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HOOFDSTUK I 

A. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE 

ETYMOLOGISERING BIJ DE GRIEKEN 1). 

Aesch., Agam. 681-682. 

Het behoeft geen verwondering te wekken dat het vooral de 
eigennamen zijn die men aanvankelijk trachtte te verklaren. Men 
geloofde aan de macht van de naam en meende dat ze het wezen 
van de drager typeerden. Vandaar woordafleidingen als middel om 
de voordien onbegrepen naam te verklaren. Men meende dat de 
aanroeping van de godheid meer effectief was als men de betekenis 
van de godennaam doorgrondde, en men vermeed ook het geven 
van een naam met een slechte voorbetekenis 2). 

Het akoestische element heeft bij deze woordverklaringen een 
grote rol gespeeld (assonantie en alliteratie). Het traditionele 
Griekse etymologiseren heeft ook in later tijd bijna uitsluitend 
berust op het verbinden van gelijk of overeenkomstig klinkende 
woorden. Maar de oudste etymologieën (soms directe naams
verklaringen, soms niet meer dan allusies) zijn nog vrij van taal
kundige speculaties, het zijn etymologieën ad hoc, en ze komen 
incidenteel voor in een periode waarin men over het ontstaan en 
de ontwikkeling van de taal nog geen theorieën ontwikkeld had. 

Voor een nadere karakterisering van de etymologisering in de 
oudheid zij hier verwezen naar het inleidende hoofdstuk in de 
studie van L. Ph. Rank, Etymologiseering en verwante verschijn
selen bij Homerus (Assen 1951). 

1) Vergel. A. Gräfenhan, Geschichte der klassischen Philologie 1 (Bonn 
1843) p. 154 vv.; G. Curtius, Grundzüge der Griechischen Etymologie (18796 ), 

vooral de inleiding; R. Hecht, De etymologiis apud poetas Graecos obviis 
(Koningsbergen 1882); H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft 
bei den Griechen und Römern (Berlijn 1891-18922); F. Muller, De veterum 
imprimis Romanorum studiis etymologicis (Utrecht 1910) p. 1-98; W. D. 
Woodhead, Etymologizing in Greek Literature (Chicago 1928); E. Schwyzer, 
Griechische Grammatik 1 (München 1953) p. 5 vvo 

2) P. Forbes, Greek Pioneers in Philology and Grammar (Class. Rev. 
47, 1933, p. 105); Woodhead, o. 1., p. 11; L. Rank, Etymologiseering en 
verwante verschijnselen bij Homerus (Assen 1951) p. 18 vvo 

147 



6 ETYMOLOGISERING BIJ VERGILIUS 

Bij de oude Griekse epische dichters vinden wij reeds een aantal 
voorbeelden van interesse voor de betekenis van namen 1). In de 
Ilias en de Odyssee blijft het dikwijls bij een lichte zinspeling, 
een klank- en woordspel. Met elegante lichtheid glijdt de dichter 
dikwijls over deze verklaringen heen, zoals Risch opmerkt 2). 
Daarentegen schrijft Hesiodus een didactisch gedicht, waarin ex
pliciete naamsverklaringen gemakkelijk een plaats kunnen vinden. 
Daarbij komt nog dat Hesiodus, die moeizamer schrijft dan Homerus, 
krachtens zijn Boeotische afkomst het Ionisch als een vreemde taal 
hanteert en er dus, zoals Risch niet zonder waarschijnlijkheid 
argumenteert, meer behoefte aan heeft, vreemde woorden en namen 
te verklaren. Wanneer wij bedenken dat reeds een lange mondelinge 
traditie aan de totstandkoming van de oudste bewaarde Griekse 
epiek is voorafgegaan, mogen wij het niet uitgesloten achten dat 
er onder de vroege epische verklaringen reeds enig traditioneel 
goed aanwezig is geweest 3). 

Voor een overzicht van het betreffende materiaal bij Homerus 
en Hesiodus kan naar enkele studies verwezen worden 4). Enkele 
voorbeelden worden hier ter illustratie aangehaald. Wij vinden bv. 
het naast elkaar voorkomen van verschillende etymologieën - bij 
de latere grammatici zeer gangbaar - reeds in de oudere epiek. 
Hesiodus brengt de naam Titanen (Theog. 207 vv.) zowel met 
Tt'r:a{vOJ als met r;{atç in verband. En Homerus, die de naam Odysseus 
in een verhaal afleidt van o(JVaaaa{}at, zinspeelt er elders kennelijk 
ook op door middel van het verbum o(JVeea{}at 5). Verhoudings
gewijs zijn de voorbeelden van etymologisering in de oudste periode 
echter niet bijzonder talrijk. 

Opvallend is dat men bij Hesiodus juist enkele passages waarin 
geëtymologiseerd wordt als een latere toevoeging heeft opgevat. 
Verklarende passages staan echter dikwijls bloot aan de verdenking 
geïnterpoleerd te zijn. De dikwijls aangevallen tekst uit de Theogonie 
(142-146) waarin de verklaring van het woord Cyclopen voorkomt, 
wordt nadrukkelijk door Risch verdedigd. 

Bij de lyrici treedt de etymologisering meer terug. In het algemeen 
schijnt de lyrische poëzie op dit gebied minder te bieden dan de 
epische en de didactische. Immers de Griekse bucolici uit de 
hellenistische tijd laten ook vrijwel geheel verstek gaan, terwijl bij 

1) Gräfenhan, 0 .1., p . 155. 
2) E . Risch, Namensdeutungen und Worterklärungen bei den ältesten 

griechischen Dichtern, Eumusia, Festgabe E. Howald (Zürich 1947) p. 89-90. 
3) Risch noemt Te'xáiKSç (Hesiodus, Fragm. 191) als voorbeeld. 
4) Rank, o.I., p. 28 VV. ; H echt, 0.1., p . 9 vv.; Woodhead, o.I., p. 7 vv.; 

Lersch, Sprachphilosophie d er Alten 3 (Bonn 1841) p . 3-9; Rzach, RE 8, 
kol. 1199-1200. 

5) Risch, p. 89; Rank, p. 51 vvo 

148 



ETYMOLOGISERING BIJ VERGIT.roS 7 

de Romeinen een vergelijking tussen Horatius enerzijds en Ovidius 
en Vergilius anderzijds de schaal duidelijk naar de kant van laatst
genoemden laat doorslaan. Wij kunnen voor Pindarus bv. de af
leiding van de naam Lachesis van ,À,áxoç (Ol. 7,58-68) registreren 1). 

Heraclitus is de eerste die bewust op de taal reflecteert 2). Met 
zijn woordspelingen en etymologieën wil hij zijn Logosleer ver
duidelijken. Het hoofdkenmerk van de Logos, de eenheid in tegen
stellingen, ziet hij ook in de taal aanwezig. Zijn woordspelingen 
zijn echter nooit een leeg spel, maar zij dienen om zijn opvattingen 
te illustreren. De naam, soms paradoxaal van karakter, legt dieper 
liggende samenhangen open. Zo ziet Heraclitus, getuige zijn bekende 
uitspraak: -up oVv 7:6~qJ Ö'JI0l-ta {3loç, [eyo'JI fJè fJá'JIa7:oç (fragment 48), 
"De naam van de boog is leven, maar zijn werk is de dood", een 
naUno'JIoç á.el-w'JIla tussen naam en werkelijkheid. En door dit 
woordspel verwijst hij naar het dubbele karakter van de Logos. 

Heraclitus' bespiegelingen hebben de onderzoekingen van de 
sofisten Protagoras en Prodicus alsmede van de jongere Heracli
teeërs bevorderd. Omstreeks 500 uit de Eleaat Parmenides twijfel 
aan de woorden zoals deze in de taal gebruikt werden. De mensen 
drukken afgaande op de schijn naamstempels op de dingen, maar 
daarmee realiseren ze slechts een schijnwaarheid, want zoals het 
zijn van het worden, zo onderscheiden zich de dingen van de woorden. 

Van de veelzijdig georiënteerde Herodotus is o.a. de waarschijnlijk 
aanwezige zinspeling in ö,À,{3wç (1, 32) aan te halen, waarover Pisani 
noteert: "Erodoto fa dire da Solone a Creso che pUD chiamarlo 
eV7:vx~ç "fortunato" ma non o,À,{3wç "felice" , in quanto nella parola 
scorge {3loç "vita" e probabilmente ö,À,oç "tutto", cosiché uno non 
pUD chiamarsi ö,À,{3wç se non avrà. terminato bene la sua vita." 3) 
Verder is er de bekende tekst, waarin Herodotus de namen van 
Perzische vorsten verklaart (6, 98) Llaeeïoç àe~wç, Eée~1Jç èe~l1Jç, 
'Aem~ée~1Jç "áem èe~l1Jç 4). 

Bij de tragici vinden wij vrij veel materiaal, waaruit blijkt dat 
zich reeds een traditie gevormd heeft en dat dit literaire procédé 

1) Woodhead, p. 11. 
2) Br. Snell, Die Sprache Heraklits (Herrnes 61, 1926, p. 353-381); 

H. Diller, Weltbild und Sprache im Heraklitismus (Das neue Bild der 
Antike 1, Leipzig 1942, p. 303-316). 

3) V. Pisani, L 'etimologia (Milaan 1947) p. 14. 
4) Cook (Class. Rev. 21, 1907, p. 169); H. Dieis, Die Anfänge der Philo

logie bei den Griechen (Neue Jahrb., 1910, p. 179 ); een ander woordspel 
bij J. Ros, Herodotus, in: Is de Griekse litteratuur vertaalbaar? (Zwolle 
1958) p . 24, nl. Historiën 3,62,2 II(]1]!;a(I1U;ç, - - óu!:ne'IJ!;aç. Vergel. ook W. 
Nestie, Herodots Verhältnis zur Philosophie und Sophistik (Stuttgart 1908) 
p. 20 vv.; J . WelIs, Studies in Herodotus (Oxford 1923) p. 197 v.; J. L. 
Myres, Herodotus, Father of History (Oxford 1953) p. 43 vvo 
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8 ETYMOLOGISERING BIJ VERGILIUS 

juist in de vijfde eeuw gaarne gebezigd wordt 1). Ook hier betreft 
het voornamelijk zinspelingen op eigennamen. Bij Aeschylus en 
Euripides is de frequentie groter dan bij Sophocles. Bij de laatst
genoemde vinden wij bv. zinspelingen op woordafleidingen van 
Aiax (Aiax 430 al al), Eumeniden (Oed. Col. 486), Parthenopaeus 
(Oed. Col. 1320) 2). Aeschylus brengt dergelijke zinspelingen soms 
zeer nadrukkelijk, bv. Agam. 681 vvo waar in de naam Helena het 
begrip éAÛV gevonden wordt. Juist in het ongeluk staat de betekenis 
van de naam iemand helder voor ogen. De vrijgekozen naam blijkt 
plotseling duidelijke relatie te hebben met het lot van zijn drager. 
Naast de zinspelingen op persoonsnamen vinden wij ook enkele 
etymologiseringen van geografische namen (reeds Hesiodus ver
klaarde in zijn Catalogi de naam Strophaden). Uit de verbinding 
Aev"aamç "Aeyoç (Soph., Antigone 106; Eur., Phoen. 1099) mag 
men bv. terecht opmaken dat de schrijvers in de stadsnaam het 
begrip "wit" meenden te herkennen. 

Bij Aristophanes speelt de bewuste etymologisering van eigen
namen 3) een niet geringe rol, maar dan uitsluitend als komisch 
element, als Witz. Eigennamen - door Aristophanes toch reeds 
meermalen met vooropgezette bedoeling gegeven - prikkelen 
dikwijls tot grapjes en geestigheden, die door verdraaüngen en 
meer of minder gezochte combinaties te bereiken zijn. Dikwijls 
gaat het slechts om een klankspel, maar ook de etymologisering 
krijgt haar kansen 4). 

In deze tijd valt ook het optreden van de sofisten door wier 
optreden de invloed van rhetorica en grammatica op de analyse 
van woorden en namen terrein wint 5). Er kan een zeker verband 
bestaan tussen rhetorische figuren en etymologisering. Onder de 
rhetorische schemata zijn er verschillende die gekenmerkt zijn door 
woordovereenkomst, hetzij fonisch (bv. alliteratie, homoioteleuton), 
hetzij morfologisch (paronomasia, figura etymologica). Daarbij gaat 
het dikwijls niet uitsluitend om de uiterlijke vorm van de woorden, 
maar ook om hun betekenissen, die, hetzij in contrastwerking, 

1) Hecht, p. 63 VV.; Gräfenhan 1, p. 156-157; Forbes, p. 105; Woodhead, 
p. 33 vv.; R. Reitzenstein, artikel Etymologika, RE 5, 1907, kol. 807-817; 
vergel. kol. 808: schon die Homerparaphrasen der Tragiker setzen eine 
derartige Tätigkeit voraus. 

2) L. Campbell, Sophocles, edited with English Notes and Introductions 1 
(Oxford 1879) p. 87-107 en in het bijzonder p. 99-101. 

3) Vergel. A. Dauzat, Les noms de personnes (Parijs 1925) p. 3: Les noms 
propres sont les plus individuels, les plus significatifs de tous. 

4) C. Holzinger, De verborum lusu apud Aristophanem, Jahresbericht 
über das Gymnasium der K.K. Theresianischen Akademie in Wien für das 
Schuljahr 1875-1876 (Wenen 1876). 

5) V. Goldschmidt, Essai sur Ie Cratyle, Bibl. de l'Ecole des Hautes 
Etudes 279 (Parijs 1940) p. 10; Rank, p. ll. 
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ETYMOLOGISERING BIJ VERGILIUS 9 

hetzij in onderlinge aanvulling, met elkaar geconfronteerd worden. 
De reeds lang bestaande neiging tot etymologiseren heeft ook van 
de zijde van de Wort-Klingklang van Gorgias c.s. een nieuwe 
impuls gekregen, al beperkt de rhetorica zich zelf bij voorkeur 
tot het woordspeIl ). 

In deze periode doen ook voor het eerst grammaticale studies 
opgeld 2). Het is moeilijk, aangezien er slechts betrekkelijk weinig 
bekend is van feitelijke aard, de rol van de verschillende sofisten 
in deze te bepalen. Wij weten o.a. dat Hippias zich in verband 
met zijn mnemotechniek met de ontleding van woorden heeft 
beziggehouden en dat Hippias en Democritus studie hebben gemaakt 
van de accentleer. Prodicus stelt de etymologie in dienst van zijn 
synoniemenleer, vgl. Plato, Protagoras 337 c. 

Verder werd in de school van de Pythagoreeërs aandacht aan 
etymologische speculaties besteed 3). Dat zulks op de stichter zelf 
teruggaat is ondanks een getuigenis van Proclus 4) hoogst proble
matisch. In de Pythagoreïsche school ging men zich echter bezig 
houden met onderzoekingen over de "ware" oorsprong van de 
woorden, zodat sommige begrippen bij hen zelfs een mystisch 
aspect verkregen 5). Een voorbeeld hiervan is hun analyse van 
c5exáç dat ze zien als c5eXáç (vergel. Porphyrius, De vita Pyth. 
Sect. 52): door verband te leggen met c5éXOflat wordt de bij hen 
gangbare opvatting van het tiental als de omvatting van al het 
zijnde gesuggereerd. Zo wordt de etymologisering bij hen tot een 
hulpwetenschap die etymologieën tot steun van de argumentatie 
levert. Ook door de allegoriserende verklaarders van de Griekse 
epen werd de etymologisering als bondgenoot binnengehaald: "it 
is certain that side by side with the effort to interpret the Homeric 
and Hesiodic poems as allegories, and so to meet the hostile 
criticisms of Xenophanes, Heraclitus and others, there developed 
an interest in etymological investigation of language" 6). Ditzelfde 
is het geval bij de allegorische verklaringen van mythen (bij Phere-

1) Zie bv. H. Holst, Die Wortspiele in Ciceros Reden (Symbolae Osloenses, 
Fasc. suppl. 1, Oslo 1925). 

2) Goldschmidt, p . 29. 
3) A. Delatte, Etudes sur la littérature pythagoricienne, Bib!. de l'Ecole 

des Hautes Etudes 217 (Parijs 1915) p. 131: On sait que les Pythagoriciens 
tenaient la science étymologique en particulière estime; W . Nestie, Vom 
Mythos zum Logos (Stuttgart 1940) p. 130. 

4) Goldschmidt, p. 29. 
5) E. Frank, Plato und die sogenannten Pythagoreer (Halle 1923) p. 

90 vv.; J . Collart, Varron, Grammairien latin, Publications de la faculté 
des lettres de l'université de Strassbourg 121 (Parijs 1954) p. 260; voor 
de Orphici zie W. Nestie, H eraklit und die Orphiker (Philologus 64, p . 
382 vv.). 

8 : Woodhead, p. 50. 
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10 ETYJ\{OLOGISERING BIJ VERGILlUS 

cydes van Syrus vinden wij blijkens Diogenes Laërtius 1, 119 reeds 
de verklaring van Keóvoç als xeóvoç). 

Ook Plato legt getuigenis af van een levendig etymologisch 
interesse, niet slechts in de voor een groot gedeelte aan het etymo
logiseren gewijde dialoog Cratylus, maar ook in de andere dialogen. 

In de Cratylus wordt eerst gesproken over de kwestie van de 
juistheid van een gegeven naam en de vraag of de namen 4>vaEL 
(zoals door Cratylus verdedigd wordt, 383 a) of VÓf-LqJ (standpunt 
van Hermogenes, 384 c v.) gegeven zijn. In het tweede gedeelte 
(391 b-427 d) komt het probleem van de woordafleiding aan de 
orde, die moet dienen om het vraagstuk op te lossen of de taal 
4>vaeL of {}éaEL is 1). Socrates voert ons langs een doolhof van ety
mologieën (volgens zijn zeggen ten dele van Eutyphron stammend), 
waarbij zijn ironie de voorgedragen verklaringen herhaaldelijk weer 
op losse schroeven zet. De herkomst van deze etymologieën is 
moeilijk vast te stellen. Een gedeelte stamt waarschijnlijk van 
Plato zelf. De opvatting dat de Cratylus gericht zou zijn tegen 
één bepaald filosoof (Warburg denkt bv. aan Heraclides Ponticus) 
is te eenzijdig. 

Steinthal karakteriseert Plato's eigen houding ten opzichte van 
deze etymologische schets als volgt: "Von dem Grundriss einer 
Etymologie, die er im zweiten Teile unseres Dialogs vorträgt, 
verwirft er Einiges als falsch, Einiges glaubt er wirklich; beweisen 
aber kann er weder die Falschheit des Einen, noch die Richtigkeit 
des Andren; und darum gibt er das Eine wie das Andre dem 
Spotte preis" 2). Belangrijk is deze dialoog omdat hier het probleem 
van de betrekking tussen teken en aangeduide en het vraagstuk 
of zich in de woorden het wezen van de dingen weerspiegelt ter 
sprake komt 3). Van betekenis is de Cratylus ook in de geschiedenis 
van de etymologisering omdat de invloed van deze dialoog in het 
bijzonder op de Stoïcijnen duidelijk te bespeuren is. Zo ontmoeten 
wij zowel in de Cratylus als bij de Stoïcijnen de opvatting dat de 
etymoloog dient terug te gaan tot de neWT:aL 4>wvat, waaruit door 

1) Vergel. Steinthal I, p. 99. Over inhoud en verklaring van de CratyIus: 
Ch. Lenormant, Commentaire sur Ie Cratyle de Platon (Athene 1861); 
A. Steiner, Die Etymologien in Platons Kratylos (Arch. f. Gesch. d. Philol., 
N.F. 12, 1916, p. 125 vv.); E. Frank, Plato und die sogenannten Pythagoreer 
(Halle 1923); M. Warburg, Zwei Fragen zum Kratylus (Diss. Berlijn 1929); 
L. Méridier, Platon, Oeuvres complètes t. 5,2: Cratyle, texte établi et traduit 
(Parijs 1931); H . Dahlmann, Varro und die hellenistische Sprachtheorie, 
Problemata Heft 5 (Berlijn 1932) p. 4; V. Goldschmidt, Essai sur Ie Cratyle 
(Parijs 1940); Pisani, p . 16 vv.; Alf. Nehring, Plato and the Theory of 
Language (Traditio 3, 1945, p . 13- 48). 

2) I, p . 99. 
3) Reitzenstein, art. Etymologika RE 5,1907, kol. 808; Barwick, p. 70 vvo 
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ETYMOLOGISERING BIJ VERGlLIUS 11 

afleiding of samenstelling de overige woorden zijn ontstaan, niet 
zonder veranderingen in de loop van de tijd. 

Aristoteles verdedigt de opvatting dat de woorden niet van 
nature, maar conventioneel zijn (De interpret. 1). De geluiden zijn 
alleen maar aanduidingen van de voorstellingen die in de ziel zijn 
gewekt, ze hebben niets te doen met "waar" of "niet waar". Van 
tijd tot tijd roept Aristoteles de woordafleiding te hulp 1). Hij leidt 
"'{}oç en r;{}t~Óç af van [{}oç en è{}{?;ea{}at (Eth. Nicom. 2, 1, 1), en 
M~atoç van MXa (Eth. Nicom. 5, 4) 2). Aristoteles geeft in zijn 
Rhetorica (2, 23, 29) een voorbeeld hoe men door middel van 
woordafleiding het wezen van een persoon of zaak soms volgens 
de argumentatie die men voert kan bevestigen 3). Zo heette Pentheus, 
in wiens naam me'n nlv{}oç "leed" kan horen, met recht zo, omdat 
hij leed over zijn huis bracht (vergel. Cic., Topica 8, 35 ex nominis 
vi argumentum elicitur). De woordafleiding als steun van de 
argumentatie vinden wij sedertdien in de rhetorische theorie. 

In de strijd of de taal cpvaet of vóp,C!> is, kozen de Stoïcijnen, wier 
opvattingen en meer nog wier praktische uitwerkingen daarvan, 
voor een groot deel van de Oudheid bepalend zijn geweest, partij 
voor de cpvatç. De namen zijn cpV(1t~Wç geschapen. Evenals de voor
stellingen op religieus of moreel gebied, die in het bewustzijn van 
het volk leven, ontstaan ze vanzelf in de mensenziel. Ze gelden 
algemeen en zijn waar. De namen zijn oorspronkelijk b:vp,a (werkelijk 
ware aanduidingen). Wel erkenden de Stoïcijnen dat er woorden 
met afwijkende vorm en betekenis waren, zodat men het b:vp,ov 
eerst kon vinden door tot de oorsprong terug te gaan 4). Ze waren 
echter overtuigd dat de oorsprong van vrijwel ieder woord zeker 
achterhaald kon worden : Stoici autumant - - - nullum esse verbum 
cuius non certa explicari origo possit (hoewel bv. Varro toegeeft 
dat er uitzonderingen zijn, De lingua latina 7, 2 latent origines) 5). 

Wij zien dat er bij de Grieken op het gebied van de etymologi
sering een geleidelijke ontwikkeling heeft plaats gevonden. Terwijl 
in de oudste periode (Homerus en Hesiodus) de etymologisering 
enkel beoogt de voordien niet begrepen naam duidelijk te maken, 
wint vooral door het optreden van de Stoïcijnen de gedachte veld, 
dat door het begrijpelijk maken van een woord dieper inzicht wordt 
gewonnen. Volgens een geleidelijk in Griekenland zeer verbreide 
opvatting dringt men door het achterhalen van de herkomst van 

1) Steinthall, p . 193; Lersch 3, p. 39; Dahlmann, Varro und die hellenis
tische Sprachtheorie, p . 5-6; Pisani, p. 24. 

2) Bonitz, Index Aristotelicus (Berlijn 1870) S,V. Etymologica. 
3) Rank, p . 11; I. Opelt, Christianisierung heidnischer Etymologien 

(Jahrbuch für Antike und Christentum, Münster 2, 1959, p. 71) . 
4) Gräfenhan 1, p. 516. 
5) (Ps.-) Augustinus, Princ. dialect. 6 (bij Funaioli GRF, p. 281-282). 
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een woord door tot het wezen van de daardoor aangeduide zaak. 
Men zoekt naar het b:vf-lo'/l, het werkelijk ware in een woord, omdat 
men een innerlijk verband legde tussen de woorden en de zaken 
die erdoor werden uitgedrukt. Terwijl men in de oudste periode 
onmiddellijk zonder tijdsbesef door de etymologie de verklaring 
wil vatten, werkt de Stoa terug naar het oude, het zuivere (daar
vandaan ook dikwijls een samengaan van etymologische en anti
quarische studies). Stamt het woord etymologie waarschijnlijk van 
de Stoïcijnen, van hen is waarschijnlijk ook de definitie: 
a'/lán-rv';tç -rW'/l Àé';ecO'/l, Cu' rjç -ro aÀ1]fJèç (facpTj'/lt?;êTat 1). 

De etymologie is een middel om de Griekse mythologie met de 
filosofische theorieën in overeenstemming te brengen 2). Door 
etymologieering vindt de Stoïcijn in de bekende mythologische 
namen diepere ethische en godsdienst-filosofische ideeën. Als hulp
wetenschap dient de etymologisering een arsenaal van argumenten 
te leveren om gegeven theses te steunen. 

De Stoïcijnen hebben enkele principes ontwikkeld, waardoor ze 
zich bij de analyse van woorden en namen liet leiden 3). Uitvoerig 
vindt men ze beschreven bij (Ps.-) Augustinus, Principia dialecticae 
c. 6, nl. similitudo, vicinitas, abusio en contradictio, waaraan de 
Griekse termen "a-rà CPV(ft'/l, Óf-l0 tó-rTjTa , a'/laÀoyta'/l, È'/Ia'/ITtó-r1]Ta (later 
"a-r' a'/l-rtcpea(ft'/l) beantwoorden. Waarschijnlijk waren deze cate
gorieën echter nog niet aan Chrysippus bekend, maar werden ze 
(aldus Barwick) door Diogenes van Babylon ingevoerd. Onder de 
eerste groep, de similitudo, valt de onomatopoiia (vergel. ook 
Aulus Gellius, N.A. 10,4 en Origenes, Contra Celsum 1,24): Haec 
quasi cunabula ((f-rOtXeia) verborum esse crediderunt, ubi sensus 
rerum cum sonorum sensu concordarent 4). Door het afgeleide 
woord tot het meer oorspronkelijke te herleiden komt men zover, 
ut res cum sono verbi aliqua similitudine concinat. Het gaat er 
om de new-rat cpw'/Iat te achterhalen. De meerlettergrepige woorden 
zijn als samenstellingen of afleidingen van kortere te verklaren, 
bv. fJáÀa(f(fa uit fJa'/lá-rov à(f(fo'/l oV(fa en "'/IW(f(fêt'/l uit "ê'/IOVv -rov 
O(f(fêt'/l 5). Door deze ontleding komt men tot de o'/lóf-la-ra notTj-rá, 
waarvan de klank aan het begrip beantwoordt (vergel. Origenes, 
Contra Celsum 1,24 f-ltf-lOVf-lÉ'/IW'/I -rW'/l new-rw'/I cpW'/IW'/I -ra neáYf-la-ra). 

l} Bekker, Anecdota Graeca 2, p. 740=scholiën op Dionysius Thrax 
(14,23 Rilg.). 

2} Steinthal, p. 332; Lersch 3, p. 46 vv.; J. Tate (Class. Rev. 41, 1927, 
p. 214--215); verspreide resten vindt men bv. in het Etymologicum Magnum 
en in de Fragm. Stoic. Vet. van Von Arnim. Chrysippus leidde bv. de naam 
Kl]óvOV af van Xll]väv (frgm. 1091), 'Pia van (}ûv (frgm. 1084); Zwç (.1 la) 
wordt in verband gebracht met de praepositie &á (frgm. 1076). 

3) Gräfenhan 1, p. 516 vv. ; Barwiek, p. 63-65. 
4} (Ps.-) Augustinus, Princ. dialect. 6. 
S} Vergel. Reitzenstein, art. Etymologika RE 5, 1907, kol. 808-809. 
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De vicinitas wordt op verschillende manieren onderverdeeld. 
(Ps.-) Augustinus zegt hierover: aut per efficientiam, ut hoc ipsum a 
foeditate porci per quem foedus efficitur, aut per eDecta, ut puteus, 
quod effectum potatio est creditur dictus; aut per id quod continet, ut 
urbem ab orbe appellatum volunt, quod auspicato locus aratro 
circumduci solet; aut per id quod continetur, ut si quis horreum 
mutata litera affirmet ab hordea nominatum; aut per abusionem, 
ut cum horreum dicimus et ubi triticum conditur; vel aparte totum, 
ut mucronis nomine, quae summa pars gladii est, gladium vocamus; 
vel a toto pars, ut capillus quasi capitis pilus. Wij zien dat in ver
schillende van de genoemde gevallen de semasiologie een rol speelt 
ter verklaring van woordafleiding en -herkomst. Men gaat bij de 
antieke etymologisering overwegend uit van het begrip, van syno
niemen en homoniemen. 

Behalve de resten van de geschriften van de vroege Stoïcijnen 1) 
(ten dele in de Etymologica bewaard) vormt ook Varro's werk 
De lingua latina een bron voor de Stoïcijnse opvattingen 2). Zoals 
de Stoïcijnen zelf de in de Cratylus gegeven etymologieen dikwijls 
grif hebben aanvaard, hebben zeer veel grammatici en lexicografen 
uit later tijd, gewoonlijk zonder hun bron te noemen, uit het 
Stoïcijnse repertoire van etymologieën geput 3). 

De Alexandrijnse filologen kwamen in het bijzonder tot de studie 
van de etymologieën doordat ze zich bezig gingen houden met 
het interpreteren en verklaren van de werken van de vroegere 
Griekse dichters. Deze tak van wetenschap vormde voor hun een 
hulpmiddel en trad vooral op de voorgrond in glossografische en 
oudheidkundige commentaren. De Alexandrijnen hielden zich op 
de eerste plaats met dichterlijke woorden en samenstellingen 
bezig 4). 

De toepassing van de etymologisering bij de Alexandrijnse 
dichters doet dikwijls denken aan een paraderen met geleerdheid. 
Wij vinden bij hen vooral geografische, mythologische en oudheid
kundige notities, waarbij eigennamen een uitgesproken voorkeur 
schijnen te genieten. Een zekere invloed van deze dichters op 
verschillende poetae Romani, ook in dit opzicht, lijkt a priori zeer 

1) Van Chrysippus bv. worden twee werken genoemd, nl. I1eel TWv 
ÈTV/loÀ.aytxWV n(làç LlIO"Ua C' en ' ETV/lOÀ.aytxWv n(làç LlIO"Ua ó'. 

2) De lingua latina 5,9: non solum ad Aristophanis lucernam sed ad 
Cleanthis -lucubravi. 

3) Dahlmann, Varro und die hellenistische Sprachtheorie, p. 6--7. 
4) Gräfenhan I, p. 519; Lersch 3, p. 91 vv.; Steinthal I, p. 340; Muller, 

p. 69 vv.; Dahlmann, Varro und die hellenistische Sprachtheorie, p. 11; 
Barwick, p. 60. Over de etymologisering van composita bij de oudere 
Alexandrijnse grammatici vergel. Reitzenstein, Geschichte der griechischen 
Etymologika, p . 185. 
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waarschijnlijk. Zo is de veronderstelling acceptabel dat de (groten
deels verloren gegane) Aitia van Callimachus op dit gebied een 
voorbeeld voor Ovidius' Metamorphosen zijn geweest. 

Een belangrijk figuur uit het begin van de keizertijd is verder 
Philoxenus van Alexandrie geweest, die zich systematisch met de 
etymologisering heeft bezig gehouden. Hij aanvaardde een soort 
stam of prototypon (àex~ of O"TOtxeiOV) waarvan andere woorden 
werden afgeleid 1). 

B. 1. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE 

ETYMOLOGISERING BIJ DE ROMEINEN TOT VERGILIUS' TIJD. 

2. V ARRO ALS ETYMOLOGIST. 3. VERGILIUS EN V ARRO. 

1. Beknopt overzicht van de geschiedenis van de etymologisering bij 
de Romeinen tot Vergilius' tijd. 

Sedert het verblijf van Crates van Mallus te Rome is de Griekse 
grammaticale wetenschap definitief binnen de gezichtskring van 
de Romeinen gekomen 2). In de eerste eeuw voor Chr. komen onder 
Griekse invloed problemen als natura an usu in de taal, of analogie 
en anomalie op. Vooral de autoriteit van de Stoïcijnen heeft zich 
bij de Romeinen doen gelden. 

Maar voordat er sprake was van een stelselmatige beoefening 
en bestudering van de woordverklaring, hadden de dichters er zich 
reeds herhaaldelijk aan gewaagd. En mèt GrMenhan mogen wij 
ons afvragen in hoeverre de priesters zich bij de verklaring van 
de res sacrae en godennamen reeds op dit terrein bewogen hebben: 
"dass ab er die priesterlichen Carmina, besonders die Indigitamenta, 
zugleich einen etymologischen Inhalt hatten, möchte allerdings 
nicht ganz abzuweisen sein." Terecht is Gräfenhan echter minder 
dan Lersch 3) geneigd waarde te hechten aan de passage Servius, 
ad Vergilii Georg. 1,21 : "Nomina haec numinum in Indigitamentis 
inveniuntur, i.e. in libris pontificalibus, qui et nomina deorum et 
rationes ipsorum nominum continent". Het is namelijk niet zeker 
of ratio hier de zin van "etymologiserende verklaring" heeft. 

