζω <*krôg-iô, lat.
crocio, met nultrap in Gr. κράζω <*kr9g-j.ö. Hirt, Idg. Vokalismus, 63 en 72, beschouwt κορώνη en lat. corvus als ablautsvormen van een wortel met lange м-diftong: *koröu-.
De naam κεραΐς* κορώνη Hesych., die nog voorkomt bij
Lyc. 1317, is ontstaan uit *κεραΡις en wijst op een oorspr.
lange diftong *keräu-·. oi. kroças „kreet, geschreeuw", krócati
„hij krijscht". Over het type met lange ^«-diftongen zie
Hirt, Idg. Vokalismus, 71.
Eveneens van onomatopoetischen oorsprong is κοκκόαξ"
κορώνη Hesych. Het hierin voorkomende element vinden we
ook in het reeds besproken woord κοκκοβάρη" γλαϋξ Hesych.
In dezen vorm vinden we het elders niet, maar het moet
met gelijksoortige elementen als in lat. coco coco, oslav. kokotu „ h a a n " ; lat. cucurru; gr. κακκάβη, κακκαβίς „patrijs";
κικκάβη „uil", κίκκος „ h a a n " ; κόκκυξ „koekoek"; oi. käkas
„kraai", käkälas „raaf" ; gr. κώκαλον είδος άλεκτρυόνος Hesych. ;
καυκαλίας, naam van een vogel, tot een omvangrijke groep
van gelijkwaardige klanknabootsingen worden herleid. De
ouderdom van dergelijke onomatopeeën is dikwijls niet vast
te stellen, daar woorden van deze soort telkens opnieuw
kunnen ontstaan. Eén naam voor „raaf" en drie voor „kraai"
waren dus onomatopoetisch. Een tweeden naam voor
„raaf" heeft Hesychius bewaard: γοινέες (γ = F) - κόρακες.
Dit woord kan met οίνος „wijn" gecombineerd worden,
waarvan ook οΐνάς „eend" een afleiding zijn zou. Een variant
is οίνίαξ bij Hesychius. Aanleiding tot dezen kleumaamwas
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de purperen glans van de (blauw)zwarte vogels; vgl. Ro
bert, Oiseaux, 60.
14. ROEK
De roek, Corvus frugilegus, wordt aangeduid met den
gewonen naam voor „kraai", κορώνη. Een andere naam voor
dezen vogel is vermoedelijk σπερμολόγος bij Aristoph. Aves
578. Hesychius geeft : σπερμολόγος· φλύαρος, καΐ ó τα σπέρματα
συλλέγων. και κολοιώδες ζώον. Het woord is een compositum
van denzelfden aard als κνιπολόγος en beteekent „graan
verzamelend, pikkend". Als adj. komt het bij Plutarchus
en Athenaeus voor, gesubstantiveerd wordt het bij Aristoph.
Aves 232, gebruikt in den algemeenen zin van vogels, die
op het land zaad pikken.
15. KAUW
De algemeene naam voor de kauw, Corvus monedula, is
κολοιός. Dit woord kan teruggaan op *κολοΡ-ιο-, vgl. κολοιήφωνή Hesych., <*κολοΕ-ια. Wanneer κολωός „gekraai, gekijf,
rumoer" niet een afleiding is van κολοιός (vgl. Hesych.:
ή μεταφορά άπό του ζώου), moet ook dit woord tot denzelfden
wortel, die in zijn eenvoudigsten vorm *kel luidt en de beteekenis van „roepen" heeft, worden herleid; vgl. verder oi.
kalavïnkas „musch", kalävikas „haan", kalakalas „rumoer";
Boisacq 485 twijfelt zonder zijn bezwaren op te geven. Zie
nog Bezzenberger, B. B. 27, 169; Fick, K. Z. 41, 200 en
Muller, Gr. Wb* 434. Aristot. H. A. 6176, zegt, dat er drie
soorten van κολοιοί zijn: κορακίας, λύκος, βωμολόχος. Deze
soorten zijn evenwel niet met zekerheid vast te stellen. De
eerste naam is een -ιας-afleidmg van κόραξ „raaf", beteekent
„raafachtige" en slaat op den Pyrrhocorax alpinus, mis
schien ook op den Fregilus graculus. In plaats van λύκος
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heeft Hesychius λύκιος. Dit is een overdracht van den naam
voor „wolf" van wege de diefachtigheid van den vogel. De
derde soort heet βωμολόχος: een voor de kauw gespeciali
seerde substantiveering van het adj. βωμολόχος bij Pherecydes, fr. 141; Aristoph. Eq. 1194, Nub. 910. Dit adj. beteekent „platgrappig" 1 ) . De kauw werd, evenals tegenwoor
dig, graag gekortwiekt en als speelkameraadje voor kinde
ren gebezigd. Men kan zijn naam vrijwel weergeven met
„grapjas".
16. MEERKOL
Het Grieksch heeft voor den meerkol of vlaamsche gaai,
Gamilus glandarius, drie namen, die betrekking hebben op
zijn geschreeuw. Aristoteles zegt, H. A. 615è: „φωνάς μεταβάλ
λει πλείστας. (καθ' έκάστην γαρ ώς ειπείν ήμέραν Αλλην άφίησι)."
De gebruikelijke naam is κίσσα, att. κίττα. Dit is ontstaan
uit *κικνα: oi. kikidïvià „meerkol", ohd. hehara, nhd. häher;
ags. higora „ekster"; zie Osthoff, P. Br. В. 13, 415. De groep
berust op een onomatopee „kik". Dit onomatopoetische
karakter heeft de klankwettige doorwerking in oi. kikidîvîs
verhinderd. De meerkol is een van de weinige vogels, welke
een naam dragen, dien we met zekerheid aan het Oerindogermaansch kunnen toekennen. Gr. βάσκιλλος· κίσσα Hesych. is een
afleiding van βάσκω, met suffix -ιλλος, geminatie van -ιλος;
vgl. βάσκειν λέγειν, κακολογεΐν Hesych. Gr. βάσκιλλος beteekent derhalve de „babbelzieke, snaterende". De derde
naam, κράγγων, die eveneens bij Hesychius voorkomt, is
een afleiding van een genasaleerden vorm *κραγγ-, die als
*kr9g- met κράζω< *kr9g-iô, κρώζω <*krög-}ö „krassen",
κάραγος" ó τραχύς ψόφος, <*ker3go- gecombineerd kan wor
den. Den wortel *ker, *kor hebben we reeds herhaaldelijk,
bij de Corvidae en andere vogelsoorten, aangetroffen.
') Als substantiveering komt βωμολόχος ook bij Lucianus, Mere.
Cond. 24, in de beteekenis van „gespuis" voor.
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17. R E I G E R
Voor de verschillende reigersoorten heeft het Grieksch
meerdere benamingen, maar ook hier is niet iedere identifi
catie zeker. Van de namen, die ter sprake komen, is ερωδιός
de algemeene naam, duidt πύγαργος den blauwen reiger,
Ardea cinerea aan, en αστερίας, δούλος en δκνος waarschijnlijk
den roerdomp, Botaurus stellaris; in ieder geval benoemen
de drie laatste een bepaalde soort reigers. Zie Keiler, Ani.
Tierw. II, 202; Thompson, Greek birds, passim; Robert,
Oiseaux, 38. Het woord αστερίας beteekent „met sterren be
zaaid" en wordt nog van een anderen vogel gezegd, waar
schijnlijk een havik, en van een der talrijke haaien, misschien
Mustelus vulgaris. Deze zelfde vogel heet δούλος, omdat hij
erg traag in zijn loopen en bewegingen is, een eigenaardig
heid, die aan alle reigersoorten, maar in het bizonder aan
den roerdomp eigen is. Op deze luiheid wijst ook de naam
δκνος „traagheid". Dit type van naamgeving ontmoetten
we reeds bij de namen voor uilen, waar ύβρίς de overdracht
van een abstractum op een vogel is. Hetzelfde geldt voor
βρένθος. Met dit gegeven kan, naar mij toeschijnt, ook een
andere naam worden opgehelderd. Voor άραμος- ερωδιός
Hesych. is tot nu toe geen verklaring gegeven. Dit woord
meen ik in verband te mogen brengen met άραμέν μένειν.
ήσυχάζειν; = άράμενοα Hesych. en tot een grondvorm *егя-тоte mogen herleiden, waarop eveneens het cymr. adjectivum
araf „rustig, t r a a g " berust; zie Persson, Beitr. 667; vgl. ook
av. armaë-sad „rustig neerzittend", dat een *егя-то- kan ver
tegenwoordigen. Een adj. *άραμος met de beteekenis „traag,
langzaam" werd dus voor den reiger gespecialiseerd, die
hiermee, evenals met δούλος en δκνος, naar zijn trage bewegin
gen werd benoemd. Op dezelfde wijze kan misschien ook de
meest gebruikte en algemeene naam ερωδιός verklaard wor
den. Naast den vorm ερωδιός komen bij Hesychius nog
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¿ωδιός en έρωγάς voor. Door Cnitius' 345; BezzenbergerFick, B. B. 6, 235; Fick I«, 355 en III*, 19; Walde 8 57;
Boisacq 287; Schrader, R. LA II, 502; Muller, Gr. Wb3. 319;
Walde-Pokorny I, 146, worden met Gr. ερωδιός vergeleken
lat. ardea „reiger", on. aria, soort eend, ertla „kwikstaart",
nzw. drta, waaraan Solmsen, Untersuch. 75, nog het serbokr.
róda „ooievaar" toevoegde. Robert, Oiseaux, 38, staat vrijwel afwijzend tegenover deze combinatie en bij EmoutMeillet, Dictionn. 66, wordt voor ardea niet eens meer van
een etymologie gewaagd. Inderdaad wijken de vormen onderling in belangrijke mate af; het Grieksch alleen heeft al
meerdere vormen. Gr. ερωδιός zou een vervorming kunnen
zijn naar woorden op -ίδιος; zie Solmsen, Untersuch. 75.
Een vorm ρωδιός, bij Hesychius e.a., staat naast άρωδιός in
latere teksten. Daarbij komt nog έρωγάς. Charpentier, Κ. Ζ.
40, 434, meende in -δ- in ερωδιός een suffix te moeten zien,
en zoo zou -γ- in έρωγάς eveneens kunnen worden opgevat;
vgl. Walde-Pokorny I, 147. Dit is inderdaad mogelijk. De
aldus verkregen vorm *έρω- moet dan vergeleken worden
met έρωή „rust" <*έρω-Ρα. De wortel hiervan, waarop ook
de boven behandelde woorden άραμέν, άράμεναι, άραμος
teruggaan, is *{e)rê „rusten". Met -uà zijn van dezen wortel
ook nog elders eenige woorden gevormd, die „rust" beteekenen; zoo gaat bv. ohd. räwa terug op *rêua, terwijl ohd.
ruowa, on. rö, ags. row hetzelfde o-vocalisme vertoonen als
gr. έρωή. Van den vorm met -o- is met een suffix -d- een
adjectivum gevormd, waarvan ερωδιός weer een afleiding is.
Of ten slotte de vorm ρωδιός oorspronkelijker is dan ερωδιός
en met nultrap van de eerste wortelsyllabe een oud *rö-doweergeeft, zoodat ερωδιός, evenals άρωδιός, een jonge pro
these zou vertoonen, is bezwaarlijk uit te maken. Anders
zou men voor ερωδιός een wortelvorm *erö moeten aannemen, evenals voor έρωή *erô-u Gr. α.έρωγάς is in dit geval
een -άς-formatie van een adj. *έρωγος; voor het suffix -g-
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en -d- zie Brugmann, К. V. Gr. 331 ; Grundr. I P , 1, 508; 513.
Gr. ερωδιός zou dan dezelfde beteekenis hebben als άραμος,
d.w.z. de „rustige, trage". Het vocalisme van de boven
genoemde vogelnamen, lat. ardea, on. arta enz. is verre van
duidelijk. De anlaut van on. arta, soort eend, kan analogisch
zijn naar art „arend"(??), lat. ardea kan een *егэа vertegen
woordigen, met syncope van 9 evenals in arduus „steil";
het serbokr. róda „ooievaar" kan N + N van *(e)rë zijn en
dus ontstaan uit *r9-dâ. Juist bij diemamen heeft het woordbegin dikwijls een verandering ondergaan, waarvoor geen
behoorlijke verklaring kan worden gegeven, bv. oslav. agnç.
De blauwe reiger heet πύγαργος, dat letterlijk „witstaart"
beteekent; men vergelijke κίλλουρος „grijsstaart", φοινίκουρος
„roodstaart" en dergelijke. De naam πύγαργος dient bij
Aristoteles ook voor den witten kwikstaart, Motacilla alba,
en eveneens voor een arend. Een andere benaming voor den
blauwen reiger is ερωδιός ó λευκός, terwijl het compositum
λευκορώδιος den lepelaar, Platalea leucorodea, aanduidt.
De twee nog overblijvende Grieksche namen zijn onomato
poetisch. Gr. φώυξ, ook φώυξ, bevat eenzelfde element
*bhöu „blazen, een snuivend geluid maken" als we reeds bij
φώκη „zeehond" zagen en dat ook voorkomt in φώτιγξ, soort
fluit, φω[ς „blaar" en met den nultrap *bh9u in φαυσιγξ
„blaar"; zie Walde-Pokomy II, 114; 79. De naam κερκιθαλίς·
ερωδιός Hesych. is een afleiding van den W. *ker, dien we
in κόραξ, κορώνη aantroffen, en wel in den geredupliceerden
vorm *kerk-, evenals κέρκαξ' Ιέραξ; κερκάς" κρέξ το ¿ρνεον;
κέρκνος, κερκίς, κέρκος, alle vogelnamen bij Hesychius; орг.
kerko „duiker, fuut", mier. ceree „kip", nperz. kark „hoen";
met o-vocalisme in κορκόρας· βρνις. Περγαϊοι, ier. corr „kraan
vogel". Het tweede deel van κερκιθαλίς is niet helder. Het
Latijn heeft dit woord overgenomen en naar ficêdula, monëdula, vervormd tot querquëdula, waarbij ook de beteekenis
veranderde en het woord de benaming werd voor de kleinste
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eendensoort, den taling; zie Walde 2 633; Emout-Meillet,
Dictionn. 800. Ook in de overige idg. talen zien we benamin
gen naar het geschreeuw van den vogel. Bij denzelfden W.
*ker, als in κερκιθαλίς, hooren de Keltische namen: obret.
corcid, nbret. kerc'heiz „reiger". Het lit. gérSé „reiger" gaat
terug op den W. *ger „schreeuwen" in oi. jarate „klinkt,
schreeuwt", evenals lit. garnis <*gor-n-, benaming zoowel
voor „reiger" als „ooievaar", lett. gärns „reiger"; zie Solmsen, Beitr. I, 120; Schrader, R. L. 2 II, 502. Het arm. aragil
„reiger" zou op den W. *kerk in κερκιθαλίς kunnen teruggaan;
zie Pedersen, K. Z. 39, 343, die herkomst uit *krak- ver
onderstelde. De vocaal biedt echter moeilijkheden; in ieder
geval zou de vorm een reductie moeten zijn van *krek in gr.
κρέξ „kwartelkoning" of nultrap van *krök in lat. crocio
„krassen"; vgl. nog Lidén, Arm. Stud. 23.
18. KWARTELKONING
Voor den kwartelkoning, Rallus crex, zijn κρέξ en ορτυγομήτρα in gebruik geweest. Een synoniem geeft de Hesychiusglosse κερκάς' κρέξ το бр ео . Gr. κρέξ en κερκάς komen
van den W. *ker. De gebroken reduplicatie *kerk, waarop
κερκάς wijst, troffen we reeds aan in κερκιθαλίς „reiger";
verder κέρκαξ- ίέραξ Hesych., орг. forko „duiker, fuut",
mier. ceree „kip". De vorm *krek is niet erg frekwent en tot
Grieksch en Oudindisch beperkt: naast κρέξ verschijnt hij
nog in κρέκελος" θρήνος Hesych., oi. kraksamänas „krakend,
knarsend", krakacas „zaag", en in den vogelnaam krakaras,
waarnaast weer krkaras, soort patrijs, staat. Den naam
όρτυγομήτρα heeft deze vogel te danken, niet aan zijn ge
lijkenis met een kwartel of aan het feit, dat hij een δρτυξ
υπερμεγέθης (Hesych.) is, maar aan de omstandigheid, dat hij
regelmatig de kwartels begeleidt en als het ware als h u n
moeder werd beschouwd; vgl. Aristot. H. A. 5976. Het
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Armeensch heeft voor „kwartelkoning" loramarg, waarvan
het eerste deel lor „kwartel" beteekent en het tweede deel
onbekend is; zie Hübschmann, Arm. Gr. 237.
19. EEND
Het Indogermaansch bezat een naam voor de eend, welke,
met dien van de gans, in de meeste afgeleide talen bewaard is, nl. :
oi. ¿Uiè <*епэіі-; de vroeger wel eens gemaakte combinatie
met gr. ώτίς, naam voor een soort trapgans, is onjuist, omdat
ώτίς duidelijk een jonge formatie is;
in het Iraansch en Armeensch ontbreekt de naam; nper.
bat en arm. bad zijn ontleend aanhetSemietisch; vgl. Hübschmann, Arm. Gr. 114;
het Baltisch heeft орг. antis en lit. antis <*апэіі-;
voor het Oudslavisch kan een *çty gereconstrueerd worden :
oruss. utovi, russ. ùtva, serbokr. ütva, <*апэі-, zooals uit het
accent blijkt; zie Trautmann, Wb. 10;
het Albaansch bezit een ander woord voor eend in lote;
zie daarover Jokl, Untersuchungen, 310;
de Germaansche woorden, ohd. anut, enit, os. anad, ags.
ened, on. pnd, ndl. eend, wijzen op *апэі(і)-·, zie Franck-van
Wijk 148;
in het Keltisch is het woord verdwenen. Hier werd de eend
de vogel bij uitstek, waarvoor de algemeene naam voor
„vogel", correspondeerend met lat. avis, gespecialiseerd
werd: ocorn. hoet, breton, honad „eend"; vgl. Pedersen,
Kelt. Gr. I, 55;
in het lat. anas, gen. -atis en -itis, <*апэІ-, bleef э behouden
door den assimileerenden invloed van de beginlettergreep ;
zie Sommer, Handbuch, 53, 107, 136;
eindelijk gr. νήσσα, att. νηττα, boeot. νασσα, <*νϊτ-ι<χ =
*ln9t-. De grondbeteekenis van dezen idg. naam is niet te
achterhalen. Het meest waarschijnüjk is, dat we, zooals
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Winteler, Naturlaute, 20, meent, met een klanknabootsing
te doen hebben. Zie verder voor de stamvorming en de
verwantschap van de groep J . Schmidt, Κ. Ζ. 23, 268; Ro
bert, Oiseaux, 23; Hirt, Idg. Vokalismus, 117 en 119; Ernout-Meillet, Dictionn. 46; Walde-Pokomy I, 60.
Een benaming voor een soort wilde eend is, bij Dionysius,
de Avibus 3, 23, κεγχρίτης. Deze vorm behoort bij de groep
κεγχρίς, κεγχρηίς, κερχνήις, κέρχνη, die een soort havik aan
duidt. Boisacq, 443 noot, brengt de woorden met κέρχνος
„droogte" in verband, dat als *κερκ-σνος tot den wortel
*ker in κόραξ kan worden teruggevoerd; zie ook WaldePokomy I, 413. Wellicht kan van deze woorden echter een
betere verklaring gegeven worden, en wel als volgt. De
vorm κεγχρίτης is een -ιτης- afleiding van *κεγχρος; dit woord
is met dissimilatie van ρ ontstaan uit *κερχρος <*χερχρος,
een reduplicatievorm van den W. *gher, die een schurend of
ratelend geluid aanduidt; *χερχρος dekt zich nagenoeg geheel
met oi. ghargharas „ratelend, gorgelend", als subst. „geratel,
lawaai". Een soortgelijk element, doch met ander voca
lisme, vinden we in het lat. hirrio; zie Walde 2 367; oi. ghurghurï {., een krekel, Uhlenbeck, Ai. Wb. 85; ndl. gieren,
Franck-van Wijk 198; russ. kerkslav. gurkati
„kirren",
Bemeker 370. Het gr. woord *χερχρος> *κερχρος> *κεγχρος
beteekende dus ongeveer „krassend, ratelend, snaterend".
In de vormen met een nasaalsuffix, als κέρχνη, bleef de ρ
natuurlijk behouden.
Een andere, niet heldere naam komt voor in drie over
leveringen : βοσκάς Aristot. ; βασκάς Aristoph. ; φασκάς Athen.
De juiste opvatting zal wel die zijn, welke ontleening uit
het Alarodisch aanvaardt. Dit doet Huber, De lingua enz. 16,
maar zonder het te staven. Het Albaansch heeft een naam
voor „gans", die paU luidt, en de Zuid-slavische talen hebben
vormen met een A-suffix, bv. buig. patka „eend". De her
komst van dit woord is niet bekend — het gaat in geen geval