1) Zie H. Kleist, De Philoxeni grammatici Alexandrini studiis etymo
logicis (Diss. Greifswald 1863). 

2) Vergel. Gräfenhan 2, p. 320 VV. ; Lersch 3, p. 113 vv.; Muller, p . 99 VV.; 
Wölfflin, Arch. f. lat. Lexicogr. 8, p. 563 vv.; Funaioli, GRF, p. Xv. (Sueton., 
De gramm. 2); H . J. Mette, Parateresis. Untersuchungen zur Sprachtheorie 
des Krates von Pergamon (Halle 1952). 

3) 3. p. 114. 
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Van de dichters is hier op de eerste plaats Ennius te vermelden, 
die Vergilius dikwijls t.ot voorbeeld heeft gestrekt. In de fragmenten 
die ons van zijn werk bewaard gebleven zijn, is nog duidelijk de 
belangstelling voor woordverklaring te bespeuren 1). Varro, die 
gaarne zijn voorbeelden aan de oude Romeinse dichters ontleent, 
citeert bv. Ennius als bron voor zijn verklaring van het woord 
Ceres (De lingua lat. 5, 64, 3): quae quod gerit fruges Ceres. In 
de proloog van Ennius' Medea (208 Ribb.) vinden wij een etymologie 
van het woord Argo 2). Augustus wordt door Ennius welbewust 
naast augurium geplaatst evenals fari naast fata 3). De zinspeling 
op de dictator Q. Fabius Maximus door middel van het verbum 
cunctari (Ann. 51 Vahlen) heeft Vergilius bijna letterlijk aan 
Ennius ontleend (Verg., Aen. 6, 846). Eveneens is Ennius met zijn 
vers sulphureas posuit spiramina Naris ad undas (Ann. 7, 19, p. 
40 Vahlen) het voorbeeld geweest voor Vergilius, Aen. 7,517 
sulpurea Nar albus aqua. 

Waarschijnlijk kende Ennius reeds de dialectbetekenis van het 
woord Nar (behalve Grieks en Latijn kende Ennius het Oscisch): 
Sabini lingua sua nar dicunt sulphur (Servius Dan. ad Aen. 7, 517). 
De afleiding Aventinus van avis (vergel. Verg., Aen. 8,231 en 235 
Aventini montem - - - domus opportuna volucrum) was Ennius 
waarschijnlijk reeds bekend (Ann. 80 avem servat - Aventino) 
evenals Naevius (vergel. Varro, De lingua lat. 5,7,43). Daaren
tegen is er bij de woorden praemium en praeda, die bij Ennius in 
tegenstelling (vergel. ook Cicero, De oratore 3, 26, 102) en bij 
Vergilius in paralIele verbinding (Aen. 11,78-79) voorkomen, 
waarschijnlijk slechts sprake van alliteratie. Verder is te wijzen 
op : in caerula caeli templa (Ann. 65); Vergilius bezigt caeruleus 
en caelum in elkaars nabijheid, zij het minder nadrukkelijk dan 
Ennius. De relatie vir - virtus werd door de Romeinen nog duidelijk 
gevoeld , getuige Ennius, Sc. 300 en verschillende passages bij 
Vergilius. Ietwat minder zeker is ferre - fors (quid ferat - fors, 
Ennius, Ann. 197; meermalen bij Vergilius). Op goede gronden 
vermoedt Norden 4) verder dat de verbinding praepes penna (Aen. 

1) Vergel. Vahlen, Ennius und Lueretius (Sitzungsberiehte d. Berl. Akad., 
1896, p . 717 vv.; E. Norden, Ennianisehe R eminiseenzen bei Vergil (in: 
Aeneis, Bueh VI4, p . 365-375); id., Ennius und Vergilius (Leipzig-Berlijn 
1915); H. Haffter, Untersuehungen ZUl' altlateinisehen Diehterspraehe 
(Problemata 10; Berlijn 1934). 

2) VergeJ. H einze, Vergils epische Technik (Leipzig 19153) p. 4801• 

3) Vergilius distantieert zich van overdreven Wortanklang. Vergel. 
Servius, Ad Aen. 9,501 multa huiusmodi Vergilius cum aspera invenerit 
mutat. Zie ook Maerobius, Sat. 6,1,6. Men denke aan Enniaanse overdrijvingen 
als: Priamo vi vitam evitarier (Ribb. 87). 

4) Aeneis, Bueh VJ4, p. 124. 
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3,361 en 6, 15) op Ennius teruggaat, hetgeen ook geldt voor 
serrnone serebant (Aen. 6, 160) 1). 

Van verschillende andere dichters zijn ons etymologieën bekend. 
Zo leidde Naevius Pallanteum via Balantium af van balatus ovium 
(Naevius fr. 2, zie Servius, ad Aen. 8, 51). Dit soort verklaring van 
geografische namen behoorde blijkbaar ook tot het terrein van de 
geschiedschrijvers. Reeds Cato, die in zijn Origines de stichting 
en· verdere geschiedenis van verschillende Italische steden heeft 
beschreven, brengt de plaatsnaam Graviscae met gravis aër ill 
verband en biedt voor Praeneste de verklaring: quia is locus 
montibus praestet 2). 

Al dateren de meeste voorbeelden hiervan uit later tijd, toch 
mogen wij aannemen dat de etymologie reeds vrij vroeg in dienst 
gestaan heeft van de jurisprudentie, die een speciale Romeinse 
wetenschap vormt. Om tot een nauwkeurige en con-ecte formulering 
van een definitie te komen riep men meermalen een Ë7:vll0'JI te hulp. 
Zo weet Aulus Gellius 3) van de rechtsgeleerde Antistius Labeo te 
vermelden: in grammaticam sese et dialecticam, litterasque anti
quiores altioresque penetraverat; Latinarumque vocum origines 
rationesque percalluerat; eaque praecipue scientia ad enodandos 
plerosque iuris laqueos utebatur. Cornelius Labeo 4) nam etymo
logisering te baat voor woorden als cognati, furtum, possessio, 
suppellectilis, turbo. Ulpianus maakte later gebruik van de ety
mologie voor nadere begripsbepaling van bv. peculium, precarius, 
publicani, rivalis, statio, stipendium, tignum en varicari, terwijl 
wij in de Institutiones van Justinianus o.a. servi, spurii, stipulum, 
telum en testamenturn verklaard vinden door het nagaan van de 
oorsprong van deze woorden 5). 

Van de grammatici voor de tijd van Varro verdient vooral Aelius 
Stilo (vergel. Cic., Brutus 205) vermelding 6). Della Corte merkt 
over deze grammaticus op: "la sua opera infatti è il primo esempio 
di una ricerca etimologica che non avesse fini apologetici, che non 
volesse asservirsi ad aleuno preconcetto filosofico, ma preferisce al 
contrario la pura ricerca linguistica e l'indagine nel corpo della 

1) Ibid., p. 373. 
2) Vergel. Funaioli, GRF, p. 11, fr. 5-9. 
3) Noctes Atticae 13,10. 
4) Zie Gellius, Noctes Atticae 1,12; 20,1. 
5) Vergel. Lersch 3, p. 187 vv.; L. Ceci, Le etimologie dei giureconsulti 

romani raccolte ed illustrate con introduzione storico-critica (Turijn 1892). 
e) Vergel. E. Norden, De Stilone Cosconio Varrone grammaticis com

mentatio (Greifswald 1895); DelIa Corte, La filologia, p. 69-72; id., Varrone, 
il terzo gran lume Romano (Genua 1954) p. 33 vv. ; Gwynn, Roman Edu
cation, p. 37; ColIart, Varron grammairien, p. 267; Muller, p. 101-104; 
fr~enten van Stilo's werk. bij Funaioli, GRF, p. 51-76 (vergel. ook Aulus 
Gellius, N.A. 1,18,2); BarwIck, p. 63. 
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parola, delle origini, degli sviluppi, nelle cause e negli effetti." 1) 
De vraag of Aelius Stilo een speciaal etymologicon geschreven 

heeft, door Reitzenstein, Dahlmann en Funaioli 2) bevestigend be
antwoord, heeft van Della Corte daarentegen een antwoord in 
negatieve zin ontvangen. Varro heeft een aantal etymologieën van 
zijn "magister" Stilo in zijn De lingua latina overgenomen, andere 
vermeldt hij met enige kritiek 3). Stilo schijnt een zekere voorliefde 
gehad te hebben voor de etymologia "a't"' àntrp(!aatv: caelum 
contrario nomine celatum quod apertum est 4); Dis - - quia minime 
dives 5); lucus quia parum luceat; ludus - -longissime a lusu; 
miles - - mollis 6). 

Gezien de sterke Griekse inslag in de zich ontwikkelende Romeinse 
taalwetenschap behoeft het niet te verwonderen dat een aantal 
beoefenaars sterk de mening is toegedaan dat tal van Romeinse 
woorden op het Grieks teruggaan. Tyrannion (ten tijde van Sulla) 
zou zelfs het Latijn regelrecht van het Grieks hebben afgeleid. 
Daarbij komt nog dat er zo een middel gevonden werd om de 
Stoïcijnse stelling dat de taal rpvaet bestaat, te handhaven 7). De 
verschillen tussen de talen onderling - een struikelblok voor de 
Stoïcijnen - konden namelijk genivelleerd worden doordat men 
de ene taal op de andere liet teruggaan. Verschillende voorbeelden 
van een dergelijke oriëntering vindt men bij Santra (bv. pulcher
polichrus) 8), terwijl verder ook de bij lexicografen de neerslag van 
deze opvatting van de "Hellenisten" te vinden is. Men vergelijke 
bv. Festus 185, 11 (Lindsay) Necem a Graeco dici certum est; 
vi"vv enim mortuum dicunt Graeci; 185, 13 Nivem interpretantur 
novum ex Graeco, quod illi viov dicunt; 197, 1 oratores ex Graeco 
à(!1J't"fj(!eç dicti; 247, 6-7 Pagi dicti a fontibus, quod eadem aqua 
uterentur. Aquae enim lingua Dorica nayat appellantur; 416, 9-13 
stagnum quidam dici putant, quia in eo aqua perpetuo stet. Alii 
quod is locus a Graecis auyv6ç dicitur, quia bene contineat aquam. 

Cicero, die zich niet ex professo met woordafleiding en etymolo
gische kwesties bezig gehouden heeft 9), staat er blijkens enkele 

1) Della Corte, La filologia, p. 69. 
2) Respectievelijk Varro und Joh. Mauropus (Leipzig 1901) p. 31 vv.; 

id., p. 80: der zuerst und in grossem Stil ein einheitliches System der Sprach
wissenschaft nach Rom übertrug; Dahlmann, Varro und die hellenistische 
Sprachtheorie (Berlijn 1932) p. 22 vv.; Funaioli, GRF, p. 59. 

3) Vergel. Varro, De lingua latino. 5, 101. 
4) Funaioli, GRF fr. 7, p. 59. 
5) Funaioli, GRF fr. 59, p. 72. 
6) Funaioli, GRF fr. 15, p. 61. 
7) Vergel. Reitzenstein, Varro und Joh. Mauropus, p. 35. 
8) Funaioli, GRF, p. 386-387; vergel. ook Varro, De lingua lat. 6, 96. 
9) Dietrieh, De Ciceronis ratione etymologica (Jena 1911); definities: 

Topica 8, 35; Acad. 1, 8, 32. 
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opmerkingen die hij er over maakt, enigszins argwanend en sceptisch 
tegenover, wat wel heel bijzonder blijkt uit zijn opmerking naar 
aanleiding van de verklaring van de naam Neptunus door middel 
van het woord nare 1). Met de Stoïcijnse wijze van etymologiseren 
toont hij zich niet bijzonder ingenomen 2). Wel bezigt Cicero bij 
zijn woordspelingen gaarne bewust verwante woorden en stammen, 
in het bijzonder in de retorische werken 3). 

Van de grammaticus Cornificius is een werk De etymis deorum 
(ca 45 v.C.) bekend, dat reeds door Cicero in De natura deorum 
geciteerd wordt en waaruit Macrobius en Festus ons enkele gegevens 
bewaard hebben. Verder staat Nigidius Figulus, eveneens een tijd
genoot van Cicero, te boek als de vinder van verschillende, soms 
nogal wonderlijke, etymologieën (bv. frater: fere alter) 4). 

De gedichten van Catullus (Waarin trouwens wel een aantal 
gevallen van de figura etymologica voorkomen) leveren voor ons 
vrijwel niets op. Misschien kan domum dominam (71,32) vermeld 
worden. De verwantschap tussen beide woorden wordt immers vaker 
etymologiserend aangeduid (vergel. Cic., De fin. 1, 18,58; Plaut., 
Capt., Prol. 18; Ovid., Tr. 3,158; Petr. 78; Macr., Sat. 1, 15,22) 5). 

Bij Lucretius, die evenals Ennius een duidelijke invloed op 
Vergilius heeft uitgeoefend, zijn een aantal voorbeelden van ety
mologisering te vinden. Lucretius, die er op wijst dat niet een god 
of heros, maar de natuurlijke gemeenschap van de mensen en de 
utilitas de taal heeft gevormd (5, 1013-1090), zinspeelt bv. op de 
etymologie van een Griekse term door middel van een Latijns 

1) De natura deorum 3, 24, 62 in enodandis autem nominibus quod 
miserandum sit laboratis: Saturnus, quia se saturet annis, Mavors, quia 
magna vertit, Minerva, quia rninuit aut quia minuatur, Venus, quia venit 
ad omnia, Ceres agerendo. Quam periculosa consuetudo! In multis autem 
nominibus haerebitis. Quid Veiovi facies, quid V ulcano? Quamquam, 
quoniam Neptunurn a nando appellaturn putas, nullum erit nomen, quod 
non possis una littera explicare unde ducturn sit; in quo quidem magis tu 
mihi natare visus es quam ipse Neptunus. 

2) Vergel. ook De off. 1, 7 ut audeamus imitari Stoicos, waar Cicero 
mogelijkerwijze doelt op Aelius Stilo (Zie Muller, p . 1021). 

3) Deze voorliefde voor het etymologisch woordspel staat in tegenstelling 
tot het over.wegend gebruik bij bv. Plautus en Augustinus bij wie het 
woordspel van volks karakter met fonetisch veel op elkaar lijkende woorden 
sterk vertegenwoordigd is. Hierover Chr. Mohrmann, Etudes sur Ie latin 
des Chrétiens (Rome 1958) p . 346. Enkele voorbeelden bij Cicero zijn (zie 
Holst, p. 77-84): Philipp. 2,34 non solurn regem, sed etiam regnum (vergel. 
Ad fam. 12, 1, 8; 11,8, 1); Pro Caelio 31 nobili - - nota; Pro Deiotaro 30-31 
domurn - - dominurn; Philipp. 12, 14 pax - - pactio; Philipp. 12, 27 hospi
tem - - hostem; Pro Roscio Amer. 18 suspiciosurn nisi perspicuurn; ibid. 
86 perspicuus - - suspicio; Pro Milone 94 obtuli - - opitulari. 

4) Voor de verdere geschiedenis van de etymologisering in de Romeinse 
keizertijd vergelijke men het overzicht bij Gräfenhan 3, p. 153 VVo 

5) Enkele voorbeelden van de figura etymologica: J. van Gelder, De 
woordherhaling bij Catullus (Diss. Leiden; 's Gravenhage 1933) p. 83. 
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woord. Zo worden R.N. 2,635 de Cureten met pueri aangeduid 
omdat men hun naam afleidde van het Griekse "OV(!Ol 1). In het 
bijzonder gebruikt Lucretius gaarne woorden met verwante of op 
elkaar lijkende stammen in elkaars nabijheid, bv. suavis - suadet 
(1, 141), penitus penetrata (1,529), funditus - fundamenti (1,572), 
vortex versatur (6, 277) 2). 

2. Varro als etymologist. 

Varro is de belangrijkste Romeinse geleerde, die zich met de 
taalwetenschap in het algemeen en met het zoeken naar de oorsprong 
van de woorden in het bijzonder heeft beziggehouden 3). Zijn werk 
De lingua latina, gepubliceerd niet lang voor de litteraire activiteit 
van Vergilius begon 4), bevat talrijke gegevens, die ontegenzeggelijk 
een hoogst interessant getuigenis geven zowel van Varro's eigen 
ideeën als van de opvattingen van zijn tijd. Veel is er aan de Stoïci, 
een en ander ook aan de Alexandrijnen ontleend. 

Van de oorspronkelijk vijfentwintig boeken resteren 5 en 6 nog 
geheel en 7 tot 10 gedeeltelijk. Vermoedelijk gaven de verloren 
boeken 2-4 een abstracte verhandeling betreffende de oorsprong 
van de woorden. In de boeken 5-7 verklaart Varro, uitgaande van 
een bepaalde ordening, de naam van vele zaken en ideeën, terwijl 
met de bespreking van declinatie en conjugatie in boek 8 een 
begin gemaakt wordt 5). 

Varro, voor wie de etymologie de wetenschap is die bestudeert 
cur et unde sint verba 6), gelooft evenals velen van zijn tijdgenoten 
(vooral degenen die Stoïcijnse invloeden ondergaan hebben) in het 
b:VftOV, in de "ware" betekenis van het woord (verbum is voor hem 
veriloquium), en in de ideële betrekking tussen teken en aangeduide 
zaak. In de strijd tussen anomalisten en analogisten schaart hij 
zich aan de zijde van de laatsten. Kenmerkend voor de erudiet 
Varro is dat zijn historische en oudheidkundige belangstelling 
dikwijls als steun voor zijn taalkundige opvattingen in het geding 

1) Vergel. A. Ernout-L. Robin, Lucrèce, De rerum natura, Commentaire 
exégétique et critique 1 (Parijs 1925) ad locum. 

2) Vergel. Ernout-Robin, ad locum; A. Cordier, L'allitération, p. 91-93. 
3) Volgens Della Corte, p. 110 en Collart, Varron gramm., p. 222 is 

Varro's belangstelling voor etymologische kwesties gewekt door zijn voor
ganger (en onmiddellijke leermeester?) Aelius Stilo, van wie hij zich in 
De lingua latina meermalen distantieert, maar die hij toch niet zonder 
lof vermeldt. Zie ook Barwick, p. 60. 

4) Zeker werd het vóór Cicero's dood gepubliceerd, waarschijnlijk in 
43 v.C. Vanaf het vijfde boek was het werk aan Cicero opgedragen. 

S) In het bewaarde gedeelte vinden wij de term origo (-ines) 26 maal 
in de betekenis etymologie, etymologia en etymologon beide één maal, de 
Griekse vormen iTv!-,oÄoyla, - L,,1j en f:rv/-'Iw komen in totaal 11 maal voor. 

6) De lingua latina 5, 2. Zie Pisani, p. 30. 
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wordt gebracht. Dikwijls komt de historicus de filoloog te hulp 
en omgekeerd 1), bv. bij de bespreking van de Euander-Iegende, 
de toponymie van Rome en de gentes die hun naam van Trojaanse 
families afleidden. Verder valt bij Varro de grote aandacht op, 
die aan de poëtische woorden is besteed. 

In het begin van het zevende boek van De lingua latina spreekt Var
re over de taak en de verdiensten van de etymologist. Na opgemerkt 
te hebben dat het publiek niet snel tevreden is en soms meer van 
de etymologisten verwacht dan ze kunnen geven, brengt hij naar 
voren dat de etymologie een wetenschap is die zeer grote moeilijk
heden inhoudt, maar die aanspraak maakt op de waarheid. Langs 
verschillende trappen kan de beoefenaar van deze wetenschap op
stijgen 2). Varro onderscheidt vier stadia. Het eerste is bereikbaar 
voor ieder die enige aandacht aan de woorden besteedt (quo 
populus etiam venit) en bestaat uit het ontdekken van de delen 
van eenvoudige samenstellingen, bv. van een term als argentijodinae. 
De tweede trap (bereikt door de grammatica antiqua) bestaat 
volgens Varro uit het vinden van afleidingen en samenstellingen 
bij dichters (een geliefd werkterrein van de grammatici; de Alexan
drijnen hadden op dit gebied hun sporen verdiend). Varro houdt 
zich hier verder in het zevende boek speciaal mee bezig. 

Bereikt men de volgende trap, dan is men toe aan het vinden 
van het primigenium, waarop de declinata teruggaan (V arro bedoelt 
hier het type oppidum-ops, vehere-via, waarbij volgens zijn op
vattingen het tweede woord een bestanddeel van het eerste vormt). 
Hij realiseert zich dat het niet gemakkelijk is de herkomst van 
dergelijke woorden uit de consuetudo communis te doorzien. Het 
is het terrein van de grammaticus-filosoof en hierop wil Varro zich 
ook bij voorkeur bewegen. De vierde en laatste trap wordt gelijk
gesteld met een mysterieuze inwijding (quartus (sc. gradus) ubi 
est adytum et initia regis) en is slechts bereikbaar voor degene 
die de waarheid kent betreffende de verba primigenia 3). Dit blijft 
ook voor Varro, die nog dikwijls zijn onzekerheid te kennen geeft, 
een ideaal. Bij de verba primigenia (in totaal een duizendtal 
volgens Varro) schiet de gewone kennis te kort, er is een soort 
mystieke inspiratie vereist (geen scientia, maar opinio). 4) 

1) Vergel. Collart, Varron gramm., p. 241; Gräfenhan 2, p. 324. 
2) Vergel. Collart, 0.1., p. 274; Barwick, p. 58-59. 
3) "l'harmonie tranBcendante qu'ils expriment": Collart, 0.1., p. 275; 

zie ook Quintilianus, Inst. Or. 8,6,31. 
4) De verba declinata vormen een veelvoud van de verba primigenia. 

In de loop van de tijd hebben er echter volgens Varro vele vervormingen 
plaats gehad. Van de woorden, die in het begin gemaakt zijn, zijn er vele 
verdwenen, andere verkeerd op de zaak betrokken (nec quae exstat omnis 
sine mendo imposita), en onder de recte imposita zijn er vele gevormd door 
demptio, additio, tralatio (traiectio) of commutatio van letters oflettergrepen. 
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Door passages van Von Arnims Stoicorum Veterum Fragmenta 
te vergelijken heeft Dahlmann 1) aangetoond dat de ordening van 
de Varroniaanse etymologieën in boek 5 en 6 van De lingua latina 
(naar de categorieën corpus-locus, tempus-actio) verband houdt met 
de Stoïcijnse leer en dat er als het ware een Stoïcijnse kosmologie 
op de grammatica is toegepast. Naast sterke Stoïcijnse invloeden 
vinden wij bij Varro ook elementen van andere herkomst. De 
rechtvaardiging, die Varro geeft in De lingua latina 5, 11-13, ver
raadt Pythagoreïsche achtergronden en Varro's theorie van de 
voortdurende schepping van de taal doet enigszins aan de gedachten
gang van de Epicureeërs op dit punt denken. Maar al heeft Varro 
bepaalde filosofische invloeden ondergaan, hij wil toch niet op de 
eerste plaats algemene beschouwingen geven over het wezen of het 
ontstaan van de taal, maar als grammaticus concreet woorden 
verklaren. 

De moderne taalwetenschap - die zelf dikwijls een non liquet 
moet uitspreken, waar Varro grif een woordverklaring weet te 
bieden - kan het merendeel van Varro's etymologieën niet meer 
accepteren en indien de uitkomsten overeenstemmen, heeft Varro 
toch gewoonlijk slechts de weg van de intuïtie bewandeld 2). 
Enkele afleidingen of samenhangen van woorden, die wij bij Varro 
aantreffen en die ook tegenwoordig nog aanvaard worden, zijn : 
belium - duellum; brevissima - bruma; cerno - crimen; Cocles
oculus; foedus - fides; iugum - iumentum; moenia - munire; nar
rare - gnarus; nuntius - novus; odor - olere; tego - toga. 

3. Vergilius en Varro. 

Enkele passages uit de Saturnalia van Macrobius wijzen na
drukkelijk op de sterke filologische en oudheidkundige interesses 
waardoor Vergilius zich liet leiden. Wij lezen in Sat. 5, 18, 1 Fuit 
enim hic poeta, ut scrupulose et anxie, ita dissimulanter et clanculo 
doctus, ut multa transtulerit, quae unde transiata sint difficile 
est cognitu en in Sat. 1, 24, 10 waar een brief van de dichter aan 
keizer Augustus wordt aangehaald: Sed tanta inchoata res est, ut 
paene vitio mentis tantum opus ingressus mihi videar; cum 

1) Varro und die hellenistische Sprachtheorie, p. 51; vergel. Collart, 
Varron gramm., p. 278. D e delen van D e lingua latina, die door Reitzenstein 
en Kriegshammer als overwegend van Aelius Stilo stammend worden be
schouwd, worden door Muller met meer recht aan Varro zelf toegeschreven 
(vooral de Sabijnse woorden waarvoor de uit het Sabijnse Reate afkomstige 
Varro grote belangstelling aan de dag legde vormen hierbij een belangrijk 
argument) . 

• 2) Vergel. Collart, Varron gramm., p. 1095• 
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praesertim, ut seis, alia quoque stud ia ad id opus multoque potiora 
impertiar. 

Al is ons van Varro's geschriften slechts een vrij gering gedeelte 
bewaard gebleven, er zijn duidelijke aanwijzingen dat de geschriften 
van deze Latijnse polyhistor tot Vergilius' bronnen hebben be
hOQl'd 1) . Varro mogen wij beschouwen als een op wetenschappelijk 
gebied centrale en dominerende figuur in het Rome van zijn tijd. 
Met zijn antiquarische en taalkundige interesses heeft hij zich 
dikwijls op het terrein bewogen dat ook de dichter Vergilius 
interesseerde. Varro's publikaties vallen overwegend vóór Vergilius 
zijn poëtische werkzaamheid begon. 

Heeft Varro een (niet bewaard) werk De familiis Troianis ge
schreven, waarin de Romeinse families t er sprake kwamen, die 
van de Trojanen beweerden af te stammen (bv. de gens Iulia van 
Ilus), Vergilius heeft van zijn kant een aantal van dergelijke 
tradities in zijn Aeneis opgenomen. K ennelijk schepte men in die 
tijd behagen in deze historische combinaties en dit soort verklaring 
van namen. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Vergilius het betreffende 
werk van Varro (misschien ook een werk van Hyginus onder de
zelfde titel) onder ogen heeft gehad. In ieder geval weerspiegelt 
Vergilius' werk in dit opzicht een contemporaine traditie : "la vogue 
dont bénéficiait l'anthroponymie dans l'opinion publique." 2) 

Ook de Antiquitates rerum humanarum van Varro betekenden 
voor Vergilius zeer waarschijnlijk een kostbare bron, in het bijzonder 
de boeken 2, 3 en 5 (respectievelijk: De aboriginibus et latinis, 
De ceteris Italiae gentibus, De urbis Romae conditoribus et primis 
incolis). C. H. Kindermann 3) heeft zelfs de these verdedigd dat 
Vergilius uitsluitend het werk van Varro als bron heeft gebezigd 
voor de gegevens betreffende de oude Italische stammen. Meer 
aanvaardbaar lijkt het standpunt van F. Cauer 4) en R. Heinze 5) 
dat Vergilius hiervoor verschillende bronnen ter beschikking heeft 
gehad. Dat Varro echter een voorname bron geweest is, kunnen 
wij ook uit de gegevens bij de commentatoren op Vergilius' werk 
afleiden, die eveneens uit de genoemde boeken van Varro geput 

1) Hier wordt voornamelijk een kort overzicht gegeven van d e opvat
tingen betreffende de invloed va n Varro's werken op Vergilius. 

2) Collart, Varron, gra rnrn., p. 294. Vergel. ook Cic., Brut. 62 genera 
e tiam falsa (waar ook d eze gevallen bedoeld kunnen zijn); P . J. Enk, D e 
Aeneis en de voorgeschiedenis der Aeneassage (Hermeneus 2, 1930, p. 
181-184) ; F. Cauer, Die römische Aeneassage von Naevius bis Vergilius 
(Neue J ahrb. 15, 1887, p. 144 v.; 195 v.). 

3) Quaestiones de fabulis a Vergilio in Aeneide tractatis (Leiden 1885); 
zo ook R. Ritter , D e Varrone in narrandis urbium populorumque !taliae 
originibus auctore, Diss. philol. H alenses 15 (Halle 1901). 

4) Die römische Aeneassage (p. 170). 
5) Vergils epische Technik (Leipzig 1903), p . 238. 
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hebben. Mirsch 1) formuleert zijn opinie aldus: "Vergilium, inter 
omnes poetas doctissimum antiquitatisque peritissimum, Varronis, 
qui turn maxima doctrinae auctoritate inter aequales floreret, 
Antiquitatum secUIldum tertiumque librum de Aeneae in Italiam 
adventu eisque populis, ad quos pervenisset, legisse vel per se veri 
simile est; praeterea eo comprobari potest, quod antiquissimi 
Vergilii commentatores ad enarrandum poetae carmen illis Varronis 
potissimum libris usi sunt." 

Men heeft er verder op gewezen dat de passage over de vaart 
van Aeneas langs Sicilië bij Vergilius (Aeneis, 3, 692 vv.) met zijn 
talrijke etymologiserende zinspelingen op plaatsnamen, teruggaat 
op Varro, al is moeilijk te bepalen uit welk werk geput is 2). Rehm 
argumenteert, dat speciaal de etymologie van Gela (afleiding van 
een Sicilische glosse die met het Latijnse "gelu" samenhangt) 
typisch Varroniaans getint is en dat zowel Vergilius als Epaphro
ditus 3) hiervoor op Varro teruggaan. Deze mogelijkheid lijkt 
inderdaad aanwezig. 

Ritter 4) heeft voor verschillende gevallen duidelijk weten te 
maken hoe sommige gegevens die op Timaeus teruggaan via Varro 
aan Vergilius moeten zijn overgeleverd, hetgeen blijkt uit de vorm 
waarin dergelijke aanduidingen bij Vergilius voorkomen. Niet ieder 
voorbeeld echter dat Ritter aanhaalt bezit even grote bewijskracht. 
Wel mogen wij als vaststaand aannemen, dat Vergilius niet recht
streeks aan Timaeus heeft ontleend 5). 

Riposati, de uitgever van de fragmenten van Varro's De vita 
populi Romani, merkt met betrekking hiertoe aangaande Vergilius' 
afhankelijkheid van Varro op: "Certo è che egli si servi dei libri 
de gente per la ricostruzione del racconto delle avventure di Diomede 
e di Enea, nella cui leggenda Varrone occupa UIl posto importante. 
- - Dopo queste considerazioni mi sorride l'idea che Vergilio sia 
stato allettato anche alla lettura dei libri de vita, che non meno di 
quelli de gente potevano presentarsi a lui come fonte copiosa de 
preziose notizie, sicure e scrupulosamente vagliate dal cribro della 

1) P. Mirsch, D e M. Terenti Varronis Antiquitatum rerum humanarum 
libris XXV, L eipziger Studien 5 (Leipzig 1882). 

2) B. Rehm, Das geographische Bild des alten Italiens in Vergils Aeneis 
(Philol., Supplementband 24, H eft 2; Leipzig 1932) p. 106: "Columba, 
I porti d ella Sicilia (Rom 1906) 32 d enkt an die "ora maritima"; ich weiss 
abel' nicht, ob man in diesel' nautischen Schrift so viele Etymologien suchen 
darf. Dem Vergil lag das XII. Bueh der Antiquitates humanae, das Europa 
ausser Italien behandelt, näher." 

3) Een geleerd libertus, die t en tijde van Nero te Rome werkte. Volgens 
een scholion op Thucydides komt genoemde etymologie ook bij hem voor. 

4) D e M. Terenti Varronis Antiquitatum libris XXV (Leipzig 1882). 
5) Vergel. Kothe (Annal. philol., 1889, p. 358 v.). 
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sua indagine, per quanto riguardasse i costumi e gli istituti della 
prima gente latina. " 1) 

Wij kunnen tenslotte betreffende de Georgica constateren dat 
de communis opinio hier invloed van Varro's ouderdomswerk De 
re rustica aanvaardt en dat Engelke 2), die deze heeft geloochend, 
met deze mening vrijwel alleen staat 3). 

Ruime vergelijkingsmogelijkheden met de bij Vergilius voor
komende etymologieën levert Varro's De lingua latina. Evenals 
bij de dichter nemen ook bij de grammaticus de geëtymologiseerde 
eigennamen een vrij aanzienlijke plaats in (in De lingua latina 18 % 
van het geheel). Om hiervan enkele voorbeelden aan te halen: wij 
vinden als bij beiden overeenkomstig verklaarde eigennamen Faunus 
(De lingua latina 6, 26), Quirites (ibid. 5, 51, 73) en Salii (ibid. 
5,85, 1). De overeenkomst overweegt boven de verschillen (wèl 
dient men in aanmerking te nemen dat Varro dikwijls verschillende 
verklaringen naast elkaar geeft, vgl. bv. Argiletum, De lingua latina 
5,157,5, waar de lezing echter onzeker is; Pallas, ibid. 5,53,2). 

Verder vinden wij mogelijkerwijze de volgende Varroniaanse 
reminiscenties bij Vergilius 4): aperire - (Aprilis) (De ling. lat. 6, 33-
Georg. 1, 217-218); armenta - arare (De ling. lat. 5, 96, 3-Aen. 
7,539 aratrum); balteus - bulla(Deling.lat. 5, 116, 3-Aen. 12, 942); 
calido ferro - calamistrum (De ling. lat. 5, 129-misschien is er 
sprake van een zinspeling in Aen. 12, 100); canis - catulus (De ling. 
lat. 9, 74-Ecl. 1, 23); fama - fatum (De ling. lat. 6, 52; 6, 65-Aen. 
7, 79; Aen. 8, 731); luna -lucere (De ling. lat. 5, 68-Aen. 6, 725); 
trapes (trapetum) - terere (De ling. lat. 5, 138, 2-Georg. 2, 519); 
turma - tres (De ling. lat. 5, 91 , l-Aen. 5, 560); vir - virtus (De 
ling. lat. 5, 73, 4-Aen. 1, 566; 3, 342; 4, 3; 8, 500). 

Een voorbeeld van Varroniaanse invloed op het woordgebruik 
van Vergilius heeft Dahlmann weten te registreren, nl. het gebruik 
van vates als synoniem voor poeta 5). Uitgaande van een Enniustekst 

1) B. Riposati, D e vita populi Romani. Fonti, esegesi. Edizione critica 
d ei frammenti (Milaan 1939) p . 39. 

2) Quae ratio interceda t inter Vergilii Georgica et Varronis D e re rustica 
(Diss. Blankenburg 1912). 

3) Tot d e t egenovergest elde conclusie komen Bruck (De Vergilii Georg. 
partibus iussivis, Diss. Lübeck) , Wissowa (Herrnes, 1917, p. 92), Kroll 
(Studien zum Verständnis der römischen Literatur, p. 190) en Witte (Philo
logische Wochenschrift, 1926, p. 507), Morsch (De Varrone R eatino auctore 
in Georgicis a Vergilio expresso, F estschrift R ealgymn., B erlijn 1897, p. 
63-78), van de Woestijne (Varron d e Réate et Virgile, R ev. beIge de Philol. 
et d'Histoire, 1939, p . 909-929), J ermyn (Virgil's agricultural Lore, Greece 
and Rome, 1949, p. 49 vv.) . 

4) In d e samenvattingen en conclusies van d e verschillende hoofdstukken 
is uitgebreider materiaa l bijeengebracht. 

5) Philol. 97, 1948, p. 337-353. Vergel. id., Varros Schrift "de poematis" 
und die hellenistisch-römische Poetik (Akad. d er "\Vissensch. und der Litera
tur, Abh . der geistes- und sozialwissensch. Klasse, 1953, 3, p. 3 = p . 89). 
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(Ann. 214 versibus quo<s) olim Fauni [et] vatesque canebant) 
verklaart Varro (De ling. lat. 7, 36) vates 1) als het oude inheemse 
woord voor dichter (ten onrechte echter: tot het einde van de 
republikeinse tijd duidt vates slechts de waarzegger, niet zelden 
in ongunstige zin, aan). Vergilius gebruikt de term vates vier maal 
in de betekenis van dichter (op een totaal van 41 maal), waarmee 
hij , zoals Dahlmann betoogt, op grond van Varro's denkbeelden 
de autochthone benaming voor dichter weer in ere wil herstellen 
(Ecl. 7,28 ; 9,34; Aen. 6, 662 ; 7,41). 

C. VERGELIJKING VAN DE GRIEKSE EN ROMEINSE WIJZE VAN 

ETYMOLOGISEREN. 

Zoals op velerlei gebieden zijn de Grieken ook in de taalwetenschap 
de leermeesters van de Romeinen geweest. Deze laatste worden 
geconfronteerd met de systemen en theorieën die de Grieken tot 
ontwikkeling hebben gebracht. Zo behoeft het ons niet te verwon
deren dat de principes, die Varro aan het etymologiseren ten 
grondslag legt, voor een groot gedeelte op de theorieën van de 
Griekse Stoïcijnen berusten, zoals o.a. Dahlmann nader heeft aan
getoond. Er zijn ook verschillende etymologieën aan te wijzen, 
dikwijls van een grote vindingrijkheid getuigend, die door de 
Romeinse grammatici duidelijk naar Grieks voorbeeld gemodelleerd 
zijn. Voorbeelden zijn die van Saturnus, Dis en So12) (alle in 
Stoïcijnse kring gangbaar). 

Evenals de Grieken laten de Romeinen zich bij hun etymologieën 
hoofdzakelijk leiden door klankovereenkomst en betekenisrelatie. 
Ook bij hen wordt de geldigheid van verschillende etymologieën 
naast elkaar aanvaard. Sommige grammatici streven er naar enkele 
algemene uitgangspunten en regels naar voren te brengen. In de 
literatuur vinden wij herhaaldelijk herinneringen aan door de 
grammatici naar voren gebrachte etymologieën. Gewoonlijk zijn 
deze door de schrijvers ook volledig serieus bedoeld, maar in enkele 

1) Antiquos poetas va/es appellabant a versibus viendis, ut d e poematis 
cum scribam, ostendam. Verge!. J. H. Waszink, Camena (Class. et Mediaevalia 
17, 1956, p. 1444: "wrongly considered to be equivalent to poeta by Varro 
and many modern scholars. " 

2) Verge!. Woodhead, p . 89. In Cicero's verklaring (De natura deorum 
3, 66 quod saturaretur annis) vinden wij behalve de etymologische zinspeling 
Saturnus-saturare (verge!. Lydus, D e m ensibus 2, 12 Keóvoç - r5ta~oeTjç voiiç) 
ook het veronderstelde verband m et xeóvoç terug in d e term annis. Dis 
(volgens D e natura deorum 3, 66 afgeleid van dives) correspondeert daarmee 
m et het Griekse IlJ..omwv. En Sol quia solus doet d enken aan d e etymologische 
verklaring die Chrysippus van d e naam Apollo geeft ij ön póvoç teni ~ai 
ouXi noÀÀoL (verge!. Macrobius, Sat. 1,17,7). 
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gevallen kan er sprake zijn van"a playful trick of literary style." 1) 
Naast overeenkomsten bestaan er ook een aantal duidelijke ver

schillen. De praktische instelling van de Romeinen komt ook op 
het gebied van de woordverklaring tot uiting. Ook de Grieken 
gebruikten de etymologisering als hulpwetenschap, maar bij de 
Romeinen vinden wij bv. speciaal de toepassing in de rechtsweten
schap, waar ze als steun kan dienen bij het streven naar exacte 
definiëring en definitie, bij het nagaan van de juistheid van een 
betekenis en bij de omschrijving van begrippen. 

Verder is de interesse van de Romeinen zeker zo zeer op historische 
en oudheidkundige gegevens gericht als dat van de Grieken. Uit 
verschillende gegevens van Varro's D e lingua latina alsmede uit 
de vele naamsverklaringen in bv. de Fasti van Ovidius en de 
Aeneis van Vergilius kan men dit opmaken. Een in het oog springend 
voorbeeld is het streven een Latijnse familienaam met de naam 
van een Trojaan of Griek uit een ver verleden in verband te 
brengen. Zo wordt Atys bij Vergilius als de stamvader van de Atii 
genoemd, Cloanthus van de Cluentii, l(u)lus van de lulii, Mnestheus 
van de Memmii en Sergestus van de Sergii 2). 

Het feit dat het Latijn veel minder samengestelde woorden kent 
dan het Grieks 3), houdt ook voor de etymologisering enig verschil 
in. Composita vindt men zelfs bij de Latijnse dichters, die toch 
een grotere vrijheid in woordvorming kennen dan de prozaschrijvers, 
slechts in beperkte mate. "lm Lateinischen spielte in den Glossen
sammlungen zu einzelnen Dichtern und in den sonstigen der 
Erklärung seltener Worte gewidmeten Werken die Wortkomposition 
gar keine Rolle." 4) Het betreft hier de eenvoudigste categorie, 
n.l. woorden, die nauwelijks moeilijkheden opleveren bij etymolo
gisering (Varro, De lingua latina 5, 7 quis non videt unde 1) en die 
volgem~ de indeling van Varro aan de eerste trap van de etymolo
gische wetenschap beantwoorden (De lingua latina 5, 84; 5, 92; 
5, 94; 5, 184) als verba aperta. 

Terwijl de Grieken zich bij de etymologisering voornamelijk tot 
hun eigen taal beperken (vergel. echter Plato, Cratylus 409 d-410 a 

1) W oodhead, p. 7. 
2) Aan verkla ringen va n eigenna m en best eden ook de commentatoren 

d e m eest e aandacht. Aldus Forbiger 3, p. 798 (Index 4): "etymologici lusus 
et fabulae ex et ymo Aen . I 109; V 117; VI 765; VIII 322.331. 344 al." 
Aan het verschijnsel van etymologisering wordt in het algem een slechts 
beperkte aandacht geschonken. Zo wijst Forbiger bv. niet op de volgende 
mogelij ke gevallen: amnis-ambit; faciem-refecit; Faunus-fatidicus; labor 
dOI11.us- Iabyrinthus; m alifera-Abella ; memini-Musa; socius-sequi; t erere
trapes ; ultrix- Tisiphone . 

3) Vergel. R ank, p. 95- 100: all-fleor:oç, i5atcpewv en À'!.:a1Il-û* bij Homerus 
(over een mogelijke zinspeling op een dubbele verklaring van d 0ze woorden). 

4) R eitzenst ein, Va rro und Joh. Mauropns, p. 37. 
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en in later tijd de verklaring van Hebreeuwse namen, soms zelfs 
met Griekse elementen, bij de Joodse en christelijke schrijvers), 
hebben de Romeinse grammatici herhaaldelijk het Latijn met het 
verwante Grieks vergeleken . Sommigen waren de mening toegedaan 
dat een aantal woorden zonder meer uit het Grieks (het Aeolisch 
vooral) kon worden afgeleid (zie ook Quintilianus, lnst. Or. 1, 6, 31). 
Er waren zelfs grammatici (soms "Hellenisten" genoemd) zoals 
Santra, die bij voorkeur tot het Grieks teruggingen om de oorsprong 
van een Latijns woord te benaderen. De neerslag van deze ge
dachtengang vinden wij soms in de literatuur terug. Zo kan Wood
head opmerken naar aanleiding van Lucretius, De rerum natura 
6, 765 (Naribus alipedes ut cervi saepe putantur / ducere de latebris 
serpentia saecla ferarum): "he is consciously or unconsciously 
accepting the Greek derivation of D.acpoç from D.XêlV OcpSlÇ (see 
Etym. Magn. s.v.)" 1). En in een andere passage (De rerum natura 
5, 973) oefent Lucretius waarschijnlijk krit iek uit op de Griekse 
etymologie van fJt-dea, zoals die bv. in Plato's Cratylus voorkomt 2). 

Meermalen vinden wij bij de Romeinse dichters verklaringen 
van een woord in een vreemde taal 3) of zinspelingen op de betekenis 
daarvan door middel van een Latijnse t erm zoals het bij Vergilius 
voorkomende type pluviae Hyades. Bij Vergilius vinden wij volgens 
oude commentaren ook enkele dialectwoorden verklaard : wij 
vinden Nar naast sulpureus (nar = sulpur volgens oude Latijnse 
commentatoren) en Hernica saxa (hierop wordt licht geworpen 
door de opmerking dat herna = saxum is). 

1) Woodhead, p. 422. 
2) Vergel. Woodhead, p. 67; Shorey (Harvard Studies 12, p. 209) . 
3) Vergel. McCartney, p. 184--185. 
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HOOFDSTUK II 

GEBRUIK VAN WOORDEN IN HUN ETYMOLOGISCHE BETEKENIS DOOR 

VERGILIUS. ENKELE MOGELIJKE ZINSPELINGEN OP DE ETYMOLOGIE. 

In een studie over de term virtus in de Aeneis 1) heeft P. Fécherolle 
er op gewezen, dat Vergilius aan dit woord nergens de in de school 
van de Stoïcijnen en bij hun geestverwanten zeer gangbare betekenis 
"deugd" heeft toegekend, maar dat hij zich aan de etymologische 
betekenis van het woord houdt (dicitur a viro virtus). Enkele 
jaren later uit hij zich in dezelfde geest betreffende saevus 2) (de, 
overigens overduidelijke, verwantschap tussen saevus en saevire 
komt uit een aantal verbindingen sprekend naar voren, bv. Aen. 
2,418 saevitque tridenti naast 1, 138 saevomque tridentem; 4,532 
saevit amor naast Ecl. 8,47 saevos amor): "En outre, la séman
tique de saevus est très rigoureuse; Ie terme s'étend difficilement 
et conserve toujours la touche du sens originel. C'est là d'ailleurs 
une particularité de la sémantique virgilienne: lorsque Ie poète 
perçoit avec certitude l'étymologie - vraie ou fausse - d'un 
vocable il soutient celui-ci aussi près que pos si bIe du sens originel." 3) 

In dit verband is ook te wijzen op een opmerking van W. Knight4), 

dat er bij Vergilius verschillende "connotations" (verrijkingen van 
betekenis, nevenbetekenissen) te registreren zijn, die gebaseerd zijn 
op de al dan niet juiste etymologie van een woord 5). Een voor
beeld hiervan is misschien het woord ingens bij Vergilius, waaraan 

I) Nova et Vetera , 1928, p. 138-152. D e citaten uit d e Bucolica, Georgica 
en Aeneis worden in onze studie gegeven volgens d e editio maior van 
G. lanell (Teubner , L eipzig, 1920), die uit d e Append ix Vergiliana (die 
tussen haken wordt m eebehandeld) volgcns d e editie van R . Ellis , Appendix 
Vergiliana (Oxford 1944) . 

2) Notes d e sém antique vergilienne (Les Etudes classiques 1, 1932, p. 
13- 20). 

3) Ibid., p. 20. 
4) Classical R eview 48, 1934, p. 124--125. 
5) Vergel. Dutoit, Le souci étymologique chez Tite-Live (Hommage à 

Ma x Niedermann, Latomus 23, Brussel, p. 108): ,,11 cst d es écriva ins gui 
donnent, plus que d 'autres, l' impression d e se serv ir dn langage a vec lille 
sorte d e délect a tion, d e curiosité pleine d e d élices. I1s s ' intéressent à la 
sonorité d es vocables, à leur physionomie, à leur sens originel. On les croirait 
assist és, quand ils écrivent, par un esprit préoccupé d e sémantique, d'étymo
logie, d e morphologie. I1s se servent d es mots, dirait-on, comme Ie peintre 
d es couleurs qu'il fabrique lui-même." 
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J. Mackail aandacht heeft gewijd 1). Dit bewuste gebruik van een 
woord sensu etymologico is trouwens niet tot Vergilius beperkt. 
Zijn voorganger Lucretius bezigt ook enkele termen in een weinig 
gangbare betekenis, zich blijkbaar op de herkomst van deze woorden 
bezinnend: permitti (De rerum natura 4, 688) door de ruimte ge
zonden worden; tragor (ibid. 1,347; 5,103; 5,317) het breken; 
respirare (ibid. 5, 568) achteruit blazen, ophouden te waaien 2)." 

Maar bij Vergilius zijn de voorbeelden van het bewuste reflecteren 
op de woordbetekenis bijzonder talrijk 3). "Virgile, qui avait une 
grande lecture, emploie volontiers les mots avec une valeur étymo
logique 4)." Marouzeau geeft een aantal voorbeelden om Vergilius' 
interesse voor taal en woordgebruik te illustreren. Het is zeer goed 
mogelijk dat in Aen. 1, 117 (rapidus vorat aequore vortex) rapidus 
een associatie aan rapere heeft gewekt (rapidus a rapiendo is aan 
iedere Romein duidelijk 5)), problematischer is of Vergilius hier ook 
nog vortex met vorare in verband heeft willen brengen (de afleiding 
a vertendo lag immers voor de hand). Patria wordt in de betekenis 
"familie-domein" in verband gebracht met patres: Georg. 2,514 
patriam parvosque nepotes / sustinet. In navolging van Meillet 6) 
heeft Marouzeau gewezen op Aen. 6, 173 (si credere dignum est): 

1) Classical Review 26, 1912, p. 251-254. Rij wijst er op dat in sommige 
gevallen: "it seerns probable that Virgil feIt in the word a further and a 
different sense, arising from a different implied etymology" ; vergel. C. Fennel, 
Etymology of latin ingens (Classical Review 11, 1897, p . 300). Enkele door 
Mackail aangehaalde voorbeelden zijn: Georg. 3, 412-413 montisque per 
altos / ingentem - - cervum (nevenbetekenis : native to, or grown to his full 
size among, the hills); Georg. 4, 20 ingens oleaster (bijbetekenis: a natural 
wild olive, which implied antithesis to the exotic palm with which it is 
coupled) ; Georg. 4, 273 ingentem tollit de caespite silvam (bijbetekenis: 
a thicket grown from a single turf). Toch blijven deze gevallen hoogst 
problematisch. Een voorstander van de opvatting dat hier sprake is van 
een neven betekenis toont zich R. S. Conway in een kort nawoord op Mackail's 
artikel (Classical Review 26, 1912, p. 254-255): "Further it seerns to me 
extremely probable, even apart from Mc. Mackail's suggestion that the word 
has a double sense; for it may well be maintained that both the competing 
etymologies of the word, that from gem or genus meaning "unborn", "un
created", "ungeschlacht", which originally meant "unknown", "beyond 
knowiedge", are in fact wrapped up in VergiI's use of the word, and con
tributed to the sense of mystery which I have elsewhere (Proceedings of 
the Classical Association of Scotland, 1910-1911, p. 117) tried to show is 
associated with it." 

2) Ernout-Robin noteren in hun commentaar bij fragor: "Sens étymo
logique qui ne semble se trouver que dans Lucrèce." 

3) J. Marouzeau, Virgile linguiste (Mélanges Ernout), p. 26l. 
4) Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue latine (Parijs 19335), 

p. 222. 
5) Vergel. Conington-Nettleship 14, p. 33 (ad Ecl. 2, 10): "its originally 

sense seems to be nearly a synonym of "rapax". Rence the word is applied 
to devouring sees and fire and to the scorehing sun"; Ernout-Meillet8, 

p. 996 s.v. rapio. 
6) Meillet, Esquisse5, p. 222. 
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"Ie sens donné à dignum s'explique par Ie rattachement à decet." 1) 
Andere door Marouzeau genoemde termen zijn aequor 2), jelix, 
laetus en recens. Verder zegt hij: "fluvius est senti comme Ie sub
stantif de fluo: Georg. I 106 satis fluvium inducit: une eau courante; 
imago co mme celui de imitari: Georg. IV 50 vocis imago: la ré
production de la voix, l'écho 3); aptus comme Ie participe de apio: 
Georg. 111 168 e torquibus aptos = attachés; memini est rapporté 
à mens: Georg. I 400 meminere - - iactare = ils se mettent en tête 
de ... " 4). 

Hieraan zijn enkele termen toe te voegen. Zo schemert in peculium 
(privé-bezit van een slaaf) in de passage Ecl. 6, 32 nec speslibertatis 
erat nec cura peculi de etymologie (afleiding van pecus) nog door: 
op het land bestaat dit vanzelfsprekend uit vee (vergel. Varro, 
De lingua latina 5, 92 pecunia a pecu; ibid. 5, 95 in pecore pecunia 
turn pastoribus consistebat ; Varro, De re rustica 2, 1, 9; Ovidius, 
Fasti 5, 280-281). Colonus suggereert in Georg. 1,299 hiems ignava 
colono direct de relatie met colere 5). 

Het verband tussen prudentia en providere werd in de oudheid 
nog gevoeld blijkens de overgeleverde getuigenissen (bv. Cicero, 
De divinatione 49, 111 quos prudentis possumus dicere, i.e. pro
videntis; andere passages bij Ernout-Meillet3 , p. 957, s.v. prudens). 
Voor Vergilius kan men hier wijzen op Aen. 3,433 Praeterea, si 
qua est Heleno prudentia. Vergilius trekt partij van de dubbele 
betekenis van het woord torrere (gloeien en jel stromen) bij de be-

1) Virgile linguiste, p. 261. Vergelijk ook Aen. 5, 174 oblitus decorisque 
sui (wat hem past), en verbindingen als decor dignitas (Laberius 120 R.), 
dignitas et decus (Cicero, Philipp. 12, 29). 

2) Vergel. o.a. de verbinding van aequor met sternere (Aen. 5,763 
placidi straverunt aequora venti; 5,821 sternitur aequor aquis; 8, 89 
sterneret aequor aquis) waardoor de samenhang van aequor met aequus 
wordt onderstreept. 

3) Imago bracht men in de oudheid wel met imitari in verband. Vergel. 
Festus, p. 99,20 Lindsay: imago ab imitatione dicta; Ernout-Meillet3, p. 
552: "Imago suppose peut-être un verbe à radical *im-. De ce verbe existe 
le fréquentatif: imitor, -aris: chercher à reproduire l'image, imiter." 

4) Zie verder ibid., p. 264 over het in herinnering roepen van een oude 
betekenis bij Vergilius (bv. fatigare, hortari, segnis) en het gebruik van 
speciale woorden uit een groeptaal (bv. uit de religieuze taal: daps, incohare, 
optare, videri). In Aen. 5, 422 (artus membrorum) is er misschien geen 
sprake van een pleonasme, maar schijnt voor "artus" de betekenis "ge
ledingen" mogelijk. 

S) Vergel. Conington-Nettleship 14, p. 194: ",Colono' seerns to be 
intended strictly with the reference to the labour of cultivation, as other 
works for the winter follow, v. 305." De meeste voorbeelden, die Marouzeau 
geeft in zijn artikel Virgile linguiste, vindt men eveneens in zijn werk Quelques 
aspects de la formation du latin littéraire (Collection linguistique publ. par 
la soc. de linguistique de Paris 53, Parijs 1949, p. 71 v., in het hoofdstuk 
Le souci étymologique). Vergel. ook J. Hanssen, Vergilius èndHrwç AéywV 
(Symbolae Osloenses 26, 1948, p. 113-125). 
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schrijving van de stromen uit het dodenrijk: Aen. 9, 105 per pice 
torrentis atraque voragine ripas 1). Verder veronderstelt Norden 2) 
in Aen. 6,761 (proxima sorte tenet lucis loca) een bewust gebruik 
van sors als verwant met series en serere : "Die sors (von sero) 
bestimmt die Reihenfolge (series), daher proxima." Tevens zijn hier 
te vermelden woorden als monumentum (Aen. 6,512, verband met 
meminisse) 3) infandus (Aen. 8,483, verband met fari). 

Een tweetal gevallen, waar Warde Fowler 4) door etymologisch 
benaderen een bijzondere betekenis vermoedt, kunnen hier eveneens 
gememoreerd worden. Voor superstitio (Aen. 8, 187) denkt hij aan 
de betekenis "a standing over or passing over" en in Aen. 8, 678 
wil hij (evenals Conway) Augustus niet als titel zien, maar als 
gewoon adjectief (augustus) met het verbum augere in verband 
brengen (Conway: dit geeft hier op de eerste plaats fysieke 
grootheid aan, vergel. de goden-aanvoerders in de schildbeschrijving 
Ilias 18,519). Het eerste geval lijkt vrij onwaarschijnlijk, in het 
tweede zou men hoogstens aan een secundaire betekenis kunnen 
denken 5). 

Vergilius legt waarschijnlijk verband tussen torquere en torvus 6). 
Burger gaat zelfs zo ver, dat hij in Aen. 6,571-572 (torvosque 
sinistra / intentans anguis) torvos vertaalt met "qui se tordent", 
terwijl hij daarbij verwijst naar Cicero's Aratusvertaling (De natura 
deorum 2, 46, 106 torvus Draco; Burger vertaalt hier: en se tordant). 
En naar aanleiding van torva bos merkt Burger op: 7) "il semble 
évident que torva bos n'est qu'un calque de lA.l~ f3ovç. Sans doute, 
la saveur de l'expression ne pouvait être goûtée que par les lecteurs 
d'Homère; maïs aussi, ce n'est que pour ceux-Ià qu'écrivait Vir
gile." 8) Zelfs wanneer men bedenkt dat Vergilius dikwijls op eigen 
wijze Homerische epitheta heeft weergegeven, blijft deze opvatting 
echter hypothetisch. 

Marouzeau sluit in Aen. 7, 630 Tibur superbum een zinspeling 
op de etymologie van superbus (super) niet uit: "Il n'est pas sûr, 

1) Vergel. Pacuvius (geciteerd door Isidorus, Etym. 13,21,2): flammas 
vapore torrens torret. Zie ook Conington-Nettleship 32, p. 162. 

2) Aeneis, Buch VI4, p. 317. 
3) Vergel. Servius ad Aen. 3,486 en Varro, De lingua latina 6, 49. 
4) Aeneas at the Site of Rome (Oxford 1917). 
5) Ibid., p. 111-112, ad Aen. 8,678. Vergel. Aen. 8,622 sanguineam 

(loricam) : "bloedrood glanzend", maar tegelijkertijd de gedachte aan 
bloedige strijd oproepend. 

6) Vergel. A. Burger, Deux adjectifs latins en -vos (REL 8, 1930, p. 
222-230). Volgens hem is "woest, grimmig" (samenhang met het griekse 
Tá(}f3oç) als betekenis niet precies. 

7) Ibid., p. 226. 
8) Een aantal voorbeelden van dergelijke secundaire betekenissen bij 

Horatius noteert Hecht, p. 341• 
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quoi qu'en dise B. Rehm (p. 26, n. 57), qu'en qualifiant Tibur 
de superbum (VII, 630) Virgile ne pense pas au sens étymologique 
(super) de cette épithète; Ie même Tibur est appelé par Horace 
supinum (Odes III 4, 23) et par Juvénal pronum (lIl 192) 1)." 
En verder zegt hij: "Lorsqu'il emploie vescus (Georg. IV 131 
vescum papaver; III 175 vescas salicum frondes), il semble bien 
qu'il se réfère au sens adopté par Lucilius, XXVI (29) à savoir 
"étique, affamé", comme s'il envisageait une étymologie ve-esca, 
plutót qu'au sens admis par Lucrèce I, 326 = edax." 2) 

In de omschrijving van torques (in Aen. 5, 559 flexilis obtorti 
per collum circulus auri) constateren Conington-Nettleship terecht 
een zinspeling op de etymologie van dit woord. 3) Andere gevallen 
zijn twijfelachtig. Zo kan men zich met enige aarzeling afvragen 
of Vergilius een verband tussen annus en anulus voor de geest 
heeft gestaan in de passage Georg. 2,401-402 Redit agricolis labor 
actus in orbem / atque in se sua per vestigia volvitur annus 4). Een 
ander geval waarbij men niet verder kan gaan dan een vermoeden 
is calidum ferrum met de betekenis calamistrum (friseertang, -ijzer) 
in Aen. 12, 99-100 et foedare in pulvere crinis / vibratos calido ferro 
murraque madentis. Varro heeft calamistrum met calidus in verband 
gebracht (De lingua latina 5, 129, 4 quod his calfactis in cinere 
capillus ornatur; vergel. Servius, Aen. 12, 100; Nonius 3 p. 876 
Lindsay; Isid., Etymol. 10,57).5) 

Ook is hier Marouzeau's opmerking te vermelden dat Vergilius, 
wanneer hij aan formido de concrete betekenis "vogelverschrikker" 
geeft (Georg. 3, 372 Puniceaeve agitant pavidos formidine pinnae), 
hierbij waarschijnlijk is uitgegaan van forma = "spook" 6). 

In enkele gevallen schijnt het Grieks in die zin voor Vergilius 
een uitgangspunt te hebben gevormd, dat hem door de klank van 
een bepaald woord een suggestie geboden werd, die men soms wel 
als een verkeerde interpretatie van het Grieks heeft opgevat 7). 

1) Virgile linguiste, p. 262. 
2) Quelques aspects, p. 77. 
3) 2\ p. 387: ",Obtorti' a lludes to the etymology of ,torques'." 
4) Vergel. Conington-Nettleship 14, p. 262. Verband tussen annus en 

anulus werd in de oudheid meermalen gelegd. Op een andere wijze brengt 
C. Ateius Capito annus met de circuitus temporis in verband (Funaioli 
GRF, p. 565 = Macrobius, Sat. 1, 14,5): Ateius Capito annum a circuitu 
t emporis putat dictum, quia veteres an pro circum ponere solebant, ut 
Cato in Originibus [fr. 124 P .] "oratorum an t erminum" id est circum 
terminum, et ambire dicitur pro circumire. 

S) Over de afleiding van calamistrum Ernout-Meillet 3, p. 153. 
6) Virgile linguiste, p. 263. Etymologisch gezien achten Ernout-Meillet 

dit verband weinig gegrond, "Ie sens de "fantome" étant évidemment 
secondaire dans forma" (3 p. 441 s.v. formido). Vergel. Conington-Nettleship 
14, p. 317. Zie ook Norden, Aeneis VI4, p. 215 (ad Aen. 6,290): "forma 
wie 277 "Gespenst". " 

7) Vergel. Conington-Nettleship (aantekeningen bij Ecl. 8,42 en 8, 59) 
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Zo zou Ec!' 8, 58 omnia vel medium fiat mare foutief zijn als weer
gave van návra 15' lva,1,,1,a riVOlTO (aldus Elmsley). Daarop antwoordt 
Fairclough 1) terecht, dat in dergelijke gevallen sprake is van 
adaptatie en niet van een poging tot vertaling. "It is possible of 
course, that the word lvaÄ.Ä.a by its mere sound suggested ä,1,ç "the 
sea", but to suppose that Virgil was guilty of a misunderstanding 
is a praeposterous assumption." Aldus ook J. Hanssen: "Virgil is 
very susceptible to sounds and auditive impressions. The right 
explanation of the above instance, may be following: at the time 
Virgil read the idyll of Theocritus - he read it aloud, of course
the word lva,1,,1,oç created in his mind an association with èvá,1,tOç 
because of the likeness of sound. When later he wrote his own 
poem the word associated was dominant and had driven the word 
lva,1,,1,oç out of his mind. This is very nearly the explanation given 
by W. F. Jackson Knight, op. cito (= Roman Vergil) p. 202." 2) 

Men vergelijke verder cratera coronant (= omkransen; Georg. 
2, 528) met het Homerische "eaTi'jeaç èneCTdtpavTo ("tot de rand toe 
vullen; Ilias 1,470). In zijn commentaar spreekt Leaf hier (ten 
onrechte) van een "misinterpretation". 

Vergilius heeft naar het Griekse lvvnvtOv het Latijnse insomnium 
voor droom gevormd (het Latijn kende somnium = droom en in
somnia = slapeloosheid). "Of this there is much to say: The process 
of Vergil here has been rational in analysis and associative in 
synthesis. The impulse may have been instinctive, as if Vergil 
forgot his own language. In a sense he of ten did; or rather forgot 
certain claims that it made on ordinary people. But there is also 
a possible reasoned motive. Dido may be meant to have been 
frightened both by dreams, and, intermittendly, by sleeplessness. 
Suspensam suggests it. Thus insomnia means both, and Vergil has 
again made a word mean two things at once, partly because 
another word induces it and elicitits one of the meanings" .3) 

En ten slotte is er de passus betreffende Orcus (Georg. 1,277 
pallidus Orcus), waarbij Conington opmerkt: "Wilfully or ignorantly 
Vergil misinterprets Hesiod, confounding "Oe"oç, the god of oath 
with the Orcus, the god of the dead" (de betreffende passus gaat 
terug op Hesiodus, Opera et dies 802). Hirzel 4) en Wissowa 5) 

nemen (met veel aandacht voor de betreffende plaats bij Vergilius) 
aan dat de Romeinse Orcus als godheid op de Griekse "Oe"oç terug
gaat. Wagenvoort staat hier echter sceptisch tegenover: "If it 

1) Vergil's Knowledge of the Greek (Class. Philology 25, 1930, p. 40 v.). 
2) J. Hanssen, Virgilian Notes (Symb. Os1. 26, 1948, p . 109). 
3) Knight, Roman Vergil, p . 201. 
4) Der Eid, p. 159 VVo 

5) Religion und Kult, p. 310. 
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were merely a question of evidence that Orcus and "Oe"oç on 
account of the similarity of names, to which was added a similarity 
of function, eventually became identical with each other, no 
objections could be raised. There is no absolute proof, however, 
that they were originally identical and in my opinion it is not 
possible to prove it." 1) 

1) Artikel Orcus in: Studies in Roman Literature, Culture and Religion 
(Leiden 1956) p. 105. 
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ETYMOLOGISERING BIJ GEOGRAFISCHE NAMEN 

Met betrekking tot de belangstelling voor en het gewicht dat 
men aan de afleiding van de nomina propria in het algemeen 
hechtte (hiervoor bestond dikwijls ook belangstelling in bredere 
kring) is een tekst van Quintilianus instructief (Inst. Or. 1, 4, 25): 
Scrutabitur mihi ille praeceptor acer et subtilis origines nominum, 
ut quae ex habitu corporis Rufos Longosque fecerunt; (ubi erit 
aliud secretius, ut Sullae, Burri, Galbae, Planci, Pansae, Scauri 
taliaque) et ex usu nascentium; hinc Agrippa et Opiter et Cordus 
et Postumius erunt: et ex iis, quae post natos eveniunt, 'unde 
Vopiscus. lam Cottae, Scipiones, Laenates, Serani sunt, et ex variis 
causis. Quintilianus raadt hier dus aan bij het onderwijs niet voorbij 
te gaan aan de betekenissen, die in zovele eigennamen verscholen 
liggen. Elders zegt hij (Inst. Or. 1, 6, 31): sive ex historiarum 
veterum notitia, nomine hominum, locorum, gentium, urbium 
requiramus, unde Bruti, Publicolae, Pici 1 cur Latium, Italia, 
Beneventurn 1 quae Capitolium, collem Quirinalem et Argiletum 
appellandi ratio 1 

In het bijzonder in de Fasti verklaart Ovidius vele namen, bv. 
1, 228 Latium -latente deo; 1,323 vvo Agonalia - agere of Agnalia; 
1, 581 Ara Maxima; 2,19 Februarius - februa; 2, 423-424Iupercus
Lycaeus; 2, 475 v. Quirinus-curis (Quirites, Cures); 3,387 Salii
saltu; 3, 447 Vediovis - non magni lovis; 3, 654 Amne perenne 
latens Anna Perenna vocor; 4,39-40 lulus - lulia domus; 4,41-42 
Silvius - silvis; 4, 73-74 Halaesus - terra Falisca; 4, 87-89 Aprilis -
aperire 1). 