127
met nperz. bat, arm. bad op een Semietisch origineel terug,
zooals Schrader, R. L.' I, 247, beweert —, maar, omdat
gelijkluidende benamingen ook in het Romaansch voor
komen, kan het behoord hebben tot een taal, die in het Al
pengebied gesproken werd, evenals alb. mes „veulen" en
l'ope „koe". Op een dergelijke basis kunnen ook de genoem
de Grieksche woorden berusten en wellicht met β- en φ- op
verschillende wijze een aan de Grieken onbekende media
aspirata bh weergeven. In hoeverre volksetymologie met
betrekking tot βόσκω „voeden", βάσκω „spreken, snate
ren" en φάσκω „zeggen" een rol gespeeld heeft, is moeilijk
te zegggen, maar door de parallelle van de woorden : βόσκω—
βοσκάς, βάσκω—βασκάς, φάσκω—φασκάς, wordt dit ver
moeden zeker gewettigd.
Ten slotte hebben we een kleumaam in γλαυκίον, een soort
eend (zie Thompsen, Greek birds, 44; Robert, Oiseaux, 77;
Keller, Ant. Tierw. II, 234), die volgens een notitie van
Alexander van Myndus bij Athen. 9, 395c, dit dankt aan de
kleur van de oogen: το Se λεγόμενον γλαυκίον δια τήν των
ομμάτων χρόαν μικρφ Ελαττόν έστι νηττης.
20. GANS
De gans, Anser anser, had reeds in het Oerindogermaansch
een specifieke benaming; daarvoor pleiten:
oi. hamsds „gans", ook voor andere vogels gebruikt;
орг. sansy, lit. zqsìs, lett. zùoss;
het oerslav. *ZQSÌ is onder invloed van Germaansche woorden tot *gçsï vervormd: russ. kerkslav. gusï; zie Trautmann,
Wb. 365; Meület, M. S. L. 13, 243;
ohd. gans, ags. gös, on. gás „gans". Een jongere formatie,
met het ook in andere diemamen voorkomende suffix -d-,
namelijk *g1han-d-, hebben we in enkele Germaansche talen,
bv. ohd. ganazzo „ganzerik", mndl. ghent, ndl. gent; zie
Franck-van Wijk 174; Walde-Pokomy I, 536;
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het oier. gêiss heeft een beteekenisverandering ondergaan
tot „zwaan";
lat. anser <*hanser „gans"; zie Sommer, Handbuch, 193;
Walde* 46;
ten slotte gr. χήν, ó en ή, dor. χάν; χήν naar de casus obli
qui; gen. χηνός <*χανσ-ός.
Oorspronkelijk is het idg. *glhans- klanknabootsend ; zie
Hauschild, Ζ. f. Deutsche Wortforschung, 9, 159 w . ; Winteler, Naturlaute, 24; Boisacq 1058; Robert, Oiseaux, 31.
Een aantal andere namen voor de gans is eveneens van
onomatopoetischen aard, maar gaat terug op een velaar:
idg. *gha, *ghe. De vormen zijn meestal geredupliceerd en
ongetwijfeld van niet al te hoogen ouderdom: lit. gagonas
„ganzerik", lett. gägars „gans"; zie Trautmann, Wb. 74;
oier. gëd, breton, goaz „gans" <*gig-dä, Fick II, 109; WaldePokomy I, 526; vgl. ook voor andere Keltische namen
Pedersen, Kelt. Gr. I, 101, II, 57; nhd. Gägag en dergelijke;
zie verder het geciteerde artikel van Hauschild.
Het arm. sag „gans" is door Lidén, Arm. Stud. 80 en Archiv f. Slav. Philol., 28, 36, op scherpzinnige wijze als ^ a j t a
verklaard en geïdentificeerd met russ. kerkslav. sova, öech.
sova „uil". Ook deze naam sluit semantisch bij de vorige aan,
want hij is gevormd van een W. *Л1а{» met palatale gutturaal,
naast de meer frekwente velaar *kau ; deze wortel beteekent
„krijschen, schreeuwen"; op *A1a¡i wijst ook nog het lit.
èaukiù „schreeuwen".
Een speicale soort trapgans, en wel Otis tarda, is de ώτίς.
De naam is een -ίς-afleiding van οδς „oor", gen. ώτός. Een
soortgelijken naam zagen we voor een uil, Asio otus, nl.
ώτός. Beiden danken hun naam aan hun oorpluimpjes.
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21. ZWAAN
De Grieksche naam voor den zwaan, Cygnus cygnus, is
κύκνος. Volgens Wood, Am. Joum. Philol. 21, 179, gevolgd
door Boisacq 532 en Walde-Pokomy Ι, 37Θ, dankt de vogel
dezen naam aan zijn glanzend-wit veerenkleed. Wood ver
gelijkt oi. cacati „hij glanst" en çukras, çuklds „helder, licht,
wit". Gr. κύκνος vertegenwoordigt dan den nultrap van idg.
*k1euk. Met evenveel recht kan deze naam echter als „schreeu
wer, zanger" worden opgevat, zooals bv. Muller, Gr. Wb.9
452, dit doet. Andere, stellig onjuiste, interpretaties bij Boi
sacq 1.1. Een kleumaam bezitten ook het Germaansch en het
Slavisch: ohd. albiz, ags. ielfetu; on. elptr; russ. hbedi.Zech.
labud', oerslav. *olb-, verwant met lat. albus „wit".
Talrijker zijn de namen van onomatopoetischen aard.
Allereerst hebben we het lat. olor <*dör-, vgl. Walde-Pokomy I, 155, dat door het Grieksche leenwoord cygnus verdrongen is; verder mier. e/a „zwaan", met idg. -k- cymr.
alarch „zwaan" (met idg. -g- on. alka „pingoein"), die teruggaan op een onomatopee *el, *ol; zie bv. Lidén, Arm. Stud.
82; Falk-Torp, sv. alke. Ohd. swan, os. swan, on. svanr en
ndl. zwaan beteekenen „zanger, schreeuwer" en zijn verwant
met lat. sono „klinken", oi. stanati „hij klinkt". De Baltische
namen, opr. gulbis, lit. gulbis, lett. gùlbis, hangen met ags.
gielpan „pralen", os. galpón „schreeuwen" samen; zie Berneker 322; Schrader, R. L.» II, 358; Trautmann, Wb. 101;
Walde-Pokomy I, 628. Het arm. karap, dat Hübschmann,
Arm. Gr. 458, weifelend met de zoo juist opgesomde Baltische vormen vergeleek, blijft onverklaard. Het kan in geen
geval *ger9b- zijn en op den W. *ігега teruggevoerd worden,
zooals Walde-Pokomy I, 686, doen, daar з in het Armeensch
in een middenlettergreep verdwijnt; zie Meillet, Dialectes
indoeuropéens, 63 en 65. Ook het Grieksch bezit in de verwaarloosde Hesychiusglosse κύδνος· κύκνος een naam, die
9
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naar het geluid gegeven is. M.i. hangt κύδνος samen met
κϋδος of κύδος' λοιδορία, κακολογία Hesych., κυδάζω „schim
pen", oi. kutsä i. „beschimping", oslav. kuditi „beschimpen",
dial, noorw. huta „schreeuwen"; zie verder Boisacq 529,
waar nog andere Grieksche vormen vermeld zijn. De idg.
wortel van deze woorden is *keud. Gr. κύδνος is een -noformatie met nultrap van de wortelsyllabe en beteekent
„schreeuwer, krijscher". Ook κυδάνα' τήν γλαϋκα Hesych. kan
m.i. op dezen W. *keud berusten.
22. MEEUW
Reeds bij Homerus komen twee namen voor de meeuw voor,
λάρος en κήξ, die beide onomatopoetisch zijn. Voor de
moeilijke identificatie van de meeuwensoorten zie men,
behalve Thompson, Greek birds onder de betreffende woor
den, vooral Keiler, Ant. Tierw. I I , 242. Met name is de
beteekenis van κήξ moeilijk te bepalen. Behalve als meeuw
heeft men het woord ook als naam voor de fuut en voor de
zeezwaluw opgevat. Gr. ó λάρος, waarnaast een enkele keer
ή λαρίς voorkomt, is een algemeene naam voor de meeuw. Het
woord gaat terug op *h-ro- en is een afleiding van den W.
*lá, waarnaast een parallele W. *lë staat, vertegenwoordigd
door gr. ληρος „gebazel", λαίειν φθέγγεσθαι Hesych., <*Ь].-,
λαήμεναι' φθέγγεσθαι Hesych., <*/»-, lat. lämentum „weeklacht", alb. l'eh „blaffen", oslav. lajç „blaffen -> toe-, aanblaffen -> uitschelden", èech. laji „uitschelden", lit. lóju
„blaffen", arm. fom „weenen, huilen". Het met gr. λάρος ver
bonden arm. lor „kwartel" (zie Lidén, Arm. Stud. 49; Persson,
Beitr. 952) wijkt, daar we *lar zouden verwachten, te veel
af en kan misschien op een andere manier verklaard worden,
zooals we bij de namen voor den kwartel zullen zien.
Het woord κήξ, gen. κηκός, is gevormd van een klanknabootsend element „kek". Een vaak herhaald „kekkek"
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is de typische kreet van de kokmeeuw, Larus ridibundus.
Hesychius glosseert καύαξ met λάρος. Lycophron heeft
hiervoor den ionischen vorm καύηξ, Babrius κήυξ. Boisacq,
422 voetnoot, beweert, zich beroepend op Babrius 115, 2,
dat de καύαξ en de λάρος niet identiek zijn. Daarmee is ech
ter niet gezegd, dat de καύαξ niet de een of andere soort der
Laridae zou aanduiden. Veelal wordt de καύαξ aangezien
voor de Sula bassana. Deze woorden berusten op een reeds
eenmaal vermelde basis *kâuk: *këuk, die we eveneens vinden in de door Hesychius bewaarde vogelnamen καυκαλίας
en καυκίαλος, vgl. oi. kókas „gans", ook voor „wolf" gebruikt.
Dit is een A-uitbreiding van *kau : *kêu in gr. κωκύω „huilen,
jammeren", oi. káuti „hij schreeuwt", arm. А'мА* „gezucht",
lit. kaukiù „schreeuwen, huilen"; zie Uhlenbeck, Ai. Wb.
67; Walde-Pokomy I, 331.
De laatste Grieksche naam voor meeuw, bij Hesychius
bewaard, is κράβος. Het meest voor de hand ligt het, dunkt
mij, om dit nog niet verklaarde woord terug te brengen tot
een vorm *krtbo-: idg. W. *kreb, dien we met nasaalinfix in
gr. κρέμβαλα „castagnetten" aantreffen en die een -¿»-uitbreiding van den onomatopoetischen W. *ker is. Naast
*kreb staat *krep in lat. crepo „knarsen". De door Boisacq
514, Walde-Pokorny I, 416, verbonden Balto-slavische en
Germaansche woorden zijn eerder afleidingen van den W.
*sker „snijden"; vgl. nog Walde-Pokomy I, 582; Franck-van
Wijk 508 en 584; Trautmann, Wb. 267.
De Grieksche namen voor de meeuwen vertoonen dus alle
een onomatopoetisch karakter. Ook in de overige idg. talen
is dat bij namen voor de Laridae vaak het geval; vgl. lat.
gavia „meeuw", een „mot expressif" : Emout-Meillet, Dictionn.
394; het woord moet wel niet als oud beschouwd en met oi.
gavate „hij klinkt", oslav. govoru „lawaai" gecombineerd
worden; oslav. vyplu en vypu „meeuw", vgl. russ. vyp „roerdomp", bevatten den kreet „ü" in lett. ûpis „oehoe", ohd.
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üwila en ufo „uil"; zie Trautmann, Wb. 335. Het arm.
gafagil „meeuw" is misschien ontstaan uit *ghers-: oLghargharas „ratelend".
23. HUISHOENDERS
De huishoenders zijn eerst betrekkelijk laat in Europa
bekend geworden. Veelal neemt men aan, dat deze dieren
bekend zijn geworden in den tijd, dat de Perzen hun heerschappij in Klein-Azië vestigden. In jongeren tijd is betoogd,
dat de hoenders reeds vóór dien tijd in Griekeland ingevoerd
waren. Het feit echter, dat er op oude vazen hanen voorkomen, dwingt ons niet een vroegere bekendheid aan te
nemen. Deze afbeeldingen kunnen immers onder Oosterschen
invloed ontstaan, evenals dat met afbeeldingen van tijgers
en andere, niet in Europa inheemsche, dieren het geval is.
Zie voor herkomst en invoering van de huishoenders: Orth
in Pauly-Wissowa, R. E. art. Huhn; Keller, Ant. Tierw.
II, 131 ; Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere9, 326; Kretschmer, K. Z. 33, 560; Schrader, R. L.* I, 429. Met zijn groot
aanpassingsvermogen was het hoen spoedig ingeburgerd en
is het de vogel κατ' εξοχήν geworden, waarom het dan ook
zonder meer βρνις heet l ). Naar het land van herkomst
sprak men van Περσικός ίρνις en Μηδικός 6ρνις, waarmee
naderhand ook de pauw werd aangeduid ; vgl. Aristoph. Aves
485, met de opmerking in de editie van Kock-Schroeder,
Berlin, 1927; verder ibid. vs. 707 met scholion. Hesychius
spreekt van Μήδοι άλεκτρυόνες. Het eerst wordt de haan
vermeld bij Theognis onder den meest gebruikten naam
άλεκτρυών. Hiernaast komt ook voor αλέκτωρ. Niet onaardig
is de etymologie, die Athenaeus, 9, Z74d, van het woord
geeft. De αλέκτωρ heet aldus „επειδή καΐ εκ του λέκτρου ημάς
ι
} In het Armneesch is het woord voor vogel, haw, dat beant
woord aan lat. avis, de naam voor den haan geworden.
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διεγείρει". In de Κ. Ζ. 33, 560, heeft Kretschmer in αλέκτωρ,
άλεκτρυών den bekenden Homerischen eigennaam 'Αλέκτωρ,
'Αλεκτρυών gezien, die eigenlijk „Afweerder" beteekent, vgl.
άλέξω „afweren". De overdracht van dezen naam zou heb
ben plaats gevonden van wege den strijdlustigen aard, waarin
de held en de haan met elkaar overeenkomen. Daar de haan
echter van nature niet de afweerder, maar de aanvaller is,
modificeerde Scheftelowitz, Das Stellvertretende Huhnopfer,
Giessen, 1913, 52, Kretschmers verklaring in dier voege, dat
hij αλέκτωρ opvatte als „afweerder" van de booze geesten,
die den nacht onveilig maken en die voor den dag, door
den haan aangekondigd of zelfs te voorschijn geroepen, op
de vlucht gaan; zie nog Schrader, R. L. a I, 429 noot. Inder
daad heerschte in Griekenland, evenals in het Oosten en in
de Germaansche landen, het geloof in de macht van den
haan om daemonen te verdrijven; zie Orth in Pauly-Wissowa, R. E. art. Huhn. Niet alleen zijn gekraai, ook zijn blik
en afbeelding hadden apotropaeïsche kracht; zie Keiler,
Ant. Tierw. II, 141 ; Seligmann, Der böse Blick und verwandtes,
Leipzig, 1910, I, 125; Merrill in zijn editie van Lucretius ad
IV, 712; Plin. Ν. Η. 37, 144; Orth, Pauly-Wissowa,
R. E. 8, 2, kol. 2533; Jos. Schrijnen, Volkskunde Ρ , 121.
De naam voor den haan werd oorspronkelijk ook voor de
kip gebruikt, zooals uit Hesychius blijkt: άλεκτρυόνες' κοινώς
oí παλαιοί καΐ τάς θηλείας δρνεις ούτως έκάλουν; vgl. ook Aristoph. Nub. 662. Omgekeerd zijn in de moderne talen onder
den verzamelnaam „kippen" ook de hanen begrepen. Femi
nine afleidingen zijn άλεκτορίς en άλεκτρύαινα. Hierbij ver
dween natuurlijk de oorspronkelijke beteekenis, evenals bij
enkele andere feminine formaties, bv. άρνηάς, άρνηίς „schaap."
De naam ήϊκανός, alleen bij Hesychius bewaard, is samen
gesteld uit *äusi, locat. van idg. *äMsös, ion. ηώς, att. Ιως
„dageraad", en een vorm van den wortel van καναχή „geluid,
gekletter", lat. cano „zingen", oier. canitn „zingen", die ook
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den Germaanschen naam, got. hana, ohd. hano, ndl. haan,
leverde; gr. ήϊκανός is dus „die in de vroegte zingt". Hiermee
valt te vergelijken het oi. uMkalas „haan", letterlijk „die den
dageraad roept", samengesteld uit u§âs „dageraad" en een
vorm van den W. * M „roepen" in gr. καλέω. Als „zanger"
wordt hij ook in verschillende andere talen benoemd, waar
voor ik verwijs naar Schrader, R. L. a I, 430.
Het Grieksch heeft verder eenige onomatopoetische namen.
Twee hiervan, κέρκνος' ίέραξ ή άλεκτρυών en κέρκος" άλεκτρυών
Hesych., zijn afgeleid van een vorm met gebroken redupli
catie van den W. *ker. Ditzelfde *kerk- zagen we reeds in
de namen κερκάς" κρέξ το βρνεον en κερκιθαλίς „reiger". Hier
op gaan ook eenige andere namen voor „ h a a n " en „kip" terug:
nperz. kark „hoen", mier. ceree „kip". Vgl. nog oi. kfkavakus
„die krka roept". Aan den roep „kikeriki" (in moderne
talen wordt de roep meer door „kukeleku" weergegeven)
beantwoorden κικιρρός" άλεκτρυών; κικκός' άλεκτρυών en
κίκκα- άλεκτορ£ς, alle bij Hesychius. Een element *kik
vinden we nog in κικκάβη „uil" en ligt ten slotte ook ten
grondslag aan oi. kikidïvis, gr. κίσσα <*κικ-να „meerkol".
In een fragment van Sophocles heet de haan κοκκοβόας
βρνις, „de kokko roepende vogel". Een element *kök zouden
we voor κώκαλος, een soort haan bij Hesychius, kunnen aan
nemen, maar omdat Hesychius eveneens, en wel in de eerste
plaats, met παλαιός glosseert, wordt deze verklaring onzeker.
E r zijn trouwens heel wat onverklaarde hoendernamen; zoo
bv. κοτίκας- αλέκτωρ, vgl. κοττός* δρνις; κόττυλοι" κατοικίδιαι
¿ρνεις; dan κόσκικοι- οι κατοικίδιοι βρνιθες; verder σέρκος·
άλεκτρυών. και άλεκτορίδες σέλκες. Ook nog andere diernamen, waarvan de etymologie nog altijd niet gevonden is,
bevatten dit element σερ-, zooals σέρτης" γερανός. Πολυρρήνιοι;
en verder ook σεργοί' ίίλαφοι; σέρφοι' ot πτερωτοί μύρμηκες,
waarvan, niettegenstaande de voortreffelijke studie van
Güntert, Kalypso,
235, de gebruikelijke combinatie met
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ohd. twerg, on. dverg en ndl. dwerg alles behalve zeker is:
niet om redenen van semantischen, maar van phonetischen
aard; vergelijk nog σέριφος, soort sprinkhaan.
In het dialect van het om zijn hanen bekende Tanagra
heet de haan κολοίφρυξ. Bij Hesychius vindt men nog βρητός
voor een haan van één jaar. Ook hiervan is de etymologie
duister. Het is mogelijk dit βρητός met βρήσσουσι" βληχώνται.
φωνει τα πρόβατα te combineeren en beide als klanknaboot
singen te beschouwen, als wij uitgaan van een element
*βρη, naast βη- in βήκη, βήσσω enz.
24. P A T R I J S
Twee Grieksche woorden, κακκάβη en πέρδιξ, worden
steeds door „patrijs" vertaald. Volgens sommige onderzoe
kers kan daarmee evenwel niet bedoeld zijn de gewone, bij
ons zeer bekende patrijs, Perdix cinerea, daar deze in
Griekenland niet zou voorkomen. Wel komt daar de steenpatrijs voor, Caccabis saxatilis, ook Caccabis graeca ge
naamd, die zich van de Perdix cinerea alleen door iets groo
tere afmetingen onderscheidt. Volgens Aristot. Η. A. 5366
14, vgl. Athen. 9,390«, zijn er twee soorten : „oí μέν κακκαβίζουσιν, oí Se τρίζουσιν". Het eerste slaat op de κακκάβη, het
tweede op de πέρδιξ. Thompson, Greek birds, 137, wil tóch
de πέρδιξ als Perdix cinerea identificeeren, naar ik meen,
met het volste recht. Volgens Thompson is de Perdix cinerea
momenteel tot Noord-Griekenland beperkt. Ik wijs nog op
de notitie van Plin. N. H. 10, 41 ; „Perdices non transvolunt Boeotiae fines in Atticam"; vgl. Athen. 9, 390c. Gr.
πέρδιξ werd door Curtius 6 246; Brugmann, Grundr. 11*, 1,
496; Boisacq 771, vgl. addenda 1120, als een onomatopee
beschouwd, zoodat de vogel zou zijn benoemd naar het
tjoekende geluid, dat hij bij het opvliegen maakt. Op meer
gezag steunt een andere opvatting, die Charpentier, Κ. Ζ.
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47, 175, voorstond. Hij ziet in het woord πέρ8ιξ een dentale
uitbreiding van den W. *per, dien we met -ky uitgebreid in
περκνός „gevlekt, donker", oi. pfçnis „gevlekt" vinden. Een
zelfde -¿-uitbreiding treffen we aan in oi. pfdükué „slang" en
in de ontleende Grieksche woorden πάρδος, πάρδαλις „panter".
De πέρδιξ heet dus eigenlijk „de gestippelde, gespikkelde".
In het Kretensisch beantwoordt aan πέρδιξ de vorm πήριξ.
Volgens een eigenaardigheid van het dialect van Kreta is
de groep ερδ- tot ηρ- geworden, doordat de stemhebbende
dentaal in deze positie tot spirant werd. Zoo werd oergr.
ερδ-, hoe dan ook ontstaan, in het Kretensisch over ερ<?tot ηρ-. Voorbeelden hiervan zijn άχηρον: άχερδος; πήραξον:
πέρδομαι; in inscripties van Gortyns komen de vormen
Fëpovri en Ρηροντων voor, d.w.z. Ρερδοντι en Ρερδοντων,
waar de oergr. -δ- ontstaan is uit -γι-; zie Bechtel, Gr.
Dial. I I , 671 en 688.
Een onomatopee is κακκάβη, waarvoor Alemán κακκαβίς
heeft ; vgl. κακκάζειν" τάς δρνις τάς προς το τίκτειν φθεγγομένας.
'Αττικοί Hesych. Van de patrijzen wordt gezegd κακκαβίζειν.
Hierbij behooren nog lat. cacillo „kakelen" en arm. kakfaw
„patrijs".
Een dialectische naam is άμαλλος, blijkens Hesychius in
gebruik bij de Polyrrheniërs. Dit woord kan worden herleid
tot *{а)теІ4іо- en een kleumaam zijn: idg. *mel in gr. μέλας
„zwart" en lett. tnelns „zwart". Waarschijnlijker is, dat we
hier te doen hebben met een ontleening uit het Alarodisch,
die we eveneens in de Hesychiusglosse άμαλλοι' φυτά σικύων
ή των ομοίων moeten zien. Ook de in het dialect van Perga,
een stad in Pamphylië, voorkomende benaming σισίλαρος,
bij Hesychius vermeld, is Alarodisch; vgl. de vele, zeker
vreemde, woorden met *σισ- : σίσυς, σίσυρος, σίσυρα, σίσυρνον,
σισόη, σισύμβριον, σίσανον, σισάριον, σίσιλλος, Σίσυφος. De uit
gang van σισίλαρος kan volksetymologische vervorming zijn
naar λάρος „meeuw".
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25. KWARTEL
De gewone naam voor den kwartel, Cotumix cotumix, is
βρτυξ, dat oorspronkelijk met F begon, zooals uit de Hesychiusglosse γόρτυξ· δρτυξ blijkt. Het woord is verwant met oi.
vartakas en mperz. vartak „kwartel". De gen. van δρτυξ is
ίρτυγος, doch bij de grammatici komt δρτυκος voor. Terwijl
Brugmann, Griech. Gr.3 305, meent, dat de wisseling van
den stamauslaut, -κ- en -γ-, oud is, zijn anderen van oordeel,
d a t de uitgang met -γ- analogisch is vervormd. Deze laatste
opvatting verdient daarom reeds de voorkeur, omdat aldus
ook de υ van βρτυξ verklaard wordt; zie Uhlenbeck, Ai. Wb.
274; Boisacq 718; Robert, Oiseaux, 24. Het gaat niet aan
uit de overeenstemming in den naam voor den kwartel tusschen het Indo-iraansch en Grieksch tot een algemeen oeridg. naam voor dezen vogel te besluiten; evenmin heeft het
zin om δρτυξ met den W. *uert „wenden" te combineeren,
noch als „vogel, die zich wendt", noch als „vogel, die terug
keert". De kwartelnamen in de idg. talen zijn zeer talrijk en
vaak onopgehelderd; zie bv. Schrader, R. L. a I I , 613. Het
Grieksch heeft nog twee namen; vooreerst κοντίλος' είδος
δρνέου ή δρτυξ. Ιστι δέ καΐ δφις Hesych. Dit zal oorspronkelijk
zeker een naam voor een soort slang geweest zijn, daar een
beteekenis „stang-, lansachtige" (κοντός „boom", voor het
voortduwen van booten gebruikt, ook „staak, lans") uit
stekend op dit reptiel past. Of κοντίλος als kwartelnaam een
begripsoverdracht is, kan moeilijk vastgesteld worden, daar
ons geen voor de hand liggende overeenkomst bekend is.
Bovendien is de opgave van Hesychius niet erg positief.
De eveneens bij Hesychius vermelde naam κέαρος δρτυξ is
verre ал zeker, omdat hiervoor, wat op het oog nog al aan
lokkelijk lijkt, ook wel κεραός· δρυξ gelezen wordt.
De Germaansche namen: ohd. wahtala, ndl. wachtel; mndl.
quackel, irndl. kwakkel; ohd. kwattala, mndl. quattele; ndl.
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kwartel, zijn alle van onomatopoetischen aard; zie Suolahti, Vogelnamen, 262; Franck-van Wijk, 360. Ook de lit.
naam pepala, lett. paipala is onomatopoetisch.
In het Armeensch heet de kwartel lor. Dit woord is met gr.
λάρος „meeuw" in verband gebracht, zie Lidén, Arm. Stud. 49.
Doch hiertegen spreekt de vocaal, daar we in het Armeensch
*/ar zouden verwachten. Misschien is lor ontstaan uit *pley,ero-,
met assimilatie van e > o, zooals in nor „nieuw" <*пецего-.
Dit *р1ецег0' zou dan een uitbreiding zijn van den W. *pd
„donker, grijsachtig, gevlekt" in gr. πολιός „grijs", πελιτνός
„vaal", lat. pullus „donker", lit. païvas „geelachtig"; zie
Jos. Schrijnen, Album Kern, 322. De oi. naam lavas kan
zonder bezwaar als een onomatopee verklaard worden,
wanneer we hem herleiden tot *1а-цо-. De wortel hiervan
is dan idg. *lä, waarnaast *lë staat, in gr. λαήμεναι- φθέγγεσθαι
Hesych., <*h-, arm. lam „weenen, huilen", lat. lämentum
„weeklacht", alb. l'eh „blaffen", oslav. /a/p] „blaffen, uitschelden", lit. lóju „blaffen".