Ook de dichter Horatius schenkt enige aandacht aan de betekenis 
van de eigennamen, zoals uit enkele zinspelingen blijkt: Od. 1,21,6 
gelido - Algido (de riviernaam wordt in verband gebracht met 
algere) ; Od. 1,22,23-24 Lalagen (vergel. ÀaÀEÎv, ÀáÀa~) - dulce 

1) Vergel. verder Fasti 1,335 victima - victrix; 1,336 hostia - hostis; 
1, 681 v . augurium - augustus, augere ; 3, 449 caeruleus - caelum. D~rgelijke 
woordverklaringen waren waarschijnlijk ook in de Aitia van Calhmac~us 
te vinden. E en aantal vb. uit Ovidius' werk geeft N. I. Herescu, Poetes 
linguistes (Rev. Et. Lat. 24, 1946, p. 72: "Les Fastes surtout et les Méta
morphoses constituent, à ce point de vue, une véritable mine." Hij noemt 
Lara - lallare (Fasti 2, 599); Trinacris - a positu loci (ib. 4, 419-420); en 
met een zeker voorbehoud Ausonius - sonus (ib. 2,93-94). 
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loquentem; Sat. 2,3, 142 pauper Opimius (opes, opulentus) 1). Een 
aantal gevallen bij Livius zijn door Dutoit geregistreerd. Het blijkt 
bv. dat door hem herhaaldelijk het nomen est omen is toegepast, 
maar Dutoit moet toch constateren: "les noms propres latins, Tite
Live les traite moins en amateur d'antiquités que Virgile." 2) Wij 
zien verder, dat het aantal verklaarde eigennamen in Varro's De 
lingua latina vrij hoog ligt. 

Bij de verklaring van geografische aanduidingen zocht men 
dikwijls verband met een sage uit een ver verleden, men dacht 
aan een (gewoonlijk legendaire) stichter of stichtingsgeschiedenis. 
Ook trachtte men de naam wel af te leiden uit karakter of ligging 
van een bepaalde plaats (zoals Cato in zijn Origines de naam 
Praeneste verklaarde: quia is locus montibus praestet) 3). 

Wij zullen hier in alfabetische volgorde de door Vergilius (in 
verschillende gradaties, van zwakke zinspeling tot rechtstreekse 
verklaring) geëtymologiseerde geografische namen behandelen. 

1. Abella - mali/era. 

Aen. 7,740 et quos maliferae despectant moenia AbeIlae. 

De lezing Abellae wordt door de overlevering in de handschriften 
slechts uiterst zwak gesteund, maar men vindt ze in vrijwel alle 
edities (een uitzondering maakt die van Mackail), en wel in het 
bijzonder op grond van Servius' getuigenis dat critici in zijn tijd 
"Abellae" lazen (AbelIa is de naam van een bekende plaats (nux 
avellana) die een vijftal mijlen noord-oostelijk van Nola ligt). 
A. Meillet heeft voorgesteld in de stadsnaam Abella een dialectnaam 
van " appel" te zien, een italisch vertegenwoordiger van een indo
europees woord, dat in het Iers aball luidt, in het oud-hoogduits 
appul en in het oud-slavisch abluko. Het epitheton zou dan op 
deze oorspronkelijke, Vergilius bekende, betekenis zinspelen. De 
oude indo-germaanse naam, die in Noord-Europa bewaard is ge
bleven, is in Italië blijkbaar door een mediterrane naam vervangen 
"désignant sans doute un fruit amélioré".4) Het lijkt zeer aan
nemelijk in malifera een etymologisering van Abella te zien. 

1) Marouzeau, Quelques aspects, p. 207 en p. 209. 
2) E. Dutoit, Le souci étymologique chez Tite-Live (Hommages à Max 

Niedermann, Latomus 23, Brussel 1956) p. 109. Verklaard worden door 
Livius bv. Capitolium (5, 54, 7), Egerius, zoon van Arruns (ab inopia I, 34, 3); 
een zinspeling op de naam Asellus vindt men 23, 47, 6. 

3) Vergel. Funaioli, GRF fr. 5-9. 
4) Ernout-Meillet3, p . 5 s.v. Abella; vergel. Marouzeau, Virgile linguiste, 

p. 261; id., Quelrlues aspects, p. 73; Rank, Etymologiseering, p. 9581 en 147. 
Zie ook V . Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere (Berlijn 19118) p . 627, 
no. 101; J . Sargeaunt, The Trees, Shrubs and Plants of Vergil (Oxford 1920) 
p . 75: " The town, now Avella Vecchia, is in Campania and had a renown 
for nuts as weil as for soft fruit." Verderelit. bij Walde-Hofmann (19383 ) p. 3. 
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Rehm is een van de weinigen, die nadrukkelijk de lezing Bella 
verdedigen 1). Behalve op het getuigenis van de handschriften 
beroept hij zich ook op een notitie van Servius ad loc.: "multi 
Nolam volunt intellegi et dicunt iratum Vergilium nomen eius 
mutasse propter sibi negatum hospitium et id aperte noluisse 
dicere, sed id ostendere per periphrasin; nam illic Punica mala 
nascuntur; ut nunc Bella pro Nola posuerit." Verder voert Rehm 
de volgens hem uitzonderlijke elisie op het einde van de vijfde 
versvoet aan, maar dit is geen steekhoudend argument, daar de 
betreffende elisie meermalen voorkomt. Verder is, aldus Rehm, 
niet de appel maar de noot het karakteristieke produkt van Abella 
(nux avellana), waarop Hanssen repliceerde: "this rather makes 
the reading malilerae ... Abellae preferabie as the "lectio difficilior". 
Nor is the name Abella with the meaning "apple-town" out of 
place in a region where Maleventum was not far away." 2) Rehm 
vraagt zich verder af, wat de naam Bella dan betekent : "Am. 
liebsten möchte man annehmen, dass Bella ein alter Name von 
Nola ist den Vergil zur Verstärkung des altertümlichen Kolorits 
aufnahm; dagegen spricht die offenbare Unwissenheit des Scho
liasten. Oder handelt es sich um eine etymologische Spielerei 
(Kannte Vergil etwa die Erklärung Abella = imbellis, die wir bei 
Servius lesen, und legte er im Gegensatz dazu der unfreundlichen, 
kriegerischen Nachbarstadt den Namen Bella bei 1" 3) Te meer 
omdat Rehm slechts nieuwe onzekerheden biedt, blijft de suggestie 
van Meillet het meest aanlokkelijk 4). Hanssen gaat nog nader 
in op de vraag hoe Vergilius wist dat Abella "appelstad" betekende. 
Hij oppert de mogelijkheid dat het indo-europese woord als een 
keltisch relict in de nabijheid van Mantua heeft voortgeleefd: "It 
was exactly the type of words which the Celts in Italy may 
be supposed to have preserved (Cp. I. Zwicker, De vocabulis et 
rebus Gallicis et Transpadanis apud Vergilium, pp. 32-44 and 
68-90)".5) Waarschijnlijker acht hij het echter dat Vergilius het 
woord van Varro had - als een Oscisch woord - of dat het in 
Vergilius' tijd een Oscisch survival was. 

1) Das geographische Bild des alten ltaliens in Vergils Aeneis (Philol., 
Supplementband 24, 2, Leipzig 1932, p. 34-35). 

2) Vergilius É7nf}{:rwç Àiywv (Symb. Osl. 1948, p. 119--120). 
3) Das geographische Bild, p. 35. 
4) Malifera is een hapax by Vergilius. Cordier (Etudes, p. 272) noteert 

dat er 19 samenstellingen op -fer in de Aeneis te vinden zijn, op een totaal 
van ongeveer honderd thematisch gevormde samenstellingen (vergel. ib., 
p. 269); voor meer dan de helft hiervan vindt men overeenkomstige termen 
of equivalenten in het Grieks. Rehm (p. 72) denkt aan een weergave van 
het Homerische nOÀv}l1]Àoç. Het Grieks kent echter ook de term WJÀorp6(!oç 
(Eur., Here. Fur. 396, naast x<l(!n6ç; verder als epitheton van Demeter, 
Paus. 1,44,3). 

5) Vergilius imf}l:rwç Àiywv, p. 120. 
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2. Acesta (Segesta) - Acestes. 

Aen. 5,718 Urbem appellabunt permisso nomine Acestam. 

Volgens Vergilius zou de plaats Acesta op West-Sicilië na ver
kregen toestemming door Aeneas naar Acestes genoemd zijn. 
Schuilt er verder in Acesta een zinspeling op à"e<1T*, à"e'im'}m 
gezien het verband? (In deze stad vinden de uitgeputten onder 
Aeneas' volgelingen het einde van hun moeiten).1) 

3. Acragas - arduus. 

Aen. 3, 703 Arduos inde Agragas ostentat maxima longejmoenia. 

In Acragas (Agragas) hoorde men à"eóç (= arduus). De plaats 
(het tegenwoordige Agrigento) lag westelijk van Gela op Sicilië op 
een hoogte van dezelfde naam 2) . Nog duidelijker is de zinspeling 
op Acragas in het Grieks, bv. in het volgende epigram: 

"A"eov l'YJT(!OV "A"ewv' , 'A,,(!ayavûvov naT(!Oç ä"eov, 
"evnTu "(!'YJflvoÇ ä"eoç naT(!t6oç à"eOTáT'YJç 3). 

Betreffende de Vergiliaanse passage merkt Rehm op: "in "arduos 
Acragas" steekt wohl wieder ein Etymon (d,,(!a)." 4) Het epitheton 
arduus, een van ouds gebruikelijk adjectief dat echter sedert de 
keizertijd vooral bij dichters wordt gevonden 5), doet, evenals ver
schillende andere bij Vergilius, aan een Homerisch epitheton 
denken (vergel. bv. alnuviJ Fovóe<1<1u Ilias 2,573). Vergilius laat 
zich in de keuze van zijn epitheta dikwijls door Homerus inspireren 
zonder evenwel gedachteloos en letterlijk na te bootsen6). 

4. (Aenus) - Aeneadae (zinspeling op de naam van de stad AenuB 
in Thracië). 

Aen. 3,18. 

De betreffende passus is uitgebreid door Perret behandeld 7). 
Men vergelijke verder de notities bij Forbiger 2, p. 311 en Conington-

1) Vergel. K. Ziegier, art. Segesta, RE 2 (2. R eihe, 3 Halbb.), kol. 1055 v . ; 
Lübker, R eallex. , p. 926 ; Oxf. Class. Dict., kol. 821-822; Conington-Nettleship 
24 , p. 404: "The city is the same as Segesta or Egesta, the name of Acestes 
being otherwise given as Egestus" ; Forbiger 2, p . 624 ad loc. ; K eIler, La
t einische Etymologie, p. 17 vermoedt dat Egesta "des guten Omens halber" 
(egestas!) in Segesta gewijzigd is door de Romeinse veroveraars. 

2) Vergel. Hülsen, RE 1, kol. 1188; Lübker , p. 29; Oxf. Class. Dict., p. 5. 
3) Geciteerd bij H echt, p . 83. 
4) p . 39. 
5) Ernout-Meillet3, p . 79. 
6) Rehm, p. 72; vergel. Rank, p. 95. H et verband met U{Jri en genres, 

dat men in Agrigentum hoorde, is een volksetymologie. 
7) Les origines de la légende troyenne, p. 20-23. 
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NettIeship 24, p. 178 ad loc. De term Aeneadae komt in de Latijnse 
literatuur voor het eerst bij Lucretius voor (De rerum natura 1, 1). 

5. Alba (sc. Longa) - sus alba. 

Aen. 8, 42 vvo (vergel. Aen. 3, 390 vv.). 

Iamque tibi, 
litoreis ingens inventa sub ilicibus sus, 
triginta capitum fetus enixa, iacebit 
alba, solo recubans; albi circum ubera nati. 
[Hic locus urbis erit, requies ea certa laborum] 
ex quo ter denis urbem redeuntibus annis 
Ascanius clari condet cognominis Albam. 

De Romeinse traditie verbond de naam Alba met het adjectief 
albus 1). Vergilius volgt de Varroniaanse traditie van de sage, die 
op twee verschillende manieren overgeleverd is 2). In de moderne 
literatuur wordt de samenhang tussen de woorden Alba en albus 
overwegend betwijfeld. Terwijl Forbiger 3) nog een dergelijk verband 
aanvaardt, noemen Ernout-Meillet (3 p. 36) dit twijfelachtig en 
verwerpt Hülsen de oude Romeinse speculaties geheel 4). 

Onzeker is verder een woordspel dat Conington-Nettleship 5) nog 
bovendien in de aangehaalde passage aanwezig achten, nl. in Alba -
clari cognominis (Aen. 8, 48): ,,'Clari' se ems rightly taken by 
Heyne to refer to 'Alba' by a play upon the word. The town was 
really named from the white rocks on which it stood." 

1) Vergel. Marouzeau, Virgile linguiste, p. 260. 
2) Rehm, p. 48; Collart, Varron LL 5, p . 144. Enkele teksten met betrek

king tot Alba zijn: Varro, De ling. lat. 5,144,3 ab sue alba; Prop. 4, 1,35 
et stetit Alba potens, albae suis omine nata; Lycophron Alex. 1253-1260, 
p. 102-103 Scheer (Berlijn 1881); Diod. Sic. 7,3; Cassius Hemina, Ann. 2 
apud Diom. 1, p. 384 Keil, in Hist. Rom. Rel. 1, p. 101 Peter 2; Varro,. 
De re rust. 2, 4, 18; Liv. 1, 3; Dion. Halic., Antiq. Rom. 1, 56; Diod. Sic. 
7,3; Serv., ad Aen. 3, 390; Serv., ad Aen. 1,270; Isid., Etym. 15,1,53 
propter colorem suis. Vergel. ook Wiegand, Notes on the eighth Book, 
p. 16; Walde-Hofmann3, p. 27; Rehm, p. 47-48; Klausen, Aeneas und die 
Penaten, p. 675; Oxf. Class. Dict., p. 28; Nissen, Italische Landeskunde 2, 
p. 582 vv.; Lübker, Reallex., p. 40. 

3) Forbiger 3, p. 125 "a candore rupium, cf. Camirus tleytllóetç, Hom., 
Il. JI 656." 

4) RE 1, kol. 1303: "Der Name jedenfalls unlateinisch, vielleicht ligurisch, 
die Bergstadt"; Walde-Hofmann3, p. 27: Alpes, Alba e.a. bevatten waar
schijnlijk een niet-indogermaanse wortel "alb" berg. 

S) 34, p. 88. Dat in Alpes deze wortel voorkomt was in de oudheid reeds 
bekend: Isid., Etym. 14,8,18 Alpes autem proprie montes Galliae sunt. 
De quibus Vergilius (Georg. 3,474): Aëriae Alpes; et dicendo aërias verbum 
expressit a verbo. Nam Gallorum lingua "Alpes" montes alti vocantur. 
Isidorus vermoedt hier echter ongegrond etymologisering bij Vergilius: 
aërius is een zeer algemeen epitheton, vergel. bv. monte - aërio Aen. 6,234. 
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6. Am(p)sanctus - urget utrimque. 

Aen. 7, 565--566. 

Ampsancti valles: den sis hunc frondibus atrum 
urget utrimque latus nemoris. 

Door urget utrimque wordt op een etymologie amb-angere van 
Ampsanctus gezinspeeld 1). Norden vermoedt niet zonder reden, 
dat de betreffende etymologie uit Varro stamt "vielleicht aus dem 
VII. Buche der divinae, das de rebus religiosis handelte. " 2) Servius 
noteert (ad Aen. 7, 563): hunc locum umbilicum Italiae chorographi 
dicunt. est autem in latere Campaniae at Apuliae, ubi Hirpini sunt, 
et habet aquas sulphureas, ideo graviores, quia ambitur silvis, en 
verder (ad Aen. 7, 565) loci amsancti, id est ab omni parte sancti: 
quem dicit et silvis cinctum et fragoso fluvio torrente. Deze ver
klaring van Servius vindt men ook bv. nog bij Conington-Nettleship: 
,The name is derived from the old 'am' = 'circum' and 'sanctus' ".3) 

f 

7. A ngitia - vipereo generi (anguis ). 

Aen. 7,752- 754; 759-760. 

Umbro: 
vipereo generi et graviter spirantibus hydris 
spargere qui som nos cantuque manuque solebat,-

759 Te nemus Angitiae, vitrea te Fucinus unda, 
te liquidi flevere lacus. 

Of hier van enige zinspeling sprake is, mag zeer betwijfeld 
worden 4). De lezing Anguitia naast Angitia komt in een deel 
van de minder belangrijke handschriften voor (Angitia ook in 
opschriften; g en gu wisselden in de orthografie meermalen, vergel. 
bv. unguere naast ungere). Forbiger 5) volgt de schrijfwijze 
Angitia met Haupt, Ribbeck, Ladewig en Benoît, terwijl door 
Wagner en Conington Anguitia wordt gelezen (de "slangengodin"). 
Bij de lezing Angitia wordt soms aan verband met angere gedacht. 
Zo noteert. Wissowa: "Da die Marser als der Kräuterkunde und na
mentlich auch des Schlangenzaubers mächtig bekannt waren (Verg. 
Aen. VII 750 ff. ; Sil. Ital. VIII 495 ff. u.a.) so bezog man die 
Wirksamkeit der Gottin hierauf und leitete ihren Namen bald von 

1) Vergel. Rehm, p. 75-76, in het bijzonder aantekening 156 en 157. 
2) Norden , Ennius und Vergilius, p . 23. Vergel. ook Hülsen, RE 1, 

kol. 1980--1981 s.v. Ampsanctus; Nissen, Italische Landeskunde 1, p . 271; 
2, p . 819. Andere passages uit de literatuur: Cic., De divin. 1,79; Plin., 
Nat. hist. 2, 95; Claud., De raptu Proserp. 2, 350. 

3) 32, p. 55. 
4) Vergel. Conington-Nettleship 32, p. 76. 
5) 3, p. 109 (Aen. 7, 759). 
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anguis ab -, teils davon quod eius carminibus serpentes angerent 
(Serv. Aen. VII 750)".1) Roiron haalt het door hem veronderstelde 
verband tussen Anguitia en vipereo generi aan, niet als voorbeeld 
van het literaire procédé van bewuste etymologisering, maar van 
de psychische fenomenen die zich in het onderbewuste afspelen, 
waarbij dus dit verband door de dichter onbewust gelegd zou zijn.2) 

8. [Aornon] - haud ullae . .. volantes. 

Aen. 6, 239-242. 

Quam super haud ullae poterant impune volantes 
tendere iter pennis : talis sese halitus atris 
faucibus effundens, supera ad convex a ferebat. 
[unde locum Graii dixerunt nomine Aornon.] 

Forbiger merkt op dat het vers Aen. 6, 242, dat in de beste 
manuscripten ontbreekt en in andere door een tweede hand in 
margine toegevoegd is en dat ook Servius en Nonius niet bekend 
was, ongetwijfeld onecht is 3). De bron hiervoor is, zoals hij aangeeft, 
Dionys. Perieg. 1151 TOVvexá !UV xai ,pw-reç buxÀe{ovutv "Ao(!vov 4). 
De onechtheid van het vers staat wel vast, maar Forbiger verklaart 
terecht: "nominis etymologiam per se nihil offensionis habere, nee 
epici carminis rationi oppugnare." Een overeenkomstige verklaring 
van Averna (= Aornon) vinden wij bij Lucretius (De rerum 
natura 6, 740): 

Principio, quod averna vocantur, nomen id a re 
impositum est, quia sunt avibus contraria cunctis 5). 

1) RE 1, 1894, kol. 2191. Vergel. ook Oxf. Class. Dict., p. 54 s.v. Angitia; 
Schirmer in Roschers Lex. s.v.; Lübker, Reallex. s.v. Angina, p. 63; Nissen, 
Italische Landeskunde 2, p. 456; KeIler, p. 73 denkt aan identiteit met 
de godin Angerona te Rome; Walde-Hofmann3, p. 47 (samenhang met 
angere waarschijnlijk niet meer dan volksetymologie). 

2) Etude sur l'imagination, p. II en 79. 
3) 2, p . 680 (Aen. 6, 242). 
4) Vergel. ook Norden, Rhein. Museum 56, 1901, p. 473 vv.; id., Aeneis, 

Buch VI4, p. 202 ("nur in R überliefert"); Rank, Etymologiseering, p. 
68131 ; Lechätelier, Vergilius-uitg. ad loc. ; Conington-Nettleship 24, p. 456. 
Zie ook W. T. Avery, Aeneid VI 242. The Latinity of unde and the reading 
Aornon (Class. Philol. 50, 1955, p. 257-258; hij verdedigt de lezing Aornon, 
maar beschouwt het vers als niet-Vergiliaans). Men vindt in de literatuur 
verschillende etymologiserende interpolaties (vergel. voor de tragici Eurip., 
Hel. 9-10, de verklaring van de naam ew";,,vp.êJloç: Rank, Etymologiseering, 
p. 68; voor Aristoteles de etymologie van XaÀx[ç, Hist. animo 9, 12, 615 b 8-11: 
Goldschmidt, p. 99). 

5) Vergel. verder Oxf. Class. Dict. s.v. Avernus, p . 127; Pape-Benseler, 
Griech. Eigennamen (19113) p. 104 s.v. wAof»'oç; Lübker, Reallex. s.v.; 
Nissen 2, p. 735; Hülsen, RE 2 s.v. Avernuslacus; Rebm, p. 78 (ook aant. 
164 en 165). Vergel. ook Isid., Etym. 13, 19,8. 

183 



42 ETYMOLOGISERING BIJ VERGILIUS 

De Grieken schrijven meestal" Aoevoç wegens de etymologie a-OeVtç; 
bij Dio Cassius 47,50 vindt men de schrijfwijze 'Aovev{ç. 

In het oosten (waar de rivier de Kophes in de Indus uitmondt) 
lag een bergvesting "Aoevoç 1), waarvan de naam vergriekst is uit 
het indische avárana (= Schützwehr, vergel. Tomaschek RE 1, 
kol. 2659: "die Griechen etymologisierten dies en Namen ebenso 
töricht wie den des Avernersees: wohin (beter: worüber) kein 
Vogel fliegt"). 

9. Ardea - magnum nomen. 

Aen. 7,412. 

magnum tenet Ardea nomen. 
Het is niet uitgesloten dat wij hier met een zinspeling te doen 

hebben (Ardea - ardua). Servius noteert: bene adlusit: nam Ardea 
quasi ardua dicta est, id est magna et nobilis (vergel. Isid., Etym. 
12,7,21), licet Hyginus in ltalicis urbibus ab augurio avis ardeae 
dictum velit. illud namque Ovidii in metamorphoseos <XIV 574) 
fabulosum est, incensam ab Hannibale Ardeam in hanc avem esse 
conversam. sciendum tarnen ardeam avem ~a"C' àn{c!>ea(1t1' dictam, 
quod brevitate pennarum altius non volat: Lucanus <V 553) quod
que ausa volare ardea sublimis pennae confisa natanti. 

10. Argiletum -letum Argi. 

Aen. 8, 345-346. 

Nec non et sacri monstrat nemus Argileti 
testaturque locurn, et letum docet hospitis Argi. 

De tekst van de passage, waarin Varro de naam Argiletum 
verklaart, staat niet geheel vast (De lingua lat. 5, 157,5): Argiletum 
(sunt qui scripserunt ab Argo + laseu quod is huc venerit ibique sit 
sepultus, alii ab argilla, quod ibi id genus terrae sit).2) Collart 
merkt naar aanleiding van deze passage op: "Le texte de cette 
phrase est désespérant; la leçon des mss ab argola seu est inaccepta
bIe - -. Ab Argo laeso, ne semble pas, paléographiquement, trop 
loin des mss. 11 s'agirait d'une allusion au meurtre d'Argus, com
pagnon d'Euandre, cf. Serv., Aen. VIn 345). Mais ab Argi leto, 
proposé par Canal, n'est pas impossible, car c'est là l'étymologie 
la plus répandue dans Ie public -. Enfin, comme il arrive trés 
souvent dans la tradition du De Lingua Latina qu'un texte in-

1) Lübker, Reallex., p. 79 s.v.; Oxf. Class. Diet., p. 66: ""Aornos" 
may represent Una (Unra)." 

2) Vergel. Collart, Varron, LL 5, p. 146; Funaioli, GRF, ex ine. p. 115. 
fr . 3; Quint., lnst. Or. 1,6,31; Mart., Epigr. 1,117,9; ibid., 2, 17,3; Serv, 
(en Serv. Dan.) Aen. 8, 345. 
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organique recouvre un mot grec mal transcrit, on pourrait songer 
à ab "AeYep Àncrrfj (Argus, selon Servius, avait voulu supplanter 
Evandre et usurper la royauté)." 1) 

11. Argyripa - patriae cognomine gentis. 

Aen. 11,246-247. 

Ille urbem Argyripam patriae cognomine gentis, 
Victor Gargani condebat Iapygis arvis. 

Volgens de overlevering werd de door Diomedes en zijn volge
lingen in Daunia (Apulië) gestichte stad oorspronkelijk Argos 
Hippium genoemd (vergel. Strabo 6,283; Plin., Nat. Hist. 3, ll, 16; 
schol. Lycophron 592 lwruJ'é nóÀlv - - 'qvl'lva" InJltov" Aeyoç È"áÀsasv). 

Hülsen noteert terecht, dat de etymologie, zoals hier is veronder
steld, niet vaststaat en dat het bovendien zeer onwaarschijnlijk 
is dat Argyripa (Arpi Aen. 10, 28) werkelijk een Griekse stichting 
is: "richtig ist aber soviel, dass die ursprüngliche messapische 
Ansiedlung durch die benachbarten hellenischen Colonien stark 
beeinfiusst wurde." 2) 

12. Aventinus (avis) - nidis domus opportuna volucrum. 

Aen. 8, 23a-235. 

Ter totum fervidus ira 
lustrat (sc. Hercules) Aventini montem, ter saxea temptat 
limina nequiquam, ter fessus valle resedit. 
Stabat acuta silex, praecisis undique saxis 
speluncae dorso insurgens, altissima visu, 
dirarum nidis domus opportuna volucrum. 

1) Coilart, p. 246. Over de lokalisering : Nissen 2, p. 846; Rehro, p. 
59132 ; Jordan 1,2, p. 351; Jordan-Hülsen, p . 327; Platner-Ashby, p. 53; 
Hülsen, RE 2, koL 718. De moderne etymologen aanvaarden d e etymologie 
ab argilla (gr, Ueyt(Ä)Äoç) , die men reeds by Cato, De re rust. 40,2 vindt 
(van d ezelfde wortel als argentum: "witte, glanzende aarde"). Vergel. 
Ernout-Meillet3, p. 81; Walde-Hofmann3, p. 66; verder Keiler, p. 24 en 
p . 221; Forbiger 3, p. 163; Conington-Nettleship 32, p, 114 (various contra
dictory legends) ; Serv., Aen. 8, 345 quasi argilletum, multi volunt a pingui 
terra. 

2) VergeL Rehm, p. 35; Forbiger 3, p. 321 (ad Aen, 10,28); Conington
Nettieship 32, p. 329; Nissen 2, p. 846; Pape-Benseler, Griechische Eigen
namen (19113), p. 120 s.v. 'Aeyvetnna; R. Ritter, D e Varrone Vergilii in 
narrandis urbium populorurnque ltaliae originibus auctore (Diss. PhiloL 
Halenses 14, 1901) p . 6-12; R. Heinze, Vergils epische Technik (Leipzig 
19153) p. 480 merkt op dat Vergilius zich slechts zelden door geleerde be
langstelling verder laat meevoeren dan zakelijk vereist is: "So in Venus' 
Worten über Antenor das Verweilen auf den mirabilia des Timavus; Ab
leitung von Namen: in Andromaches Erzählung Chaonia (lIl 334); Pailan
teum in Tiberinus' Weisung VIII 54; Argyrippe im Bericht des Venulus 
XI 246." 
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Volgens Varro (De lingua lat. 5, 7, 43) leidde reeds Naevius de 
naam Aventinus van avis af (vergelijk ook Ennius, Ann. 80 avem 
servat--Aventino)l). Servius haalt (ad Aen. 7,657) behalve de 
afleiding van avis (Aventinus - quem constat ab avibus esse no
minatum, quae de Tiberi ascendentes illic sedebant, ut in octavo 
(235) legimus dirarum nidis domus opportuna volucrum) een aantal 
andere verklaringen van deze naam uit de oudheid aan: van 
Aventinus (zoon van Hercules, zie Aen. 7, 657), van de rivier 
Avens, van vehere en van advenire. Deze laatste etymologie drong 
zich kennelijk aan de kopisten op, die in Horatius-handschriften 
Adventinus hebben geschreven 2). 

13. Byrsa - taurino tergo. 

Aen. 1, 367-368. 

Mercatique solum, facti de nomine Byrsam, 
taurino quantum possent circumdare tergo. 

De passus is er meermalen van verdacht een interpolatie te zijn 
(Ribbeck, Peerlkamp), maar wordt tegenwoordig (uitdrukkelijk 
verdedigd door Forbiger, Wagner e.a.) algemeen als echt aanvaard. 
Ook Silius Italicus kende hem getuige zijn navolging (1, 24): Tum 
pretio mercata locos nova moenia ponitj cingere qua secto permis
sum litora tauro. Livius zinspeelt op hetzelfde feit "avec plus de 
discrétion", aldus Dutoit: "Il no mme Byrsa après l'explication 
étymologique et nous laisse la surprise, quand Ie nom propre parait, 
de découvrir qu'il vient d'être interprété : advenis, quantum secto 
bovis tergo amplecti loci potuerint, tantum ad urbem communien
dam precario datum, quidquid Byrsam, sedem suam, excesserint, 
vi atque iniuria partum habuere (34, 62, 12)." 3) (Vergelijk ook 
lust. 18, 4, 5; Servius, ad Aen. 1, 367 quam rem leviter tangit 
Vergilius). 

Het woord byrsa (= leer) is ongetwijfeld een vergriekste vorm 
van een Punische naam, die ongeveer Bosra (= steile versterkte 
plaats, vesting) zal hebben geluid. De naam zou dus speciaal toe
komen aan de midden in Carthago gelegen burcht (vergel. Strabo 
18, 1176 ocpe1\ç ["a'Pwç oe'Ma). De vorm (3veaa zou dan de aanleiding 

1) Zie J. Marouzeau, Quelques aspeets, p. 73: "Ie rapproehement de 
"Aventini montem" et de "domus opportuna voluerum" semble bien un 
souvenir de Naevius"; vergel. Collart, Varron LL 5, p. 170; Hanssen, 
Symb.Osl. 1948, p. 116: "And so does, in my opinion, Virgil" (nl. zinspelen 
op verondersteld verband van Aventinus en avis). 

2) Vergel. Keller, p. 22. Verder Hülsen, RE 2, kol. 2283; Funaioli, ex 
ine., p. 115; Oxf. Class. Diet., p. 127; Wagenvoort, Studies, p . 202 v. 

3) Le souei étymologique, p. 109. 
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geweest zijn tot het ontstaan van de stichtingslegende 1): uit een 
naam die men wil verklaren ontstaat gemakkelijk een aetiologisch 
verhaal. Hierbij valt nog op te merken dat het gebruik de plaats 
voor een stad door een dier, meestal een rund, te laten aanwijzen, 
algemeen Indo-Europees en ook Semitisch was (vergel. 1 Sam. 6). 
Het dier werd geslacht en geofferd en de huid diende als fundament. 

14. Oampana urbs (Oapua) -Oapys. 

Aen. 10, 145. 

et Capys: hinc nomen Campanae ducitur urbi. 
Algemeen leidde men de naam Capua van de Trojaan Capys af: 

Festus 38,9 a Capye appellaturn ferunt; Hecat., FGH; Etym. 
Magn. s.v. ](wr:v'Yj; Dion. Halic. 1, 53; Suet., lul. 81; Caelius, fr. 
52 Peter; Ovid., Fasti 4, 45; Liv. 4, 37; Strabo 13, 1, 53, p. 608; 
Lucan. 2, 393; Stat., Silvae 3, 5, 77; Serv., ad Aen. 10, 145; Serv. 
Dan., ad Aen. 2, 35 2). 

15. Oarthago - nova. 

Aen. 1,298. 

utque novae pateant Karthaginis arces. 
Zo ook in 1, 366 novae Karthaginis arcem (vergel. Aen. 4, 260 

Aenean fundantem arces tectaque novantem / conspicit; 4, 670 
Karthago aut antiqua Tyros; 1,522 novam - urbem). In 1,298 is, 
op grond van de betekenis van het woord Carthago, novae op te 
vatten als genitivus. 

De betekenis van Carthago (punisch: Quart chadascht, qrt hds) 
is "Nieuwe stad, Nieuwstad" , hetgeen ook in de oudheid bekend 
was (de naam vormde een tegenstelling tot die van de oude stad 

1) Forbiger 2, p. 92; Conington·Nettleship 24, p . 44; OehIer, RE 10, 
kol. 2205 s.v. Karthago; Pape-Benseler, Griechische Eigennamen (19113), 
p. 233. Voor topografische gegevens o.a. H . P . Hard, The Topography of 
Punic Carthage (Cambridge U.S.A. 1934). Over aetiologische verhalen, 
dienend om namen te verklaren zie Lersch 3, p. 105; Keiler, p. 217; Mommsen, 
Römische Geschichte 2, cap. 1; Rank, Etymologiseering, p. 101. 

2) De hier door Vergilius genoemde Trojaan is niet dezelfde als de 
gelijknamige vader van Anchises. Vergel. Wagenvoort, Caesar en zijn stam
boom (Her-meneus 28, 1957, p. 130-132; Forbiger 3, p. 327; Conington
Nettleship 32, p. 241; Scherling, RE 10, kol. 1922; Perret, Origines, p. 39 
en p. 315; Klausen, Aeneas und die Penaten I, p. 550; Boas, p. 6; Marouzeau, 
Virgo linguiste, p. 260; Pape-Benseler, Griechische Eigennamen (19113), p. 
620; Lübker, R eallex., p. 199 s.v. Capua; Nissen I, p. 696. 

Verschillende voor de hand liggende afleidingen worden hier niet verder 
besproken: Chaonia (naar de Trojaan Chaon), Circaea terra (naar Circe) , 
laniculum (naar lanus), Italia (naar de aanvoerder Italus), Lavinium (naar 
Lavinia), Saturnia (naar Saturnus), Vulcania (naar Vulcanus). Zo ook de 
plaatsnamen Mantua (naar Manto), Politorium (de stadsnaam niet genoemd; 
naar Polites), Tibur (naar Tiburtus) . 
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Utica). Zo spreekt Solinus (27, 10) van civitas nova, een notitie, 
die evenals die bij Servius (ad Aen. 1, 366) wel op Livius teruggaat: 
Carthago enim est lingua Poenorum nova civitas, ut docet Livius 1). 
Zie ook Serv., ad Aen. I, 343 en Serv. Dan., ad Aen. I , 522: novam 
urbem iuxta Poenorum opinionem dixit, qui novem civitatem 
Carthaginem dicunt. 

De zinspeling op de etymologie is ook de commentatoren niet 
ontgaan. Conington-Nettleship zeggen (ad Aen. I, 298): "In the 
same way Virgo uses epithets explanatory of the etymology of the 
name 3, 693 "Plemmyrium undosum" ; 698 " stagnantis Helori"; 
703 "arduus Acragas" ; 705 " palmosa Selinus" ; 402 parva Petelia. " 2) 
En McCartney oordeelt : "VergiI is undoubtedly playing on the 
meaning of the name wh en he writes nova Oarthago." 3) 

16. Oeraunia - telo, fulmina. 

Georg. 1, 328-333. 

Ipse pater media nimborum in nocte corusca 
fulmina molitur dextra: quo maxima motu 
terra tremit ; fugere ferae; et mortalia corda 
per gentes humilis stravit pavor; ille flagranti 
aut Athon, aut Rhodopen, aut alta Ceraunia t elo 
deiicit; ingeminant austri et densissimus imber. 

Vers 332 gaat t erug op Theocr. 7, 77 "H "A '/?w ~ • PoéJónav ~ 
Kavxaaov èaxaTÓeV7:a, maar het tweede gedeelte is door Vergilius 
gewijzigd 4). De bliksems van Iuppiter, die in de voorafgaande 
verzen werden genoemd, hebben hem de naam gesuggereerd van 
het "bliksemgebergte" in Dalmatië, dat de naam van de Caucasus 
vervangt. Vergel. Servius , Georg. 1, 332 (Isid. , Etym. 14, 8, 12): 
Ceraunia montes Epiri, a crebris dicta fulminibus . 

17. Gela - immanis. 

Aen . 3, 701-702. 

Adparct Camarina procul campique Geloi 
inmanisque Gelä fluvii cognomine dicta. 

Vers 702 is door verschillende commentatoren als onecht be-

1) Dutoit, Le souci étymologique, p. 109 : "C'éta it sans doute dans Ie 
livre XVI, dont Ie résumé nous dit : Origo Carthaginiensium et primordia 
eorum referuntur. " 

2) 24, p. 37. 
3) p . 188. Over de latijnse vorm vergel. Ernout-Meillet 3 , p. 182; J . 

Friedrich (Indogerm. Forsch. 39, p. 102); K eIler, p. 20; W alde-Hofmann3, 

p . 174. 
4) Conington-Nettleship 14, p . 197 (vergel. ook Lucr ., De rerum nat. 6, 

420; Apoll. Rhod. 4, 519 ; Eust ., tKl Dion. P er. 389; Serv., ad Aen . 3, 508); 
Patsch, RE 3, kol. 1967. 
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schouwd. KVlcala zegt bv.: "lch stimme ganz der Meinung Peerl
kamp's, Wagner's und Gossrau's bei, welche den v. 702 für unecht 
erklären." 1) Hij wijst op een viertal bezwaren. Volgens hem is 
inmanis, dat op de stroomversnellingen en draaikolken zou slaan, 
een eigenaardig epitheton voor een rivier. Verder vinden wij 
cognomine in de betekenis van nomine en is in Gelä de Griekse 
kwantiteit bewaard gebleven. Ten slotte ontstaat er door dit vers 
nog een tautologie met het voorafgaande campi Geloi. Als enig 
belangrijk bezwaar tegen de athetese ziet KVlcala de imitatie bij · 
Silius !tal. 14, 218 (venit, ab amne trahens nomen, Gela) en bij 
Claudianus, De raptu Proserp. 2, 58 (nomenque Gelan qui prae buit 
urbi concelebrant). Maar de mogelijkheid bestaat dat deze dichters 
zelfstandig verband gelegd hebben tussen de naam van de rivier 
Gelas en die van de stad Gela. Volgens K vlcala zouden zowel 
Aen. 3, 702 als de aangehaalde verzen van de andere dichters 
kunnen teruggaan op een verloren gegaan ouder gedicht. Maar in 
ieder geval is Aen. 3, 702 wel door Servius gecommentarieerd 
(civitas a fluvio nominata, sicut et campi Geloi)' 

Daarbij komt dat Rehm een andere verklaringsmogelijkheid voor 
het betreffende vers gevonden heeft , die men niet onmiddellijk 
mag afwijzen. Men vatte inmanis algemeen op als een aanduiding 
van de draaikolken in de rivier (bv. Ovid., Fasti 4, 470 et te, verti
cibus non adeunde Gela).2) Volgens Rehm schuilt in inmanis een 
etymologische zinspeling op Gelas. De riviernaam Gelas zou volgens 
schol. Thucyd., Suid. s.v. en Stephan. Byz. s.v. in de taal van de 
Opici en Siculi "rijp" (náxV1}) betekenen en aan de rivier gegeven 
zijn, omdat hij "veel rijp verwekt" (volgens ZiegIer : wenig zu
treffend). lnmanis nu kan gelijk zijn aan inmanis gelu sive frigore 
(Rehm verwijst in dit verband naar immania frigora Ammian. 
Marc. 25,4, 10 en frigoris immanitas); Stephan. Byz. s.v. TéÀa' 
xaÀel'ral bi à.nà nor:aflov Tê),a, ó bi nO'r:aflàç ön nOÀÀ~v náxV1}v yevv'!: 
TavT7jv Y<le Tif TeVV 'Omxwv cpwvif xal ElXÛWV yéÀav Uyeaf}al. Tzetzes 
in schol. Thucyd. 6, 4 OVTWÇ 'EnacpeóblTOç, wç Uyetç, yeácpet' Tê),aç 
b' èXÀ~fJ7j TCp náxV1}v nOÀÀ~v cpéeetv, xÀijmv èxei yàe náxv7j r:aVT7jV 
cpéeel 3 ) . 

1) p. 75. 
2) Vergel. Ziegier, RE 7, kol. 946-962; zie ook Ltibker, R eallex ., p. 404; 

Oxf. Class. Dict., p . 381. 
3) R ehm, p. 3883 . Hanssen, 1948, p. 119 aanvaardt o.a. op grond van 

Ovidius (Fasti 4, 470) de verklaring van R ehm niet: "Vergil may be clamculo 
doctU8, but if Ovid did not understand him, who does 1" Toch is het zeer goed 
mogelijk dat Ovidius een Vergiliaanse passage verkeerd h eeft opgevat. Af 
te wijzen is verder Knight's veronderstelling dat in Geloi campi (opgevat 
als de "vlakten van het lachen") een etymologische verwijzing in tegenstell~g 
zou schuilen met de lugentes campi uit de Hades (Knight, Roman Vergil, 
p. 198). 
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Tegen de veronderstelling van Rehm, dat Gelä niet de nomina
tivus van de stadsnaam is, maar de genitivus van de riviernaam 
Gelas (waarmee hij de ä van Gelä in het vers wil verklaren) spreekt 
het bezwaar, dat hij dan toch tussen v. 701 en 702 een ontbrekend 
vers moet aannemen: "Der fehlende Vers wurde nie geschrieben 
oder doch nie veröffentlicht." 1) 

18. Graviscae - intempestae. 
Aen . 10, 184. 

et Pyrgi veteres, intempestaeque Graviscae. 

De naam van Graviscae, een stadje dat in een moerassige omgeving 
lag, werd door Cato reeds met gravis aër in verband gebracht. 
Het epitheton intempestae bij Vergilius kan ook een zinspeling 
op deze veronderstelde naamsafleiding inhouden. Men vergelijke 
Servius ad locum en Rut. Namat. 1, 181-182 2). 

19. Helorus - stagnans. 
Aen. 3,698. 

Exsupero praepingue solum stagnantis Helori. 

Servius heeft de etymologisering (van het type: arduus Acragas) 
reeds opgemerkt : verbum de verbo expressit (Serv. Dan.: Graeci 
stagna lÄ'Yj dicunt , unde ait "stagnantis Helori"). Ziegier noteert: 
"stagnantis offenbar Übersetzung von Helorus", maar hij vraagt 
zich af, of deze verklaring juist is 3). Hanssen (Roman Vergil, p. 
116) verwijst voor parallellen naar Strabo 8,3,25 en 9,2, 17 "EÄoç 
Te "at 'EÄewv "ai E[Uawv è"Ä'ljfh] t5tà Tà bd Toiç lÄeat'P [beva{}at. 

20. Hernica - saxa. 
Aen. 7, 683-684. 

gelidumque Anienem et ros cid a rivis 
Hernica sax a colunt. 

De hier waarschijnlijk verborgen zinspeling op de betekenis van 

1) p. 39. Over afleiding van de stadsnaam van de riviernaam: Thucyd. 
6, 4, 3; Diod. 8, 23; 13, 108, 3; Steph. Byz. s.v. ro.a en 'Axeáyavrec;; Etym. 
Magn. s.v. ro.a; Schol. Pind., Ol. 2,13; 2,16; 2,29; 2,70; Claudianus, 
De raptu Proserp. 2, 58. 

2) Vergel. Marouzeau, Virgile linguiste, p. 260: en souvenir d'une éty
mologie attribuée par Servius à Caton; Knight, Roman Vergil, p. 198: 
Probably he elicited the idea of the adjective from the apparent element 
gravis, "burdensome", "unpleasant" , or "unfavourable", in the name, and 
used it subject to other ideas about the place which have been forgotten; 
W eiss, RE 7, kol. 1847-1848; R ehm, p . 13. Het epitheton herinnert aan 
het Homerische óvaxelweoc; (B 497), zie R ehm, p. 72. 

3) RE 8, kol. 109 s.v.; verder R ehm, p. 37; Rank, p . 95; Conington
NettIeship 24, p. 243; Forbiger 2 p. 420. 
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Hernica is ons bekend dank zij notities bij Servius en Festus. 
Volgens de eerste is kema een Sabijns woord voor "steen, rots", 
terwijl Festus 89, 24 er eveneens een dialectwoord in ziet: Hernici 
dicti a saxis quae Marsi herna dicunt. De moderne linguistiek kan 
geen zekere bevestiging geven (men heeft er bv. zarstra "steen" 
mee in verband gebracht). 1) Het gegeven betreffende kema wordt 
in de moderne commentaren en studies regelmatig vermeld: docte 
poeta Hernica saxa dixit 2); Ie mot "saxa" est joint à Hernica 
parce que kema en dialecte marse signifie rocher (Servius) 3); Ist 
das richtig, so haben wir in "Hernica saxa" wieder ein Stück 
vergilischer Gelehrsamkeit 4); so that "Hernica saxa" is an expres
sion like "novae Karthaginis I 298, and others mentioned here 5). 

Dergelijke dialectglossen (vergelijk ook Nar - sulphureus) wijzen 
in de richting van Varro, die, zelf uit het Sabijnse Reate stammend, 
ook de bestudering van dialectwoorden niet heeft verwaarloosd. 

21. Latium - latere. 

Aen. 8, 321-322. 

legesque dedit, Latiumque vocari 
maluit, his quoniam latuisset tutus in oris. 

Vergilius volgt een verklaring, die in zijn tijd vermoedelijk niet 
onbekend is geweest: de naam Latium wordt afgeleid van het 
schuilen (latere) van Saturnus, toen hij door Iuppiter verdreven 
was 6) . Vergel. Ovid., Fasti 1,228; Isid., Etym. 14,4,18: mox et 
Latium dicta eo quod idem Saturnus a love sedibus suis pulsus 
ibi latuerit; Etym. 15, 1,50 eo quod ibi fugiens latuisset cogno
minatum. Ook op een andere manier werd in Vergilius' tijd Latium 
met latere in verband gebracht. Servius (ad Aen. 8, 322) citeert 
een verklaring van Varro: Varro Latium dici putat, quod latet 
Italia inter praecipitia Alpium et Apennini. Weer anders verklaart 

1) Emout-Meillet3, p. 521 (hema n .pl. of f.sing. 1); Walde-Hofmann3, 
p . 643 s.v. hema. 

2) Forbiger 3, p. 96. 
3) Marouzeau, Virgile linguiste, p. 261; vergel. id., Quelques aspects, p. 73. 
4) Rehm, p. 27 . Vergel. ook Knight, Roman Vergil, 1948, p. 197-198. 
5) Conington-Nettleship 32, p. 68. Zie ook schol. Iuven. 14, 180 en 

Samter ib., p. 74, aant. 4; schol. Veron., Aen. 7,683. De verbinding Hernica 
saxa treffen wij ook aan bij Silo Ital. 4,225; 8,390 (invloed van Vergilius). 
Geografische ligging: Weiss, RE 8 s.v. Hernici; Lübker, Reallex. s.v. Her
niker; Oxf. Class. Dict., p. 419; Nissen I, p. 515; 2, p. 647. 

6) Zie Marouzeau, Virgile linguiste, p. 260; Rehm, p. 64140 ; Collart, 
Varron LL 5, p. 165; Wiegand, p. 66; Boas, p. 69; Walde2, p. 417; Forbiger 
3, p. 160; Conington-Nettleship 32, p . 112; Lübker, p. 583 s.v. Latiner; 
Oxf. Claas. Dict., p. 483 s.v. Latium; Lechätellier ad loc. 
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Saufeius de naam (Serv. Dan. I, 6, Funaioli GRF, p. 438): Saufeius 
Latium dictum ait, quod ibi latuerant incolae, qui quoniam in cavis 
montium vel occultis caventes sibi a feris beluis vel a valentioribus 
vel a tempestatibus habitaverint, Cascei vocati sunt. Daarentegen 
leidt Varro in De lingua lat. 5, 32, 5 de naam Latium af van koning 
Latinus (vergel. Serv., ad Aen. 8, 322 quidam fecerunt a Latino 
dictum Latium, alii ipsum Latinum a Latio). 

De moderne etymologie ziet in Latium het vlakke land 1). Nissen 
noteert: "Abeken erklärt Latium (verglichen mit latus Seite und 
:nÀ.u-rvç) als das Plattland im Gegensatz zum Appennin, ähnlich 
wie Campania von campus gebildet ist; ein jeder Kenner des Landes 
wird die Deutung für ansprechend halten." 2) Vergilius zelf heeft 
Aen. 8, 14 de allitererende verbinding late Latio, maar beoogt 
hiermee waarschijnlijk toch geen etymologiserende zinspeling 3) 

22. Lupercal- Lycaeus. 

Aen. 8, 342-344. 

Rinc lucum ingentem quem Romulus acer asylum 
rettulit, et gelida monstrat sub rupe Lupercal, 
Parrhasio dictum Panos de more Lycaei. 

Vergilius brengt in deze passage Lupercal (naam van een grot 
aan de voet van de Palatinus te Rome) in verband met Ilàv Avxaioç, 
waarbij hij À.vxaioç ziet als een afleiding van À.vxoç = lupus. Men 
vergelijke Varro, De gente populi Romani (Funaioli, GRF 250, 
bij Augustinus, De civ. Dei 18, 17): nec idem propter aliud arbitratus 
historicus [V arro ] in Arcadia tale nomen adfictum Pani Lycaeo 
et Iovi Lycaeo nisi propter hanc in lupos hominum mutationem, 
quod eam nisi vi divina fieri non putarent. lupus enim graece À.vxoç 
dicitur, unde Lycaei nomen apparet infixurn. Romanos etiam 
Lupercos ex illorum mysteriorum velut semine dicit exortos. En 

1) Vergel. GeIzer, RE 23, kol. 940. 
2) Nissen 1, p. 520; Altheim, History of Roman Religion, p. 65 vvo 

Het verband, dat Bücheler, Umbr. 37 met agre Tlatia legt, schijnt Schulze, 
Eigennamen, p. 373 ongemotiveerd toe. Zie ook Walde·Hofmann3, p. 770. 

3) Vergel. de opmerking van Hanssen (Symb. Osl., 1948, p. 122): "It 
is not always easy to see where etymological play is implied, or where 
there is ordinary punning and jingling for example late Latio, Aen. 8, 14 
might suggest a connection between the words, but Virgil elsewhere gives 
latere as the etymon of Latium. The best procedure is to find ancient attes
tations of such "poetical" etymologies. But here too, we cannot always make 
sure of the priority; for instanee, did Ennius write res obnoxiosae nocte in 
obscura latent, Scenica 303 (Vahlen) because he knew the etymology quod 
nocet, nox, Varro, lingua lat. 6, 6; or did this or a similar passage in a poet 
suggest the etymology to Varro1" 
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bij Iustinus (43, 1) lezen wij de tekst: templum Lycaeo, quem 
Graeci Pana, Romani Lupercum appellant 1). 

Noemde Forbiger dit nog een "prava nonnullorum etymologia" 2), 
daar het woord beter af te leiden zou zijn van de Arcadische berg 
Lycaeus (vergel. ook Ovidius, Fasti 2,423 v. Arcadio dictos de 
monte Lupercos),3) tegenwoordig wordt de samenhang met A:V"OÇ 
(lupus) nauwelijks meer in twijfel getrokken 4). Men denkt aan een 
compositum van lupus en arcere, aan een "juxta-posé" van lupus 
en hircus, ofwel - en dit vinden Ernout-Meillet het meest waar
schijnlijk - aan een vorming als noverca. De eerste etymologie 
vinden wij in de oudheid reeds vertegenwoordigd. Servius noteert 
(ad Aen. 8, 343): Lupercal, quod praesidio ipsius numinis lupi a 
pecudibus arcerentur. En even daarvoor: et dictus Lycaeus quod 
lupos non sinat in oves saevire. Marbach voert ook deze passages 
aan als steun voor zijn theorie dat Lupercus als een vorming uit 
lupus en arcere te beschouwen is ("Wolfsabwehrer", en wel als 
bijnaam van Faunus) ; "eine für Faunus passende Bezeichnung 
(vgl. u.a. Hor. Od. III 18, 13), passend auch für die Lupercalien, 
die wir oben als Hirtenfest gekennzeichnet haben." 5) 

23. Nar - 8ulp(h)ureus. 

Aen. 7,517. 

sulpurea Nar albus aqua. 

Bij Ennius (Ann. 265 V.) vinden wij het vers: sulphureas posuit 
spiramina Naris ad undas. Nu noteert Serv. Dan. (ad Aen. 7,517), 
hetgeen zeer goed juist kan zijn, dat nar een Sabijns woord is voor 
zwavel: quia dum currit est sulphurei coloris, dum hauritur albi 

1) Terwijl Wissowa, Fowler en Deubner het bestaan van een god Lupercus 
loochenen, neemt Marbach (RE 13, kol. 1815-1816 s.v. Lupercal; 13, kol. 
1834-1839 s.v. Lupercus) aan dat wij met een bijnaam van Faunus ("Wolfs
abwehrer") te doen hebben. 

2) 3, p. 162. 
3) Zie de commentaar van Frazer op Fasti 2,267. 
4) Zie Ernout-Meillet3, p. 659; Walde-Hofmann3, p . 835 "Hirtengott, 

Faun"; Bildung und genaue Bedeutung (vgl. Wissowa Rel. 2 209 f.) unklar. 
Volgens hem niet van lupus + arceo of lupus + hircus; ook niet *lupo--perci 
"Wolfs-Eichenmänner" (Blumenthal); volgens Otto luperci "die Wolfs
ähnlichen" (suffix als in noverca). Zie E. SInits, Faunus. Diss. Utrecht 
(Leiden 1946), p. 25-29. 

5) RE 13, kol. 1835. Een geheel afwijkende etymologie schijnt Varro 
gegeven te hebben voor het tweede deel van het woord: Arnobius, Adv. 
nat. 4, 3 quod abiectis infantibus pepercit lupa non Initis, Luperca dea est 
auctore appelIata Varrone. Vergel. verder Marouzeau, Virgile linguiste, p. 
261; Conington-Nettleship 32, p. 114. Over de relatie met Romulus en 
Remus die door een wolvin werden gezoogd vgl. Deubner (Arch. f. Religions
wiss. 13, 1910, p. 486). 
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et Sabini lingua sua nar dicunt sulphur. Evenals in Hernica saxa 
zouden wij dus in nar - sulphureus een etymologiserende zinspeling 
op een dialectwoord bij Vergilius vinden, die echter dit keer terug 
zou gaan op Ennius 1). 

Ook later vinden wij de Nar als zwavelhoudend aangeduid (bij 
Ausonius en Claudianus).2) 

24. Pallas - Pallanteum. 

Aen. 8, 51-54. 

Arcades his oris, genus a Pallante profectum, 
qui regem Euandrum comites, qui signa secuti, 
delegere locum et posuere in montibus urbem 
Pallantis proavi de nomine Pallanteum. 

Volgens de legende was Pallas de voorvader van Euander. 
Pallantion in Arcadië zou naar hem genoemd zijn 3) en eveneens 
het Pallanteum, de stichting van Euander op de Palatinus. Dit 
laatste verband hebben Romeinse schrijvers op grond van de 
gelijke klank van de namen geconstrueerd. Vergel. Polyb. 8,43,2; 
Varro, De lingua lat. 5, 53, 2; Dion. Hal, 1, 31 vv.; Ovid., Fasti 1, 
469 vv.; Prop. 4, 1; Liv. 1,5, 1-2 et a Pallanteo, urbe Arcadica 
Pallantium, dein Palatium montem appellatum; Plin., Nat. hist. 
4,20; Solin. 1,15; Paulus, exc. Festi 245; Isid., Etym. 15,3,5 
Palatium a Pallante principe Arcadum dictum, in cuius honore 
Arcades Pallanteum oppidum construxerunt, et regiam in ipsius 
no mine conditam Palatium vocaverunt. Ook vindt men het verhaal 
dat het Palatium naar de zoon van Euander, eveneens Pallas 
geheten, genoemd is, omdat hij daar begraven zou zijn of zijn 
vader zou hebben begraven 4). Daarnaast biedt Servius (ad Aen. 
8,51) op gezag van Varro een afwijkende traditie: secundum 
Varronem et alios a filia Euandri Pallantia vitiata et pos tea illic 
sepulta, vel certe a Pallante eius filio illic sepulto. Naevius heeft 
bij Palatium (op grond van de daar weidende kudden) aan verwant
schap met balare (Balatium) gedacht: a balatu ovium. De moderne 

1) Norden, Ennius und Vergilius (Leipzig 1915) p. 26-27; Marouzeau, 
Virgile linguiste, p. 260-261; Forbiger 3, p. 71. De opmerking dat nar 
zwavel betekent zal waarschijnlijk (indirect) via Varro in de scholiën zijn 
gekomen (vergel. Philipp, RE 16, kol. 1697). 

2) Vergel. verder bv. Strabo 5,348; Plin., Nat. hist 3, 5, 9; 3, 12, 17; 
Ovid., Metam. 14,330; Tac., Ann. 3,9. Beschrijving bij Nissen 1, p. 312; 
2, p. 405. Als voorbeeld van een zinspeling op een riviernaam is nog te 
vermelden uit Lucanus 1,214 puniceus Rubicon (puniceus = ruber), vgl. 
McCartney, p. 187. 

3) Vergel. Stephan. Byzant. s.v. IIaÄÄávnov; Paus. 8,3,1. 
4) Voor de verschillende overleveringen O. Seel, RE 8, kol. 236-237 s.v. 

Pallas. 
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verklaarders denken aan verband met pascere of Pales, ook aan 
een mogelijke verwantschap met palus (paal) of aan pax-llatum 
(sterkte).l) 

H et corresponderen van etymologisch met elkaar als verwant 
beschouwde woorden aan het begin en het einde van een versregel 
zoals in Aen. 8, 54 (Pallantis - Pallanteum) komt bij Vergilius 
vaker voor : Aen. 1,288 lulius - lulo; verder misschien Aen. 7,791 
argumentum - Argus. 

25. Petelia (Petilia) - parva. 

Aen . 3,402. 

Parva Philoctetae subnixa Petelia muro. 

Forbiger 2) vermeldt de door Henry en ook reeds door Turnebus 3) 
voor Petilia in Bruttium gegeven verklaring, nl. de afleiding van 
petilus (dat de betekenis "parvus, exiguus" zou hebben): Little
town. Hecht 4) citeert een Griekse parallel: 'OUCWV:n;ÓAtÇ eéaaaAtaç
eéaaaAOt yàe, wç [a'weel t11Jp,oa{}evijç lv Kr:taé(Jt , Ta p,tXeav OAtCov 
xaAov(Jtv. 

Blijkens Walde-Hofmann 5) vinden wij het woord petiluB sedert 
het Carmen Saliare, vooral van paarden (= strictus, maar ook: 
qui altos pedes kabet). Nonius 149,5 haalt voorbeelden uit Plautus 
en Lucilius aan (betekenis: tenuis, exilis). De etymologie van het 
woord is omstreden 6). Wat Servius zegt is waardeloos (ad Aen. 
3, 402): "Petelia" dicta Ma TOV :n;iTaa{}at, id est volare, quod 
captato augurio est condita, vel quod post relictum Ilium, quo 
ducebatur a Graecis, eam petivit civitatem 7). 

1) Voor Varro, De lingua lat. 5,53,2 vergelijke men Collart, Varron 
LL 5, p . 129 en p. 177. Voor Pallas en Euander in het algemeen zie men 
Bayet, Arcadisme, p. 72 v.; Wiegand, p. 17; I. Hill, Rome of the Kings 
(New York 1925) p. 84; N. W. de Witt (Class. Weekly 24,1931, p. 100-102); 
C. Saunders, Vergils primitive Italy (New York 1945) p . 45 ; Walde2, p. 554. 
Vergel. ook Forbiger 3, p. 125-126; Conington-Nettleship 32, p. 88; Lübker, 
Reallex., p. 755. 

2) 2, p . 373. 
3) Conington-Nettleship 24, p . 215. 
4) p. 86. 
S) 23, p . 297. 
6) Zie P er P ersson (Indogerm. Forschungen 26, p. 66 v. : d enkt aan 

verband m et ncrávvvf.l! uitspreiden, vergel. Walde-Pokorny 2, p . 18); E. 
Schwentner , Lat. petilus (petulus), ags. fitel- . alts. fitil, ahd. fizzil (Zeitschr. 
f. vergleichende Sprachforschung, 1955, p . 235-241; Ernout-Meillet3 , p. 890: 
"On ne sait s'il faut y rattacher Ie nom propre Petilius, et Ie nom d 'une 
fleur d 'automne non identifiée, petellium, qu'on trouve dans Pline 21,49. 
Le rapprochement avec peto, petitus d emande à être appuyé par quelque 
fa it propre à rendre compte du sens." 

7) Vergel. verder Philipp, RE 18, kol. 1226 s.v. P et elia; Ritter, p. 38; 
Lübker, Reallex., p . 789 s.v. P etelia. 
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26. Plemmyrium - undo8um. 

Aen. 3, 692-694. 

Sicanio praetenta sinu iacet insula contra 
Plemmyrium undosum. 

Reeds Servius merkte op: "verbum de vcrbo expressit". Vergel. 
schol. V eronensia : "dictum autem Md 1tÀ'YJflVe1aç id est, quod 
undique fluctibus undisque adluatur." Zo ook Conington-Nettle
ship: "The name is of course from 1tÀ'YJflflVe1ç, so that "undosum" 
is one of those epithets which are in fact Latin translations of 
Greek significant appellatives - a class of which there are several 
specimens in this paragraph." 1) 

27. Praene8te - altum. 

Aen. 7,682. 

altum Praeneste. 

Cato heeft Praeneste verklaard: quia is locus montibus praestet. 
Het is onzeker of er in Aen. 7, 682 sprake is van etymologisering, 
vergel. Hanssen 1948, p. 121. 

28. R08ea rura - (Ro8ulanus ager). 

Aen. 7,712. 

Rosea rura Velini. 

Marouzeau veronderstelt hier een zinspeling op de eigenlijke 
naam Rosulanus ager: ,,(étymologies) parfois plus recherchées, 
comme celle du Rosulanus ager (712) expliqué par les r08ea rura 
Velini." 2) Men vindt verschillende benamingen voor dit gebied: 
Roseae (Varro, De re rust. 1,7, 10), Rosia (Varro, De re rust. 
3, 2, 9 v.; Cic., Ad Att. 4, 15, 5) naast Rosea 3). Enkele hand
schriften (Pal. en Gud.) lezen "Roscia" en sommige inferieure 
copieën "roscida". Men vindt ook bij de lezing Rosea wel een 
etymologie die het woord met r08 in verband brengt en die waar
schijnlijk op Varro teruggaat, bij wiens geboortestreek de Rosulanus 
ager ligt: Festus p. 355, 5-6 (Funaioli, GRF, p. 352, Varro fr. 403, 

1) 24, p. 243. Zie verder Rehm, p. 37; Rank, p . 9580 ; Pape-Benseler, 
Griechische Eigennamen (191P) p. 1211 s.v. [J),TJI-'P:V(}tOv. Over de spelling: 
Conington-Nettleship 24, p. 243 en K. Ziegier, RE 20, kol. 222 s.v. Plem
myrion. 

2) Virgile linguïste, p. 260; Conington-Nettleship 32, p. 72 : "the country 
in the valley of the river Velinus, about Reate, was called "Rosei" (or 
"Roseae") "Campi" (according to Serv. "ager Rosulanus") ." 

3) Vergel. Rehm, p . 1941• 
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zie Reitzenstein, Hermes 20,539): <Rosea in agro Reatino cam)pus 
appellatur, <quod in eo arva rore u)mida semper seruntur. Volgens 
Reitzenstein gaat Plin., Nat. hist. 2, 108 (Velinos accolunt lacus, 
roscidis collibus) 1) eveneens op Varro terug. 

29. Selinus - palmosa. 

Aen. 3,705. 

Teque datis linquo ventis palmosa Selinus. 

Of hier sprake is van etymologisering is niet zeker. Er is geen 
sprake van etymologisering als men uitgaat van de (vrij algemeen 
geaccepteerde) verklaring van Hehn 2) dat met de palm hier niet 
de dadelpalm, maar de dwergpalm (Chamaerops humilis) bedoeld 
wordt, die juist in het struikgewas rondom Selinunte veel aan
getroffen wordt. 