IV. PISCES.

Bij de behandeling van de Grieksche vischnamen komen
we voor een groóte moeilijkheid te staan. Is bij de vogels
ten minste nog een betrekkelijk groot deel behoorlijk te
identiíiceeren, van de visschen kan dit ten eenen male niet
gezegd worden. Zelfs moeten we bij de weinige gevallen,
waarin een identificatie als absoluut zeker wordt beschouwd,
na een nauwkeurig onderzoek van de teksten maar al
te vaak besluiten, dat wat als vaststaand wordt aangenomen, in het gunstigste geval slechts waarschijnlijk is.
Van zeer vele namen kan alleen worden gezegd, dat ze
een visch van een bepaalde familie aanduiden: geslacht en
soort zijn niet nader te bepalen. Bovendien blijkt herhaaldelijk, dat eenzelfde naam verschillende visschen aanduidt, wat veelal uit het oog verloren wordt. Een enkel voorbeeld kan dit illustreeren. De Scarus cretensis, een soort papegaaivisch, wordt aangeduid met de namen σκάρος en μηρυξ.
De gegevens van Aristoteles, Athenaeus en Oppianus maken
deze identificatie zeker, daar er gesproken wordt van een
herkauwende visch. Maar Athenaeus laat onmiddellijk een
notitie volgen, die twee soorten onderscheidt. Nu komt er
slechts één van de meer dan honderd soorten papegaaivisschen in de Middellandsche Zee voor, en daarom kan het
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niet anders, of de naam σκάρος werd voor meerdere visschen
gebruikt. Daarbij hebben wij, wat gewoonlijk vergeten
wordt, geducht rekening te houden met het feit, dat onze
bronnen niet altijd van vakkundigen zijn. Athenaeus, met
zijn overvloedig materiaal, is en blijft een leek in de Ichthyo
logie. Ten slotte komt de leenwoorden-kwestie: heel wat
vischnamen verraden een niet-Grieksche herkomst. Dit alles
maakt de linguistische interpretatie van de vischnamen
uiterst lastig. Daarom laat ik hier dan ook, nadat enkele
visschen in afzonderlijke hoofdstukken behandeld zijn, in
het kort de overige vischnamen in alfabetische rangschik
king volgen.
1. S T E R R E K I J K E R
De Sterrekijker, Uranoscopus scaber, is een niet al te
groóte visch, die in de Middellandsche Zee veel voorkomt
en merkwaardige eigenschappen heeft. Deze eigenschappen
komen in de naamgeving tot uiting. Hij graaft zich zoover
mogelijk in het zand en wordt daarom bij de Grieken ήμεροκοίτης „die over dag in bed ligt" (Opp. Hal. 2, 199) genoemd.
Volgens Opp. Hal. 2, 205, verschijnt hij des nachts en heet
daarom νυκτερίς, de „nachtelijke", evenals de vleermuis.
Zijn oogen liggen boven op den kop en zijn zeer beweeglijk.
Hij moet dus ook zijn prooi boven zich vangen. Dat gaf
hem de namen ούρανοσκόπος „hemelkijker" (Athen. 8, 356a)
en άνωδόρκας „die omhoog kijkt". Dit laatste woord wordt
door Hesychius geglosseerd met βρίγκος" ó ιχθύς, υπό Θηβαίων;
vgl. echter βρίγκος. Bij Aristot. Η. Α. 498 я 11 en Athen.
8, 356α heet hij καλλιώνυμος „die een mooien naam draagt".
Volgens het E. M. is deze naam een euphémisme, hem
gegeven om zijn leelijkheid. Dit gaat echter bezwaarlijk op.
Misschien heet hij aldus, omdat hij in werkelijkheid mooie,
sprekende namen droeg als ούρανοσκόπος, άνωδόρκας, ήμεροκοί-
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της en άγνος. Deze laatste naam wordt hem bij Athen. 8, 356e
gegeven. De handschriften noteeren bij dit woord geen ac
cent en daarom wilde Kaibel αγνός „vereerenswaardige"
lezen. De naam λύκος, „wolf", bij Athen. 7, 282і, is een
overdracht van wege zijn vraatzucht (ού γαρ έδωδής ή κόρον
ήέ τι μέτρον έπίσταται enz. Ορρ. Hal. 2, 206). Onverklaard
is de naam άλεσούριος, dien het E. M. en Hesychius ons
hebben overgeleverd.
2. ZUIGVISCH
Hoogstwaarschijnlijk is bij Aristot. Η. Α. 505, 619 met
έχενηίς de zuigvisch, Echeneïs remora, een van de Scombridae, bedoeld. Daarentegen is bij Opp. Hal. 2, 12 met έχενηίς
een van de prikken, Petromyzontidae aangeduid, en wel de
zeeprik, Petromyzon marinus. De naam έχενηίς is een substantiveering van het adj. έχενηίς „het schip tegen-, vast
houdend", dat bij Aesch. Ag. 146 van ίπλοιαι gezegd wordt.
Dezen naam dankt de ongeveer 25 c.M. lange visch aan het
volksgeloof, dat hij in staat was om schepen vast te
houden; zie Plut. Mor. 641B; Ael. N. A. 9, 17; Plin. N. H.
32,1; Opp. ed. Mair, 227; Keiler, Ant. Tierw. II, 378. De
zuigvisch heeft op zijn kop een schijf, waardoor hij zich
aan schepen, maar ook aan haaien, vasthecht. De Latijnsche weergave van den gr. naam is remora, bij Plin. N. H.
32, 6. In het Duitsch heet hij Schiffshalter, in het Engelsch
sucking fish.
3. HOZENMOND
De hozenmond, Lophius piscatorius, draagt den naam
βάτραχος „kikvorsch". Dit is een overdracht wegens de
gelijkenis in lichaamsvorm, vooral van den kop met grooten
bek en puilende oogen, terwijl de borstvinnen op de pooten
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van den kikvorsch gelijken. Daarbij komt nog, dat deze
visch, die meer dan l1/» M. lengte kan bereiken, lange rug
stekels heeft, welke op een hengel met aas gelijken en dienen
tot het lokken van visschen. Vandaar de uitdrukking bij
Aristot. H. A. 620&, 11 : τον βάτραχον τον αλιέα „visschende
kikvorsch". Bij de Romeinen heet hij rana marina. Plinius,
Ν. Η. 9, 78, noemt hem piscatrix. Zijn groóte bek gaf hem
in het Nederlandsch den naam hozenmond, dat „schepmond" beteekent. Een tweede ndl. naam is zeeduivel. In het
Engelsch heet hij naast frogfish en monk ook angler, eigenlijk
„hengelaar".
4. ZEENAALD
De namen βελόνη en ¡!>αφίς worden gewoonlijk met „zeenaald" vertaald. De zeenaald hoort tot de Syngnathidae,
waarvan over de 100 soorten zijn. Wat voor een speciale
zeenaald door βελόνη en ραφίς benoemd wordt, kan niet
worden uitgemaakt. De beide Grieksche namen zijn over
drachten van een woord, dat „naald" beteekent. Zoo wor
den de Syngnathidae ook in het Latijn, met acus, en in de
moderne talen, b.v. ndl. zeenaald, nhd. Seenadel, benoemd.
In het Engelsch heet de visch pipefish.
Een derden naam geeft Athenaeus, 8, 355/: ραφίς ή βελόνη,
καλείται Sé και άβλεννής. Dit άβλεννής beteekent „slijmlooze"
en is samengesteld uit ά-privans en βλέννος „slijm".
5. LOODSVISCHJE
Het loodsvischje of loodsmannetje, Naucrates ductor, is
een vertegenwoordiger van de Carangidae, ter grootte van
20—30 cM. en begeleidt gewoonlijk haaien en andere groóte
zeedieren. De wederkeerige betrekkingen tusschen haai en
loodsvischje zijn nog steeds niet met volledige zekerheid
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bekend. De menschen zagen in ieder geval in het kleine
vischje den trouwen leider, die den haai den weg wijst,
„loodst", waarbij natuurlijk in het bizonder de weg naar
prooi bedoeld werd. Bij Opp. Hal. 5, 70 heet het loodsvischje ήγητήρ „gids, leider", bij Plut. Mor. 2, 908/ ήγεμών.
Een andere, eveneens bij Oppianus (Hal. 4, 437) vermelde,
naam is πομπίλος „gidsje", een -ιλο-afleidmg van πομπός
„gids". Ook in de moderne talen wordt de Naucrates ductor
met dergelijke namen aangeduid. De Engelschen noemen
hem pilotfish, de Duitschers Pilot, de Franschen pilote. Daar
hij natuurlijk leeft van de hapjes, die zijn meester overlaat,
wordt hij bij Aristot. Η. Α. 557a 29 φθείρ genoemd, waarmee
zijn parasiteeren wordt aangeduid: γίνεται πάντων πιότατος
δια το άπολαύειν τροφής άφθονου θηρεύοντος τοϋ δελφίνος.
6. GOUDMAKREEL
De goudmakreel, Coryphaena hippurus, is de voornaamste
vertegenwoordiger van de Coryphaenidae en hoort in de
warme zeeën thuis. Hij bereikt een lengte van 1 M., is hoog
van vorm, en heeft één enkele, groóte rugvin, die van den
kop tot aan den sterkgevorkten staart loopt. Hij draagt in
het Grieksch drie namen:
1 — ϊππουρος. Aristot. H. А. 543я 23; 599δ 3 ; Opp. Hal.
4, 404; 1, 184; Athen. 7, 304d. Het woord ϊππουρος beteekent
„met een paardestaart" en werd als exocentrisch composi
t u m de naam van dezen visch en ook van een insect, dat
blijkbaar een langen staart had.
2 — κορύφαινα. Athen. 7, 304c. Dezen naam heeft hij te
danken aan den vorm van zijn lichaam, dat met de rugvin,
even achter den kop, tot een κορυφή „ t o p " oploopt.
3 — άρνευτήρ. Athen. 7, 304c. Dit beteekent eigenlijk
„tuimelaar, duikelaar". Volgens jongere interpretaties, als
die van Ehrlich, Κ. Ζ. 38, 64; 40, 360; Brugmann, Grundr.
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II s , 1, 205; Solmsen, Beitr. I, 8; MuUer, Gr. Wb* 129; Fraenkel, Nomina agentis, I, 9, is άρνευτήρ gevormd van άρνεύω,
dat een denominativum is van *άρνευς „ram" en „springen
als een ram" beteekent. Het gr. άρνευτήρ kan dus het best
worden weergegeven met „bokkesprongen makend". Men
vergelijke semantisch het ndl. tuimelaar als naam voor den
brumvisch. De naam άρνευτήρ is zeer toepasselijk, daar de
goudmakreel veel duikt en springt, omdat hij bizonder jacht
maakt op vliegende visschen.
7. HARDER
Een verzamelnaam voor de harderachtigen, Mugilidae, is
κεστρεύς; zie Aristot. H. A. 5346 14; 5706 14; 591a 22; Opp.
ed. Маіг, 338. Evenals κέφαλος heeft κεστρεύς óók een speciaal
soort harder aangeduid. Een ander synoniem is κεστρϊνος,
bij Anax. 34, 8. Den naam κεστρεύς dankt de harder aan
zijn spits toeloopenden kop; vgl. κέστρος, naam van een
puntig, ijzeren oorlogswerktuig, waarvoor ook κέστρα ge
bruikt wordt: κέστρα' άμυντήριον βπλον. σφϋρα, καΐ είδος
Ιχθύος. De κέστρα is als visch niet identiek met de κεστρεύς.
Het in fragm. 20 van Sophocles voorkomende κέστρα wordt
opgevat als een hamer, waarvan het ijzer spits toeloopt.
Met κέφαλος „kopvisch" wordt misschien de Mugil cephalus
bedoeld, een hardersoort, die alleen in de Middellandsche
Zee voorkomt. Twee andere namen voor den harder zijn door
Hesychius overgeleverd. De eerste, λινεύς* è κεστρεύς ίχθύς,
werd door Prellwitz2 271 gecombineerd met de Balto-slavische namen: орг. Unis, lit. lynas, lett. lïnis, bulg. lin, rass.
lini, po. lin. Met gretigheid werd deze naam als een reeds
oeridg. bezit beschouwd.; zie Uhlenbeck, K. Z. 39, 260;
Bemeker 722; Trautmann, Wb. 162; Boisacq 565; Persson,
Wurzderw. 170; Schrader, R. L.a I, 319; II, 320. De tweede
naam, κόδαλα- ιχθύς κεστρεύς Hesych., is onverklaard. Mis-
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schien kan dit woord in verband gebracht worden met oi.
kadrui „bruin, roodbruin", zoodat het een afleiding van
een oorspronkelijk kleuradjectief zou zijn.