Tot een andere verklaring, die door Rehm met instemming wordt 
overgenomen 3), is P. Nicosia gekomen 4). De stad Selinus is naar 
het selinon (apium, eppe, peterselie) genoemd en de eppe komt 
ook op de stadsmunten voor. Nu neemt Nicosia aan, dat Vergilius 
van Selinus niets meer kende dan zo'n munt, de afbeelding als 
een palm interpreteerde en zo kon veronderstellen, dat hij met 
"palmosa Selinus" de stad treffend karakteriseerde. ;,Deise Er
klärung ist mir durchaus einleuchtend," aldus Rehm; "hochstens 
glaube ich, dass nicht erst Vergil, sondern schon die Quelle, der 
sein ganzer periplus Sicilae entstammt, das Münzbild missverstand 
und das aÉÀt1/oll für eine Palme hielt." 5) De verklaring is ingenieus, 
maar het lijkt toch verkieslijker de gangbare opvatting te blijven 
aanvaarden. Het is niet waarschijnlijk, dat Vergilius de naam 
aÉÀtlloll niet zou kennen. En het is zeer goed mogelijk dat Vergilius 
Selinus niet door middel van munten maar door eigen waarneming 
kende (vergel. ook Hanssen 1948, p. 117). 

Een geheel andere verklaring van palmosa suggereert Serv. Dan. 
ad loc.: "an "palmosa" ab equis nobilibus" 1 

1) Zie Philipp, RE 1 (2. Reihe), kol. 1128; Nissen 2, p. 473; Conington
Nettleship 32, p . 72. 

2) Culturpflanzen und Hausthiere, p. 237-238; met instemming weer
gegeven door Conington-Nettleship 24, p. 244-245; ook door Marouzeau 
(Quelques aspects, p. 741) een eenvoudiger verklaring genoemd. 

3) p. 39-40. 
4) Archivio storico Siciliano 45, 1924, p. 48 VVo 

S) Vergel. Marouzeau, Quelques aspects, p. 74: "on a pensé - qu'il 
fallait chercher Ie souvenir de la plante appelée <1ÉÄtvOç, dont la feuille re
présentée sur les monnaies rappelIe celle du palmice." Maar hij prefereert 
toch de verklaring door middel van de dwergpalm als "plus sÏmple". Vergel. 
voor de naam Selinus verder: Pape-Benseler, Griech. Eigennamen (19113), 
p. 1365 s.v. EeÀtvoiiç; Lübker, Reallex., p. 929. 
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30. (Sporades) - concita (v.I. consita). 

Aen. 3,127. 

et crebris legimus freta concita (v.I. consita) terris. 

Bijna al de manuscripten geven concita, hetgeen ook gelezen werd 
door Servius, Nonius p. 205 en Tib. Donatus. De lezing consita, 
waarin men een zinspeling op de Sporaden (conserere - anBÎ(!Ew) 
heeft willen zien (o.a. Hirzel heeft deze lezing aanvaard), staat 
dus alleen al door de overlevering van de handschriften uiterst 
zwak 1). Als bezwaar voert Forbiger verder nog aan dat deze zin
speling niet zeer waarschijnlijk is, omdat de Cycladen immers dui
delijk genoemd zijn 2) (een zwak argument). Zijn opmerking over 
een geografische vergissing repliceren Conington-Nettleship door 
aan te voeren dat Vergilius niet noodzakelijkerwijze al de land
streken opnoemt in de exacte volgorde waarin Aeneas er voorbijvoer. 
De lezing concita is echter ongetwijfeld te prefereren. De zinspeling 
op de Sporaden door middel van consita is dan wel van jonger datum. 

Hier en daar vindt men in de literatuur voorbeelden van zin
spelingen op de etymologie van het woord Sporaden. Enkele teksten 
zijn geciteerd door Pape-Benseler 3). 

31. Strophades - stant. 

Aen. 3,209-21l. 

Servatum ex undis Strophadum me litora primum 
accipiunt; Strophades Graio stant nomine dictae 
insulae Ionio in magno. 

Volgens een in de oudheid gangbare traditie hebben de Strophaden 
hun naam te danken aan het feit dat de Boreaden Zetes en Calais 
de Harpyiën tot deze eilanden (tot dusver Plotae geheten) hebben 
achtervolgd, vanwaar ze weer terugkeerden ("Kehrinseln").4) 
Ladewig heeft daarentegen in Aen. 3,210 Strophades opgevat als 
"zich bewegend, ronddraaiend" waartegenover "stant" zou be
tekenen "ze liggen vast", een verklaring die door het merendeel 
van de commentatoren wordt afgewezen 5). Wagner en vele anderen 
willen stant zien als een aanduiding van het blijven bestaan van de 

1) Ze wordt ook verdedigd door Conington-Nettleship 24, p . 189. 
2) 2, p. 331. 
3) Griech. Eigennamen (191I3), p. 1435 s.v. Eno(!álJeç. Over de naam etc. 

Bürchner, RE 3 (2. Reihe) , kol. 1871 s.v. Sporaden. 
4) Hesiodus, Catalogus; Apollonius Rhod. 2, 285-296; vergelijk verder 

Apollodor. 1, 9, 21; Ovid., Metam. 13, 709. 
5) Zie Forbiger 2, p. 343; Conington-Nettleship 24, p. 197; verder Lübker, 

Reallex., p. 996; Pape-Benseler, Griechische Eigennamen (191I3), p . 1449 
s.v. ET(!rxpá6eç. 
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naam (stant dictae : zijn duurzaam geheten), daarbij verwijzend 
naar Val. Flacc. 8, 217 Insulae Sarmaticae Peuce stat nomine 
Nymphae. 

Voor stare van het vastliggen van een vroeger drijvend eiland 
vergelijke men ook Plinius Minor, Ep. 8,20,7. Deze zin is ook 
voor de passage Aen. 3,210 allerminst af te wijzen. 

32. Tetrica - horrens. 

Aen. 7,713. 

Tetricae horrentis rupes, montemque Severum. 

Het betreffende bergland vormt het wildste deel van de Abruzzen, 
tussen Sabijns gebied en Picenum 1). Het substantivum Tetrica 
doet denken aan het adjectivum tetricus, waarbij op te merken 
valt dat de kwalificaties tetricus en saevus ook voor de bewoners 
van deze ge bieden worden gebruikt. VergiIius spreekt van Curibusque 
severis (Aen. 8, 638); vergelijk ook Livius, Ab urbe cond. 1, 18. 
Met dergelijke epitheta wordt het Sabijnse volkskarakter aan
geduid 2). De werkelijke verwantschap tussen de eigennaam Tetrica 
en het adjectivum tetricus staat niet vast, al leiden Servius (ad 
Aen. 7,713) en Isidorus (Etym. 10,266) het adjectivum van de 
bergnaam af. Laatstgenoemde zegt: "Tetricus, mons in Sabinis 
asperrimus. Unde et tristes homines tetricos dicimus." Vergilius 
suggereert ongetwijfeld door het epitheton horrens bij rupes te 
gebruiken, dat hij in Tetrica verband met taeter ziet (vergel. 
Aen. 10, 184).3) 

De moderne etymologische wetenschap kan voor tetricus geen 
zekere verklaring geven. Ernout-Meillet spreken van een redupli
catie-vorm van de groep taeter, tristis. Verwantschap met taedet 
achten ze niet waarschijnlijk. 4) 

33. ThapSU8 - iacens. 

Aen. 3,689. 

Megarosque sinus, Thapsumque iacentem. 

Rehm 5) oppert de veronderstelling, dat iacens hier niet betekent 
"in de vlakte gelegen" (Servius: plana et paene fluctibus par; Isid., 
Etym. 14,6,35 planior, unde et nuncupata), maar de meer preg-

1) Vergel. Nissen 1, p. 236; 2, p . 465; Philipp, RE 5 (2. Reihe), kol. 1099. 
2) Conington-Nettleship 32, p. 72; Rehm, p . 20. 
3) Vergel. Marouzeau, Quelques aspects, p. 73. 
4) p. 1218 en p . 1188. Vergel. ook Norden, Ennius und Vergil, p. 171 ; 

Walde2, p. 777 ("nicht zu taet er"). 
5) p. 37. 
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nante zin heeft "in puin liggend": "vielleicht steckt dahinter, wie 
bei so vielen der folgenden Verse, eine Etymologie (lind -rov 1Ján-ret'/l). 
Vergel. Hesegius fr. 16 (J aco by): at yv-vatxeç - - - -r~v nóÀtv 1Já"Paaat 
uva -r(}ónov. 

Rehm's veronderstelling blijft zeer onzeker 1). Hanssen vraagt zich 
betreffende deze verbinding af: "Are we to understand (ibi) iacentem, 
or (in sinu) iacentem?" 2) 

Samenvatting en conclusies. 

Het aantal geografische namen, op de betekenis waarvan Vergilius 
zinspeelt of waarvan hij een regelrechte verklaring geeft, is vrij 
groot. Deze etymologisering blijft echter vrijwel beperkt tot de 
Aeneïs. 

Soms wordt een naam verkaard op grond van een gebeurtenis 
in het verleden of een karakteristieke eigenschap van stad of 
landschap. Tot de eerste groep behoren Latium (Saturnus zou zich 
daar schuil gehouden hebben: latuisset), Argiletum (op grond van 
de dood van Euanders gastvriend Argus: Argi letum) en Byrsa 
(Carthago's gebied omvatte zoveel land als door een stierehuid 
kon worden omgeven: taurinum tergum). Onder de tweede groep 
zijn te rubriceren Amsanctus (utrimque urget), de interpolatie 
Aornon, en etymologiserende zinspelingen als palmosa Selinus (1), 
Thapsus iacens (1), inmanis Gela, alsmede Plemmyrium undosum, 
stagnans Helorus, arduus Acragas, waarbij sprake is van de ver
klaring van een Griekse geografische naam door een Latijns epi
theton (verbum de verbo exprimere).3) De bij Vergilius aanwezige 
verklaringen van een tweetal dialectwoorden (Hernica saxa; 
Nar-sulp(h)urea aqua) zouden ons onbekend gebleven zijn als ze 
niet bij commentatoren uit de oudheid vermeld waren. 

Een type etymologisering dat wij soms bij andere schrijvers aan
treffen, ontbreekt bij Vergilius, namelijk een etymologiseren de om
schrijving om een naam aan te duiden die in een vers niet past 
ofwel louter om een interessante wijze van uitdrukking te bereiken. 

1) Over mogelijk verband van de naam ThapsUB met de geneeskrachtige 
verfstof leverende plant, vergel. H . Treidler, RE 5 (2. Reihe) , kol. 1281; 
over de afleiding van de identieke plaatsnaam in N . Mrika van het Phoeni
cische Tiphsach = overgang: Lübker, Reallex., p. 1028. Vergel. verder 
Forbiger 2, p. 418. 

2) Hanssen (Symb. Osl., 1948, p. 120-121) . 
3) Reitzenstein, RE 5 s.v. Etymologika, kol. 809 : "Da nach stoischer 

Sitte der Gebrauch der Synonyma und Epitheta bei Homer zum Beweis 
für die Richtigkeit der Ableitung angeführt wurde, erklärt es sich, daas 
lateinische Dichter so gern in der Wahl der Epitheta ornantia an die Ety
mologie schliessen." 
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Voor het eerste geval vergelijke men bv. Ovid., Metam. 4,415 
nocte volant, seroque trahunt a vespere nomen, waarmee de dichter 
het metrisch onmogelijke vespertiliönes vermijdt. Voor het tweede 
kan men aanhalen Iuven., Sat. 3,70 Esquilias dictumque petunt 
a vimine collem (= Viminalis). 

De vraag naar de bronnen van de geografische aanduidingen bij 
Vergilius is voor ons van speciaal belang omdat ook de etymologische 
gegevens daaruit kunnen stammen. Betreffende het etymologieën
rijke gedeelte dat men wel met de naam Periplus Siciliae aanduidt 
(het einde van het derde boek van de Aeneis) merkt Rehm op, 
dat de plaatsnamen er overwegend uit het Grieks worden verklaard. 
"Das konnte Varro, konnten aber auch andere. Dagegen steckt, 
wie wir sahen, hinter "inmanis Gela" die Ableitung des Flussnamens 
von einer sizilischen Glosse, die mit lateinisch "gelu" zusammen
hängt: das ist typisch varronisch (vgl. LL V 101 lepus - U:n;Of!tç, 

173 nummi, 175 dos - oor{v'Yj, 179 mutuum - floïrov). In der Gelas
Etymologie stimmt Vergil überein mit Epaphroditos, dem ge
lehrten Freigelassenen, der zu Neros Zeit in Rom wirkte (bei 
Schol. Thuk. VI): die gemeinsame Quelle kann nicht wohl jemand 
anders sein als Varro. Aus ihm dürfte Vergils ganzer Periplous 
Siziliens stammen." 1) Ook als men in inmanis Gela geen etymolo
gisering wil aanvaarden, waarmee een belangrijk gedeelte van 
Rehms bewijsvoering komt te vervallen, blijft de mogelijkheid dat 
Varro voor Vergilius een belangrijke bron geweest is zich opdringen. 

Voor de periplus van Zuid-Italië durft Rehm geen beslissing te 
nemen.2) Varro's elfde boek van de Antiquitates humanae behandelde 
Italië (zie Reitzenstein, Herrnes 20, p. 532 vv.), maar evenals de 
meeste geschriften van Varro is het niet bewaard gebleven. Men 
mag aannemen, dat Varro hier (evenals trouwens in De re rustica 
het geval is) etymologieën vrij spaarzaam hanteert. Een feit dat 
ten gunste van Varro als bron spreekt is de overeenkomst van 
Vergilius (en Silius Italicus) met een gedeelte uit Plinius, Nat. 
hist. 3, 109), dat zeker uit Varro stamt. Het is verder duidelijk 
dat de glossen uit oud-italische dialecten, waarvoor Varro een 
uitgesproken voorliefde koesterde (zoals blijkt uit enkele passages 
van De lingua latina; vergelijk ook De re rustica 3, 1, 6) sterk in 
de richting van de encyclopedist uit Reate wijzen, al moet men 
hierbij constateren dat Nar - sulphureus reeds Enniaans is. 

Verder kunnen wij een aantal Vergiliaanse passages met bepaalde 
passus uit Varro's De lingua latina vergelijken. Hierbij constateren 

1) p. 106; Colomba denkt aan de Ora maritima, Rehm zelf aan het 
twaalfde boek van de Antiquitates humanae. 

2) Als in parva Petilia een etymologisering schuilt, gaat Rehms opmerking 
"keine Etymologien" niet geheel op. 
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wij een duidelijk prevaleren van de overeenkomst boven het 
verschil. Het aantal duidelijke afwijkingen blijkt slechts zeer gering 
te zijn. Tot deze categorie behoort het woord Latium. Vergilius 
brengt Latium met het latere van Saturnus in verband, terwijl 
Varro koning Latinus noemt als de eponym van de landstreek (De 
ling. lat. 5,32,5; vergel. echter ook Verg., Aen. 1,6). Verder valt 
hieronder Argiletum te rangschikken. Varro denkt aan argilla (de 
tegenwoordig ook aanvaarde etymologie), terwijl hij daarnaast een 
verband legt met Argus (De ling. lat. 5, 157, 5 ab Argo laeso 1 
de lezing is echter onzeker). Vergilius verklaart de naam als een 
gedachtenis aan de dood (letum) van Euanders gastvriend Argus. 
Voor Pallas - Pallanteum verschilt eveneens de Varroniaanse ver
klaring (V arro voert Pallanteum terug op Pallas, zoon van Euander; 
naast andere verklaringen) van de Vergiliaanse gegevens (afleiding 
van Pallas, de voorvader van Euander). Ondanks de overeenkom
sten is Varro blijkbaar toch niet de enige bron voor Vergilius' 
explicaties van geografische namen geweest 1). 

1) Varro (die zich als filoloog sterk door zijn historische theorieën liet 
leiden) maakt zelf ook van talrijke vroegere bronnen gebruik. 
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HOOFDSTUK IV 

ETYMOLOGISERING BIJ NAMEN VAN VOLKEREN, FAMILIENAMEN EN 

NAMEN VAN PERSONEN. 

1. (Aborigines) - ab origine. 

Aen. 7, 181-182. 

Saturnusque senex Ianique bifrontis imago 
vestibulo adstabant aliique ab origine reges. 

Servius noteert hierbij: "ab origine" pro "Aboriginum reges" 
sed est metro prohibitus. Forbiger laat zich bij zijn commentaar 
door deze verklaring leiden: "potius Aboriginum reges intelligendi, 
ad quorum nomen etiam verba ipsa videntur adludere." 1) Inder
daad is het wel opvallend dat, terwijl de andere oude stammen 
van Italië (Aurunci, Pelasgi, Sicani) wel vertegenwoordigd zijn, de 
Aborigines ontbreken, die toch wel vermeld worden door Cato 
(Origines fr. 5-7), Tuditanus (fr. 1 Peter), Sallustius (Catil. 6, 1) 
en T. Livius (Ab urbe cond. 1, 1 en 1, 2).2) Cato zag in de Aborigines 
Griekse immigranten. 

In de oudheid wordt de naam Aborigines vrij algemeen van ab 
origine afgeleid. Zo oordeelt Cichorius: "Im späteren Alterturn ist 
die Erklärung ab origine so allgemein verbreitet, dass Aborigines 
schlieslich gleichbedeutend mit av-róxf)oveç und sogar mit maiores, 
Vorfahren, gebraucht wird, Plin. n.h. IV 120, Serv. Aen. VIn 
328." 3) Volgens Perret, die aan de Aborigines een uitgebreide 
studie heeft gewijd, kan de term wel met origo in verband gebracht 
worden, maar dient men ze niet uit ab origine (dès l'origine) af 
te leiden. Het zou zijn: "une formation régulière d'un adjectif 
à partir d'un nom préfixé." 4) Aborigines ("les origineIs" ; d'une 
formation savante) zou op Naevius teruggaan. 

Ernout-Meillet voelen weinig voor de verklaring die uitgaat van 
ab origine: "l'emploi comme nom propre par les historiens laisse 

1) 3, p. 26. Vergel. ook Conington.Nettleship 32, p. 20; Lübker, Reallex., 
p.2. 

2) Vergel. Rehm, p. 63115 ; over mogelijke identificatie van de indigenae 
Latini (Aen. 12,823) met de Aborigines zie Conington·Nettleship 32, p . 459. 

3) RE 1, kol. 107. Vergelijk KeIler, Lateinische Volksetymologie, p. 20-21. 
Over de etymologiserende vervorming Aberrigines, id., p. 221. 

4) Les origines de la légende troyenne, p . 637-641 (Appendix); verder 
ibid., p. 361 en 365. 
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à penser qu'il s'agit d'un nom peuple ancien, déformé par l'étymo
logie populaire." 1) Men heeft de vraag gesteld of de naam BO(!ê{YOVOl 
de oorspronkelijke vorm geweest is, waarvan Aborigines een af
leiding is. Het oudste getuigenis vinden wij in Lycophron 1253 
(uit Timaeus): Aeneas zal een land bewonen Èv -rónolç BO(!êlYÓVWV. 
Maar Zielinski's opvatting, dat wij hier de oudste en meest authen
tieke vorm bezitten ("de bergbewoners") heeft zich niet kunnen 
handhaven 2). 

Een zinspeling op Aborigines in Aen. 7, 182 lijkt niet onwaar
schijnlijk, maar te noteren is dat ab origine (in de betekenis: vanaf 
de oorsprong, vanaf het begin) ook Georg. 3,473 en Aen. 1,642 
voorkomt. 

2. Achaemenides. 
Aen. 3,614. 

nomen Achaemenides. 

Heinze zegt over deze door Vergilius verzonnen naam (Vergils 
epische Technik, p. 112) dat een Griekse dichter deze Perzisch 
klinkende naam niet zou hebben gegeven: "den Römer möchte 
der Anklang an Achaeus verführen." Mörland (Symb. OsI. 33, 1957, 
p. 88) gaat hier nog verder op in: "lch möchte aber hinzufügen, 
dass nicht nur der Anklang an 'AXal(oç), sondern auch derjenige 
an f-léV{ëlV) ei ne Rolle gespielt hat. Achaemenides ist eben "der 
zurückgebliebene Grieche"." 3) 

3. Atys - Atii. 

Aen. 5, 568-569. 

Alter Atys, genus unde Atii duxere Latini, 
Parvos Atys, pueroque puer dilectus lulo. 

Verschillende Romeinse gentes uit de late republiek leidden hun 
1) Ernout-Meillet 3, p. 6 s.v. Aborigines. Daartegen Walde-Hofmann3, 

p. 5 s.v.: auf Grund von ab origine entstanden (Bo(!dyovot Lykophr. ist 
Undeutung). 

2) Zie ook Cichorius, RE 1, kol. 107: "Abgesehen davon, dass bei dem 
Griechen Kallias bereits die Form ' Af3o(!tyiver; gestanden zu haben scheint 
(Dionys. I 72), ist ein Ubergang von Bo(!dyovot zu Aborigines doch wenig 
wahrscheinlich; man begreift nicht, wie ein Römer aus so früher Zeit 
(Zielinski denkt an Naevius) eine derartige Umwandlung aus etymologischen 
Gründen vorgenommen haben solI." 

3) Zeer onwaarschijnlijk lijkt een zinspeling op de naam Achates (Aen. 
1,174: ac primum silici scintillam excudit Achates). Servius verklaart hier: 
adlusit ad nomen, nam achates lapidis species est: bene ergo ipsum dicit 
ignem excusisse (vergel. ook Hanssen, Symb. Osl., 1948, p. 121). Als specimen 
van antieke woordverklaring zij hier tevens vermeld Servius, ad Aen. 1,312 
diximus quaeri, cur Achates Aeneae sit comes. varia quidem dicuntur, 
melius tarnen hoc fingitur, ut tractum nomen sit a Graeca etymologia. 
axor; enim dicitur sollicitudo, quae regum semper est comes. 
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naam af van Trojaanse helden (bv. de gens lulia van I(u)lus). 
De Atii stonden met het huis van Augustus in relatie: de moeder 
van Augustus stamde uit de gens Atia. Vandaar de wijze waarop 
Atys door Vergilius geïntroduceerd wordt: de vriendschap tussen 
lulus en Atys schijnt de verbinding tussen beide huizen te symboli
seren 1). Vergelijk Servius ad loc.; propter Atiam dicit, matrem 
Augusti, de qua Antonius ait Aricina mater: vult enim eius etiam 
maternum genus esse antiquum. 

De naam van een Trojaan Atys is verder niet bekend. Wèl 
vinden wij de naam bij Livius onder de koningen van Alba (Ab 
urbe cond. I, 3, 8) : Latino Alba ortus, Alba Atys, Atye Capys. 

4. Clausus - Claudius. 

Aen. 7,706-709. 

Ecce Sabinorum prisco de sanguine magnum 
agmen agens, Clausus magnique ipse agminis instar, 
Claudia nunc a quo diffunditur et tribus et gens 
per Latium, postquam in partem data Roma Sabinis. 

Inderdaad is Clausus de Sabijnse vorm en is de Romeinse familie
naam Claudius van het Sabijnse Clausus afgeleid 2). 

5. Cloanthus - Cluentius. 

Aen. 5, 122-123. 

Scyllaque Cloanthus 
caerulea, genus unde tibi Romane Cluenti . 

Cloanthus (elders genoemd Aen. 1,222; 1,510; 1,612; 5,122; 
5,152; 5,167; 5,225; 5,233; 5,245) is een van de volgelingen 

1) Zie Klebs, RE 2, kol. 2252 s.v. Attius: "Die gens Atia ist in der 
R epublik ein weder altes noch angesehenes plebeisches Geschlecht; bekannter 
wurde es erst in augusteischer Zeit durch Atia, Augustus' Mutter; damals 
wurde auch der übliche mythische Ahnherr des Geschlechtes entdeckt." 
Vergel. ook Conington-Nettleship 24, p . 388; Forbiger 2, p. 605. 

Volgens Dionys. Halic., Ant. Rom. 1, 85, 3 waren er een vijftig families 
over, die van Trojaanse stamvaders afstamden: lx 6è TOV Tewïxov TO ëVySVécn:UTOV 
&j voptl;óp.svov, lt; ov xui ysveat TtVéÇ ë-n néetijauv elç lpé, nSVT1]XOVTa p.áÄtcn:' 
olxot. Varro en Hyginus hebben werken D e Troianis familiis geschreven 
(vergel. Servius, ad Aen. 5, 704; 5, 389). Servius vermeldt behalve de in dit 
hoofdstuk nog te noemen namen de Geganii (van Gyas, ad Aen. 5, 117), 
Varro spreekt van de Nautii (bij Servius, ad Aen. 5, 704; Dion. Halic. 6,69; 
Festus 165, 6 Nautiorum familia a Troianis dicitur oriunda); Paulus (Festus) 
spreekt van de Caecilii (s.v. Caeculus p. 44 M.) en de Cloelii (s.v. Cloelia 
p . 55 M). Elders vindt men de Sulpicii (Mommsen no. 203), lunii (Dion. 
Halic. 4, 68). 

2) Vergel. Münzer, RE 3, kol. 2662 s.v. Claudius; Conington-Nettleship 
32, p. 71; Forbiger 3, p. 100 (ad Aen. 7, 707); Lübker, Reallex., p. 222. 
Over de herkomst van de Claudü en de belangrijkste passages: Münzer, 
RE 3, kol. 2663. 
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van Aeneas. Rossbach 1) meent dat voor de aanduiding van Clo
anthus bij Vergilius als stamvader van de gens Cluentia aan ont
lening uit het geschrift van C. Iulius Hyginus De familiis Troianis 
gedacht moet worden (vergel. nog Hyginus, fab. 273; Lübker, 
Reallex., p. 233). Varro als bron is echter even waarschijnlijk. 

Een zinspeling op de mode geslachten van Trojanen te laten af
stammen vinden wij bv. bij Iuvenalis, Sat. I, 99. 

6. Daphnis -laurus. 

Ecl. 8, 80-83. 

Limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit 
uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore. 
Sparge molam, et fragilis incende bitumine lauros. 
Daphnis me malus urit, ego hanc in Daphnide laurum. 

Misschien is hier sprake van een woordspeling: Daphnis -laurus 
( bác/JV'Yj ).2) 

7. (Dido) - errans. 

Aen. 4,211. 

femina, quae nostris errans in finibus urbem - - posuit. 

Men heeft in deze passage wel een etymologisering gezien. "There 
may be, as suggested by A. S. Pease in his commentary p. 540, 
an allusion to a common ancient etymology in Aen. 4, 211: femina, 
quae nostris errans in finibus urbem - posuit. Cp. Etymologicum 
Magnum, Pease p. 22 L1u5w=nÀ-a1l'ljnç, and Timaeus, Pease p. 16 
I5tà 7:~V no,v.~v av7:ijç nÀáv'Yjv L1etl5c1 neoa'YjyoeëVfh]" 3). Een andere 
verklaring bij Servius Dan., Aen. 1,340 : post interitum a Poenis 
Dido appelIata, id est virago Punica lingua. 

8. !lus - lulus. 

Aen. 1, 267-268. 

At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo 
additur - Ilus erat, dum res stetit Ilia regno -

De benaming Iulus voor Ilus moet het verband leggen met de 

1) RE 4, kol. 61. 
2) Conington-Nettleship 14, p. 97: "Possibly there may be a play intended 

between "Daphnis" and ~árpvTJ. Servius ad loc.: aut intellegamus supra 
Daphnidis effigiem eam laurum incendere propter nominis similitudinem. 

3) Hanssen, 1948, p. 121. 
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naam van de gens lulia, die zeer nadrukkelijk Trojaanse afstamming 
heeft gepretendeerd. 1) 

9. Iulu8 - Iulius. 
Aen. I, 286-288. 

Nascetur pulchra Troianus OrIgme Caesar, 
imperium Oceano, famam qui terminet astris, 
lulius, a magno demissum nomen luIo. 

Vergel. Aen. 6,789·790 Caesar et omnis Iuli/ progenies. 

luIius, Aeneas' zoon, is de eponym van de gens luIia. Caesar 
heeft de afstamming van zijn familie van Venus (d.w.z. de Tro
jaanse afstamming) reeds in 68 in een lijkrede naar voren gebracht: 
Paternum genus cum dis immortalibus coniuncta est. nam ... 
sunt ... a Venere luIii, cuius gentis est familia nostra (Sueton., 
Caes. 6, 1).2) Uit politieke oogmerken heeft Caesar dit ook tijdens 
zijn verdere carrière met veel nadruk gepropageerd, zo ook Octavi
anus: "sie (sc. diese Lehre) ist durch seinen Adoptivsohn immer 
mehr zu einem Glaubenssatze des römischen Volkes erhoben 
worden." 3) 

10. Manto - fatidica. 
Aen. 10, 198-200. 

Ille etiam patriis agmen ciet Ognus ab oris, 
fatidicae Mantus et Tusci filius amnis, 
qui muros matrisque dedit tibi Mantua nomen. 

------=--
1) Vergel. Ilia (samenhangend met llion: Aen. 1,274; Aen. 6,778; 

Latte, RE 8, kol. 999; Lübker, R eallex., p. 887 s.v. Rhea Silvia: "R. war 
ursprünglich die idaeische Mutter, daher Schutzgöttin der Troer (deshalb 
auch Ilia) lmd der Aeneaden." Vergel. ook Aen. 9,501 : llionei-Iuli. Over 
de dubbele benaming Ascanius - lulus: Rank, p. 111; Lübker, Reallex., 
p. 124 s.v. Askanius. Vergel. verder H. Boas, p. 22-24; Marouzeau, Virgile 
linguïste, p. 259. 

2) Vergel. Münzer, RE 9, kol. 106-107: reeds de generatie van 100 v.C. 
h eeft Venus in het familiewapen (eerst op munten); de gens Iulia bezat 
ook het beschermheerschap (patronatus) van Ilion. Misschien verkondigden 
ook reeds leden van het geslacht vóór de dictator Caesar de afstamming 
van !lus-Iulus. Zie Kron, RE 9, kol. 953: "Eine Schwierigkeit ergab sich 
dadurch, dass 1. einerseits der Stammvater der gens lulia, andererseits nicht 
der Stammvater der albanischen Könige sein solI t e, die man von einer 
italischen Mutter (Lavinia) herzuleiten wünschte." 

3) Münzer, RE 9, kol. 107. Vergel. ook H. Wagenvoort, Caesar en zijn 
stamboom (Hermeneus 28, 1957, p. 130 vv.). Enkele teksten: Hor., Sat. 
2, 5, 63 ab alto demÏssum genus Aeneae; Liv. I, 3, 2; Diod. 7, 5, 8; Dionys. 
Halic., Ant. Rom. I, 70, 3 v.; Tac., Ann. 12, 58; Isid., Etym. 9, 3, 13 (ver
wijst naar Aen. 1, 288). 

Zie ook Perret, Origines, p. 65F. Servius (ad Aen. 1,267) vermeldt op 
naam van Caesar de etymologie : "lo{3óÄov, id est sagittandi peritum, vel a 
prima barbae lanugine quam iovÄov Graeci dicunt." (Over Labici - scuta 
(Aen. 7, 796) vergel. Hanssen, 1948, p. 121 en Servius, ad loc.) . 
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Vergilius brengt hier, blijkens het adjectivum fatidica de naam 
Manto, waarvan hij de stedennaam Mantua afleidt, met !-'avrBvBaf}at 
in verband. 

11. MnestheU8 - MemmiU8. 
Aen. 5,116--117. 

Velocern Mnestheus agit acri remige Pristim, 
- mox Italus Mnestheus, genus a quo nomine Memmi-

Waarschijnlijk bracht men Mnestheus in verband met pB!-,vfjaf}at 
en Memmius met meminisse. Münzer 1) brengt de mogelijkheid 
naar voren dat de eerzuchtige, met Griekse wetenschap en dicht
kunst vertrouwde, C. Memmius de afleiding van het geslacht uit 
Troje ofwel in omloop heeft gebracht ofwel verspreid heeft. Dan 
zou Vergilius deze genealogische verklaring, die geheel aan de geest 
van die tijd beantwoordde, ofwel uit die kring of uit Varro (eventueel 
Hyginus) hebben ontleend. 

12. Quirites - (Cures). 

Aen. 7,710. 

priscique Quirites. 

De burgers van de Sabijnse stad Cures worden hier als "pnsCl 
Quirites" aangeduid. Vergilius stemt met Varro overeen, die van 
deze stedennaam de naam Quirites, gangbaar voor de Romeinse 
burgers, afleidde, evenals die van de god Quirinus (vergel. Varro, 
De ling. lat. 5,51,73; Servius, ad Aen. 7,710 unde et Romani 
Quirites dicti sunt, quod nomen Sabinorum fuerat a civitate 
Curibus). Rehm 2) merkt op dat de bewoners van Cures anders 
steeds Curenses worden genoemd: Plin., Nat. hist.. 3, 107; Ovid., 
Fasti 3,94; Festus 254 M). 

De afleiding Quirinus (-alis) van Cures vinden wij niet uitsluitend 
bij Varro (vergel. De ling. lat. 5, 51 collis Quirinalis a Curetibus; 
Festus p. 254 b, 14 M Quirina tribus a Curensibus Sabinis, waar
schijnlijk van Varro), maar ook Ovid., Fasti 2,477; Macrob., Sat. 
1,9, 16; Funaioli, GRF, p . 456 s.v. Quirites; Plut., Rom. 19; id., 
Rom. 29; id., Numa 3, Quaest. Rom. 87; Dionys. Halic. 2, 48. 