άβραμις. Athen. 7, 312b; άβραμίς, Opp. Hal. 1, 244; άβραβίς.
Pap. Bij Athen. 1.1. wordt hij onder de νειλωοι Ιχθύες
gerekend. Misschien is deze visch een lid van de har
ders; zie Mair, ed. Opp. 231 noot. De naam is niet
verklaard; vgl. άβραμίας" Ονομα βόλου κυβευτικοϋ Hesych.
άδωνις, ό. Een beschrijving van dezen visch van de hand van
Clearchus lezen we bij Athen. 7, 322c, waaruit weer
blijkt, dat hij identiek is met de έζώκοιτος: „έξώκοιτος
ίχθύς, δν ëvioi καλοϋσιν άδωνιν, τοδνομ« μέν εϊληφε Sia το
πολλάκις τάς αναπαύσεις έξω του υγροΰ ποιεΐσθαι". Hesychius geeft έξώκοιτος· είδος ιχθύος, καΐ άδωνις op. Mair
zou hem in een noot op Opp. Hal. 1, 157, voor een van
de Blenniidae en wel voor den Blennius Montagui willen
houden. Volgens Athen. 8, 332d zou de έξώκοιτος lan
gen tijd buiten water kunnen blijven. Hierdoor wordt
de Exocoetus volitans uitgesloten, daar deze slechts
een korten afstand kan vliegen en zeker niet op het
droge verblijven kan. Voor den Blennius Montagui is
dit wel mogelijk. De naam έξώκοιτος, wordt door de
geciteerde woorden van Clearchus verklaard. I n άδωνις
zullen we een overdracht van den eigennaam "Αδωνις
moeten zien.
αετός, ô. Aristot. Η . Α. 540b 18. Waarschijnlijk de arendsrog,
Myliobatis aquila; overdracht van den naam voor
arend op een visch, daar deze met zijn enorme vinnen
en anderszins met den arend veel overeenkomst heeft.
άθερίνη, ή, ook ό άθερΐνος. Arist. Η . Α. 570b 15, 610b 6;
Athen. 7, 285a. Een soort spiering, Atherina hepsetus.
De naam is een afleiding van αθήρ „baard aan de a a r "
10
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en de beteekenis is „graat-vischje". Vgl. sememtisch
τριχίς.
αίτναΐος, δ. Ορρ. Hal. 1, 512; Ael. Ν. Α. 1, 13. Onbekende
zeevisch. Misschien beteekent de naam „Siciliër"; vgl.
αίτναιος in de beteekenis van „Sicilisch" bij Soph. Oed.
Col. 313.
άκανθίκς, ó. Aristot. Η. Α. 565; 621b 17; Ορρ. Hal. 1, 380;
Athen. 7, 294d. Doomhaai, Acanthias vulgaris. Hij
dankt zijn naam aan het feit dat de voorste stralen van
de twee rugvinnen doornen, stekels, άκανθαι zijn.
άκαρνάν, ó. Athen. 8, 356b. De naam is misschien een overdracht van den eigennaam of volksnaam 'Ακαρνάν. Vgl.
άκάρναξ- λάβραξ Hesych. Misschien is dit een rijmwoord,
waarbij άκαρνάν door invloed van λάβραξ vervormd
werd.
άκονία. Athen. 7, 326a. De visch is niet geïdentificeerd, maar
de naam is zeker een afleiding van άκόνη „slijpsteen",
wegens een overeenkomst in vorm. E e n parallel hebben
we in den naam φάγρος „slijpsteen" en naam voor een
visch.
αΕολίας, ó. Epich. 44. De naam beteekent „gevlekte, gespikkelde" of „snelle". Als adj. fungeert het woord bij
Athen. 7, 308e: αίολίην κορακΐνον. Vgl. αίόλος" ποικίλος;
αίόλα' ποικίλα, ταχέα; αίολίδας" ποικίλους, ταχείς Hesych.
ά λ ^ ά β η ς , ή. Athen. 7, 312b; Strabo 17, 2, 4. Noch de
visch, noch de etymologie is bekend; vgl. "Αλαβος,
'Αλαβών, naam van een rivier op Sicilië. Als we een
kleumaam ten grondslag leggen, kunnen genoemde
woorden vereenigd worden met gr. άλάβη. άνθρακες
Hesych., dat niet, zooals Petersson, I. F . 34, 241 doet,
met lat. adoleo „verbranden" te combineeren valt;
άλάβη* λιγνύς. σποδός, καρκίνος, ύπδ δέ Κυπρίων μαρίλη;
άλαβα' μέλαν ф γράφομεν; άλαβώδης" άνθρακώδες. κεκαπνισμένος; en met een ander suffix: mier. аЫік „bont.
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gevlekt", nier. ala <*aläto „forel", en ohd. alani, een
vischnaam; vgl. Marstrander, Ζ. für Celt. Philol. 7,
372 w . Waarschijnlijker is ontleening uit het Alarodisch.
αλωπεκίας, δ; άλώπηξ, ή. Ορρ. Hal. 1, 381; 3, 144; Aristot.
Η. Α. 621a 16; 566a 31. Vossenhaai, Alopecias Vulpes
Bonap. De vergelijking met den vos is veroorzaakt
door den enormen staart van dezen haai.
άλφηστής, δ; άλφηστικός, ó. Athen. 7, 281e; 320e. Identiek
met de κίναιδος; zie Mair, ed. Ορρ. Introd. I. De naam
is een overdracht van άλφηστής in de beteekenis van
„wulpsch".
άμία, ή ; άμίας, δ. Aristot. Η. Α. 488a; 598a 22; 601b 2 1 ;
Athen. 4, 135f; 7, 277e; 324d; Opp. Hal. 1, 112; 3, 144;
zie vooral 2, 554 w . en A. Marx in Pauly-Wissowa
R. E. art. Amia. Pelamus Sarda. De etymologie van
het woord is onbekend. Antieke verklaringen bij Plut,
de soll. an. 30 en bij Athen. 7, 324d. Huber, De lingua
enz. 14, neemt ontleening aan. Misschien is άμίας een -ιας
afleiding van άμη, daar deze visch zijn prooi met zijn
scherpe tanden (Aristot. H. A. 621a 16; Opp. Hal.
2, 557) als άμαι ,,pikhouweelen" aanvalt.
άνθίας, ó. Een roofvisch, waarvoor andere roofdieren bang
zijn en op de vlucht gaan en die daarom Ιερός ιχθύς
genoemd wordt. Aristot. H . A. 620b 3 3 : „δπου άν άνθίας
όραθη, ούκ Εστί θηρίον' ω και σημείω χρώμενοι κατακολυμβώσιν οί σπογγεΐς, καί καλοϋσιν ιερούς ίχθϋς τούτους".
Beschreven bij Aristot. Η. Α. 570b 19; 610b 5, en Opp.
Hal., vooral 1,248—258, waar deze 4 soorten onder
scheidt; vgl. nog A. Marx bij Pauly-Wissowa R. E.
art. Anthias; Mair, ed. Opp. Introd. LIV. De άνθίας
is niet met andere visschen te identificeeren. Wat men
als synoniemen heeft aangezien, zijn aparte soorten,
terwijl daarbij nog komt, dat zelfs onder άνθίας verschil-
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lende visschen bedoeld worden. Wijst wellicht de naam
άνθίας op ,,bloem-visch" (άνθος)?
άσπαλος. Hesychius geeft: άσπάλους. τους [χθύας Άθαμϊνες'
Misschien is άσπαλος ontstaan uit *a-sk¿zlo-s: lat. squalus een zeevisch, орг. kalis „meerwal", on. hvalr „walvisch"; zie Solmsen, Beitr. I, 21 noot. Op een andere
mogelijkheid wijzen Fick, B. B. 18, 141 en WaldePokorny I I , 541. Volgens hen zou άσπαλος een *σπάλος
„ s c h u b " (verwant met στταλάσσειν' τέμνειν Hesych.) be
vatten en „schuppiges Tier" beteekenen. Het is m.i.
niet noodig een psilotischen vorm voor *ά-σπαλος aan
t e nemen, daar ά- uit q. kan zijn ontstaan, den nultrap
van idg. *en, Gr. èv „in", evenals in άγείρω, άγοστός,
άπέλλα; zie Johansson, I. F. 8. 173; Solmsen, Beitr.
I, 17. Semantisch kan dan Ιίλλοψ vergeleken worden.
άτταγΐνος. Athen. 7, 322e: Σκεπινός. τούτου μνημονεύων Δωρίων
έν τ φ περί ιχθύων καλεΐσθαί φησιν αυτόν άτταγίνον. Vgl.
άτταγόίς, άτταγήν „francolijnhoen". Afleiding met -ΐνος.
De visch zal wel in overeenstemming met den vogel een
kleurige, gespikkelde huid hebben gehad.
αύλωπίας, ó; αύλωπός, ó. Aristot. Η . A. 570b 19. Niet iden
tiek met άνθίας maar een van de onderafdeelingen daar
van; vgl. Opp. Hai. 1, 256. De beschrijving bij Ael.
Ν. Α. 13, 17 kent hem o.a. groóte oogen toe, en daaraan dankt het dier zijn naam. De scholiast op Opp. 1.1.
zegt van στενοφθάλμους : τους έχοντας μεγάλους οφθαλ
μούς δίκην αυλών, όποΐοί είσιν οι των παγόυρων καΐ αστα
κών. De naam beteekent „die αύλοι (pijpen) tot oogen
heeft"; bij verschillende vischsoorten steken de oogen
pijpvormig het lichaam uit; vgl. αύλωπίαι' αυλούς £χουσαι (eig. „pijp-oogig") ; αύλωπίας- κοιλόφθαλμος Hesych.
en Muller, Gr. Wb.3 sv. αύλώπις.
αύξίς, -ίδος, ή. Aristot. Η. Α. 571a 17. Dit is een Byzantijnsch
woord voor σκορδύλη „jonge tonijn". De naam is een
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afleiding van αοξη en geeft „het gebroed, dat snel op
groeit" aan.
άφρΐτις, ή ; αφρός, ó. Aristot. Η. A. 569b 9; Ορρ. Hal. 1,
776; Athen. 7, 325b. Soort van άφύη. Aristot. Η . A.
569b 9 nam voor dezen visch generatie spontanea aan
en het schuim, waaruit het diertje ontstond, zou het ook
den naam gegeven hebben. Hierin is hij gevolgd door
Opp. Hal. 1, 767—776. Zie nog Athen. 7, 284f. De
naam „schuimdier" (αφρός „schuim") heeft het vischje
gekregen, omdat het bij groóte schooien aan de oppervlakte in het schuim spartelt.
άφύη. Aristot. H . A. 569a 25; Athen. 7, 284f. Gr. άφύη is een
algemeene naam voor jonge visschen: „kleingoed". Zooals bij άφρΐτις, αφρός gezegd, ontstonden volgens Aristot.
H. A. 569a 25 sommige soorten door generatie spon
tanea. Bij Athen. 7, 324a lezen we de etymologische
verklaring ,,άφύαι 8' ώς άν άφυεΐς οΰσαι τουΐέστι δυσφυεΐς". Bij Hesych. s t a a t : άφύα" μβμβράς, een soort ansjo
vis of sprot. Dit is zeker een minder nauwkeurig ge
geven, maar voor een niet-ingewijde verklaarbaar. De
etymologie is onbekend. Men heeft verband gezocht
met άφύω „wit worden"; zie Boisacq 106 noot.
άχαρνώς, ó; άχαρνος, άχάρνας; άχάρνα. Aristot. Η. Α. 591a;
Athen. 7, 286a. Niet te identifieeeren. Volgens Prell
witz, В. В. 24, 106 w . , zou dit woord met 'Αχέρων ge
combineerd kunnen worden, hetgeen echter gewaagd
is. Of 'Αχαρναί en Άχάρνη „haringplaats" beteekenen,
is evenmin zeker. Met even veel recht kan de vischnaam
als een plaatsnaam worden opgevat. Hesychius heeft
echter nog: άχερνα. ιχθύς ποιος (v. 1. Αχερλα). Misschien
is de heele groep, evenals de plaatsnaam en de rivier
naam 'Αχέρων, Alarodisch taaigoed.
βαιών, ό. Niet geïdentificeerd, gold voor een κακός ιχθύς.
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Athen. 7, 288a. De naam wordt in verband gebracht
met βαιός „klein".
βάκχος. Naam voor twee soorten van visschen. Volgens
Dorio bij Athen. 3, 118c, identiek met ονίσκος en χελλαρίας. De όνίσκος is niet nader te bepalen: ook hiermede
worden verschillende visschen aangeduid. Evenmin is
de χελλαρίας geïdentificeerd. Daarentegen kenmerkt
Hicesius bij Athen. 7, 306e, den βάκχος als den minstgewaardeerden vertegenwoordiger van de λευκίσκοι. Een
synoniem is χέλλων. Is dit βάκχος een overdracht, ver
oorzaakt door de wijnkleurige huid van den visch?
βάλαγρος, ó. Riviervisch. Aristot. H . A. 538a 15. Dit βάλαγρος, dat eigennaam van meerdere Macedoniërs was, is
de Macedonische vorm van het att. φαλακρός „kaalhoofdig". Misschien is deze visch de in de rivieren van
Midden- en Zuid-Europa voorkomende Squalius cephalus, die in den paartijd spitse uitsteeksels over zijn
heele lichaam, behalve juist op het voorste gedeelte
van den kop, krijgt.
βασιλίσκος, ó. Opp. Hal. 1, 129. Zeevisch, die niet geïdentificeerd kan worden. De schohast op Oppianus weet er
geen weg mee en geeft driemaal een verschillende verklaring, nl. ad. Hal. 1, 129; 1, 370; 1, 592. Overdracht van
den naam „koninkje", eveneens gebruikt voor hetwinterkoninkje (zie bl. 113) en voor een soort slang.
βατίς, ή ; βάτος, δ. Aristot. Η . Α. 565a 22; Opp. Hal. 1, 103;
3, 140; Athen. 7, 286 b. Hesychius geeft: βατίδες- είδος
ιχθύος, ώς 'Αριστοτέλης ποιεί φανερόν en βάτος καΐ βατίς'
Εχθύες διαφέρουσιν αλλήλων, και άκάνθης είδος. Welke de
verschillen zijn, is niet vast te stellen. Het woord βατίς
is een algemeene naam voor de roggen, Raiidae, onge
twijfeld een afleiding van βάτος „braamstruik". De naam
kan oorspronkelijk beperkt zijn geweest tot den stekelrog, Raia clavata, die in de zeeën van geheel Europa
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voorkomt. De overeenkomst moet gelegen hebben in
de doornen van den braamstruik en de stekels, waarmee
deze visch vooral op den rug en op den staart bezet is.
Ook de lat. naam voor rog, nl. raia en de Germaansche,
nl. ndl. rog zijn niet helder. Bij Aristoteles is βατίς ook
de naam van een vogel.
βεβράδα" άθερίνην Hesych. Vgl. μεμβράς.
βελονίς. Schol. Opp. Hal. 3, 577. Deminutivum van βελόνη
„naaldvisch" (bl. 142).
βεμβίδιον ίχθύδιον λεπτόν Hesych. Deminutivum van βεμβράς met dissimilatie <βεμβ(ρ)ίδιον?
βεμβράς, ή. Zie μεμβράς.
βηρυς" ιχθύς Hesych. Is misschien μήρυξ te vergelijken?
Vgl. ook βηρυσσεύειν' σπείρειν; μήρυμα" σπείραμα, ή
έκτεινόμενον Hesych. Een rivier in Pontus heet Βήρις
en Hesychius geeft nog: βήρ- το φρέαρ. Σύροι.
βλέννος, ό. Opp. Hal. 1, 107. Naam voor de Blenniidae,
slijmvisschen. De visch heeft zijn naam naar het slijm,
το βλέννος, waarmee het schublooze lichaam bedekt is.
Vgl. semantisch μύξων, μύξος.
βλεψίας, ó. Dorio bij Athen. 7, 306f. De βλεψίας is de κεφαλινος, die onderscheiden moet worden van den κέφαλος,
een hardersoort. De βλεψίας is ongetwijfeld benoemd
naar zijn groóte oogen (βλέπειν „zien"), een -ιας aflei
ding, evenals οφθαλμίας; κεφαλΐνος wil zeggen ,,kopvisch"; vgl. κέφαλος.
βόα, ή. Pancrates bij Athen. 7, 321 f. H e t is een andere naam
voor σάλπη. Meinecke vat den vorm βόας bij Athen.
1.1. op als een epischen ace. van βοϋς, blijkens den
index van zijn editie s.v. bos, waar voor 321 f foutief
322f opgegeven wordt.
βόαξ, -ακος, ó, ion. βόηξ. Athen. 7, 286f: βώξ; Opp. Hal. 1,
110; 3, 186. Vertegenwoordiger van de Sparidae. Vgl.
βόα. Athen. 7, 287: όνομάσθη παρά την βοήν.
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βούγλωσσος, ό. ή, βούγλωσσον, τό. Athen. 7, 288b; 7, 329f;
Ορρ. Hal. 1, 99. „Tong", Solea vulgaris. Naar den
vorm genoemd.
βούρυγχος' ιχθύς κητώδης. Hesych. Letterlijk: „groot-snuit":
ρύγχος „ s n u i t " .
βοϋς. Aristot. Η . Α. 540b 17; Athen. 7, 330a. Niet bekend.
Overdracht, evenals zeewolf, zeepaardje, zeehond enz.
βρίγκος, ó. In fragmenten van comici; door Hesychius verklaard als ιχθύς κητώδης. De visch is door deze niets
zeggende plaatsen in geenen deele geïdentificeerd. Door
de opgave van Hesychius wordt het voor de hand liggende Cyprische woord βρίγκα' τύ μικρόν uitgesloten.
Gr. βρ(· επί τοϋ μεγάλου, καί ίσχυροϋ, καί χαλεπού τίθεται
Hesych. e.a. zijn echter niet voldoende verklaard om
ter vergelijking dienst te kunnen doen.
γαλεός. Aristot. H. A. 489b 6. Algemeene naam voor de
haaien, waarvan Aristoteles vijf soorten onderscheidt.
Zie nog Mair, ed. Ορρ. 243. Men beschouwt den naam
gewoonlijk als een afleiding van γαλέη „wezel".
γαλεώτης. Strabo 1, 2, 15. Zwaardvisch, Xiphias gladius.
Identiek met de ξιφίας. Voor het suffix -ωτης zie De
brunner, Wortbildung, 187.
γλάνις, δ, ή ; γλανίς ; γλάνιος. Aristot. Η . Α. 568b 22. Vertegen
woordiger der SUuridae. Muller, Gr. Wb*. 177, verge
lijkt gall. Glana, naam van een rivier, de „gladde".
Hesychius zegt: γλανίς· αργός, καί είδος ιχθύος. Hoewel
de meeste vallen donker van kleur zijn, is een grondbeteekenis „glanzend" niet onmogelijk. Zie Jos. Schrij
nen, Album Kern, 321 v.v.
γλαυκός, ó. Aristot. Η . A. 607b 27; Athen. 7, 295c. Zeevisch
van groóte afmetingen. Niet met zekerheid te identificeeren. Zie Mair, ed. Ορρ. L X I , waar de gegevens
voor dezen visch vermeld staan. Kleurbenaming van
γλαυκός „blauw-grijs", met de bij substantiveering ge-
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wone terugtrekking van het accent, evenals in λευκός.
γλαυκίσκος, ó. Athen. 7, 285f. Kleumaam gevormd van
γλαυκός, met suffix -ισκος, als in δελφινίσκος, κεντρίσκος,
waarover Debrunner, Wortbildung, 201, spreekt.
γόγγρος, ó. Aristot. Η . A. 571a 28; Opp. Hal. 1, 113. Zeeaal,
Conger vulgaris. Uit de verwante talen blijkt, dat de
beteekenis „uitwas aan boomen" primair is. Overdracht
vanwege het ronde, dikke lichaam van de zeeaal. Vgl.
Solmsen, Beitr. I, 213; Walde-Pokomy I, 637 w .
γομφάριον. Schol. Opp. Hal. 1, 112. Deminutivum van γόμ
φος „houten pin" (later vischnaam). Met γομφάριον
wordt een hardersoort aangeduid, die dezen naam
kreeg door zijn spitsen vorm. Vgl. κεστρεύς.
γρύλλος. Athen. 7, 356a. Identiek met de γόγγρος. Overdracht
van den naam γρύλλος = γρύλος „big".
δακτυλεύς. Athen. 7, 307b. Soort harder, aldus genoemd naar
zijn smallen vorm: δάκτυλος „vinger".
δάσκιλλος. Aristot. H . A. 591a 14: „ó δέ δάσκιλλος τ φ βορβόρω και κόκπριρ (sc. τρέφεται)". De naam is een aflei
ding van δασκός. Hesych. : δασκόν δασύ. De beteekenis
is „dicht met schubben bezet". Voor het semantische
vgl. έλλοψ, λεπιδωτός, άσπαλος.
δελκανός. Athen. 3, 118b : „Εύθύδημος êv τ φ περί ταρίχων τον
δελκανόν φησιν ίχθύν ¿νομάζεσθαι άπο Δέλκωνος του ποτα
μού, άφ' οΰπερ καΐ άλίσκεσθαι καΐ ταριχευόμενον εύστομαχώτατον είναι". Juister is afleiding van Δέλκος' λίμνη
ίχθυοφόρος περί τήν Θρ<£κην Hesych. ; dit zou, met de aan
het Thrakisch eigen ontstentenis van de aspirata, „de
glanzende" kunnen beteekenen; het woord kan dan met
arm. delin „geelachtig, bleek" en mier. delirad „glans"
gecombineerd worden.
δρακαινίς, ή. Ephipp. 12, 6. Het is een -ίς afleiding van δρά
καινα, dat zelf niet als een vischnaam voorkomt.
δράκων. Aristot. H . A. 598a 11; Opp. Hal. 1, 169; 2, 459.
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Hij wordt geïdentificeerd als pieterman, Trachinus draco.
Overdracht veroorzaakt wegens het giftige slijm, dat
de huid van dezen visch bedekt en waardoor wonden,
bij het aanraken van den visch, pijnlijk worden.
δρομίας. Eratosth. fr. 12. Overdracht van δρομίας „krab",
afleiding van δρόμος „loop". De krab is aldus genoemd
naar haar eigenaardige manier van zich voortbewegen;
eveneens δρόμων bij Hesych. Blijkbaar was deze visch
een slecht zwemmer.
έγκρασίχολος. Aristot. H . A. 569b 27; Athen. 7, 285a; 7, 300f;
Ael. N. A. 8, 18. De naam wil volgens Cuvier zeggen
„met gal vermengd"; vgl. Aubert und Wimmer, Ari
stoteles' Tierkunde, 127.
έγχελυς, ή. Sinds Homerus. Aal. H e t woord wordt steeds
gecombineerd met het lat. anguilla en zelfs als een oeridg. naam beschouwd. De onderlinge vormverschillen
kunnen niet bevredigend verklaard worden. Zie W.
Meyer, Κ. Ζ. 28, 163; J . Schmidt, Κ. Ζ. 32, 369; Ost
hoff, I. F. 4, 270, 292; Hirt, I. F. 22, 65; Boisacq 213;
Walde-Pokomy I, 64; Emout-Meillet, Dictionn. 49. Nog
moeilijker is de combinatie met gr. ΐμβηρις „ a a l " . Ver
moedelijk moeten £γχελος en lat. anguilla van de slan
gennamen gescheiden en aan het Alarodisch toege
schreven worden.
Ιλαψ. Geopon. 20, 7, 1. Identiek met έλλοψ.
έλλοπίης. Athen. 7, 326a. Zie Ιλλοψ.
Ιλλοψ. Een niet te bepalen zeevisch bij Aristot. Η . A. 505a
15, waarschijnlijk een soort steur. Bij Athenaeus komt
de vorm Ιλοψ voor. De Geponica heeft Ιλαψ. De naam
is oorspronkelijk een adj. met debeteekenis „geschubd":
Ιλλοψ <*έν-λοψ, volgens Fick, B. B. 26, 239; Κ. Z. 44,
343. Zoo nog bij Hesiod. Scut. 212: Ιλλοπας ίχθϋς. Daar
na tot appellatici geworden, is het woord identiek met
ιχθύς, bv. Opp. Hal. 2, 658; vgl. nog Hesychius: Ιλλο-