Anderen leiden Quirites af van curis (een Sabijns woord: lans),3) 

1) RE 15, kol. 603 s.v. Memmius. Vergel. verder Forbiger 2, p. 549; 
Conington-Nettleship 24, p. 339; Perret, Origines, p. 5622• 

2) p. 17. Vergel. Hülsen, RE 4, kol. 1814 s.v.; Rehm, p. 17 "das heutige 
Dorf Correse hat diese Namensform bewahrt"; Rehm, p. 96; Nissen 2, 
p . 478; Forbiger 3, p. 101; Conington-Nettleship 32, p. 72; Lübker, Reallex., 
p. 881-882 s.v. Quirinus; Oxf. Class. Dict., p. 755; Altheim, History of 
Roman Religion, p. 138. 

3) Zie Ernout-Meillet3, p. 286. 
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via de tussenvorm Quirinus, bv. Paulus (Festus) 43, I curis est 
Sabine hasta. Unde Romulus Quirinus, qui eam ferebat, est dictus 
et Romani a Quirino Quirites dicuntur. Quidam eum dictum 
putant a Curibus, quae fuit urbs opulentissima Sabinorum. Vergel. 
Isid., Etym. 9,2,84 Hi (=Romani) et Quirites dicti, quia Quirinus 
dictus est Romulus, quod semper hasta utebatur, quae Sabinorum 
lingua curis dicitur; Servius, ad Aen. 1, 292. 

13. Romulus - Romanus. 

Aen. 1,276-277. 

Romulus excipiet gentem et Mavortia condet 
moenia Romanosque suo de no mine dicet. 

Naar Romulus, de stichter van Rome, zijn de Romeinen, aldus 
Vergilius, genoemd 1). 

14. Scipiadae -fulmina. 

Aen. 6, 842-843. 

aut geminos, duo fulmina belli, 
Scipiadas, cladem Libyae. 

Het is bekend dat het betreffende vers, waarmee op Scipio 
Africanus Maior en Minor gedoeld wordt, waarschijnlijk op Ennius 
teruggaat 2). Bij Cicero vindt men een dergelijke aanduiding en 
Lucretius (De rerum nat. 3, 1034) heeft een overeenkomstig vers: 

Scipiades, belli fulmen, Carthaginis horror. 
Men schijnt in Scpio het woord GX1J1r:7:óç = fulmen gehoord te 

hebben (aldus de commentaren). Norden zegt: "Es ist sehr wohl 
möglich, dass dieser (sc. Ennius) sowohl das in Spanien gefallene 
Brüderpaar als den Sohn des einen der beiden, den älteren Africanus, 
als fulmina belli bezeichnet hat. Die Bezeichnung ist charakteristisch. 
Ke(!uvvóç als Beiname des Ptolemaios ist bekannt, 7t(!1JG-rijea batov 
p,áX1Jç nennt Lykophron 861 den Achilleus, aber auch "Barkas" 
bedeutet "Blitz". Es ist daher eine wahrscheinliche Vermutung, 
dass die Scipionen selbst ihren Namen spielerisch an GX1J7t-róç 
(xeeavvóç) angeglichen haben (Munro zu Lucr. l.c.). Dadurch mag 

1) Onwaarschijnlijk lijkt een etymologische zinspeling Sacranus - sacer: 
Aen . 7, 796-797 Et Sacranae acies, et picti scuta Labici;J qui saltus, Tiberine, 
tuos, sacramque Numici J litus arant. Vergel. Philipp, RE 1 (2. Reihe), 
kol. 1582-1583; Keller, Volksetymologie, p. 2l. 

2) Hanssen (Symb. Osl., 1948, p . 99: Vergilian Notes) gelooft niet aan 
Enniaanse oorsprong. Hij wil eerder uitgaan van de mondelinge traditie, 
historische verhalen over de Scipionen en de laudatio funebris. 
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Ennius darauf geführt worden sein, den "Barkiden" die "Scipionen" 
an die Seite zu stellen; es ist wohl bemerkenswert, dass Silius 15, 664 
den Ausdruck von einem Barkiden gebraucht: luImen subitum 
Oarthaginis Hannibal." 1) 

Ons vermoeden dat in fulmen een zinspeling schuilt op scipio 
in de betekenis van staf, stut (fulmen zou namelijk ook met fulcire 
samenhangen) bleek door O. Skutsch te worden gedeeld- 2) Skutsch 
verwijst allereerst naar Ovid., Am. 2,1,17, waar Van Wageningen 
reeds een soortgelijke ambiguitas bij het woord fulmen registreerde: 

Clausit amica fores, ego cum love fulmen 3) omisi, 
excidit ingenio luppiter ipse meo. 
luppiter, ignoscas, nil me tua t.ela iuvabunt: 
clausa tuo maius ianua fulmen habet. 

Zal men hier het laatste fulmen dienen op te vatten als fulmentum 
(fulcimen), een dergelijke mogelijkheid doet zich ook voor in een 
passage bij Cicero (pro Balbo 15, betreffende de beide in 211 in 
Spanje gesneuvelde Scipionen), die enigszins aan de geciteerde 
Vergiliustekst doet denken: Cum - - Carthago nixa duabus His
paniis huic imperio immineret, et cum duo fulmina (lumina on
waarschijnlijke v.l.) nostri imperii subito in Hispania Cn. et P. 
Scipiones exstincti occidissent. Men heeft niet nagelaten hier te 
wijzen op de tegenstelling nixa - fulmina. 

De Scipiones verklaarden zelf hun naam als "staf, stut" 4) . Over 
de oorsprong van het cognomen vergel. Macrob., Sat. 1,6,26: 
Cornelius (nI. P. Cornelius Scipio, magister equitum in 396, zie 
Livius 5, 19) qui patrem luminibus carentem pro baculo regebat, 
Scipio cognominatus nomen ex cognomine traxit. Dat de meer 
algemene betekenis "stut, steun" in de kring van de Scipiones 
reeds gebruikelijk was, concludeert Skutsch o.a. uit de zinspeling 
die men bij Plut., Apophth. Scip. Min. 23, p. 201 F vindt: av yàe 

1) Aeneis, Buch VI4, p. 333. Vergel. ook Knight, Roman Vergil, p. 199. 
2) De fulminum appellatione Scipionibus indita et de locis quibusdam 

Ovidianis (Stud. Ital. di Filol. Class. 27-28, 1956, p. 536-540). 
3) Van Wageningen: de lapide aliquo quadrato ad fulciendam ianuam 

apposito. Vergel. Nelson (Eranos 12, 1911-1912, p. 200-202; verwerpt een 
fulmen (stut)= fulrnentum); Walde-Hofmann3, p. 511 (s.v. flagro) en p. 
559 (s.v. fulcio): "fulmen "Stütze" existiert nicht"; J. van Wageningen, 
Fulmen (Mnemosyn. 48, 1920, p. 248-252 (zowel "bliksem" als "steun"); 
H. Rubenbauer en G. Dittmann, Fulmen = Stütze (Philol., 1920, p. 351-
355; Goetz, CGL 5, 203, 24 (Excerpta ex libro glossarum) : Fulmen fulci
mentum editum iaculi en 5, 203, 25 Fulmentum adminiculum fulcimentum. 

4) Vergel. Münster, RE 1 (2. Reihe), kol. 823: "Auf dem neuerdings 
gefundenen delischen Ehrendekret für Scipio Africanus - - ist über der 
Inschrift neben dem Lorbeerkranze ein Knotenstock (scipio) dargestellt als 
das auch den Griechen vertraute redende Wappen der Familie (Bull. helI. 
XXVIII 217 f.; Taf. XII)". Vergel. Ernout-Meillet3, p. 1065 s.v. scipio. 
Voor Lucr. 3, 1034 zie ook Ernout-Robin 3, p. 169. 
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oióv TB 'PWfl'YJV nwcïv LXtnlWVOÇ Ém:WTOç - "unde apparet celebratam 
fuisse eam locutionem in circulo qui dicitur Scipionum." 1) 

Vergilius heeft deze blijkbaar reeds lang gesanctioneerde zin
speling overgenomen. Een navolging vindt men bij Silius ltalicus, 
Theb. 7, 106 ubi nunc sunt fulmina / gentis Scipiadae? 

15. Sergestus - Sergius. 

Aen. 5,121. 

Sergestusque, domus a quo tenet Sergia nomen. 

De Trojaan Sergestus (die ook Aen. 1, 510; 4, 288 = 12, 561; 
5,184; 5, 185; 5,203; 5,221; 5,272; 5,282 wordt vermeld) is hier 
als stamvader van de oude patricische gens Sergia genoemd. Hij 
is de Trojaan die bij deze wedstrijd in roeien en zeilen met zijn 
schip tegen een klip stoot. Heinze, Klotz en Münzer vermoeden 
hierin een zinspeling op Catilina, de bekendste figuur uit het Sergisch 
geslacht 2). 

16. Serranus - serere. 

Aen. 6,844. 

vel te sulco Serrane serentem? 

Volgens de meeste schrijvers uit de oudheid kreeg M. Atilius 
Regulus (consul in 257 en 250 a.C.) dit agnomen Serranus omdat 
hij bezig geweest zou zijn met zaaien, toen hem het nieuws van 
zijn uitverkiezing tot consul werd gebracht (Plin., Nat. hist. 18, 20 
serentem invenerunt summi honores Serranum, unde cognomen; 
Cic., Pro Sext. Rosc. 18,50; Pro Sest. 72; Symmach., Ep. 1,48; 
Rutil., ltin.l, 558; Grattianus, Cyneg.312; Servius ad loc.: Atilius 
quidam senator fuit, qui cum agrum suum coleret, evocatus propter 
virtutem meruit dictaturam. Serranus autem a serendo dictus est; 
vergel. Funaioli, GRF, p. 342 adn. : misschien Varro). 

Dat het hier een populaire etymologie betreft, blijkt reeds uit 
de oorspronkelijke vorm van de naam zoals wij die uit inscripties 
en munten kennen, nI. Sarranus, bv. CIL 1, 549 = 5, 2490 Atil. 
M.f. Saranus pro cos. 135 v .C. Op de munten van de Atilii (Babelon 
1,226 vv.) komt Sar voor (vergel. de Sarranates in Umbrië, Plin., 
Nat. hist . 3,114; Q. Salonius Sarsa pl'. 192 a.C., Liv. 35,10 v.). 

1) Skutsch, ibid., p. 538. 
2) H einze, Vergils epische T echnik (Leipzig 19153) , p. 152; Klotz, RE 2 

(2. R eihe), kol. 1683 s .v. Sergestus: "Der Name dürfte bei Varro d e familiis 
Troianis erwähnt gewesen sein"; Münzer, RE 2 (2. R eihe), kol. 1688 s.v. 
Sergius: " D en troischen Ahnherrn des Geschlechtes Sergestus hat Verg. 
Aen. V 121 ff. wenn nicht überhaupt erfunden, so jed enfalls nach dem 
Bilde dieses Enkels gestaltet." 

211 



70 ETYMOLOGISERING BIJ VERGILIUS 

Ongetwijfeld mag men Marouzeau's vraag: "faut-il entendre 
qu'il y a une intention étymologique 1" 1) bevestigend beantwoorden. 
Ook hier dient een aetiologisch verhaal om een naam te verklaren. 
Dit verhaal vormt zich doordat men in de betreffende naam een 
bekend woord meent te horen 2), hetgeen soms, zoals hier, met een 
vervorming van het oorspronkelijke woord gepaard gaat (een ander 
voorbeeld van volksetymologie door middel van vervorming is de 
naam Gurgus, die in de volksmond werd tot Gurges). 

17. Silvius - silva. 

Aen. 6,763-765. 

Silvius, Albanum nomen, tua postuma proles, 
quem tibi longaevo serum Lavinia coniunx 
educet silvis regem regumque parentem. 

Silvius, zoon van Aeneas en Lavinia, is volgens de sage de stam
vader van het Albaanse koningshuis van de Silvii 3). Door ver
schillende auteurs wordt de samenhang Silvius-silva onderstreept; 
Liv. 1, 3, 6 deinde regnat, Ascanii filius, casu quo dam in silvis 
natus; Festus 460,7; Isid., Etym. 9,3,15; Dionys. Halic., Antiq. 
Rom. 1,70 .EtÄ.OVtoç ·YÄ.aioç, vergel. Joh. Lyd., De magistr. 21, 
p. 24, 22 W~ Prise., Gramm. Lat. 2, 135, 14 Keil 4). 

1) Quelques aspects, p . 73. 
2) Vergel. W . Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Abh. 

Königl. Akad. der Wissensch. Göttingen, Phil.-Hist. Kl., N.F. 4 (Berlijn 
1904), p. 370-371; Klebs, RE 2, kol. 2094-2095 s.v. Atilius; Lübker, Reallex., 
p. 136; Forbiger 3, p. 776. 

3) Zie Zwicker, RE 3 (2. Reihe), kol. 130-132. De naam is blijvend bij 
de Albaanse koningen, vergel. Liv. 1, 3, 7; Isid., Etym. 9, 3, 15. 

4) Zie Ernout-Meillet3, p. 1105 s.v. silva; Norden, Aeneis, Buch VI4, 
p. 317; Lübker, Reallex., p. 952 (vergel. ook Silvanus -lucus: Aen. 8, 
600-601). 

Ten slotte zij hier gewezen op enkele gevallen, waarin Isidorus van Sevilla, 
zich beroepend op Vergilius, in zijn Etymologiae ongemotiveerd bepaalde 
woordverklaringen aanwezig acht: Etym. 19,31,1 (ad Aen. 3,520) velorum 
pandimus alas, vela a volatu; 9,2, 104 Galli a candore corporis nuncupati 
sunt: yáAu enim graece lac dicitur. unde Sibylla eos sic appellat, cum ait 
de üs (Verg., Aen. 8,660) Tunc lactea colla auro innectuntur. Deze laatste, 
aan Vergilius toegeschreven, etymologische zinspeling treft men ook aan 
bij Hieronymus (in een citaat van Lactantius) ad Galat. 1, 2: Lactantii 
nostri quae in tertium ad Probrum volumine de hac gente opinatus sit, 
verba ponamus: " Galli", inquit, "antiquitus a candore corporis Galatae 
nuncupantur. Et Sibylla sic eos appellat (Aen. 8, 660) cum posset dicere 
candida. Volgens de waarschijnlijke mening van Philipp, De historisch
geographischen Quellen in den Etymologiae von Isidorus von Sevilla (Berlijn 
1925), p. 23 gaan zowel Isidorus als Lactantius hier op een Vergilius-scholion 
terug. 

Servius (ad Aen. 4, 268) vat clarus als een etymologisering van Olympus 
op: Olympus quasi 6AOAU!-,n17Ç dictus est: sive mons sit Macedoniae, qui 
dicitur diversorium deorum, sive coelum: unde addidit "claro", ut (3,693) 
Plemyrium undosum. 
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In dit hoofdstuk vallen allereerst de Trojaanse namen op, 
waarvan Romeinse geslachten hun namen hebben afgeleid. Vergilius 
vermeldt er in de Aeneis een vijftal, nl. het op Iulus teruggaande 
Iulische geslacht, de gens Atia die haar oorsprong terugvoerde op 
Atys, de gens Cluentia die Cloanthus als stamvader aanvaardde, 
de gens Memmia die haar naam met Mnestheus in verband bracht, 
en de gens Sergia die gebruik maakte van de gelijkenis met de 
naam Sergestus om zich te beroemen op een gerenommeerde af
stamming. Deze aanspraken op Trojaanse herkomst, zoals deze in 
bepaalde families leefden, zijn door Varro en Hyginus in hun werken 
De familiis Troianis verzameld. Het is zeer goed mogelijk dat 
Vergilius deze werken of een van beide gekend heeft. Ook kan 
Vergilius zeer wel onmiddellijk met dergelijke tradities, die juist 
toen volop en vogue waren, bekend geweest zijn. 

Verder vinden wij enkele zinspelingen op, of verklaringen van 
Griekse namen. Duidelijk etymologiseren vinden wij in Manto 
fatidica (Manto wordt in verband gebracht met p,arrdJul'{}at). 
Bewust worden de woorden Daphnis en laurus naast elkaar ge
plaatst. Bij Dido (indien opgevat als errans) zal wel aan een Punische 
achtergrond gedacht zijn. 

Het grootste gedeelte van de woordverklaringen, zoals ook die 
van de boven reeds genoemde gentes Troianae, is historisch getint. 
Door verschillende andere auteurs worden eveneens de verklaringen 
gememoreerd van Serranus (verband met serere), Silvius (silva), 
en het verband dat gelegd wordt tussen de namen van de Sabijnse 
stad Cures en de Romeinse Quirites, de afleiding Romanus van 
Romulus en Claudius van de Sabijnse familienaam Clausus. Niet 
zeker is een allusio (in Aen. 7, 182 ab origine) op de Aborigines. 

Een dubbele etymologiserende zinspeling, door Vergilius aan 
voorgangers ontleend, vinden wij zeer waarschijnlijk in duo fulmina 
belli, Scipiadas (nI. a",rprróç - fulmen en scipio - fulcire). 
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HOOFDSTUK V 

ETYMOLOGISERING VAN ANDERE NOMINA PROPRIA. 

1. (Aprilis) - aperire. 
Georg. 1, 217-218. 

Candidus auratis aperit cum cornibus annum 
taurus. 

Reeds J ahn 1) heeft voor deze passage naar de Varrionaanse 
afleiding van Aprilis (De ling. lat. 5,4) verwezen. Ook Forbiger 2) 
haalt de betreffende tekst van Varro aan, alsmede Ovidius, Fasti 
4, 87. Marouzeau vermeldt de betreffende passage uit de Georgica 
eveneens, met een verwijzing naar Varro (De ling. lat. 6,33): quod 
ver omnia aperit, "Ie solei! entre dans la constellation du Taureau 
Ie 17 avril. "3) Voor deze zinspeling op de etymologie van Aprilis 
is Varro waarschijnlijk Vergilius' bron geweest. 

Naast de afleiding van aperire vinden wij bij de grammatici en 
lexicografen ook die van het Griekse woord Aphrodite 4) (wier 
naam met lente en liefde in verband gebracht wordt). Zo lezen 
wij bij Isid., Etym. 5, 33, 7: Aprilis pro Venere dicitur quasi 
Aphrodis; Graece enim 'Acf>eoMT'YJ Venus dicitur; vel quia hoc 
mense omnia aperiuntur in florem, quasi Aperilis (vergel. Macrobius, 
Sat. 1,12, 8vv.).5) Eerst genoemde etymologie vindt men reeds bij 
Fulvius Nobilior (Funaioli, GRF, p. 15 fr. 1): Aprilem ab Aphrodite 
id est Venere (Censorinus, Deor. nat. 22, 9, vergel. Varro, De ling. 
lat. 6, 33). Bij Cincius (zie Funaioli, GRF, p. 374 Cincius fr. 1, De 
fastis) vinden wij de afleiding van aperire, waarvoor Funaioli ook 
nog een fragment van Varro aanhaalt (GRF, p. 355, Varro fr. 
409): eaque omnia verno id est hoc mense aperiantur, arbores 
quoque nec minus cetera; quae continet terra, aperire se in germen 
incipiant, ab his omnibus mensem Aprilem dici merito credendum 
est quasi Aperilem. Zo ook Servius (ad Georg. 1,43 putris se glaeba 
resolvit): Aprilis vero dictus est quasi terras tepore aperiens 6). 

Wij merken op dat Vergilius de etymologische zinspeling een 

1) QueUen und Muster (Rhein. Mus. 58, 1903, p. 413). 
2) 1, p. 227; Conington-Nettleship 14, p. 183: "Aperit" is illustrated by 

the etymologie of "Aprilis". 
3) Virgile linguiste, p. 263. 
4 ) Vergel. Ernout-Meillet3, p. 68 s.v. aperio; Kubitschek, RE 2, kol. 

271 s.v. Aprilis. 
S) Vergel. ook KeUer, Lat. Volksetym., p. 37; Jahn, QueUen und Muster 

(Rhein. Mus. 58, 1903, p. 412). 
6) Zie ook Plutarch., Numa 19; Romul. 21. 
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gewijzigde vorm gegeven heeft: aperire annum in plaats van aperiri 
in Horem, se aperire in germen, aperire terram. 

2. Atlas - durus. 
Aen. 4,247. 

Atlantis duri, caelum qui vertice fulcit. 

Knight vermoedt hier etymologisering: "Nearer to certainty is 
the etymological application of the adjective durus "hard", applied 
to Atlas (Aen. IV 247), the personified mountain, who, as Vergil 
in the same line says, holds up the sky. The name Atlas is the same 
as a Greek word meaning "holding", "enduring", an intensifying 
prefix (X-, a, and the verbal adjective or participle ûáç, tIas, from 
ûfjllat, tienai "endure", cognate with the Greek word for "talent", 
which was originally the weight which a man could endure to lift 
or hold up. Vergil's line expresses the meaning in the name Atlas, 
in a relative clause. It expresses it however again in the word 
durus which means sometimes "hardened", hardened either to do 
or to endure. It is scarcely deniable that durus here means "en
during", "hardened to endure" the weight of the sky, a close 
translation of the name Atlas." 1) Toch is eerder aan te nemen dat 
door het epitheton durus meer gestreefd wordt naar een typering 
van de persoon Atlas dan naar een zinspeling op de betekenis 
van zijn naam. 

3. Bumaste - tumidus. 
Georg. 2, 102. 

et tumidis bumaste racemis. 
BOVfla(n:6ç, Bumastus is een druivensoort met grote druiven: 

"quare etiam bumamma s. duracina, a voce (Jovç et flaa7:6ç, mamma, 
dicta, quia instar mammae bovinae turgescit." 2) Waarbij op te 
merken valt dat (Jov- bij dergelijke samenstellingen geleidelijk zijn 
letterlijke betekenis heeft verloren en tot een versterking geworden 
is: "groot, zeer." 3) Men mag vermoeden dat Vergilius door tumidus 
zijn bekendheid met de eigenlijke zin van bumaste suggereert. 

4. Carmentis - fatidica, canere. 
Aen. 8, 337-341. 

Vix ea dicta, dehinc progressus monstrat et aram 
et Carmentalem Romani nomine portam 

-----
' 1) Roman Vergil, p. 198-199. Geen etymologisering, maar hoogstens een 

klankspel mogen wij zien in Argus - argumentum (Aen. 7, 791 argumentum 
ingens, et custos virginis Argus). 

2) Forbiger 1, p. 306; Conington.Nettleship 14, p. 227; vergel. ook 
Forbiger 3, p. 658 (ad Culicem 407); Plin., Nat. hist. 14,1,3 Tument mam
marummodo bumasti; Varro, Dererust. 2,5; Colum. 3,2; Macrob., Sat. 2,16. 

3) Ernout.Meillet3, p. 139 s.v. bumammus, bulimus. 
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quam memorant, Nymphae priscum Carmentis honorem, 
vatis fatidicae, cecinit quae prima futuros 
Aeneadas magnos et nobile Pallanteum. 

De moeder van Euander, een voorspellende nimf, wordt door 
Livius (1, 7, 8) Carmenta genoemd met de bijvoeging fatiloqua 1). 
Gewoonlijk leiden de Romeinen de naam Carmentis (-a) af van de 
carmina waarin ze haar orakelspreuken gaf. In deze richting wijzen 
ook etymologiserende toevoegingen als fatidica en fatiloqua. Zie 
August., De civ. Dei 4, Il (Funaioli, GRF, Varro fr. 149) in deabus 
illis quae fata nascentibus canunt et vocantur Carmentes (ook 
vVaszink oordeelt hierover: "certainl y from Varro' s A ntiquitates 
divinae") 2). Verder Servius Dan. (ad Aen. 8, 336) Sed ideo Carmentis 
appellata a suis, quod divinatione fata caneret: nam antique vates 
carmentes dicebantur. 

[In het Catalepton (Il, 61-62) vindt men een passage waarbij 
een etymologisch verband tussen Camena en canere door de dichter 
gesuggereerd zou kunnen zijn: 

Si laudem aspirare, humilis si adire Camenas, 
Si patrio Graios carmine adire sales. 3) 

Verband tussen Camena en canere wordt in de oudheid wel 
gelegd, bv. Cicero, Somn. Scip. 2,3,4 Etrusci Musas - - Camenas 
quasi canenas a canendo dixerunt (vergel. Goetz, CGL 5,351, 23 
(Servius in Eccal. 3, 59) Camena: a ntu). Ongetwijfeld heeft Waszink 
gelijk, als hij zegt dat de keuze van het woord Camena door Livius 
Andronicus als vertaling van Musa beïnvloed is o.a. door het feit, 
dat het de doorsnee Romein van de derde eeuw v.C. aan carmen 
herinnerde 4) .J 

1) Vergel. Sabbadini, p. 165, die dit voorbeeld aanhaalt in de reeks van 
parallellen tussen Livius en Vergilius. 

2) Camena (Classica et Mediaevalia 17, 1956, p . 147). 
3) Misschien mag hier ook verwezen worden naar Ecl. 3, 59-61 Camenae -

carmina. 
4) Camena (Classica et Mediaevalia 17, 1956, p. 140). 
Over het algemeen aanvaardt men tegenwoordig de samenhang van 

Camena met carmen niet. Deze werd nog wel aangenomen door Wissowa 
(Roscher 1, 1, kol. 853): "bei weitem aber die meisten brachten ihn mit 
R echt mit carmen, der alten Bezeichnung für die Weissagungen, zusammen". 
Walde-Hofmann3, p. 169-170: "urspr. vl. Quellgöttin; - - jedenfalls erst 
volksetymologisch auf carmen bezogen"; Ernout-Meillet4, p. 160 : "Sans 
rapport avec carmen"; Aust (RE 3, kol. 1595) : "Wenn die Alten C. als eine 
Göttin der Weissagung betrachteten, so stützen sie sich dabei mehr auf die 
Ableitung des Namens von carmen, als auf die Thatsachen des Kultes" ; 
verdere literatuur: Waszink, Camena (Cl. et Med. 17, p. 1402). 

Een ander geval van welbewust naast elkaar plaatsen van carmen en 
Camena komt voor in een vers, waarmee Augustus zich zou hebben verzet 
tegen het verbranden van de Aeneis door Plotius en Tucca (Antholog. 
Lat. I , 2, 145, no. 672 en Baehrens PLM 4, 179, no. 183): Immo sit aeternum 
tota. reBonante Camena / carmen. 
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5. [Ciris (~etQEtV) -Iacti de nomine. 

Ciris 488. 

esset ut in terris facti de nomine Ciris. 

Ciris (KE'ietç), de naam van de dochter van Ninus en van de 
vogel waarin ze als straf werd veranderd, werd zo genoemd wegens 
het afsnijden (~eteEtv) van het hoofdhaar van haar vader 1). Het 
gegeven is Grieks en via de Alexandrijnen naar Rome gekomen. 
In Ciris 488 refereert de dichter aan de Griekse etymologie waarop 
het verhaal gebouwd is.] 

6. Delius - aperit. 

Aen. 6,12. 

Delius inspirat vates aperitque futura. 

Als men bedenkt dat Delos volgens sommigen zo genoemd is 
omdat er duidelijke (MjA.oç) orakels werden gegeven, is de veronder
stelling niet gewaagd dat er bij Delius en aperit van een onderlinge 
relatie sprake is (Vergilius zal gehoord hebben: hij die ~?]A.oi). 
Vergel. Servius (ad Aen. 3, 73) Delus ... quia diu latuit et post 
apparuit; vel, quod verius est, quia cum ubique Apollinis responsa 
obscura sint, manifesta illic dantur oracula 2). 

7. Faunus -Iatidicus. 
Aen. 7, 81-82. 

At rex sollicitus monstris, oracula Fauni, 
fatidici genitoris, adit. 

Faunus gold in de oudheid als een voorspellende godheid. Varro 
citeert als steun voor deze ook door hem aanvaarde opvatting (De 
ling. lat. 7,36) een vers van Ennius: versibus quos olim Fauni 
vatesque canebant (vergel. Hor., Carm. 3, 17, 28: Faunus als be
schermer van de dichters). Verder is Gavius Bassus, die waar
schijnlijk na 30 v.C. geschreven heeft, een voorstander van de 
afleiding van Faunus van fari blijkens Lactantius, De ira Dei 1, 22, 9 
(Funaioli, GRF, p . 491, Gavius Bassus fr. 10): Faunus - sororem 
suam Fentam Faunam eandemque coniugem consecravit, quam 
Gavius Bassus tradit Fatuam nominatam, quod mulieribus fata 
canere consuesset, ut Faunus viris. Men vergelijke ook Servius (ad 
Georg. 1, 10) in silvestribus locis solitos fari futura atque inde 

[1) Vergel. Ovid. , Metam. 8, 150 vocatur Ciris et a tonso est hoc nomen 
adepta capillo. Zie verder: RE 3 (2. Reihe) , kol. 655 s.v. Skylla; KrolI, 
RE U, kol. U5 s.v. Keiris; D'Arcy Thompson, Glossary of Greek Birds 
s.v. "eïe~.] 

2) Zie ook Hanssen (Symb. Osl., 1948, p. 122). 
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faunos dictos; Servius (ad Aen. 6, 81) ànà TijÇ tjJwvijç dictus, quorl 
voce, non signis, ostendit futura; Servius (ad Aen. 7,81) dicti - sunt 
Faunus et Fauna a vaticinando, id est fando (vergel. ook Servius, 
ad Aen. 7,47; Servius Dan., ad Ecl. 6,27); Festus, p. 325 versus 
antiquissimi, quibus Faunus fata cecinisse hominibus videtur, 
Saturnii appellabantur; Arnob. I, 36; Mart. Cap. 2, 167; Isid., 
Etym. 8, 11, 87; Corp. Gloss. Lat. 5, 199, 15 dii, alias vates a fando, 
unde et fatidici dicti eo quod futura canebant (vergel. ook Lucretius, 
De nat. rer. 4,579) 1). 

In verband met deze etymologie (faunus - fari - fatidicus) merkt 
Birt op dat ze een uitspraak veronderstelt waarbij de u (v) vrijwel 
niet gehoord werd: "fanam und fanus f. Faunam faunus cod. Bonon. 
des Lactanz I S. 89, 13 f., saec. VI-VII. Daher die Ableitung des 
fanaticus vom Faunus, die antik sein muss; sie setzt eine ähnliche 
Aussprache voraus; "Fauni a fando dicti" schol. Bern. Verg. S. 792 
Hagen; und Faunus Latini pater a quo fanatici dicti qui futura 
canunt, Corp. gl. lat. V 199, 16." 2) 

Daarnaast zocht men in de oudheid ook wel verband met favere, 
zoals door verschillende moderne etymologen aanvaard wordt: 
Servius, ad Georg. 1, 10; Servius, ad Aen. 8,314; Macrobius, Sat. 
1, 12, 22. Otto (RE 6, kol. 2057): "eine adjektivistische Ableitung 
vom Stamme fav- in favere, wie auch die Alten wussten"; Oxf. 
Class. Dict. s.v.: "from root favere, "kindly one", euphemistic." 3) 
Ook Ernout-Meillet bespreken Faunus s.v. favere, noteren daarbij 
echter: "toutefois cette étymologie est contestée." 4} 

8. Hyades - pluviae. 

Aen. I, 744 = 3, 516. 

Arcturum pluviasque Hyadas geminosque Triones. 
Pluviae is een toelichtende verklaring van het Griekse Hyades 

(Forbiger: tautologie); Vergilius brengt kennelijk de term Hyaden 
in verband met Vetv. De Hyaden gelden als het "regengesternte", 
vergel. Hellanicus fr. 56; Eratosthenes, Catasterism. 14, p. 104 R 
(on VêTWV btuJ'Yjf-laaLaç o'YjÄ.OVGlv); schol. Hom. ad 11. 18, 486; schol. 

1) Boas noteert in haar commentaar op Aen. 7,81 (Aeneas' Arrival, 
p. 184): "in connection with this epitheton fatidicus compare also his 
surnames Fatuc1us (32 Serv. Aen. VII 47) and Fatuus (33 Serv. Aen. VI 
775; VIII 314; Lact. !nst. I 22,9; Iustin. XLIII 1,8)". 

2) Beiträge zur lat. Grammatik. Sprach man avrum oder aurum? (Rhein. 
Mus., N.F. 52 B Ergänzungsheft, 1897, p. 90). 

3) Oxf. Class. Dict., p. 358. Vergel. ook Lübker, Reallex., p. 365 s.v. 
4) Ernout-Meillet3, p. 393. Vergel. verder E. Smits, Faunus (Diss. 

Utrecht; Leiden 1946) p. I; Walde-Hofmann3, p. 468 s.v. Faunus: "Etym. 
unsicher"; F. Altheim, Römische Geschichte 2 (Frankfurt am Main 1953) 
p. 37; Roscher I, 2, kol. 1454-1460. 
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Arati v. 172, p. 370 M; Cicero, De nat. deor. 2, 43, 111; Tiro bij 
Gellius, Noct. Att. 13,9,4; Plin., Nat. hist. 2, 110 1). 