155
πες" ελλιπόντες της οπός, τουτέστιν άφθογγοι, άφωνοι, καΐ
οι λεπιδωτοί χαΐ δασεΐς. καί τραχείς. Semantisch kunnen
we vergelijken λεπιδωτός, δάσκιλλος, misschien ook άσπαλος.
έξώκοιτος. Ορρ. Hal. 1, 158. Letterlijk „die buiten slaapt".
Identiek met άδωνις.
έρίτιμος. Athen. 7, 328. Misschien soort sardine. Substantiveering van een adj., dat „hooggeschat" beteekent.
Vgl. semantisch een benaming als ndl. zeebanket.
έρυθρίνος, met dissimilatie έρυθϊνος, is een -ïvo-afleiding van
ερυθρός „rood". Oppianus, Hal. 1, 97, spreekt van
ξανθοί έρυθΐνοι en Ovidius, Hal. 104, van rubens erythinus. Het is een algemeene naam voor verschillende
visschen, aldus bij Aristot. Η. Α. 538a 20 een van de
Serranidae, en wel een hermaphrodiet, misschien Serranus anthias, bij Athen. 7, 300e een Pagrus of Pagellus. Zie Mair, ed. Ορρ. 208.
έσχαρος, ô. Athen. 7, 330a. Identiek met κόρις, doch niet te
bepalen. Huber, De lingua enz. 8, neemt ontleening uit
het Alarodisch aan.
Ιτελις, ó. Aristot. Η . Α. 567a 20. Hij wordt opgevat als goud
brasem, Chrysophrys aurata. Daar Ετελις assimilatie
van *άτελις kan zijn, heeft men het woord gecombi
neerd met olit. atïs, lit. otas „tarbot" en ook met lat.
attilus, soort steur. Zie Boisacq 292; Walde-Pokomy I,
44. Deze combinatie is echter niet zeer waarschijnlijk.
εύωπός, ó. Letterlijk: „met goede, groóte oogen". Vgl.
αύλωπός, „met pijpvormige oogen", gezegd wegens de
uitpuilende, cylindervormige oogen; zie αύλωπίας. Ορρ.
Hal. 1, 256: άλλους δ' εύωπούς те καί αύλωπούς καλέουσιν, ουνεκα τοις καθύπερθεν έλισσομένη κατά κύκλον όφρύς
ήερόεσσα περίδρομος έστεφάνωται.
ζύγαινα, ή. Aristot. Η. Α. 506b 10; Ορρ. 1, 367; 5, 37. Hamervisch, een van de menschenhaaien, Carchariidae, en
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wel Zygaena malleus, die meer dan 3 M. lang wordt en
een kop heeft in den vorm van een hamer. De naam
ζύγαινα is een formatie van ζύγον, „ j u k " ; het dier is
zoo genoemd naar den vorm van zijn kop, welke aan
weerszijden van het lichaam uitsteekt, zooals een juk
aan weerszijden van den schouder.
ηλιχκατήν, ó. Athen. 7, 301 d. Een groóte zeevisch. De naam is
afgeleid van ήλακάτη „rietstengel". Het dier heet zoo
naar zijn langen, smallen vorm. Hetzelfde suffix hebben
we in de vischnamen καμασήν en πεφήν. Semantisch kan
ταινία „ b a n d " , die om het haar en de borst gebonden
wordt, en naam voor een langen visch, vergeleken
worden.
ήπατος. Aristot. H. A. 508b 19; Opp. Hal. 1, 146; Athen. 3,
108a; 7, 301c gelijkgesteld met λεβίας. Niet geïdentificeerd. Zie Mair, ed. Opp. 219. Letterlijk „levervisch" :
ήπαρ „lever".
θρανίας, δ. Niet te bepalen visch bij Marcellus Sidetes 29.
Vgl. θρανίς.
θρανίς, ή. Xenocr. 17. Met de ξιφίας, zwaardvisch, geïdentificeerd. De naam zal wel een afleiding zijn van θρανίον,
daar dit volgens het getuigenis van Hesychius: θρανίον
δίφρος, ύποπόδιον. πάσσαλος ook „ p i n " beteekent.
θραττα, ή. Aristot. De gen. an. 785b 23. Niet te bepalen
kleine zeevisch. Boisacq schrijft θράττα en vergelijkt
aarzelend τραχύς. Gr. θραττα zou inderdaad *τραχ-ια
kunnen zijn, maar de lezing, die de hss. ook elders bie
den, luidt eensgezind θραττα, evenals bij het demin.
θραττίδιον. Muller, Gr. Wb*. 361, geeft aarzelend een
*θρ<ρ<-να op.
θρίσσα, att. θρίττα, ή. Aristot. Η . Α. 621b 15; Opp. Hal. 1,
244; Athen. 7, 328b. Zie Mair, ed. Opp. 230. Een ver
tegenwoordiger van de Clupeidae, misschien elft, Alosa
vulgaris, of een ansjovis. Daar deze vischsoort zeer fijne
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graten heeft, kan θρίσσα, zooals gewoonlijk wordt aan
genomen, bv. Boisacq 352, Muller, Gr. Wb*. 362, ont
staan zijn uit *θριχ-ια, een afleiding van *θριχ- in θρίξ,
gen. τριχός, „ h a a r " . Vgl. τριχίς en τριχίας.
θρυμίς' Ιχθύς ποιος Hesych. Is het misschien een geluidgevende visch, zooals bv. de knorhaan ? Dan kan θρυμίς
afgeleid zijn van idg. *dh[é]reu in gr. θόρυ-βος „rumoer",
τονθρύς- φωνή Hesych., θρέομαι <*θρεΡ-ο-μαι-, „laten
künken", θρϋ-λος „rumoer". Gr. θρυμίς „brommer" ver
tegenwoordigt dan den nultrap van de wortelsyllabe,
zooals de eveneens met het suffix -μις gevormde woor
den θραμίς en τραμίς.
θύννος, ó; fem. ή θύννα, ook θυννίς. Aristot. Η. Α. 571 a 12;
Ορρ. Hal. 1, 181; Athen. 7, 301e. Tonijn, Thynnus
thynnus. Bij Opp. Hal. 1, 181, wordt het woord ver
bonden met θύνω „onstuimig voortstormen" ; vgl. θϋνος*
πόλεμος, ορμή, δρόμος Hesych. De vorm θύννος zou dan
een populaire geminatie kunnen bevatten. E r zijn nóg
twee onverklaarde tonijnnamen, nl. πηλαμύς en δρκυς.
Ongetwijfeld zijn de drie namen van Alarodische her
komst. Zie Huber, De lingua enz. 13.
ίέραξ. Athen. 7, 328f. Waarschijnlijk identiek met de Εξωκοιτος. Overdracht van een vogelnaam op een visch, even
als bij αετός, χελιδών, λαζίνης, enz. De Dorische vorm,
door Hesychius gegeven, is: ίάραξ" Ιχθύς ποιος, Δωρικώτερον' δια το έοικέναι τφ πτηνφ.
ϊκταρ, ό. Niet bepaalde visch bij Athen. 7, 329a. Hesych.:
ίκτάρα' εθνικώς ιχθύς en κτάρα' ιχθύς βραχύτερος πάντων;
t-prothese als in Εχθύς en ίκτϊνος. Huber, De lingua enz.
115, beschouwt ϊκταρ als leenwoord uit het Alarodisch.
ϊουλος, ó; ook ή ίουλίς. Aristot. Η. Α. 610b 6; Athen. 7, 284d;
314f ; Opp. Hai. 2, 434; 3, 186. Coris lulis, in het Nederlandsch zonder naam. De Engeischen noemen hem
rainbow/wrasse, de Duitschers Meerjunker, de Fran-
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sehen gireUe, de Denen junkergyÜe. Hij behoort tot de
lipvisschen, Labridae. Deze naam is geen overdracht
van ϊουλος „baardharen" ; immers de Labridae hebben
wel bijna alle zeer dikke, vaak vooruitgestulpte lippen,
doch deze zijn daardoor nog volstrekt niet te verge
lijken met baardharen. Daarom zou ik ϊουλος, ontstaan
uit *Fi-FoX-vo- of *Fi-FoX-Fo- willen afleiden van den
W. *üel „scheuren, rijten, trekken, rooven" in γέλλαι
(γ = F)" τϊλαι Hesych., lat. vello „trekken, rukken",
got. wilwan „rooven". Formeel viel dit woord, dat
„scheurder, rukker" beteekende, een naam die uitstekend
op de lipvisschen past, samen met ϊουλος „baardharen",
dat op den W. *uel „draaien" berust. Zoo komt de
insectennaam ΐουλος (bij Aristot.) ook beter tot zijn
recht.
ίππος; demin. ίππίδιον. Athen. 7, 304e; Opp. Hal. 1, 97.
Zeepaardje. De meest bekende soorten van zeepaardjes
zijn Hippocampus guttulatus en Hippocampus brevirostris; beide komen in de Middellandsche Zee voor,
het laatste zelfs alleen dáár, elders niet. De overdracht
vond plaats wegens de treffende overeenkomst in vorm,
vooral van den kop en het voorste deel van het lichaam,
met dien van het paard. In de moderne talen is het
diertje eveneens zoo benoemd: fr. cheval marin; eng.
sea-horse enz.
Ισοξ* ιχθύς ποιος κητώδης Hesych. Leenwoord van niet te
bepalen herkomst, dat ook in enkele westelijke talen
overgenomen is: lat. esox, een soort Rijnvisch bij Plinius; ook de Keltische vormen, ier. éo, com. ehoc, cymr.
eog, ehawc, breton, eok „zalm", hebben oorspronkelijk
intervocalische -s- gehad, berusten dus op *es6ks. Zie
Walde-Pokomy I, 162 met bibl., die echter ten onrechte
het lat. woord als een ontleening uit het Keltisch beschouwen; Hirt. I. F. 22, 69 w .
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ίωνίσκος, δ. Archestr. fr. 12. Ephesische naam voor den
χρύσοφρυς, goudbrasem. Zie Εωνός.
ίωνός' ιχθύς ποιος Hesych. Deze naam is een afleiding van
ίον „viooltje", met -ω- als in Εωνιά „bed viooltjes", en
beteekent „met de kleuren van viooltjes". Ook de hier
boven vermelde Ephesische naam ίωνίσκος, als naam
voor den goudbrasem, benoemt den visch naar zijn
mooie kleuren; -ισκος, ook in γλαυκίσκος e.a., heeft de
waarde van ndl. -achtig. Hierbij behooren ook de twee
vogelnamen Ιωνίς, een vogel, die zich in de nabijheid van
water ophoudt, en Εωνας' περιστερά Hesych., beide af
leidingen van een oorspr. ίωνός „vioolkleurig".
καλλαρίας, ó. Opp. Hal. 1, 105. Hij wordt door Archestratus
bij Athen. 3, 118c, gelijkgesteld met 6νος en daarom
als een van de dorschen, Gadidae, opgevat; zie Mair,
ed. Opp. Introd. LXV. De naam is niet verklaarbaarEen synoniem kennen wij uit Hesychius: λαζίνης' χαραδρίας. καλλαρίας ιχθύς. Dit is een overdracht van den
vogelnaam λαζίνης, een van de pluvieren. Gr. λαζίνης
is een -ινης-afleiding, zooals ταχ-ίνης, σπαθ-ίνης, van
λάζομαι „grijpen" en beteekent derhalve „grijper,
гоо ег".
κάλλιχθυς. Opp. Hal. 1, 179; 3, 191; 335. De κάλλιχθυς be
hoort tot dezelfde soort als de άνθίας. Den naam „prachtvisch" dankt hij aan zijn kleuren. Hij wordt ιερός ιχθύς
genoemd bij Opp. Hal. 1, 185. Zie Mair, ed. Opp. Introd.
LVII.
καμασήν, δ. Emped. 72, 74; Hesych. Onbekende visch. De
naam hoort misschien bij καμασός" βάραθρον Hesych.,
als „diepzeevisch" of van wege zijn grooten bek; voor
-ήν, vgl. ήλακατήν, πειρήν. Hesychius geeft ook nog
κεμασϊνας' ίχθύας.
κανθαρίς. Athen. 7, 326f. Vgl. κάνθαρος.
κάνθαρος, δ. Aristot. Η . Α. 598a 10; Opp. Hal. 1, 512; 3, 340.
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Canthams lineatus. Gr. κάνθαρος is een soort kever bij
Aristot. H . A. 490a 15 en Ael. N. A. 10, 15. Overdracht
van den naam naar de drie of vier overlangsche strepen ?
Huber, De lingua enz. 8, neemt ontleening uit het
Alarodisch aan.
καπρίσκος. Athen. 8, 355f. Verschillend van κάπρος. Athen.
1.1. : καπρίσκος καλείται μέν καΐ μυς. Dit dier heet in het
Latijn mus marinus, dat een vertaling van gr. μυς
θαλάττιος is. Het is de Balistes capriscus, door de Engelschen filefish genoemd, een van de Sclerodermi. Over
dracht wegens den lichaamsvorm. De naam μυς wordt
aan verschillende waterdieren gegeven.
κάπρος. Aristot. H . A. 505a 13. Capros aper. ,,Evervisch",
visch van hoogstens 15 c.M., met een kop, die zeer veel
lijkt op den kop van een ever. Vgl. eng. boarfish; nhd.
Eberfisch.
καρχαρίας. Athen. 7, 327a. Een haai. De naam is een -ίαςafleiding van κάρχαρος „scherp, met scherpe ' a n d e n " .
καυλίνης, ό. Athen. 8, 355c. Soort zeegrondel. De naam is
een afleiding van καυλός, dat „stengel" beteekent en ook
de naam van een zeeplant is. De visch is zoo genoemd,
niet naar zijn voedsel, want de Gobiidae zijn vleescheters, maar naar zijn verblijfplaats, daar hij bij voor
keur, zooals ook de ndl. naam grondel, grondeling zegt,
op den bodem der zee leeft. Zie echter Aristot. Η . A.
591b 10.
κεντρίνης, ό. Ορρ. Hal. 1, 378. Soort haai, aldus genoemd
naar de stekels op zijn rug.: κέντρον „prikkel". Vgl.
Ορρ. Hal. 1, 377: το μέν κέντροισι κελαινοΐς κεντρίναι
αύδώωνται επώνυμοι en 4, 243: φϋλα κελαινών κεντροφόρων „stekeldragers".
κεντρίσκος. Theophr. fr. 171, 9. Visch met κέντρα „doornen,
stekels", op den rug: „stekelachtige". Voor -ισκος, vgl.
γλαυκίσκος, ίωνίσκος; zie Debrunner, Wortbildung, 201.
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κέρκουρος. Ορρ. Hal. 1, 141. Hesych.: κέρκουρος" είδος πλοίου
καί ιχθύς. Gr. κέρκουρος is een soort licht schip bij H d t .
7, 97. Dit woord is zeker geen samenstelling van κέρκος
„ s t a a r t " en ουρά ,,staart". Mair, ed. Opp. 217, volgt
den scholiast, die het interpreteert als κουτζουρίναι,
„bobtailed". Wat is dan echter het eerste lid? Ook de
lezingen κέρκυρος en κέρκυρα komen voor. VermoedeUjk
is het woord ontleend en door volksetymologie ver
vormd. Zie nog Lewy, Fremdwörter, 152; Boisacq 441.
κέστρα. Athen. 7, 323b. Identiek met de σφύραινα. H e t is
waarschijnlijk ¡de Sphyraena sphyraena, een (1 M.)
lange, dunne visch met spits toeloopenden kop. De
naam κέστρα is een overdracht van κέστρα, „(spitse)
hamer". Een overeenkomstige naamgeving hebben we
in σφύραινα, een afleiding van σφύρα „(lange, spitse)
hamer". Door Hesychius worden sv. κέστρα de woor
den σφϋρα en κέστρα gelijkgesteld.
κεφαλϊνος. Zie βλεψίας.
κηρίς. Athen. 8, 355c. Wordt gelijkgesteld met κιρρίς. Welke
visch bedoeld wordt, is niet uit te maken. In formatie
bestaat er verschil tusschen κηρίς en κιρρίς. Gr. κηρίς
is m.i. een -ίς-formatie van een adj. *κηρος, dat ten
grondslag ligt aan κηρύλος, naam van een vogel. Dit
κηρύλος verklaarde Petersson, K. Z. 46, 128 w . , als
een rekkingstrap *k1ê[i\ van *A1et in mier. cïar „donker" ;
denzelfden wortelvorm hebben we ook in oi. cara „bontgevlekt". Den nultrap van *kiei vertegenwoordigt *κιρος,
dat misschien aanwezig is in κίραφος" άλώπηξ, Hesych.,
en met populaire geminatie in κιρρός „donkergeel". Van
dit κιρρός hebben we weer afleidingen in κιρρίς en κιρρά.
κίγκλος. Athen. 7, 326a. Onbekende visch. Overdracht van
den vogelnaam κίγκλος „kwikstaart".
κίθαρος. Aristot. H . A. 508b 17; Opp. Hal. 1, 98; Athen. 7,
305f. Waarschijnlijk een soort platvisch. Vgl. Plin.
u
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Ν. Η. 32, 146: „citharus rhomborum generis pessimus".
Den naam kreeg het dier naar zijn platten vorm, die
ongeveer de omlijning had van een κιθάρα „citer".
κιθαρωδός. Ael. N. A. 11, 23. Soort platvisch uit de Roode
Zee. Vgl. κίθαρος.
κίναιδος. Een vertegenwoordiger der lipvisschen bij Plin.
N. H. 32, 146; Vgl. Hesych.: κιναουΐδές(?); Εχθΰς. De
κίναιδος is identiek met άλφηστής en άλφηστικός. Voor
de reden der overdracht zie Athen. 7, 281e: „ίχθϋς τινές
ol άλφηστάι, το μέν δλον κιρροειδεΐς, πορφυρίζοντες Sé
κατά τίνα μέρη. φασί δ' αυτούς άλίσκεσθαι σύνδυο καί
φαίνεσθαι τον έτερον επί τ φ έτέρω κατ' ούράν έπόμενον.
άπο του οδν κατά τήν πυγήν θατέρω τον έτερον ακολουθεί
των αρχαίων τινές τους ακρατείς και καταφέρεις οδτω
καλοϋσιν." Vgl. nog ibid. 7, 305c. Zie Mair, ed. Ορρ.
Introd. L.
κιρρά- ΐχθυς ποιος Hesych. Zie κιρρίς en κηρίς.
κιρρίς, ή. Ορρ. Hal. 1, 129; 3, 187. Wordt geïdentificeerd als
Labras mixtus, een van de lipvisschen, zie Mair, ed.
Ορρ. Introd. LIV. Deze identificatie is onzeker. Gr.
κιρρίς, ook de naam van een valkensoort, is een kleurnaam en verschilt formeel van κηρίς. Zie aldaar. Heb
ben wij werkelijk met den Labrus mixtus te doen, dan
kan hij den naam κιρρίς gekregen hebben wegens de
oranje-gele buikzijde en vinnen van het mannetje, dat
verder glanzend donkerblauw gekleurd is.
κίσσα' ιχθύς ποιος Hesych. Overdracht van den vogelnaam,
die den meerkol aanduidt, op een visch; vermoedelijk
om de mooie kleuren.
κίχλη. Aristot. H. A. 598a 11; Athen. 7, 304e; Opp. Hal.
4, 17, 3. Soort lipvisch, meestal te zamen met den
κόσσυφος vermeld.
κόκκυξ, ó. Aristot. Η. Α. 583b 18; 598a 15; Athen. 7, 309f;
7, 324f>· Opp. Hal. 1, 97. Roode knorhaan, Trigla lyra.
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die thuis hoort in de Middellandsche Zee. Overdracht
van den vogelnaam κόκκυξ wegens het geluid, dat
deze visschen, de Triglidae, maken, wanneer ze uit het
water genomen worden. Vgl. namen als ndl. knorhaan,
zeehaan, eng. piper enz.
κολίας, ó. Aristot. Η. Α. 543a 2; 598a 24; Ορρ. Hal. 1, 184.
Soort makreel, Scomber coleas. Afleiding niet duidelijk;
wellicht kleumaam κολίας <*kol-·, vgl. κόλυμβος, κελαινός.
κολοφών' ό κολιός, καί ιχθύς θαλάσσιος Hesych. Onbekende
visch. Is κολιός „groene specht", dan hebben we weer
met een overdracht van een vogelnaam te doen.
κορακέυς' είδος ιχθύος Hesych. Zie κορακΐνος.
κορακΐνος. Aristot. Η. Α. 61 Ob 5; Athen. 7, 308e; Ορρ. Hal.
3, 184; 1, 133. Een van de ombervisschen, Sciaenidae,
zoo genoemd naar zijn zwarte kleur. Overdracht van
den vogelnaam κορακϊνος „jonge raaf". Vgl. κόραξ,
κορακεύς en κόραξος.
κόραξ. Athen. 8, 356a. Overdracht van den vogelnaam
„raaf" naar de kleur van den visch. Vgl. κορακεύς,
κορακΐνος, κόραξος.
κόραξος, ό. Oribasius, 2, 58, 32. De „raaf-zwarte"; als adj.
bij Strabo, 12, 18, 16.
κορδύλη. Zie σκορδύλη.
κόρις, ό. Athen. 7, 330a. Identiek met Ισχαρος. Overdracht
van den naam κόρις „ l u i s " ; zeker om den platten vorm,
vgl. Athen. 1.1.
κόσσυφος, ό. Athen. 7, 305; Ορρ. Hal. 4, 173; 1, 510. Zeevisch, een van de lipvisschen met donkere kleur (vgl.
Athen. 7, 305e), meestal samen met de κίχλη vermeld.
Deze woorden werden geacht het mannelijk en vrouwe
lijk dier te benoemen; zie Opp. Hal. 4, 172 v.v.
κόττος. Aristot. H. A. 534a 1. Niet te bepalen zoetwatervisch. Overdracht van den naam κόττος „ h a a n " . Vgl.
ndl. knorhaan, nhd. Knurrhahn.
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κρέμυς. Aristot. fr. 294. Zie χρέμυς.
κυβείας, ó. Ορρ. Hal. 1, 183. Soort tonijn, eigenlijk „snijvisch" ;
tonijn, die in κύβοι, dobbelsteenvormige stukken, ge
sneden werd. Zie Mair, ed. Ορρ. 224.
κυπρίνος, ό. Aristot. Η. Α. 533a 29; 538a 15; Ορρ. Hal. 1,
101 en 592. Soort karper. Daar het oi. çapharas en lit.
éapalas, welke beide een karpersoort aanduiden, geheel
overeenstemmen, werd er ook gr. κυπρίνος mee gecom
bineerd. Zoowel de υ als de uitgang zijn dan vervormd.
De vocaal der eerste syllabe van het idg. woord kan
o geweest zijn, en daarvan zou υ in κυπρίνος de reductiet r a p kunnen zijn. Veeleer zou echter een volksetymolo
gische vervorming, aansluitend bij κύπρος, de υ veroor
zaakt kunnen hebben. Wat den uitgang betreft, is men
dan gedwongen analogie van de vele diemamen op
-ΐνος aan te nemen; en terecht zeggen Walde-Pokomy
I, 457, dat het idg. suffix -elo- daartegen een te groot
bezwaar oplevert. H e t door Uhlenbeck en Niedermann
gezochte verband met de Germaansche woorden, ohd.
charpfo, mnd. karpe, is eveneens uitgesloten, omdat er
geen sprake is van een oorspr. r in de wortellettergreep
van het idg. woord, die dan door dissimilatie verdwenen
zou zijn. Gelijkluidende benamingen voor den karper
komen in het Baltisch, Slavisch en Keltisch voor. Het
woord is van de eene taal in de andere terecht gekomen,
zonder dat het punt van uitgang te vinden is. Ontel
bare vischnamen zijn ontleend, wat in verband met
h e t vaak scherp afgebakende verspreidingsgebied van
de visschen en het internationale karakter der vischvangst volstrekt niet te verwonderen is. Zie voor de
bovengenoemde onhoudbare combinaties: Uhlenbeck,
Ai. Wb. 302; P. Br. B. 19, 331; 26, 288; Niedermann,
Beri. Phil. Woch. 1903, kol. 1305; Bemeker 575 ; Franckv a n Wijk 294; Schrader, R. L. 1 1,' 558; Walde 8 133;
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Walde-Pokomy I, 457; Boisacq 537. Even weinig
vertrouwen wekt de meening, dat κυπρίνος als „witvisch" gevormd zou zijn van een woord, waarop ook
de door de Grieken ontleende plantnaam κύπρος,
Lawsonia inermis of Lawsonia alba teruggaat; volgens
Lewy, Fremdwörter, 49 is dit Semietisch; vgl. WaldePokomy I, 457. Dan ligt het meer voor de hand om
κυπρίνος als „koperkleurige" terug te brengen tot den
vorm *kupar, die correspondeerde met elam. èupar;
zie voor deze kwestie, waarop in den laatsten tijd een
geheel ander licht gevallen is, de samenvatting van
Nehring in Schrader, R. L. 2 art. Kupfer, § 8.
κύων. Aristot. Η . Α. 566a 30; Ορρ. Hal. 1, 373. Verzamel
naam voor hondshaaien, Scylliidae. Overdracht ver
moedelijk van wege hun schaamtelooze vraatzucht;
vgl. Ορρ. 1.1. : κύνες άρπακτηρες άναιδέες. Vgl. de moderne
namen, vertalingen van lat. canícula, eng. dogfish, ndl.
hondshaai enz. De Duitscher zegt Katzenhai.
κωβιός, ó. Ορρ. Hal. 1, 174; 2, 458. Verzamelnaam voor
zeegrondels; zie Mair, ed. Ορρ. 322. Het woord is uit
het Alarodisch ontleend. Lat. gobius en gobio stammen
uit het Grieksch. Zie met bibl. Boisacq 542 en E m o u t Meillet, Dictionn. 410.
κωβΐτις, ή. Athen. 7, 285b. Naam voor άφύη. Letterlijk:
„gelijkend op de κωβιός".
λάβραξ, ó. Aristot. Η. Α. 567a 19; 591a 11 ; Ορρ. Hal. 2,128;
3, 121. Zeebaars, Labrax lupus; bij de Engelschen en
Denen geldt hij als de baars bij uitstek en heet dan
ook in het Engelsch bass, in het Deensch bars. De naam
λάβραξ is een afleiding met -αξ van het adj. λάβρος
(<*(s)/eg r ro-; vgl. λάζομαι <*λαγ-ι-ο-μαι „grijpen, ne
men") „grijpend, begeerig" (Aristot. H . A. 594b 18)
-*• „onstuimig". De Labrax lupus is een schadelijke
roover en heeft daaraan zijn naam te danken. Vgl.
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Ορρ. Hal. 2, 130. Volgens Ael. Ν. Α. 1,30 is hij de
grootste lekkerbek onder de visschen: ιχθύων όψοφαγίστατος.
λάμβαι' τα χάσματα, ή οι μόνοι των ανθρώπων, και ιχθύς Hesych.
Hoort het woord met idg. -δ- of -g2-, evenals λέμβος
„boot", bij λάμια? Door Boisacq 554 wordt λάμβαι zon
der meer met λάμια gecombineerd. Ongetwijfeld een
overdracht wegens de vraatzucht van het dier.
λάμια, ή. Aristot. H. A. 540b 18. Soort haai. Hoogstwaarschijn
lijk hoort λάμια bij gг.λαμóς „kloof", λάμια" χάσματα E.
M., waarvoor door Walde-Pokorny I I , 534, ter wille van
lit. lemóti „likken" en lat. lemores, lémures „spoken" een
W. *lem aangenomen wordt. Zie echter Emout-Meillet,
Dictionn. 511. Ik voeg hierbij nog gr. λαμάς" μυς Hesych.
Het woord λαιμός „keel", dat Walde-Pokomy I I , 434,
in de groep betrekken, moet gescheiden blijven, daar
m in het oergrieksch in de verbinding -mi-, evenals in
het Latijn, tot ν wordt, vgl. βαίνω <*gt,miö. De grondbeteekenis van λάμια is vermoedelijk „die opslokt,
slokster". Zie nog Boisacq 553; Muller, Gr. Wbs. 462.
λάμνη, ή. Ορρ. Hal. 1, 370; 4, 36. Is dit dezelfde visch als de
λάμια van Aristoteles? Vgl. Mair, ed. Opp. 462; λάμνη
uit Ham-nâ (of *lem-nä) bij λάμια.
λάρος' δρνις. καΐ ιχθύς ποιος Hesych. Overdracht van den
naam voor „meeuw" op een onbekenden visch.
λεβίας, 6. Athen. 3, П Ь; 7, 301c. Gelijk aan ήπατος. Hesychius: λεβίαι' τα λεπίδας έχοντα ταρίχη. καΐ ΐχθϋς λιμναίοι.
λειόβατος, ό. Aristot. Η. Α. 566a 32; Athen. 7, 312b. De naam
wil letterlijk zeggen „gladde rog". Vgl. nhd. Glattroche, als naam voor de Raia batis. Hesychius: λεώβατος· οδός, και ιχθύς σελαχώδης.
λείος, δ. Aristot. Η . Α. 565b 1; Ορρ. Hal. 1, 380. Mustelus
laevis; hij behoort tot de marterhaaien. Letterlijk
beteekent λείος (sc. γαλεός) „gladde (haai)". De marter-
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haaien worden, evenals de hondshaaien (vgl. nhd.
Glatthai, eng. smooth-hound), met „gladde haaien" aan
geduid.
λεπιδωτός, δ. Hdt., 2 72; Athen. 7, 309b. Nijlvisch. Door
Athenaeus gelijkgesteld met κυπρίνος. Gr. λεπιδ-ωτός
„met groóte, zware λεπίδες, schubben" wordt als adj.
van een krokodil gezegd bij Hdt. 2, 68. Het suffix -ωτδς
hoort oorspronkelijk bij o-stammen thuis; zie Debrun
ner, Wortbildung, 101 en 185; bij een dentaalstam zien
we het ook nog in het aequivalent φολιδωτός „met
φολίδες, schubben, geschubd".
λευκίσκος, ó. Athen. 7, 306e. Verzamelnaam, „witvisschen",
waaronder de κεστρεύς, κέφαλος e.a. vallen. Het suffix
-ισκος komt in beteekenis overeen met ndl. -achtig, bv.
nog in γλαυκίσκος „blauwachtige visch"; zie Debrun
ner, Wortbildung, 200. Semantisch komt λευκίσκος over
een met de Germaansche namen voor den Gadus merlangus: on. hwUingr, noorw. hvitting, mndl. wïtinc, ndl.
wijting, eng. whiting en nhd. Weissling, Wittling, de.
hvitting, zw. hvitting.
λεϋκος, ó. Theocr. Coma Beren. 4. De naam beteekent letterlijk: „de witte"; vgl. λευκίσκος. Het terugtrekken van
het accent is bij substantiveering regel; vgl. nog πυρρός
„rood": πύρρα, naam van een vogel; γλαυκός enz.
λεώβατος. Zie λειόβατος.
μαίνη. Zie μαινίς.
μαινίς, ή, genit. -ίδος en -ΐδος. Athen. 7, 313a; Opp. Hal.
1, 108; 3, 188. Soort brasem, die in de Middellandsche
Zee veel voorkomt. De vorm μαίνη (Anthol. Palat.)
leverde het lat. maena. De naam μαίνις is door Solmsen,
K. Z. 37, 584; Beitr. I, 122, gecombineerd met russ.
meni „kwabbaai", Lota vulgaris, en Ut. menkè, lett.
menza „kabeljauw". Ook is getracht om oi. mïnas
„visch" hiermee in verband te brengen, terwijl dan ook
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een brug geslagen kon worden naar het ohd. muniwa,
ags. myn(w)e, eng. minnow, „elrits",Leuciscusphoxinus;
zie Walde-Pokorny I I , 267; Boisacq 600; Hirt, Idg.
Gramm. I, 88; anders Charpentier, Κ. Ζ. 47, 175; Mul
a
ler, Gr. Wh? 482; vgl. ook Schrader, R. L. I, 319;
Uhlenbeck, Ai. Wh. addenda 367. Deze combinaties
zijn onzeker. De vermelde Germaansche woorden hebben
Falk-Torp 310 als afleidingen van een door ags. minn
„klein" vertegenwoordigd woord beschouwd. Misschien
behoort μαινίς als een -ις-afleiding van een vorm *μαινος <*mn-no- bij oier. min „teer, klein", ocom. moin
„slank", breton, moan „dun, klein"; vgl. Fick II*, 204.
μαινόμενη, ή. Schol. Luc. Gall. 22. Is identiek met μαινίς;
het woord is een volksetymologische formatie, daar μαίνη,
μαινίς, in verband gebracht werd met μαίνομαι.
μαιώτης, o. Ael. Ν. Α. 10, 19. Onbekende visch, die zijn naam
heeft naar de plaats van herkomst: ή λίμνη ήΜαιώτις,
de Zee van Azow.
μαλάχιος' ιχθύς ποιος Hesych. Misschien afleiding van den
plantnaam μαλάχη „malve" wegens overeenkomst in kleur.
μάλθη. Ορρ. Hal. 1, 371. Volgens Suidas sv. κήτος gelijk
aan, volgens Ael. N. A. 9, 49 verwant met den πρηστις.
Misschien is μάλθη een feminine substantiveering van
een adj. *μαλθος „zacht", evenals μάλθη „ w a s " ; zie
Solmsen, Beitr. I, 55.
μέλαινας, ή. Gratin. 161. Letterlijk: „zwartvisch".
μελάνδρυς, ó. Athen. 3, 121b. Groot soort tonijn; vgl. Plin.
Η. Ν. 9, 48. Is dit woord werkelijk en oorspronkelijk
μελάνδρυος „met donker hout, gekleurd als een donkere
eik", of is het een door volksetymologie vervormd
leenwoord? Dit laatste is het meest waarschijnlijk. Ook
de tonijnnamen θύννος, πηλαμύς, βρκυς zijn ontleend. Vgl.
bovendien nog κάλανδρος, σαλαμάνδρα e.a., die door hun
suffix op vreemde herkomst wijzen.

169
μελάνουρος, ô. Aristot. H. A. 591a 15; Athen. 7, 313e; 319c;
Opp. Cyneg. 2, 391 ; Hal. 3, 443. Oblata теіапига.
Letterlijk „zwartstaart".
μεμβράς, ή, ook βεμβράς. Ael. Ν. Α. 1, 58; Athen. 7, 287c.
Soort ansjovis. Door Prellwitz2 76 werd μεμβράς als
*me-mrad- met μαρμαίρω „schitteren, glinsteren" gecom
bineerd. Veeleer hebben we met een ontleening uit het
Alarodisch te doen.
μεμβραφύα. Aristonym. 2. Soort ansjovis. De naam is een
compositum van μεμβράς en άφύα, άφύη, beide vischnamen.
μήρυξ, ó. Aristot. Η. Α. 632b 10. Papegaaivisch, Scarus cretensis, een visch, tegenwoordig en ook reeds in de oud
heid, tot het oostelijk bekken van de Middellandsche
Zee beperkt. Het is een herkauwende visch, vanwaar
zijn naam: μηρυκάζω, μηρυκάομαι „herkauwen". Zie
σκάρος.
μόρμυλος. Athen. 7, 313e. Zie μορμύρος.
μορμύρος. Aristot. Η. Α. 570b 20; Opp. Cyneg. 1, 74; Hal. 1,
100; 3, 126. Een visch der Sparidae, Pagellus mormyrus. Vermoedelijk leenwoord; zie Huber, De Lingua
enz. 9. De vorm μόρμυλος bij Athen. 7, 313e is een
dissimilatie.
μύλλος, ó. Athen. 3, 118c; Ael. Ν. Α. 14, 23. De bij Opp.
Hal. 1, 130 voorkomende vischnaam μύλος is een ander
woord. Gr. μύλλος is een naam voor een of meer soor
ten ombervisschen, Sciaenidae; μύλλος, <*m0Z-J(o- of
*mJ,-no-, heeft denzelfden wortelvorm als lat. mulleus
„rood", dat een uitbreiding is van een *mullus (zie
Sommer, Handbuch, 220; anders Emout-Meillet, Dictionn. 606) en als lit. mulvas „rood-, geelachtig"; den
vollen wortelvorm hebben we in gr. μέλας „zwart".
μύλος. Opp. Hal. 1, 130. Een van de ombervisschen. De υ
van μύλος is kort. Door de schol. Opp. Hal. 1, 130,
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wordt μύλος geïnterpreteerd met μυλοκόπος, dat in het
N.Grieksch een vischnaam is. Gr. μύλος is niet identiek
met μύλλος, maar is een „ K u r z n a m e " van μυλοκόπος.
Zie nog Mair, ed. Opp. 215.
μυξΐνος, ó. Athen. 7, 306e. De naam is een -tvoç-afleiding van
μύξα of μύξος „slijm".
μύξος, ó. Athen. 7, 306e. Letterlijk: „slijmvisch"; vgl. semantisch βλέννος.
μύξων, ó. Aristot. Η . A. 570b 2; 543b 15. Misschien een harder.
De naam beteekent „slijmvisch": μύξα „slijm". Vgl. de
voorgaande namen.
μύραινα. Zie σμύραινα.
μϋρος. Zie σμϋρος.
μυς θαλάττιος. Athen. 8, 355f. Identiek met den καπρίσκος,
verschillend van den κάπρος. Balistes Capriscus. De
Latijnsche vertaling luidt mus marinus; in het Engelsch
heet hij fìlefìsh.
νάρκη, ή. Aristot. Η . Α. 505a; Athen. 7, 314; Ael. Ν. Α. 9,
14; Opp. Hal. 2, 56. Een sidderrog, vertegenwoordiger
van de Torpedinidae, waarvan 15 soorten bekend zijn.
Drie hiervan komen in de Middellandsche Zee voor.
Op welke de naam νάρκη slaat, is niet uit te maken. De
naam is een overdracht van νάρκη in de beteekenis van
„plotseling opkomende verstijving". Dezelfde naam
geving zien we in de Latijnsche vertaling torpedo, eigenlijk „verlamming, verstijving".
νήποδες- ίχθύες Hesych. Men vergelijkt νέποδες „zwemmend" ;
zie Brugmann, I. F . 20, 218; Muller, Gr. Wb* 527. Dit
is, daar Hesychius niet ποιοί of τίνες toevoegt, een algemeene naam voor „visschen"; νη- in νήποδες is analo
gisch naar νήποινος enz., omdat er volksetymologisch
πους in gevoeld werd.
ξιφίας, ό. Aristot. Η . Α. 505b 18; 506b 16; Athen. 7, 314e;
Opp. Hal. 2, 462. Zwaardvisch, Xiphias gladius. De
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naam is een -ιας-afleiding van ξίφος „zwaard". Deze
visch heeft aan de bovenkaak een zwaard- of speervormig verlengstuk. Ook in de moderne talen draagt
hij zulke namen: ndl. zwaardvisch, nhd. Schwertfisch,
eng. swordfish, de. svœrdfisk.
όδοντίς. Pap. Onbekende visch: „getande, tandvisch".
βλισθος, δ. Opp. Hal. 1, 113. Door Mair, ed. Ορρ. 213, op
grond van het scholion βλισθον" γλίσχρος γαρ εστίν γλαveóv geïdentificeerd als meerval, Siluris glanis. De naam
is een overdracht van Ολισθος „glibberigheid".
ôvtaç, δ. Athen. 7, 315e; Opp. Hal. 3, 191. Volgens Dorio bij
Athen. 1.1. verschillend van δνος, elders echter identiek.
Meestal opgevat als een van de Gadidae; zie Mair, ed.
Opp. Introd. L X I I .
«νος, δ. Aristot. Η . A. 599b 26; Athen. 7, 315e. Vertegen
woordigt een soort van de Gadidae. Een reden voor
de overdracht van den naam „ezel" op dezen visch is
niet te achterhalen. De namen όνος en όνίσκος worden
ook overgedragen op enkele insecten.
¿ξύρυγχος, δ. Athen. 3, 116b; 7, 312b; Strabo 17, 2, 4; Ael.
N. A. 10, 46. Nijlvisch. Bij Athen. 8, 355f een κεστρεύς.
De naam is een substantiveering van het adj. όξύρυγχος:
letterlijk: „met scherpe snuit -+ spits".
«ρκυνος, δ. Athen. 7, 303b; 315c; Ael. N. A. 1, 40; Opp. Hal.
3, 132. Groot soort tonijn. Evenals andere tonijn
namen, bv. Θύννος, πηλαμύς, μελάνδρυς, ongetwijfeld Alarodisch taaigoed.
ίρκυς, δ. Anaxandr. 41, 62; Aristot. H. A. 543b 5. Identiek
met βρκυνος.
¿ρφεύς. Zie ¿ρφώς.
¿ρφίσκος, δ. Volgens Pancrates bij Athen. 7, 305d gelijk aan
de κίχλη, αίολίας, σαθρός. De naam is een afleiding van
¿ρφώς of ¿ρφός.
¿ρφώς, δ, ook ¿ρφώς en ¿ρφός. Aristot. Η. Α. 543b 1 ; 591a 11;
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Athen. 7, 315; Opp. Hal. 1, 142. Serranus gigas, door
de Franschen mérou brun, door de Engeischen dusky
perch genoemd. Sütterlin, I. F . 29, 126, herleidde 6ρφος
tot idg. *uerph en combineerde het met ohd. würflin,
een vischnaam. Waarschijnlijker is het woord een kleurnaam, nl. „donker", die bij ορφνός „donker" behoort.
Zie Prellwitz, В. В. 22, 101 ; Osthoff, Et. Par. I, 79. De
etymologie van όρφνός is echter evenmin zeker. Gr.
όρφώς, όρφός kan een „Kurzname" zijn uit *ορφν-φο-;
zie Walde-Pokomy I I , 367.
πάπραξ, ó. Herodotus 5, 16, zegt van het meer Prasias in Thracië: „των δέ ιχθύων εστί γένεα δύο, τους καλέουσι πάπρακάς
τε και τίλωνας". Fick, Β. Β. 29, 235, bracht dit woord
met gr. πέρκη „ b a a r s " in verband. Deze opvatting werd
opnieuw door Petersson, Zwei sprachliche Aufsätze, 49,
verdedigd, terwijl meteen ook de vischnamen πεπρίλος
en πεπραδΐλαι vergeleken werden; -πρακ kan beant
woorden aan oi. /iff- in pfçnik „gevlekt, b o n t " ; vgl.
nog gr. πρακνόν" μέλανα, πρεκνόν Hesych. <*ргкг-по-.
πεπραδΐλαι* είδος ιχθύων. Hesych. Petersson, Zwei sprachliche
Aufsätze, 50, bracht πεπραδΐλαι met oi. pfdäkuS „adder"
in verband. Dit is zeer onzeker. Zie Hesychius sv.
πετραδεΐλαι.
πεπρίλος· ίχθύς ποιος Hesych. Petersson, Zwei sprachliche
Aufsätze, 50, herleidde het woord tot idg. *prei, een
uitbreiding van den W. *per, vertegenwoordigd door gr.
περκνός enz., en zag er dus de „gevlekte, gestippelde" in.
πέρκη, ή, ook περκίς. Aristot. Η . Α. 568a 20; 599b 8; Athen.
7, 319b; Opp. Hal. 1, 124. Naam voor verschillende
soorten baarzen. Gr. πέρκη gaat met περκνός „gevlekt,
b o n t " , πρακνόν μέλανα Hesych. ^pfk^-no, terug op den
idg. W. *{s)per-ki-, waarnaast ook de vorm *prek1
voorkomt, en die „gevlekt, gespikkeld, b o n t " beteekent.
Hierbij behooren ook de volgende vischnamen: ohd.
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forhana, os. forhna, ags. forn ,,voom", mier. ore, nier.
earc „zalm" ^perk^-no-; misschien ook gr. πάπραξ en
verder πεπρίλος. Gr. πέρκη is de „gespikkelde". Zie Fick,
I I I 4, 244; Zupitza, Germ. Gutturale, 190; Jos. Schrijnen,
Album Kern, 322; Tijdschrift Ned. Taal- en Lett. 20,
310; Boisacq 773; Walde-Pokomy I I , 46; Petersson,
Zwei sprachliche Aufsätze, 50; Schrader, R. L. 2 I, 330,
die ook semantische parallellen geeft. In de andere idg.
talen draagt de baars veelal namen, die hem wegens
zijn stekels gegeven zijn en een grondbeteekenis „borstelig, stekelig" hebben.
πηλαμύς. Aristot. H . A. 571a 15; Opp. Hal. 4, 504. Tonijn,
die een jaar oud is. Het woord is zeker ontleend, evenals
andere tonijnnamen; zie θύννος, δρκυνος, δρκυς, μελάνδρυς.
πλατύουρος. Ορρ. Hal. 1, 99. Soort platvisch. De naam wil
letterlijk zeggen: „plat-, breedstaart".
πλωτές- ίχθύες τινές Hesych. Letterlijk „drijver": πλώω
„drijven, varen". Vergelijk wat de naamgeving betreft
νήπο8ες.
ποικίλος. Opp. Hal. 1, 381. De ποικίλος kan geïdentificeerd
worden als een van de hondshaaien en wel Scyllium
catulus, gelijk aan de γαλέος νεβρίας van Aristot. Η . Α.
565a 26. De naam is een substantiveering en beteekent
de „bontgevlekte". In het nhd. heet hij grossgefleckter
Katzenhai, in het eng. larger spotted dogfish.
πρημάς, ή, bij Hesychius ook πρημναι. Aristot. H. A. 599b
17; Ορρ. Hal. 1, 183. Tonijn, die nog niet één jaar oud
is. Petersson, Zwei sprachliche Aufsätze, 6, interpreteerde den naam als „sprühende" of „Tobende, Rasende";
vgl. πρημάινω „blazen." Een beteekenis „woelige, razen
d e " , is zeer goed mogelijk; vgl. σκορδύλη „jonge tonijn",
eigenlijk „springer". De tonijnen hebben de eigenaar
digheid veel te springen en te dartelen.
πρίστις, ó, ook πρήστις. Aristot. Η. A. 566b 3; Opp. Hal. 1,
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370. Een soort zaagvisch, misschien Pristis antiquorum.
De naam beteekent „zager"; πρίω „zagen", en is het
dier gegeven om zijn zeer langen, met tanden bezetten
snuit, die op een zaag gelijkt. Ook in de moderne talen
draagt hij zulke namen: ndl. zaagvisch, eng. sawfish,
enz.
р Ц , ή. Aristot. Η. Α. 543a; Opp. Hal. 1, 381. Zeeëngel,
Rhina squatina. De naam moet als volgt verklaard
worden. Van den W. *#erei „scheuren, rijten" is in het
Grieksch een woord gevormd voor „(afgestroopte)
huid, vel" in ρινός <*urï-nó- 1 ). Hesychius heeft γρινος =
Ρρΐνος. Een feminine formatie hiervan werd gespeciahseerd voor den zeeëngel, die een ruwe huid heeft: ρίνη
is dus ongeveer „huidvisch". Daar de huid van dezen
visch gebruikt werd voor het polijsten van verschillende
materialen, kreeg ρίνη de beteekenis van „rasp". Hesy
chius geeft ρίνη" ιχθύος δορά op. Vergelijk hiermee ndl.
schoorhaai, een synoniem van zeeëngel, dat waarschijnlijk „schuur-haai" beteekent. Semantisch kan ook nog
ndl. pezerik „mannelijke roede" van het varken en
andere dieren -*• „rasp" vergeleken worden. De ndl.
naam zeeëngel (nhd. Meerengel, eng. angelfish) werd hem
gegeven om zijn vorm, welke op die van een zwevenden
vogel gelijkt.
ρινόβατος, ó. Aristot. Η. Α. 566a. Onbekende visch. De naam,
die een compositum is van ρινός „huid" en βάτος „rog"
en dus „huid-rog" beteekent, wijst in de richting van
een soortgelijken visch als de ¿ίνη, welke in vorm veel
·) Dat woorden voor „huid, vel" vaak op een grondbeteekenis
„snijden, splijten, houwen" teruggaan, is bekend. Voorbeelden zijn:
gr. σπόλας „vel", lat. spolium, „afgestroopte huid, buit": W.*(s)pel
„splijten" in oi. spalati „barst", nhd. spalten; gì. δορά, δέρμα, δέρας
„huid": δέρω „villen"; lat. corium, scortum „vel": idg. W.m(s)ker
„snijden"; on. skinn „huid": idg. W.*{s)ken „splijten".

175
op een rog gelijkt en door Aristoteles onder de Raiidae
geclassificeerd wordt.
βόμβος. Hesychius glosseert dit woord o.a. met Εχθύς τις
των πλατεών. De naam is een overdracht van ρόμβος
„tooverrad — tamboerijn" om de overeenkomst in
platten vorm. Vgl. κίθαρος, λύρα, σάνδαλον en der
gelijke.
σάλπη. Aristot. Η. Α. 598a 15; Athen. 7, 321d; Opp. Hai.
3, 414. Box salpa, een van de vele brasems, Sparidae.
Een aannemelijke etymologie is niet te geven; het
woord is waarschijnlijk van Alarodische herkomst.
σάνδαλον. Athen. 4, 316b. Onbekende visch. Overdracht van
σάνδαλον „sandaal" wegens den vorm van den visch.
Vgl. ρόμβος, βούγλωσσος en dergelijke.
σαξιτανός, ό. Athen. 3, 121a. Gezouten visch, zoo genoemd
naar de Spaansche stad Σαξιτανία. Vgl. ndl. IJmuider.
σαργΐνος, ó. Aristot. Η . A. 610b 5; Athen. 7, 313d; 7, 321b.
Zie σάργος.
σάργος, ό, ook σαργός. Aristot. Η. Α. 543a 7; 591b 19; Athen.
7, 313d; 7, 321b; Opp. Hal. 1, 132; 4, 308 w . Aristo
teles onderscheidt twee soorten. Niet te bepalen. D e
naam is zeker ontleend aan het Alarodisch. Lat. sargus
is overgenomen uit het Grieksch.
σάρδα, ή. Athen. 3, 120e. Overname van het lat. sarda.
σαρδίνος, ook σαρδίνη, Athen. 7, 328f. Identiek met χαλκίς.
Eigenlijk „Sardinier". Gaat terug op lat. Sardus.
σαύρα' το έρπετον ζώον. καΐ ιχθύς μέγιστος, σαϋρος Hesych.
Overdracht van den n a a m voor „hagedis".
σαϋρος, 6. Aristot. Η. Α. 610b 5; Athen. 7, 309f; 7, 322 с;
Opp. Hal. 1, 106. Waarschijnlijk een van de Carangidae. De overdracht van den naam σαϋρος „hagedis"
op dezen visch is niet goed te verklaren; zij kan haar
oorzaak vinden of in de borstvinnen, waardoor deze
visch eenige overeenkomst vertoont met een hagedis,
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of in de kleur en de rij schubben, die sommige soorten
langs de zijde hebben.
σελαχίας' είδος ιχθύων (ου) μεγάλων Hesych. Zie σέλαχος.
σελαχος, τό. Aristot. Η. Α. 511a enz. Dit is bij Aristoteles
een verzamelnaam voor de haaiachtigen en roggen. De
naam is een -(a^oç-afleiding van σέλας „glans" van
wege de phosphoresceerende eigenschap van de huid;
vgl. Galen. 6, 737, ed. Kühn. Huber, De lingua enz.
14, beschouwt σέλαχος ten onrechte als Alarodisch.
σέσοψ" ποιος ιχθύς Hesych. Het woord zou als een redupli
catie in verband gebracht kunnen worden met σοβέω
„opjagen", σοβάς „dartel", maar veeleer hebben we
met Alarodisch taaigoed te doen.
σϊμος, ó. Athen. 7, 312b; Opp. Hal. 1, 170. De naam is een
specialiseering van σιμός „met stompen neus" voor een
niet te definiëeren visch; het terugtrekken van het
accent bij substantiveering zien we ook bij γλαυκός,
λευκός, πύρρα е. а.
σίφνα' ποιος ιχθύς. Hesych. De naam hangt zeker samen
met σιφνός" κενός en σιφνύει* κενοί Hesych., die terug
gaan op een *tiiibh-no-. De σίφνα is een visch, die „zich
ingraaft in de modder". Vgl. σιφνεύς „ m o l " , letterlijk:
„uitholler".
σκάρος, ó. Aristot. Η . Α. 591b 22; Athen. 7, 319e; Opp. Hal.
1, 134; 2, 661; 4, 40. Scarus cretensis, een papegaaivisch. Een synoniem voor σκάρος is μηρυξ. Aristot. 1.1.
zegt: „δοκεΐ δέ των ιχθύων ó καλούμενος σκάρος μηρυκάζειν ώσπερ τα τετράποδα μόνος". Daar er slechts één (zg.)
herkauwer onder de visschen is en slechts één van de
ruim honderd soorten Scaridae in de Middellandsche
Zee voorkomt, is deze identificatie absoluut zeker.
Een notitie van Athen. 7, 320c: „Νίκανδρος δ* ó
Θυατειρηνος δύο γένη φησίν είναι σκάρων και καλεϊσθαι
τον μέν ονίαν τον к αϊολον" schijnt dit te niet te doen.
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De eenige verklaring hiervoor is deze, dat met σκάρος,
zooals met verschillende vischnamen het geval is, meer
dere soorten visschen worden aangeduid. De naam
σκάρος werd reeds door Athen. 7, 324d van σκαίρειν
„springen" afgeleid, hetgeen volkomen juist is; zie
Boisacq 868; Walde-Pokorny I I , 566. Gr. σκάρος berust
op *skero-, reductietrap van den idg. W. *sker „sprin
gen", die ook door σκα{ρω< *s£(,r-|0 εησκαρθμός „sprong"
vertegenwoordigd wordt. Gr. σκάρος beteekent dus
„springend, springer". Hesychius levert σκαρίδες· είδος
έλμίνθων over en dit σκαρ[ς is een -ίς-afleiding van ge
noemd σκάρος „springend, springer". De twee soorten
van σκάρος (een andere visch dus dan de Scarus cretensis) heeten volgens Athen. 7, 320c όνίας en αϊολος. Met
den naam όνίας kunnen de vischnamen βνος en ονίσκος
vergeleken worden. De naam αΐολος beteekent de „snel
voortschietende" of de „bontgespikkelde" ; vgl. Hesych. :
αίόλος' ποικίλος ή ευκίνητος; αίόλα* ποικίλα, ταχέα; αίολίζειν' ποικίλλειν.
σκέπανος, ό, ook σκεπινός. Athen. 7, 322e; Ορρ. Hal. 1, 106;
3, 636; Hesych. Identiek met άτταγϊνος. De naam is
een afleiding van σκέπας, σκέπη „beschutting". Als adj.
komt σκέπανος in de Anthologie voor in de beteekenis
van „bedekt, overschaduwd". Het was een visch, die
ένιτέτροφε πηλοϊς (Ορρ. Hal. 1, 106).
σκίαινα, ή. Aristot. Η. Α. 601b; Athen. 7, 322f; Ορρ. Hal.
1, 32; 4, 596. Volgens Athen. 1.1. zijn σκιαδεύς, dat ook
door Hesychius wordt overgeleverd, en σκιαθίς identiek
met σκίαινα. Geïdentificeerd als Umbrina cirrhosa. Deze
visch kan zijn naam, een afleiding van σκία „schaduw",
gekregen hebben, doordat hij zich bij voorkeur op een
modderigen bodem ophoudt. Nóg waarschijnlijker is
het, dat hij dezen naam kreeg, omdat de kleur van zijn
buik veel lichter is dan de kleur van zijn rug, zoodat er
12
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als het ware een schaduw op zijn lichaam valt. Vgl.
den ndl. naam voor de Sciaena aquila, ombervisch, die
een compositum is van visch en het ontleende fr. ombre.
σκιφίας, ó. Athen. 7, 282d; Hesych. Dorische vorm voor
ξιφίας.
σκομβρίδες- Εχθύες Hesych. Afleiding van σκόμβρος.
σκόμβρος, ô. Aristot. Η . Α. 571a 14; 597a 22; Athen. 7,
321a; Opp. Hai. 1, 101. Makreel, Scomber scomber.
Prellwitz a 419 combineerde het woord met de Hesychiusglosse σκομβρίσαι' γογγύσαι en het oslav. skomljp
„zuchten", hetgeen vrijwel onmogelijk is, omdat de
makreel geen geluid geeft, zooals bv. de knorhaan. Het
woord is veeleer ontleend; vgl. nog Σκόμβρον, gebergte
in Macedonië, en Σκόμβροι, een Thracisch volk.
σκορδύλη, ή, ook κορδύλη. Aristot. H. A. 571a. Jonge tonijn.
De naam is een feminine specialiseering van *σκορδυλος, dat als substantivum een soort hagedis aanduidt.
Dit σκόρδυλος veronderstelt *σκορδος „springend", dat
op een uitbreiding van den idg. W. *(s)ker „springen"
berust. Op dezen wortel gaan ook de namen σκάρος
„papegaaivisch" en σκαρίς, een worm, terug. De uit
breiding met -d zien we ook in het gr. κόρδαξ, dans in
de komedie. Met σκορδύλη is het deminutieve begrip
verbonden: σκορδύλη is „spring(st)ertje" tegenover σκά
ρος „springer".
σκορπίος, ó. Aristot. Η. Α. 543a; Athen. 7, 320d. Indien de
identificatie als zeezwijn, Scorpaena scrofa, juist is,
past de overdracht van den naam σκορπίος „schorpioen"
uitstekend, daar deze visch in een door zijn stekels
veroorzaakte wond gif kan laten vloeien.
σκύλιον. Aristot. H. A. 565a. Een van de twee soorten honds
haaien, die in de Middellandsche Zee voorkomen, waar
schijnlijk Scyllium canícula. De andere soort, Scyllium catulus, heet ποικίλος. De naam is een afleiding
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van *σκυλος <*sA0/-: idg. W. *(s)kel „splijten, snijden,
scheuren", vgl. σκύλλω <*sk0l-iö ,Де huid afstroopen",
σκύλαξ „jonge h o n d " , Σκύλλη; zie bl. 35. In beteekenis
komt σκύλιον geheel overeen met σκύλαξ.
σκύλλα. Athen. 7, 306d. Evenals λάμια, een naam voor een
haai, καρχαρίας; zie bl. 35.
σκύμνος, δ. Opp. Hal. 1, 380. Misschien, evenals σκύλιον, een
naam voor Scyllium camcula(?). Overdracht van σκύμ
νος „welp".
σκυτάλη. Opp. Hal. 1, 184. Onbekend. Vgl. σκυτάλη „staf",
speciaal gezegd van den geheimen lastbrief der Lacedaemoniërs. De overdracht vond waarschijnlijk haar
reden in de strepen, die spiraalsgewijs om het lichaam
van dezen visch liepen.
σμαρίς, ή. Aristot. Η . Α. 607b 22; Athen. 7, 313a; Opp. Hal.
1, 109. Gewoonlijk geïdentificeerd als Smaris vulgaris,
echter zonder eenige waarborg. Etymologisch
kan
σμαρίς misschien met kretens. μαρίς „varken" gecombi
neerd worden.
σμέρδος' ιχθύος είδος Hesych. Deze naam moet ongetwijfeld
met σμέρδος' λήμα, ρώμη, δύναμις, βρμημα," σμερδνόν"
δεινόν, καταπληκτικόν, πολεμικόν, σκυθρωπόν; εύσμερδής"
εύρωστος Hesych.; σμερδαλέος „verschrikkelijk",gecom
bineerd worden. Deze woorden gaan stellig op idg.
*(s)merd „bijten" terug.
σμύραινα, ook μύραινα. Aristot. H. A. 543a; Athen. 7, 312b;
Opp. Hal. 1, 142. Hoogstwaarschijnlijk Muraena helena,
die in de Middellandsche Zee veel voorkomt. Zie σμϋρος.
σμϋρος, ó, ook μΰρος. Aristot. Η. Α. 543a; Athen. 7, 312e.
Verschillend van σμύραινα. Bij Aristot. 1.1. wordt in een
duidelijk herkenbare interpolatie hetzelfde onderscheid
gemaakt als door Hesychius: σμϋρος zou de manne
lijke, σμύραινα de vrouwelijke visch zijn; dit is echter
zeer onwaarschijnlijk. Walde-Pokorny I I , 690, combi-
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neeren σμϋρος aarzelend met μύρον „olie", ohd. smero
„ v e t " , oier. smiur, „merg". Huber, De lingua enz. 15, aar
zelt het woord als Alarodisch te beschouwen. Jos. Schrij
nen, s mobile, 89, laat bij vormen als μϋρος: σμϋρος
de mogelijkheid van dialectische differentiatie open.
σπάρος, ό. Aristot. Η. Α. 508b; Athen. 7, 302c; Opp. Hal.
1, 109. Wordt opgevat als een sargus, soort van de
Sparidae. Zie Mair, ed. Opp. 221. Onzeker. Persson,
Beitr. I, 473, zocht verband met lat. sparus „jachtspriet". Tegen een overdracht bestaat het groóte bezwaar, dat de σπάρος, mocht hij een sargus zijn, niet
lang en smal is.
σπίγγος· Ιχθύς Hesych. Overdracht van den naam σπίγγος
„vink" op een onbekenden visch.
στρωματεύς, ó. Athen. 7, 322a; Hesych. Visch uit de Roode
Zee. Overdracht van στρωματεύς „kleurige deken, ta
pijt", om de prachtige kleuren van dezen visch.
συνόδων, ó, ook σινόδων. Aristot. Η. Α. 591a 11; 598a 13;
Athen. 7, 322b; Opp. Hal. 1, 170; 3, 610. Geïdentificeerd als Dentex vulgaris. Het adj. συνόδους „met aan
eensluitende tanden" wordt bij Aristot. H . A. 595 van
ίπποι καΐ βόες gezegd. De Dentex vulgaris heeft sterke
tanden. De vorm σινόδων kan tot stand gekomen zijn
door volksetymologische associatie met σίνομαι „scha
den, verwonden", daar deze visch een geweldige roover
is. Vgl. lat. dentex, eng. dogsteeth.
σφηνεύς· ιχθύς ποιος θαλάττιος Hesych.; Athen. 7, 307b.
Soort κεστρεύς. Den naam danken deze visschen aan
den vorm van den kop, daar zij ,,λαγαροί και τετρά
γωνοι" zijn; σφήν beteekent „wig".
ταινία, ή Aristot. Η . Α. 504b; Athen. 7, 325f; Opp. Hai. 1,
100. Onbekende visch. Overdracht van ταινία „ b a n d "
om den langen, dunnen vorm. Galenus gebruikt ταινία
in de beteekenis van „Untworm".
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τίλων, ó. H d t . 5, 16; Aristot. Η. A. 568b. Een visch uit het
meer Prasias. De naam kan een formatie zijn van *τιλος,
dat gecombineerd kan worden met lat. stilus „spitse
paal", ohd. stil, os. stil „steel, stengel"; zie voor deze
2
woorden Falk-Torp 490; Walde 739. Het idg. *sti-lo
is een -/o-formatie van *(s)tei „spits", dat meer met
-g'-uitbreiding voorkomt. Zie verder nog Lidén, I. F.
19, 323. De naam τίλων zou dus de „spitse" kunnen
beteekenen. Semantisch vergelijke men φοξϊνος en ook
namen als κεστρεύς, σφύραινα enz.
τράγος, ó. Aristot. Η . Α. 607b 9; Athen. 7, 328c; Opp. Hai.
1, 108. Naam voor het mannetje van de μαινίς tijdens
den paartijd. Overdracht van τράγος „bok".
τράχουρος, ó. Athen. 7, 326a; Ael. Ν. Α. 13, 27; Opp. Hal.
1, 99; 3, 400. Onbekende visch, die ook σκιθακός heet.
De naam τράχουρος beteekent letterlijk „ruw-, ruigstaart".
τρίγλη, ή. Aristot. Η. Α. 508b; 543a; Athen. 7, 324c; Opp.
Hal. 1, 98; 3, 432. Onbekende visch. Lewy, I. F. 32,
164, combineerde τρίγλη met opr. stroysles, soort visch.
De reconstructie van steeds meer idg. vischnamen lijkt
mij nutteloos toe. Ook stemt het vocalisme van de
woorden niet overeen. Muller, Gr. Wb.3 816, zoekt ver
band met τρίζω „piepen"; τρίγλη kan inderdaad een
feminine specialiseering zijn van een *(σ)τριγλος „pie
pend", dat terugaat op idg. *(s)trig, evenals τρίζω
<*(s)trig-iô, στρίξ, „soort uil" en lat. strix „uil". Het
veronderstelde adjectivum zien we als substantivum
in στρίγλος, soort uil. De visch τρίγλη zou aldus genoemd
zijn naar zijn knarsend geluid, doch daar hij niet te
identificeeren is, blijft de verklaring van den naam
zeer riskant.
τριγλΐτις, ή. Athen. 7, 285a. Naam voor de άφύη; afleiding
van τρίγλη, met -ΐτις als in κωβΐτις.
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τριγόλας, ó. Volgens Athen. 7, 324e, door Sophron gebruikte
vorm voor τρίγλη; τριγόλας is een anaptyxe.
τριχίς, ή. Aristot. Η. Α. 569b. Klein vischje, dat niet te be
palen is. De naam is een afleiding van θρίξ, gen. τριχός
„ h a a r " , omdat het vischje haarfijne graten heeft. Vgl.
θρίσσα <*τριχ-ια.
τρύγων, ή. Aristot. Η . Α. 489b; 598a; Athen. 7, 330a. Opp.
Hal. 1, 104; 2, 462. Misschien pijlstaartrog, Trygon
pastinaca. De overdracht van den naam voor de tortel
duif op dezen visch is echter niet goed te verklaren.
φάγρος. Onbekende visch. De naam is een overdracht van
φάγρος „slijpsteen". Athen. 7, 327d: „έστι Sè καΐ γένος
λίθου φάγρος. ή γαρ άκόνη κατά Κρητας φάγρος, ώς φησι
Σιμίας". Strabo heeft φαγώριος en Hesychius φάγωρος'
ιχθύς ποιος. Gr. φάγωρος is een dissimulatie van *φαγρωρος; zie Fick, Κ. Ζ. 43, 151. Gr. φάγρος is in het Агmeensch als p'agros ontleend. Vgl. semantisch άκονία.
φοξϊνος, ó. Aristot. Η.
visch. De naam
Waarschijnlijk is
spitsen kop en
κεστρεύς, κεστρά,
worden.

A. 567a; 568a. Niet te bepalen гі іегis een afleiding van φοξος „spits".
de visch aldus genoemd naar zijn
dan kunnen semantisch namen als
σφύραιναι, τίλων(η) enz. vergeleken

φυκίς, ή, ook φύκης, ó. Aristot. Η. A. 567b 18; 591 b 10; 607b
18; Athen. 7, 319b; Opp. Hal. i; 126. Niet bekend.
Misschien is ó φύκης het mannetje van de φυκίς, waar
schijnlijker echter zijn φυκίς en φύκης verschillende
soorten. De naam is een afleiding van φϋκος „zeewier",
den visch gegeven, omdat hij tot de ΐχθύες φυκιοφάγοι
hoort; vgl. Aristot. Η . A. 591b 10; een andere moge
lijkheid is, dat de visch zoo heet, omdat hij zich tusschen zeewier ophoudt. Een synoniem van φυκίς is
λελεπρίς.
φϋσα. Athen. 7, 312b. Nijlvisch. Overdracht van φϋσα „blaas-
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balg". Vgl. φύσαλος als naam voor een soort pad.
φωλίς, ή. Aristot. Η. Α. 621b. Niet te bepalen visch. De
naam wordt gewoonlijk gecombineerd met φωλεός „hol,
leger" en geïnterpreteerd als „die zich in zijn slijm
verbergt". Vgl. Aristot. 1.1. : „τη δέ καλούμενη φωλίδι
ή μύξα, ήν άφίησι, περιπλάττεται περί αυτήν καί γίνεται
καθάπερ θαλάμη.
χαλκεύς, ό. Athen. 7, 328d; Opp. Hal. 1, 132. Geïdentificeerd
als Zeus faber. Is dit juist, dan is de naam een overdracht van χαλκεύς „(koper)smid", omdat deze visch
een geluid geeft. D e naam kan ook gegeven zijn naar
zijn koperachtige kleur, waarom hij in het Nederlandsch zonnevisch heet. De identificatie blijft evenwel
onzeker.
χαλκιδική. Athen. 7, 328d. Zoo noemt Dorio de χαλκίς. Vgl.
Hesychius: χαλκιδικών χαλκίς, ό Ιχθύς. De naam beteekent „de Chalcidische". Vgl. σαξιτανός; ndl. IJmuider;
Bamevelder enz. Ook χαλκιδικός" είδος άλεκτρυόνος wijst
op de herkomst.
χαλκίς. Aristot. H. A. 621b 7; 602b 28; 543a 2; Athen. 7,
328f; Opp. Hal. 1, 244. Bij Aristoteles worden twee
soorten onderscheiden. Identificatie is absoluut onzeker.
Volgens Athen. 1.1. is σαρδϊνος synoniem. Verder is gr.
χαλκίς de naam van een niet te bepalen vogel en van
een soort hagedis.
χάννη, ή, ook χάννος, ó. Aristot. Η . Α. 538a 2 1 ; 567a 27;
Athen. 7, 304e; 7, 327f; Opp. Hal. 1, 124. Ofwel Serranus scriba ofwel Serranus cabrilla. Deze visch is hermaphrodiet. De naam berust op *g1h9-nä, *§1кэ-по, dat
gevormd is van den idg. W. *g1hë[i] „open zijn, gapen";
deze wortel wordt o.m. vertegenwoordigd door gr.
χάσκω ^gfo-sko „den mond openen" en χήμη K+gJiê-ma,
soort mossel. De dubbele nasaal van χάννη, χάννος is
een populaire geminatie. De Serranus is zoo genoemd
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naar zijn grooten bek; vgl. Epicharmus bij Athen. 7,
328f : μεγαλοχάσμονάς τε χάννας κήκτραπελογάστορας βνους.
χελιδονίας, ό. Athen. 7, 356f. Soort tonijn.
χελιδών, ή. Aristot. Η. Α. 535b 26; Athen. 7, 322e; Opp.
Hal. 1, 428; 1, 434. Vliegende visch, Dactylopterus
volitans ofwel Exocoetus volitans. Overdracht van
χελιδών „zwaluw".
χελλαρίης, ó. Athen. 3, 118c. Synoniemen zijn βάκχος en
όνίσκος. Vgl. χελλών.
χελλών, δ, ook χελών. Aristot. Η. Α. 543b; 570b; 591a; Athen.
7, 306e; Hesych. Niet te bepalen visch, die tot de κεστρείς gerekend wordt. De naam is misschien een afleiding
van χείλος, aeol. χέλλος „ l i p " ; χελλών is dan „lipvisch".
χρέμης. Opp. Hal. 1, 112. Onbekend. Zie χρόμις.
χρέμυς, δ, ook κρέμυς. Athen. 7, 305d. Hesychius: χρέμυς*
ó όνίσκος ιχθύς. Zie χρόμις.
χρόμις, δ. Aristot. Η . Α. 534a 8; 535a 2; 601b 29; Hesych.
Misschien ombervisch, Sciaena aquila. Het woord hangt,
evenals χρέμης en χρέμυς, samen met χρεμετίζω „hinneken" en χρόμος* ψόφος ποιος Hesych.; χρόμις beteekent „knarser". De visch geeft geluid.
χρύσοφρυς, δ. Aristot. Η. Α. 489b; 543b; 598a; Athen. 7,
328a; Opp. Hal. 1, 169. Chrysophrys aurata, aldus
genoemd naar de gouden streep tusschen zijn oogen:
, ,goud-rand,-wenkbrauw".
ψαμμοδύτης' ιχθύς, δν καΐ καλλιώνυμον όνομάζουσιν Hesych. De
naam beteekent letterlijk: „die in het zand kruipt, mod
derkruiper" ; vgl. semantisch σίφνα en ndl. modderkruiper.
ψήσσα, att. ψήττα, ή. Aristot. Η. Α. 538a 20; 543a 2; 620b
30; Athen. 7, 330b; Opp. Hal. 1, 105. Soort platvisch.
Pogingen ter verklaring van den naam vermelden Boi3
sacq 1077 en Muller, Gr. Wb. 906. Het waarschijnlijkste
is verband met ψήχω „strijken", wijl de huid van het
dier misschien als rasp gebruikt werd; vgl. ρίνη.
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Ten slotte geef ik hier nog, eveneens in alphabetische
volgorde, een aantal namen, waarbij ter verklaring of iden
tificatie elk houvast ontbreekt.
Άγριόφαγρος. Zie Opp. Hal. 1, 140 met scholion: άγριόφαγροι' διωξίφαγροι δια το κινεΐσθαι ταχέως. Vgl. φάγρος; —
άδμωες, άδμωνες. Opp. Hal. 3, 371 w . Zeevisch. De scho
liast 1.1. zegt: άδμωσι' συακίοις, κατά των άδμώνων άδμωνες
είδος ιχθύος των λεγομένων συακίων; — βάλερος, ook βαλλιρός
en βαλϊνος, ό. Aristot. Η . Α. 568 b 27; — βαμβράς, meer
βεμβράς. Vgl. μεμβράς; — βάρακος" ίχθύς ποιος Hesych.; —
βούπαις' νέος, μέγας, άφήλιξ, μέγας παις. ή ιχθύς Hesych.
Men heeft ισχυρός in de plaats van Εχθύς willen lezen.
Zie Schmidt Hesych. ed. Maior I, 390; — βούφθαλμος.
Marcellus Sidetes 8; — γάδος, bij Hesychius ook γάνδος.
Dit is een naam voor de δνος bij Athen. 7, 315 f.; — γάζας·
ιχθύς ποιος Hesych. ; — γαλαρίας' ιχθύς ό όνίσκος Hesych. ; —
γαλίαι" οι όνίσκοι Hesych.; — γαρίσκος. Marcellus Sidetes 33.
Vgl. γάρος „pekel"; — γυλάριον. Schol. Opp. Hal. 1, 111; —
δαλός- μελάνουρος ιχθύς Hesych.; — εγγραυλίς. Ael. Ν. Α. 8,
18. Identiek met de έγκρασίχολος en λυκόστομος. Een clupeïede, Engraulis encrasicholus; — έλεγϊνος. Aristot. Η. A.
610 b 6; — έλεφιτίς. Hippocr. Lezing onzeker. Vgl. WaldePokorny I, 93. — έλέωτρις. Nijlvisch bij Athen. 7, 312 b ; —
ζαιός, ζαζαΐος· είδος 'ιχθύος. Hesych. Vgl. Plin. Ν. Η. 9, 18
en Schmidt, Hesych. ed. Maior, I I , 252; — θορινεϋσαι- ó
ξιφίας ιχθύς Hesych. Lezing onzeker; — θύμαλλος. Ael. Ν. Α.
14, 22; — ΐωψ. Athen. 7, 300 f. Klein vischje; ϊωψ < *Ει-Εωπ-?
Geen enkele combinatie is mogelijk. Waarschijnlijk is het een
leenwoord uit het Alarodisch. Een landschap in Laconië
heet Ί ω π ί ς ; — κάλαμα' δγκος. ιχθύς Hesych.; — κάππαρος.
Pap. Evenals de plantnaam κάππαρις een niet-Grieksch
woord; — κίνερμοι' oí μικροί ίχθύες Hesych. Verzamelnaam
voor kleingoed; — κόλλουρος. Marcellus Sidetes 22; — κομαρίς.
Athen. 7, 319 b ; — κοριάλαι' τρίγλαι, ίχθύες Hesych.; —
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κορίαξος. Alex. Trail. 1, 12 ; — κόρκορος- είδος Ιχθ-ύος ή λάχανον
άγριος Hesych. Vgl. misschien κορκόρας' δρνις. Περγαιοι
Hesych.; — κοστής. Athen. 8, 357a; — κραπαταλ[λ]οι- ίχθύες
τινές. Vgl. Hesych. κραπαταλός" παρά πολλοίς ό μωρός, ή
νόμισμα en κραπαταλίας' άνεμώδης, καΐ ανίσχυρα λέγων. £μεινον
δέ ληρώδης; — κώθος. Athen. 7, 304e; 309c. Sicilisch woord,
dat denzelfden visch aanduidt als κωβιός; — κώθων. Athen.
7, 309c. Sicilisch woord voor den κωβιός;—λάρινος. Ορρ. Hal.
3, 399. Hesych.; — λάτος. Athen. 7, 31 If. Visch, die in Italië
en in den Nijl voorkomt; — λελεπρίς' ιχθύς ποιος, ή καλούμενη
φυκίς Hesych.; — λελικκός' ιχθύςπoιóς]Hesych.; — λέρος. Oribasius 2, 58, 14; — λέων. Ael. Ν. Α. 16, 18. Ορρ. Hal. 1, 367.
Een visch? Bij Athen. 7, 306c, Ael. Ν. Α. 14, 9 is λέων een
naam voor een crustacee, bij Nicander, Ther. 463, vooreen
slang. Zie nog Mair, ed. Ορρ. 241 ; — μαρϊνος. Aristot. Η. Α.
570a, 32. Lezing niet geheel zeker; — μυρϊνος. Aristot. Η. A.
602a, 1. Lezing niet zeker; —μύρμη of μύρμης. Athen. 7,321a
plur. μύρμαι; — όρθαγορίσκος. Plin. Ν. Η. 32, 19. Overdracht
van een Laconisch woord, dat door Hesychius met χοιριδιον
μικρόν verklaard wordt; — όφθαλμίας. Plaut. Capt. 850. De
naam zegt letterlijk: „met groóte oogen"; — πάγρος. Herodian. Gramm. 1, 203. Waarschijnlijk voor φάγρος; — πεμφηρίς. Athen. 7, 309 f. ; — περσός" ó Ιχθύς ποιος, έν Έρυθρα
γινόμενος Hesych.; — πετραδεϊλαι" οι μεν τους άποπνευματισμούς. οι δέ εϊδος ιχθύων Hesych. Vgl. πεπραδϊλαι; — πλατίστακος' γυναικεΐον αίδοϊον. καί ιχθύς ποιος Hesych.; — πορδαλίς. Ορρ. Hal. 1, 368; 5, 30; — πρέπων. Ορρ. Hal. 1, 146; —
πρόβατον. Ορρ. Hal. 1, 146. 3, 139. Niet te bepalen, groóte
zeevisch, die met de πρέπων identiek of verwant is; —
ραμφησταί- 'ιχθύς ποιοί Hesych. Misschien een soort zaagvisch. Vgl. ραμφή- κοπίς. μάχαιρα, ή τα των όρνέων ρύγχη en
ράμφος" ρύγχος τύ επί τω στόματι των μεγάλων πετεινών He
sych.; — σαπέρδης. Athen. 3, 118 b. Hesychius glosseert:
Ονομα Εχθύος. οι δέ ταρίχου είδος, άλλα υπό Ποντικών τον
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κορακϊνον ΐχθύν. Niet-Grieksch woord; — σαπερδίς. Aristot.
Η. Α. 608a. Niet identiek met de σαπέρδης; — σαραπίους·
τάς μαινίδας. Περγαΐοι Hesych. Zeker een vreemd woord,
evenals de Pergaeische namen σισίλαρος „patrijs" en κασύας" δρκυνος Hesych.; — σεσερΐνος. Athen. 7, 305d. Ongetwij
feld evenals σέσιλος „schelpdier)", σέσοψ, een visch, σέσελι,
een plant, van Alarodische herkomst; — σίλουρος. Athen.
7, 312b. Nijlvisch; — σκιθακός' ιχθύς 6 καί τράχουρος He
sych. Eveneens σκίρθακος; — σκόρπαινα. Athen. 7, 320 f.
Verschillend van σκορπιός; — σκορπίς. Aristot. Η. Α.543b.
Athen. 7, 320 f. Waarschijnlijk verschillend van σκορπιός;
— σμώγη' ρανίς. το τυχόν. Άμερίας βούγλωσσον; — συαγρίς,
ook συναγρίς. Aristot. Η. Α. 505 a. Athen. 7, 322 f.; —
σύαινα. Opp. Hal. 1, 129. Femininum van σϋς, zooals ύαινα
van ύς; — σύαρτον' βούγλωσσον Hesych.; — τριχίας. Aristot.
Η. Α. 598 b. Niet identiek met τριχίς; — τύφλη. Athen. 7,
312 b. Nijlvisch. Letterlijk: de „blinde"; — τυφλϊνος· ιχθύς
Νειλωος. καί δφεως είδος Hesych. De naam van een soort
slang is overgedragen op een niet te bepalen visch; — ΰαινα"
τετράπουν ζώον. καί ιχθύς Hesych. Athen. 7, 326 f. Over
dracht van den naam voor hyaena op een niet te bepalen
visch. Vgl. σύαινα; — ΰκη. Athen. 7, 304 f. 7, 326 a. 7, 300 f:
Κυρηναΐοι δ' υκην τον έρυθρΐνον καλοϋσιν, ώς Κλείταρχός
φησιν έν γλώσσαις; — ΰκος' έρυθρΐνος Hesych.; — ΰς . . . .
καί ιχθύς Hesych. Athen. 7, 326 f.; — χελεαρ* χελιδών, χελιδονίας, καί ιχθύς ποιος Hesych. De lezing is verdacht; —
χρέμψ. Aristot. Η. Α. 534 a 8. Vgl. χρέμπτομαι „schrapen"
(van de keel) en χρόμις, een visch. Het woord is echter ver
dacht.

INDEX

άβλεννής 142.

άμίας 147.

άφρΐτις

ιϊβραμις 145.

αμνός 65, 94.

άφύη 149.

149.

Αγνός 141.

άνθ(ας 147.

άχαίνης 81.

άδωνις 145.

άντικύω 38.

άχαρνώς 149.

αετός 145.
άθερίνη 145.

άνωδόρκας 140.
ιϊπαφος 112.
δραμος 121.
άρήν 66, 70.
ιίριχα 71.
¿ίρκιλος 40, 54.
άρκοπίθηκος 21.
άρκος 40.
άρκτος 40.
άρκτύλος 40.
άρκυλλος 40.
δρναπον 71.
άρνειός 67.
άρνευτήρ 143.
άρπαξ 32.
άρωδιός 122.
άσκάλαφος 106.
άσπάλαξ 56.
άσπαλος 148.
αστερίας 121.
άσφάλαξ 56.
άτταγίνος 148.
αύλωπίας 148.
αύξίς 148.

βαιώμφαι 78.
βαιών 149.
βάκχος 150.
βαλίας 82.
Βαλίος 97.
βάριον 71.
βαρίχοι 71.
βασιλεύς 113.
βασιλίσκος 113,
βασκάς 126.
βάσκιλλος 120.
βασσάρα 38.
βατίς 150.
βάτος 150.
βάτραχος 141.
βεΐριξ 84.
βελόνη 142.
βελονίς 151.
βελφίς 43.
βεμβίδιον 151.
βτ,βήν 72.
βήκη 78.

αίγοκέφαλος 106.
αίγώλιος 106.
αίέλουρος 22.
αίλουρος 22, 44.
αϊξ 75.
αίολίας 146.
αίτναιος 146.
άκανθας 146.
άκαρνάν 146.
άκάρναξ 146.
άκονία 146.
άλεκτορίς 133.
άλεκτρυων 133.
άλεκτρυων άγριος 111.
αλέκτωρ 132.
άλ(λ)άβης 146.
άλφηστής 147.
αλωπεκίας 147.
άλώπηξ 36, 147.
άμαλλος 136.
άμαράσαι 33, 87.
itylnt 147.

150.

189
βήκια 69, 72.
βήμα 72.
βήρυς 151.
βλέννος 151.
βλεψίας 151.
βόα 151.
βόαξ 151.
βοσκάς 126.
βούγλωσσος 152.
βούρυγχος 152.
βοϋς 60, 152.
βρένδον 83.
βρένθος 108.
βρη-π5ς 135.
βρίγκος 140, 152.
βρικίν 98.
βύας 103.
βωλ6ριχα 87.
βωμολόχος 120.

γαλεός 152.
γαλεωτης 152.
γέλασος 112.
γεϋος 99.
γίννος 99.
γλάνις 152.
γλάνος 28.
γλαυκίον 127.
γλαυκίσκος 153.
γλαυκός 152.
γλαϋξ 102.
γόγγρος 153.
γοινέες 118.
γομφάριον 153.
γόρτυξ 137.
γρομφάς 88.
γρόμφις 88.
γρύλλος 90, 153.
γρύλος 90.
γύλιος 54.

δακτυλεύς 153.
δαμάλης 63.

δάσκιλλος 153.
δασυλλίς 40.
δασύπους 49.
δελκανός 153.
δέλφαξ 43, 90.
δελφίς 43.
δίζα 77.
δορκάς 81.
δόρξ 81.
δούλος 121.
δρακαινίς 143.
δράκων 153.
δρομίας 154.
δρόσος 73, 91.

έβήνοι 38.
Εβρος 79, 91.
έγκρασίχολος 154.
ϊγχελυς 154.
Ι»ρις 74, 89.
ίλανος 102.
ίλαφος 79.
έλειός 53.
έλεος 104.
έλλός 82.
ΟΛοψ 154.
ένελος 82.
έξώκοιτος 145, 155.
έπερος 67.
έττοψ 112.
έρίτιμος 155.
ίριφος 76.
έρραος 68.
έρσαι 73, 91.
έρυθϊνος 155.
έρωγάς 122.
ερωδιός 121.
έσχαρος 155.
ίταλον 62.
Μτελις 155.
Ετελον 62.
εύωπός 155.
έχενηίς 141.

έ χ ^ ε ς 53.
έχινος 58.

ζάλακες 59.
ζόρξ 81.
ζούγωνερ 63.
ζύγαινα 64, 155.

ήγεμών 143.
ήγητήρ 143.
ήΐκανός 133.
ήλακατήν 156.
ήμεροκοίτης 140.
ήμίλαγος 50.
ήμίονος 100.
ήμιρρήνιον 71.
ήπατος 156.

θάμιξ 38.
θρδττα 156.
θραμίς 68.
ϋρανίας 156.
θρανίς 156.
θρίσσα 156.
θρυμίς 157.
θύννος 157.
θώς 39.

ίβρίκαλοι 79, 91.
ίέραξ 157.
Ιέττας 79.
Ικταρ 157.
Ικτίνος 101.
ϊμβηρις 154.
ϊνδουρος 58.
ϊννος 99.
Ινυξ 110.
ίορκος 81.
ϊουλος 157.

190
ίππος 93, 158.
ίππουρος 45, 143.
ϊσοξ 158.
Ιταλ6ς 62.
ί-ττα 110.
ίυγξ 110.
Ιωνας 159.
ίωνίς 159.
Ιωνίσκος 159.
Ιωνός 159.

κελεός 109.
κέλης 96.
κελμάς 83.
κεμάς 82.
κεντρίνης 160.
κεντρίσκος 160.
κεραίδες 70.
κεραίς 117.
κερδαλέη 36.
κερδώ 36.
κέρθιος 115.
κέρκαξ 123.
καβάλλης 95.
κερκάς 123, 134.
κάβηλος 100.
κερκιθαλίς 123, 134.
κάδυρος 89.
κέρκνος 134.
καθοφήν 38.
κερκοπίθηκος 21.
κακκάβη 118, 135, 136. κέρκος 134.
κάλαφος 106.
κέρκωψ 21.
καλλοφίας 159.
κέρχνη 126.
καλλίας 20.
κέστρα 144.
κάλλιχθυς 159.
κεστρεύς 144.
κιχλλιώνυμος 140.
κεστρΐνος 144.
καλοτύπος 109.
κήβος 19.
καμασήν 159.
κήλων 94.
καμψίουρος 45.
κήζ 130.
κάνθαρος 159.
κήπος 19.
καν&ήλιος 99.
κήυξ 131.
καπρίσκος 160.
κικιρρός 134.
κάπρος 88, 92, 160.
κίκκα 134.
κάραννος 77.
κικκάβη 105, 118, 134
καρανώ 77.
κικκός 118, 134.
κάρνος 67.
κιλίας 116.
καρταίποδα 64.
κίλλος 99.
κάρτη 64.
κίλλουρος 115.
καρχαρίας 160.
κίναδος 37.
κάστωρ 46.
κιναίδιον 111.
κάττος 21.
κίραφος 37.
καύαξ 131.
κίρκος 32.
καυλίνης 160.
κίσσα 120, 134.
κέαρος 137.
κνακίας 31.
κέβλος 19.
κνακός 96.
κεγχρίς 126.
κνάκων 97.
κεγχρίτης 126.
κνηκίας 97.
κεκήν 49.
κνιπολόγος 115.

κύβαρος 98.
κόδαλα 144.
κοθοϋριν 37.
κοκκόαξ 105, 118.
κοκκοβάρη 104, 118.
κόκκυξ 111, 118.
κολοιός 119.
κολοίφρυξ 135.
κόλος 77.
κόλουρις 37.
κόνικλος 50.
κοντίλος 137.
κορακίας 119.
κόραξ 117.
κόραφος 117.
κορδύλη 178.
κόρθιλος 114.
κόρις 155.
κοροΐτις 38.
κόρσακις 77.
κορυθαίολος 112.
κορύφαινα 143.
κορώνη 117, 119.
κόσκικοι 134.
κόσσυφος 115.
κοτίκας 134.
κοττής 134.
κόττυλοι 134.
κούνικλος 50.
κόψιχος 115.
κράβος 131.
κράγγων 120.
κράμβωτος 101.
κραυγός 109.
κρέξ 124.
κριγή 104.
κριός 42, 67.
κτάρα 157.
κτίλος 66.
κυβήναις 105.
κυδάναν 105, 130.
κύδνος 129.
κύκνος 129.
κύνικλος 50.

191
κυνοΰπες 41.
κύων 33.
κΰ>θύλους 98.
κώκαλος 118, 134.

λογιδεύς 50.
Χιχγωος 47.
λαγώς 47.
λάδας 83.
λάμια 35.
λάμπουρις 37.
λάρος 130.
λάταξ 47.
λέαινα 26.
λεβηρίς 50.
λεβίας 156.
λέποριν 50.
λευκορώδιος 123.
λέων 26.
λινεύς 144.
λϊς 26.
λύγξ 26, 94.
λύκος 29, 119, 141.

μακεσίκρανος 112.
μαράσσαι 33.
μαρίς 87.
μάρων 99. '
μέρωον 95.
Μηδικός βρνις 132.
Μήδοι άλεκτρυόνες 132.
μήλον 71.
μήρυξ 139.
μιμώ 19.
μολόβριον 91.
μόσχος 61.
μυγαλέη 58.
μυκαρίς 55.
μύραινα 179.
μυς 51.
μωρίαι 64.

νεβρές 82.
νήσσα 125.
νυκτερίς 55, 140.
νυκτικόραξ 106.
νωτεύς 100.

Ξάν»ος 97.
ξιφίας 170.

«βρια 79, 91.
ίβρικια 79.
οίνάς 118.
δις 64.
«κνος 107, 121.
«μβρος 73, 90.
¿νίσκος 150.
ίνος 98.
βρκυς 157.
βρνις 132.
όροιβάδες 78.
¿ρσός 73.
όρτυγομήτρα 124.
«ρτυξ 137.
«ρυξ 42.
¿ρχίλος 114.
¿τρεύς 99.
ούρανοσκόπος 140.
όχεϊον 95.

ποιλαμίς 57.
πάνθηρ 25.
πάρδαλις 25.
πάρδος 25.
πατταλίας 83.
πηλαμύς 157.
πϊπος 110.
πιπώ 110.
πελεκάν 108.
πελεκάς 108.
πέρδιξ 135.
Περσικός όρνις 132.
πέχαρι 83.

πίθηκος 18.
πομπίλος 143.
πόρδαλις 25.
πόρις 61.
πόρκος 85.
πόρταξ 61.
πόρτις 61.
ποΰπος 112.
πρέσβυς 113.
πρόβατον 72.
πρόξ 81.
πτέλας 87, 91.
πτελέα 87, 91.
τττύγξ 105.
πτώξ 47.
ττίγαργος 115, 123.
πώλος 95.

(5αφίς 142.
^ιίνη 174.
^ωδιός 122.

σαθέριον 46.
σατύριον 47.
σάτυρος 20.
σεργοί 83, 134.
σέρκος 134.
σίαλος 85.
σίγραι 91.
σίκα 85.
σινόδων 180.
σίντης 112.
σισίλαρος 136.
σίττη 110.
σιφνεύς 57.
σκάλοψ 57.
σκάρος 139.
σκαφώρη 38.
σκέπανος 177.
σκιαδεύς 177.
σκιαθίς 177.
σκίαινα 177.

192
σκιδάφη 37.
σκίλλος 102.
σκίναξ 44, 48.
σκίουρος 44, 48.
σκιφίας 178.
σχόμβρος 178.
σκορδύλη 178.
σκορπιός 178.
σκύλαξ 34.
σκύλιον 178.
σκύλλα 179.
σκύμνος 179.
σκυτάλη 179.

σκώψ 106.
σμαρίς 87, 179.
σμέρδος 179.
σμίν&α 52.
σμίνθος 52.
σμίς 52.
σμύραινα 179.
σμϋρος 179.
σπα&νης 83.
σπάλαξ 56.
σπάρος 180.
σπερμολέγος 119.
σπίγγος 180.
στρίγλος 104, 181.
στρίγξ 104.
στροϋθος 116.
στροϋς 116.
στρωματεΰς 180.
στύξ 108.
σύβρος 91.
συκζλίς 112.
συνόδων 180.
συς 84.
σφάλαξ 56.
σφηνεύς 180.
σφίγξ 20.
σχοινίλος 114.
σωλός 87.

ταινία 180.
ταύρος 60.
ταύτασος 116.
ταχίνας 49.
ταχίνης 83.
τίγρις 25.
τίλων 181.
τίτυρος 20.
τοξευτήρ 32.
τοϋτις 116.
τράγαινα 77.
τράγος 76, 181.
τράχουρος 181.
τρίγλη 181.
τριγλϊτις 181.
τριγόλας 182.
τρίκκος 114.
τριχίας 157.
τριχίς 157, 182.
τροχίλος 113.
τρύγων 182.
τρωγλοδύτης 113.
τύραννος 113.
τυτώ 104, 116.

ύαινα 28.
ύβρις 107.
ΰραξ 52.
δς 84.
ΰστριξ 53.

φάγιλος 73.
φάγρος 146, 182.
φάλκη 55.
φάλλαινα 42.
φάλλη 42.
φασκάς 126.
φθείρ 143.
φοξίνος 182.
ψοϋαι 38.

φύκης 182.
φυκίς 182.
φϋσα 18*2
φύσαλος 42.
φυσητήρ 42.
φώκαινα 43.
φώκη 41.
φωλίς 183.
φώυξ 123.

χαλκεύς 183.
χαλκιδική 183.
χαλκίς 183.
χάννη 183.
χάννος 183.
χελιδονίας 184.
χελιδών 184.
χελλαρίης 150, 184.
χελλών 184.
χήμη 183.
χήν 128.
χήρ 59.
χίμαιρα 79.
χίμαρος 63, 79.
χλούνης 91.
χοίρος 89.
χρέμυς 184.
χρύμις 184.
χρυσέος 32.
χρύσοφρυς 184.

ψάκαλος 73, 91.
ψαμμοδύτης 184.
ψήσσα 184.
ψυϊα 38.

ώτίς 106. 125, 128.
ώτός 106, 128.

STELLINGEN

I
Gr. σκυδά' σκιά. Εύκλος en κύδαρ" τάφος Hesych. zijn ety
mologisch goed verklaarbaar, wanneer zij tot den idg. W.
*(s)keu „bedekken" worden teruggebracht.
II
Gr. κέλε- τέρπε Hesych. houdt geen verband met κηλέω
(Schmidt, ed. Hesychius), maar is verwant met lat calco en

lit. mu.
Ill
De door Boisacq, Dictionnaire étymologique, 246 en Muller,
Grieksch Woordenboek*, 549 gegeven verklaring van gr.
δλυρα is onjuist.
IV
De formatie van de Grieksche wortelaoristi op -κα kan het
best verklaard worden, als men met W. Petersen (Language,
7, 125) Ιηκα als punt van uitgang aanneemt.

ν
Het is niet mogelijk met Odé, Reflexe von Tabu und Noa in
den Indogermanischen Sprachen, Mededeelingen der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, deel
63, Serie A, bl. 84, het gr. αίμα „bloed" als een taboesubsti
tuut aannemelijk te maken.
VI
Andocides heeft in zijn rede περί των μυστηρίων in groóte
lijnen de dispositie van de oude τέχνη ρητορική van Corax
bewaard.
VII
Tryphiodorus is in zijn verstechniek minder afhankelijk
van Nonnus dan gewoonlijk wordt aangenomen.
Vili
Van de pogingen, die gedaan zijn om het lat. canis „hond"
te verklaren, kan geen enkele bevredigend geacht worden.
IX
De door Pisani voorgestelde verklaring van den gen. sing,
der lat. o-stammen (Glotta 22, 295) is onhoudbaar.
X
Persius, Sat. 1, 74 leze men:
Dum trepida ante boves dictaturam induit uxor
Et tua aratra domum lictor t u l i t . . . .
XI
Door Persius, Sat. 4, 9 puto in plaats van puta te lezen,
laat men deze satire meer recht wedervaren.

XII
De gangbare opvatting aangaande Persius, Sat. 1, 93 w .
is onjuist.
XIII
De door Gray (The American Jouraal of Philology 51,
273) gevolgde methode om den ablaut in dissyllabische bases
te verklaren, is in haar consequentie onhoudbaar.
XIV
Ten onrechte gebruikt M. Weingart (První öesko-cirkevnéslovanská Legenda 0 Svatém Václavu, Praha, 1934) in zijn
gereconstrueerden tekst van de legende van den H. Wenzel
den 3 p. s. aoristi van het type naöc in plaats van пассіъ.
XV
Ann. blur „heuvel" kan uit *bhlö-ro verklaard worden.
XVI
Arm. lawr „mos" kan op idg. *plak-ro berusten en met
lett. pläzis „moeras" in verband gebracht worden.
XVII
Als rechtmatige vertegenwoordiging van idg. ^ и - in het
Armeensch kan alleen s in aanmerking komen.
XVIII
De door Baric (Albano-rumenische Studien 1, 113) voor
gestelde verklaring van alb. vase „meisje" wordt door Jokl
(Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen, 332) terecht
afgewezen.

XIX
Toch. êew „gapen" moet met gr. χάος „leege ruimte" ge
combineerd en tot den idg. W. *g1hêu herleid worden.
XX
Op grond van toch. läk „zien" kan het bestaan van een
idg. W. Heg of *lak „zien", die door Walde-Pokomy II,
381, aarzelend wordt verondersteld, als zeker worden aangenomen.
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