Epitheta als het Vergilaanse pluvius vinden wij voor de Hyaden 
bij verschillende schrijvers: "N eque mirum est suculis saepius a 
poetis epitheta tribui madida. Enotavi haec: inserena nim bis 
(Hyas) Stat. Silv. 1 6,21; pluviae (Hyades) Verg. Aen. 1 744, III 
516, Sen. Med. 311-312 nondum pluvias / Hyadas poterant vitare 
rates; tristes Hor. Carm. 1 3,14; udae Rut. Nam. 1 633 (PLM V 
p. 27)".2) Vergelijk ook Ovid., Fasti 5, 166 Navita quas Hyadas 
Graius ab imbre vocat. 

Enkele minder belangrijke handschriften geven in plaats van 
"pluvias" "Pleiadas" of "Pliadas" 3) , misschien naar Georg. 1, 138 
Pleiadas Hyadas, dat zelf weer een ontlening is aan Hom. , 11. 18, 
486 [[);YJláöaç {)O' 'YáÖaç (zo ook Ovid., Metam. 13,293 Pleiadasque 
Hyadasque). Opmerkelijk is de fijnzinnige manier waarop Vergilius 
- tegelijkertijd etymologiserend - het aan Pleiadas "anklingende" 
pluvias heeft gekozen 4). 

Naast de afleiding van VelV vinden wij sporadisch bij de Romeinen 
nog een tweede etymologie, waarbij verband gezocht werd met het 
Griekse 1)S, dat tot uiting komt in de Latijnse vorm Suculae. 
Vergel. Cicero, De nat. deor. 2,43, 111 nostri imperite suculas, 
quasi a subus essent, non ab imbribus nominatae; Plin., Nat. hist. 
2, 1l0; 18,247; Gellius, Noct. Att. 13,9 (=Tullius Tiro in zijn 
Pandecten) Adeo, inquit, veteres Romani literas Graecas nesci
verunt, et rudes Graecae linguae fuerunt, ut stellas quae in capite 
Tauri sunt, propterea suculas appellarint, quod eas Graeci váöeç 
vocant, tamquam id verbum Latinum Graeci verbi interpretamen
tum sit, quia Graece 1)eç, sues Latine dicuntur. Sed váöeç, inquit, 
olm eind 'nvv vwv, ita ut nostri opici putaverunt, sed ab eo quod 
est VelV appcllantur. Nam et quum oriuntur et quum occidunt 
tempestates pluvias largosque imbres cient, pluere autem et Graeca 
lingua Ve LP dicitur 5) . 

1) Gundel, RE 8, kol. 2616 s.v. Hyaden; Weiszäcker, bij Roscher 1,2, 
kol. 2752-2758. 

2) Gundel, De stellarum appellatione et religione Romanorum (Religions
gesch. Versuche und Vorarbeiten 3,2) p . 198. 

3) Vergel. Conington-N ettleship 24, p. 83. 
4) E en aantal voorbeelden van "bilingual puns" vermeldt E. McCartney 

(Class. Philol. 22, 1927, p. 188): prasinus Porphyrion (Martialis 13, 78); 
securae pocuIa Lethes (Ovid., Ex Ponto 2,4,23); Lalage (ÀaÀeïv, ÀaÀayeïv) 
dulce loquens (Hor., Carm. I, 22, 23-24); Volumnius eutrapelus (Cic., Ad 
fam. 7, 32). Vergel. Gosling (Class. Rev. 47, 1933, p. 220): Hor., Carm. 
3, 12, 4-7 L iparaei nitor Hebri simul unctos Tiberinis umeros lavit in undis. 

5) Vergel. Forbiger 2 ad loc.; Ernout-Meillet3, p. 1169; Gräfenhan 2, 
p. 32848 ; Keiler, p. 45. De afleiding van vetv heeft ook op de verklaring van 
Suculae invloed uitgeoefend, zodat men zelfs succus (vocht) als grondelement 
heeft opgevat: Nigid. Figul. bij Servius (ad Aen. 1, 744); Isid., Etym. 3, 70, 12, 
zie Gundel, RE 8, kol. 2616 s.v. Hyaden. 
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9. Hylax - latrare. 

Ecl. 8, 107. 

et Hylax (Hylas: lanell) m limine latrat. 

In de literatuur treffen wij behalve Hylax ook Hylactor als 
hondenaam aan: Ovid., Metam. 3,224; Hyginus, Fab. 181. 

10. Iuturna - succurrere (iuvare). 

Aen. 12, 813-814. 

luturnam misero, fateor (luno spreekt), succurrere fratri 
suasi et pro vita maiora audere probavi. 

VergeI. Aen. 12, 872 quid nunc te tua Turne potest germana 
iuvare? Het is zeer onzeker of hier van een zinspeling op de naam 
luturna gesproken kan worden. Varro (De ling. lat. 5,71,2) zegt: 
Lympha luturna quod iuvaret, itaque multi aegroti propter id 
nomen hanc aquam petere solent (vergeI. ook Servius, ad Aen. 
12, 139 quae laborantes iuvare consuevit). Ze zou haar naam dus 
hebben als genezende, helpende godin. Of Vergilius op grond van 
de naam van luturna aan haar gedacht heeft als helpster van 
Turnus, blijft slechts een vermoeden 1). 

11. Laurentes -laurus. 

Aen. 7,59-63. 

Laurus erat tecti medio in penetralibus altis, 
sacra comam multosque metu servata per annos, 
quam pater inventam, primas cum conderet arces, 
ipse ferebatur Phoebo sacrasse Latinus 
Laurentisque ab ea nomen posuisse colonis. 

De hele passage is uitgebreid door Boas in haar commentaar 
besproken 2). Ze wijst er op dat G. Pascal - echter op zwakke 
gronden - Laurentes als een Etrurische naam beschouwt, en dat 
Pais een reeks misschien verwante toponiemen aanhaalt, die nu 
nog in Italië gevonden worden, nI. beginnend met Aus- en Laus
(bv. Ausa, Auser, Osa, Asenta, Ausente, Ausentiello, Lausento). 
Behalve de genoemde geleerden staat ook Carcopino huiverig tegen
over een etymologische verbinding van Laurentum en laurus, al 

1) Vergel. verder Collart, Varron LL 5, p . 118; Walde·Hofmann3, p. 
734-735; Ernout, Eléments étrusques, p. 96; Ernout·MeiIlet 3, p . 590 s .v . 
Iuturna : "sans doute d'origine étrusque comme semble l'indiquer sa finale"; 
F. Altheim, Griechische Götter im alten Rom (Religionsgesch. Versuche 
und Vorarbeiten 22, 1, 1930, p. 4 vv.); Wissowa, bij Roscher 2, 1, Kol. 762-764 

2) Aeneas' Arrival, p. 96 vvo 
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schijnt het hem op zich zelf wel aanlokkelijk toe de Laurentes te 
stellen naast de Latini, Albani en Pomptini. Het woord laurus 
heeft geen bekende etymologie. Meillet denkt aan ontlening uit 
een mediterrane taal zowel voor het Latijnse laurus als voor het 
Griekse báclw'f} (Pamph. )'ácf>v'fJ) 1). 

12. Lethaeum (lumen - securi latices (oblivia). 

Aen. 6,714-715. 

Lethaei ad fluminis undam 
securos latices et longa oblivia potant. 

Zo spreekt Ovidius, Ex Ponto 2, 4, 23 van securae pocula Lethes 
en Plato, De rep. 10,621 A van 'Afti).'fJç no-caftóç 2). 

13. Libra - pares tacere (= librare) Mras . 

Georg. 1,208. 

Libra die somnique pares ubi fecerat horas. 
Met deze woorden wordt de periode na het aequinoctium van 

de herfst aangeduid, op een wijze dat er een zinspeling op het in 
evenwicht brengen (librare) van de tijdsduur van dag en nacht 
in schuilt (het sterrenbeeld zal echter oorspronkelijk Libra genoemd 
zijn naar zijn vorm). 

Een aantal navolgingen van Vergilius zijn: Lucan., De bello 
civ. 4,58-59 iterum aequatis ad iustae ponderis Librae / temporibus 
vicere dies; ibid. 8, 467 Tempus erat, quo Libra pares examinat 
horas; Auson., De ratione Librae v. 31; vergel. ook Columella 
10,42 Cum paribus Titan orbem libraverit horis 3) . 

14. Mella - amellus. 

Georg. 4, 271-272; 277-278. 

Est etiam flos in pratis, cui nomen amello 
fecere agricolae. 
Asper in ore sap or ; tonsis in vallibus ilIum 
pastores et curva legunt prope flumina Mellae 
(Amelle.e M2; schol. Bern.) 

Servius spreekt van direct verband tussen de rivier- en bloemen
naam (ad Georg. 4, 278: Mella fluvius Galliae est, iuxta quem haec 

1) Vergel. Ernout, Eléments dialectaux, p . 194. Zie verder Kretschmer 
(Glotta 14, p. 105); B . Tilly, Vergil's Latium (1947) p . 83 vv. ; Nissen 2, 
p. 572; Philipp, RE s.v . Lavinium. 

2) Vergel. Norden, Aeneis, Buch VJ4, p . 307; Stoll bij R09cher 2,2, kol. 
1957. Te noteren is dat latex = latebra voorkomt bij Commodianus (Apol. 
174: latices animae). 

3) Vergel. Forbiger 1, p. 224. 
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herba plurima nascitur: unde et amella dicitur), terwijl Marouzeau 
dit veel voorzichtiger formuleert: "Il n'est pas sûr que, quand il 
explique Ie nom de l'ameZZus (Georg. IV 271), il ne songe pas à un 
rapprochement avec Ie nom de la rivière MeZZa." 1) Het is zeer 
goed mogelijk dat Servius gelijk heeft. De overeenkomstige plaats 
van beide woorden in het vers maakt het nog waarschijnlijker dat 
Vergilius ze met elkaar in verband wilde brengen. 

Voor een beschrijving raadplege men Sargeaunt: "Here we have 
Virgil describing solely from his own observation a plant of his 
own district with what we may presurne to be a Gallic name. 
It does not extend into southern Italy, and it is clear that Columella 
never saw it, and mistook Virgil's description of it. There seems 
to be no certain mention of it in any other ancient author. The 
plant is the Aster Amellus of Linnaeus, one of the many species 
to which our gardeners have given the name of Michaelmas daisies. 
- - The Mella is a tributary of the Po, which rises in the mountains 
above Brescia, and Virgil here refers to its upper course, for the 
plant does not descend into the plains. It grows on the side of 
the valleys, and is conspicuous in August and September." 2) 

15. Penus - penates. 

Aen. 1, 703-704. 

Quinquaginta intus famulae, quibus ordine longo 
cura penum struere et flammis adolere penates. 

Wij nemen aan dat penus en penates hier bewust naast elkaar 
gebruikt zijn. Zo oordelen ook Conington-Nettleship: ",Penatis' 
seems to be etymologically connected with ,penus' , and therefore 
the two are appropriately joined." 3) In de oudheid leidde men 
penates niet zozeer van penus als wel van penetralis, penitus af 4). 
Cicero zegt (De nat. deor. 2, 27, 68) penates sive a penu sive ab 
eo quod penitus insident. Voor de samenhang met penetralis 
beroept men zich meermalen op Varro. Aldus Arnobius Maior 3, 40 
Varro qui sunt introrsus atque in inti mis penetralibus caeli deos 

1) Virgile linguiste, p. 263. Elders (Quelques aspects, p. 76) noteert 
Marouzeau slechts, dat Vergilius, getuige het woord amellum dat tot de 
taal van de boeren behoort (fecere agricolae), belangstelling toont voor 
bijzondere woorden uit dialecten. 

2) The Trees, Shrubs and Plants of Vergil (Oxford 1920) p. 14-16. 
3) 24, p. 79. 
4) Conington-Nettleship (32, p. 7) h ebben met elkaar vergeleken Aen. 

7, 59 (lau rus erat tecti medio in penetralibus altis) en Aen . 2, 514 (aedibus 
in mediis... iuxtaque veterrima laurus,jincumbens arae, atque umbra 
amplexa penates): "Compared with II 514, it illustrates the connection 
between the "penetralia" and the "Penates"." 
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esse censet quos loquimur [Penates], nec eorum numerum nec 
nomina sciri (Funaioli, GRF, p. 344, Varro fr. 374); Servius Dan. 
ad Aen. 3, 12 [Varrone auctore] quos Romani penitus in cultu 
habent. quos nisi sacerdoti videre fas nulli sit, qui ideo penates 
appellantur, quod in penetralibus aedium coli soleant; nam et 
ipsum penetral penus dicitur, ut hodie quoque penus Vestae claudi 
vel aperiri dicitur; Macr., Sat. 3, 4,8; Festus 231, 1 L Penetralia 
sunt penatium deorum sacraria; Isidorus, Etymol. 8, 99 Et penates 
dicti, quod essent in penetralibus, id est in secretis. Vergel. Cicero, 
De nat. deor. 2,68 ex quo etiam penetrales a poetis vocantur 
(penetrales di: Sen., Phoen. 340; Oed. 265; Tac., Ann. 2, 10; Firm. 
Mat. , De errore prof. rel. 14, 1) 1). 

16. Phlegethon - flammis torrentibus. 

Aen. 6, 550-551. 

quae rapidus flammis ambit torrentibus amnis, 
Tartareus Phlegethon. 

De volledige naam van deze rIVIer uit de onderwereld is Py
riphlegethon (vergel. bv. Hom., Od. 10,513; Plato, Phaedo 113 B). 
Evenals in Lethaeus amnis - securus latex mag men in Phlegethon 
- flammis torren ti bus niet alleen een beschrijving maar ook een 
zinspeling op de Griekse naam zien. Reeds de Grieken leidden 
algemeen de naam af wui .oV cpUyew of nog meer speciaal van 
het verbranden van de lijken 2). 

17. Portunus - portus. 

Aen. 5,241-243. 

Et pater ipse manu magna Portunus euntem 
impulit: illa noto citius volucrique sagitta 
ad terram fugit et portu se condidit alto. 

De samenhang Portunus - portus was voor iedere Romein dui
delijk en vanzelfsprekend. Vergel. Varro, De ling. lat. 6, 19 Portu
nalia dicta a Portuno cui aedes in portu Tiberino facta et feriae 
institutae; Funaioli, GRF, p. 345 (Varro fr. 376=schol. Veron., 

1) Voor de moderne etymologie: Wissowa, bij Roscher 3,2 kol. 1879-1880; 
W einstock, RE 18 s.v. Penates (Di), in het bijzonder kol. 417-425 (Etymo
logie und Sprachgebrauch) . 

2) Zie Höfer, bij Roscher 3, 2, kol. 2377-2378 s .v . Phlegethon. 
Minder waarschijnlijk is etymologisering in Harpyiae - diripiunt (Aen. 3, 

226-227 Harpyiae, et magnis quatiunt clangoribus alas/ diripiuntque dapes) 
en evenmin zal er etymologisering voorkomen in Aen. 11, 649 (Unum 
exserta latus pugnae, van de Amazone Camilla; Amazone wordt wel ge
etymologiseerd als à-lJaCóç); zie Conington-Nettleship ad Aen. 1, 492. 
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ad Aen. 5,241); Cic., De nat. deor. 2,66; Ovid., Fasti 6, 547; Paul. 
(Festus), p. 56,5 M; ibid., 243, 1 M; Servius, ad Aen. 5,241; id., 
ad Georg. 1,437 1). 

18. Salii - exsultantes. 

Aen. 8,663. 

Hic exsultantis Salios nudosque Lupercos. 

De verbinding van het woord Salii met saltare (op grond van 
hun wapen- of processiedans), hier door Vergilius uitdrukkelijk 
gesuggereerd, werd door de Romeinen vrij algemeen aanvaard. 
Aldus bv. ook Varro, De ling. lat. 5, 81, 1: Salii ab salitando, quod 
facere in Comitio in sacris quotannis et solent et debent. 

Daarnaast heeft men in de oudheid ook aan verband met de 
naam van de Arcadiër Salius gedacht, die de danskunst in Rome 
zou hebben ingevoerd (genoemd Aen. 5,298; 5,321). Ook deze 
verklaring geeft Varro blijkens Isid., Etym. 18, 50: Saltatores autem 
nominatos Varro dicit ab Arcade Salio, quem Aeneas in Italiam 
secum adduxit, quique primo docuit Romanos adolescentes nobiles 
saltare. Vergel. ook Festus, p. 438, 27 L: Salios a saliendo et 
saltando dictos esse quamvis dubitarÏ non debeat, tamen Polemon 
ait Arcada quendam fuisse, nomine Salium, quem Aeneas a Mantinea 
in Italiam deduxerit, qui iuvenes Italicos è"ónÄw" saltationem 
docuerit 2). 

19. Styx - tristisque palus inamabilis undae. 

Aen. 6,438-439 (vergel. Georg. 4,479-480). 

Fa,;; obstat, tristisque palus inamabilis undae 
alligat et novies Styx interfusa coercet. 

Vergel. Servius, ad Aen. 6, 134 Styx maerorem significat, unde 
ànà TOV O"TvyB(!OV, id est a tristitia, Styx dictus est. Zo ook Isid., 
Etym. 14,9, 6 Styx ànà ToV O"TvyB(!ÓÇ, id est tristitia dicta, eo 
quod tristes faciat vel tristitiam gignat 3). 

1) Ernout-Meillet4, p. 292 s.v. portus; Lübker, Reallex., p . 846; Papen
hoff, RE 20, kol. 401; WisBowa, bij ROBcher 3,2, kol. 2786. 

2) Vergel. verder bv. Ovid., Fasti 3,373 vv.; ibid., 2,267 vv.; Livius 1,20; 
Dion. Halic. 2, 70-71; Plutarch., Numa 13,4-5 (v. Balire) ; Porph., in Hor. 
Carm. 1,36, 11-12; Servius, ad Aen. 2,325; ad 8,285; ad 8,665. Zie ook 
Rappaport, RE 1 (2. Reihe), kol. 1874 s.v.: "Wertlos sind die Versuche, 
den Namen auf griechischen Ursprung zurückzuführen; Ernout-Meillet3, 

p. 1041 s.v. Salii; Lübker, Reallex., p. 905; Oxf. Class. Dict., p . 789; Collart, 
Varron LL 5, p. 197-198; Forbiger 3, p. 205 (bij Conington-Nettleship 
vinden wij geen opmerkingen over deze etymologiBrende verbinding); 
Wiegand, p. 55-56. 

3) Vergel. C. Brakman (Museum, 1916, p. 331). Ook moderne geleerden 
zien een dergelijke samenhang, vergel. Bölte, RE 4 (2. Reihe), kol. 458-465. 
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Een overeenkomstige zinspeling op de naam van een andere 
rivier in de onderwereld, nl. de Acheron, vinden wij bij Theocritus 
17, 47 'A xiewv nOAva'tovoç waar Acheron het woord axoç sugge
reert 1). 

20. Tisiphone - ultrix. 

Aen. 6, 570-571. 

Continuo sontis ultrix accincta flagello 
Tisiphone quatit insultans. 

Norden, die opmerkt: "Derartige spielerische Selbstinterpretation 
liebt Vergil" 2), haalt in zijn commentaar op deze plaats Servius, 
ad Aen. 4, 609 aan, die Dirae ultrices toelicht: "ultrix" hoc est 
Tisiphone, nam graece 'ttatç ultio dicitur. 

Uit verschillende van de bovengenoemde woordverklaringen 
spreekt de oudheidkundige belangstelling van Vergilius. Meer
malen constateren wij duidelijke overeenkomsten met Varro, die 
zich ook gaarne op het gebied van de Romeinse religie en historie 
bewoog. Evenals Varro ziet Vergilius in Carmentis een voorspellende 
(fatidica, canere) nimf. Ook wat betreft de afleiding van het woord 
Faunus van fari (fatidicus) deelt Vergilius de opinie van Varro. 
In exsultantes Salii suggereert Vergilius een gangbare verklaring 
die ook door Varro als een van de mogelijkheden wordt aanvaard 
(Salii a salitando). V\Tanneer er van een zinspeling op de etymologie 
sprake is bij Iuturna (succurrere, iuvare) kan ook hier op overeen
komst met Varro gewezen worden. Waarschijnlijk is Varro Ver
gilius' bron geweest voor de zinspeling op de etymologie van Aprilis 
door middel van aperire. Als het juist is dat Vergilius welbewust 
de \yoorden penus en penates in een versregel naast elkaar geplaatst 
heeft , wijkt hij hier af van Varro die penates met penetralia in 
relatie brengt (misschien is deze laatste verbinding toch ook bij 
Vergilius aanwezig). 

Bij verschillende Griekse eigennamen vinden wij een etymologi
sering of zinspeling op de eigenlijke betekenis. Te vermelden zijn: 
Bumaste - tumidus, Hyades - pluviae, Hylax - latrare, Lethaeum 
flumen - securus latex, Phlegethon - flammis torrentibus, Styx
tristis, inamabilis, Tisiphone - ultrix, [uit de Appendix: Ciris
facti de no mine (xeteetv)]. 

1) McCartney, p . 187. Over de v .l. innabilis: Forbiger 2, p. 708; Conington
Nettleship 24, p. 482. 

2) Aeneis, Buch VI4, p . 280. Vergel. ook Pape-Benseler, Griech. Eigen
namen (19113), p . 1535 s.v. TuJttp6vTJ; Höfer, bij Roscher 5, kol. 207-210; 
Bechtel-Fick, Die griech. Personennamen, p. 262. 
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Met het woord amellus noemt Vergilius een door de landelijke 
bevolking aan een plant gegeven naam, waarin hij waarschijnlijk 
verband ziet met de naam van de rivier Mella. Tenslotte vinden 
wij in de combinatie Libra - pares facere horas een zinspeling op 
de afleiding van Libra: librare. 
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HOOFDSTUK VI 

ETYMOLOGISERING VAN (ZINSPELING OP, TOELICHTENDE VERTALING 

VAN) GRIEKSE OF ANDERE VREEMDTALIGE WOORDEN. 

In de voorafgaande hoofdstukken zijn reeds talrijke allusies op 
de betekenis van vreemdtalige, voornamelijk Griekse, woorden ter 
sprake gekomen. Deze zinspelingen en verklaringen beperken zich 
niet tot de eigennamen. Hier volgen de gevallen die niet onder 
de nomina propria te rangschikken zijn. 

1. Accipiter (Uea~) - sacer ales ([eeóç). 
Aen. ll, 721. 

quam facile accipiter saxo sacer ales ab alto 
consequitur pennis sublimen in nube columbam. 

Bij deze passage noteert Servius: "graecum nomen expressit, 
nam Uea~ dicitur" 1). Het betreft hier waarschijnlijk niet een vondst 
van Vergilius, maar een term voor de valk, die misschien al eerder 
gangbaar was. In ieder geval is deze aanduiding, gebaseerd op 
[eeóç dat men in Uea~ hoorde, in de volkstaal terecht gekomen: 
spätlateinisch wurde es übersetzt mit sacer: mittellateinisch sacer, 
italienisch sagro, französisch und spanish sacre, mittelhochdeutsch 
sackers, der Sackerfalk, mittelgriechisch aá"ee" 2). 

1) Vergel. Rank, p . 95. Anders Forbiger 3, p. 505 sacer ales, tamquam 
avis auguralis. Conington-Nettleship 32, p. 374 : " "Sacer ales" is explained 
by Od. 15, 525 xl(}xoç, 'Anó.tl.wvoç Taxvç ayyEÀ.oç, referring to its ungenial 
character. Serv. thinks, not improbably, that Virgo may have thought of 
the etymology of the Greek Z(}a~. Pimpontius apo Taubm. endeavours to 
improve on this, saying that Z(}a~ is from ZEU{Jat éäov, and that Virgo alludes 
to the d erivation in "facile consequitur" ." De laatste opvatting lijkt zeer 
onwaarschijnlijk (vergel. Boisacq, 1916, p. 367: verwant met ZEU{}at, IE(}óç, 
snel, beweeglijk). 

2) Lat. Volksetymologie, p. 213; vergel. id., p. 50 en p . 186. Het woord 
accipiter, waarschijnlijk een verbastering van wxvnh:'YJç (vergel. Hes., Opera 
et dies 212 wxvnh:'YJç ie'YJ~), werd volksetymologisch dikwijls verbonden met 
accipere (grijpen): "de grijper, vanger" (zelfs vindt men op grond hiervan 
de vervorming acceptor) . Vergel. bv. Isid., Etym. 12, 7, 55 Hic ab accipiendo, 
id est a capiendo, nomen sumpsit. Est enim avis rapiendis aliis avibus avida, 
ideoque vocatur accipiter, hoc est raptor. E en woordspeling met capere -
decipere vindt m en bij Martialis 14, 216 idem (sc. accipiter) d ecipit et 
captas non sibi maeret aves. Vergel. verder Walde -Hofmann3, p . 6; Ernout
Meillet 3, p. 8; H . Dressel, Accipiter Jagdfalke (Arch. f . Lat. Lexicogr., 
1887, p. 324). 

Mogelijk is er van enig bewust verband sprake in Aen . ll, 612-613 (Acon
t eus, acer, hastis): continuo adversis Tyrrhenus et acer Aconteusj conixi 
incurrunt hastis (" top"woord m et er omheen personantie). Onwaarschijnlijk 
is een zinspeling adamas - solidus in Aen. 6, 552; solidoque adamante 
columnae. 
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2. Adyta - penetralia. 
Aen. 2,297. 

aeternumque adytis effert penetralibus ignem. 

Wij zien hoe adytum en het gesubstantiveerde penetral(e) vrijwel 
synoniem zijn. Ex adyto tamquam cordis (Lucr. 1,737) vindt zijn 
tegenhanger in bv. penetral animi tui (Symmachus, Ep. 2,34). 

3. Aether - ardens. 
Aen. 6, 128-13l. 

sed revocare gradum superasque evadere ad auras, 
hoc opus, hic labor est. pauci quos aequus amavit 
Iuppiter aut ardens evexit ad aethera virtus, 
dis geniti, potuere. 

In ardens vinden wij een reflex van de in de oudheid meest gang
bare (en ook door de moderne etymologen aanvaarde 1)) etymologie 
van het woord aether, nl. samenhang met a't{}etY. Zie bv. Plato, 
Cratyl. 410 B; Philo, Conf. ling. 156; Servius Dan., ad Aen. 1,394 
aether altior est aere, vicinus caelo, Md T015 a't{}etY, id est ardere; 
Isid., Etym. 13, 5, I Aether locus est in quo sidera sunt, et significat 
eum ignem qui a toto mundo in altum separatus est 2). 

Een andere etymologie geeft Aristoteles, Etym. Magn., p. 33,3: 
v. àei {}eiY, vergel. ook Aristot., De caelo A 3 270 B 24 (etymologie 
van Anaxagoras), en Simplicius ad loc. ll9, 2=46 A 73. 

4. Asylum - praeda. 
Aen. 2, 761-763. 

Et iam portici bus vacuis Iunonis asylo 
custodes lecti Phoenix et dirus Ulixes 
praedam adservabant. 

"there is probably a play up on the etymology of asylum" , 
oordeelt Hanssen (asylum hangt samen met aviluy = praedari). 
Inderdaad lijkt het contrast tussen asylum en praeda door Vergilius 
welbewust aangebracht. 

5. (Comoedia) - pagos et compita circum. 
Georg. 2, 382-384. 

praemiaque ingeniis pagos et compita circum 
Thesidae posuere, atque inter pocuIa laeti 
mollibus in pratis unctos saluere per utres. 

----
1) Vergel. Ernout-Meillet3, p. 23; Boisacq, 1916, p. 23. 
2) Zie ook Aen. 6, 640 largior hic campos aether et lumine vestit / purpureo; 

Aen. 7,281 semine ab aetherio spirantis naribus ignem. 
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Deze passage verwijst naar de afleiding van de term comoedia 
van XWf.l'YJ. Deze vinden wij eveneens (naast andere) by Varro 
(Funaioli, GRF, p. 320-321 = Varro fr . 305, bij Diom., p. 488,3 
vv.): comoedia dicta ànà l'W'JI xWf.lW'JI, xWf.lat enim appellantur pagi 
id est conventicula rusticorum; itaque iuventus Attica, ut ait 
Varro, circum vi cos ire solita fuerat et quaestus sui causa hoc 
genus carminis pronuntiabat; aut certe a ludis vicinalibus; nam 
postea quam ex agris Athenas commigratum est et hi ludi instituti 
sunt, sicut Romae compitalicii, ad canendum prodibant et ab 
XWf.ln xai rfJbfi comoedia dicta est; vel quod in ea viculorum id est 
humilium domuum fortunae comprehendebantur, non ut in tra
goedia publicarum regiarumque; vel ànà l'OV XWf.lov, id est a comi
satione, quia olim in eius modi fabulis amantium iuvenum xWf.lOt 
canebantur. In De lingua lat. geeft Varro de afleiding van XWf.l'YJ
pagus niet (7, 89): co mi ter hilare ac lubenter, cuius origo Graeca 
xWf.loç, inde comisatio latine dicta et in Graecia, ut quidam scribunt, 
'X,wf.lcpbta. Zie ook I sid., Etym. 8, 7, 6. 

De Romeinse auteurs gaan op Griekse verklaringen terug. Ver
gelijk Aristoteles, Poët. 3; Kaibel, CGF, p. 6 vvo 1I, 12,62,67,72; 
Christ-Schmidt, Griechische Literaturgeschichte 16, p. 398. 

6. (LIla) - per (btá). 
Georg. 4, 220. 

Deum namque ire per omnia. 

In het Grieks is zeer gangbaar, in het bijzonder sedert de Stoï
cijnen, de etymologisering van Zevç, Lltóç door middel van btá. 
Men vindt ze reeds in het prooemium van Hesiodus' Opera et dies, 
dan bij Aeschyl., Agam. 1484 en Plato, Cratylus 396 b. Verder o.a. 
in de bekende Zeushymne van Cleanthes 1). 

7. Hippomanes - vero nomine. 
Georg. 3, 280. 

vero quod nomine dicunt. 

Marouzeau noteert hierbij: "Il évoque Ie sens étymologique 2)." 

8. (Labyrinthus) -labor domus. 
Aen . 6,27. 

hic lab or ille domus et inextricabilis error. 

De etymologische zinspeling op labyrinthus is blijkbaar aan 

1) Vergel. Norden, Aen . VI4, p . 172 ; id., Agnostos Theos p . 22; p. 164, 4; 
Rank, p . 43-44. 

2) Quelques aspects, p. 74. 
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Forbiger en Conington-Nettleship ontgaan. Norden signaleert ze 
wel: "Labor domus. Die Wahl der nicht ganz gewöhnlichen Aus
drucksweise erklärt sich vielleicht aus spielerischer Anlehnung an 
das etymologisch im Alterturn viel erörterte labyrinthu: (mittel
alterliche Schreibung eben deswegen laborintus: Th. Birt, Rh. 
Museum LIl Suppl. 139." 1) Vergelijk ook Goetz CGL 5,542,37. 

Tegenwoordig verklaart men labyrinthus vrij algemeen met: 
"huis van de labrys, paleis van de dubbele bijl." Daartegenover 
spreken sommigen van een niet te bewijzen en zeer problematische 
hypothese 2). 

9. (Planeta) - errare. 

Georg. 1, 337. 

quos ignis caelo Cyllenius erret in orbis. 

Mercurius wordt door errare als planeet aangeduid. Vergel. 
Servius ad loc.: bene erret; nam planetae vocantur ànà -rijç nÀáV1Jç, 

id est ab errore: nam interdum in austrum, interdum in septentrio
nem, plerumque contra mundum, nonnunquam cum mundo feruntur 
(nam - feruntur ook bij Isid., Etym. 3, 70, 20). Cicero is het met 
de aanduiding errare niet eens (De nat. deor. 2, 19): Maxime vero 
sunt admirabiles motus earum quinque stellarurn, quae falso 
vocantur errantes. Nihil enim errat, quod in aeternitate conservat 
progressus et regressus reliquosque motus constantes et ratos. 

[10. Platanus - patens. 

Culex 123-124. 

Nam primum prona surgebant valle patentes 
aëriae platani, inter quas impia lotos. 

Platanus is een ontlening aan het Griekse nÀá-ra'JIoç 3), dat men 
wel met nÀu-rvç in verband gebracht heeft. Deze afleiding is ook de 
Romeinen niet onbekend. Zo waarschijnlijk Cicero, De orat. I, 7, 28: 
platanus, quae ad opacandum locum patulis est diffusa ramis. 
Duidelijk vinden wij deze afleiding bij Isid., Etym. 18,7,37 
Platanus a latitudine foliorum dicta, vel quod ipsa arbor patuIa 
sit et ampla; nam nÀu-rvç Graeci latum vocant. Expressit huius 

1) Aeneis, Buch VI4, p . 129. 
2) Vergel. Humborg, RE 11, kol. 314-315; Lübker, Reallex., p. 574; 

Oxf. Class. Dict., p . 476-477; Eilmann, Labyrinthos (Diss. Halle 1931); 
Rouse (Journ. HelI. Stud. 21, p. 268 vv.); vergel. ook Hanssen (Symb. 
Osl., 1948, p . 122). 

3) Zie Ernout-Meillet3, p . 908 s.v. platanus. 
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arboris Scriptura et nomen et formam dicens (Eccl. 24, 19): "Quasi 
platanus dilatatus sum in plateis."] 1) 

Il. (Psychopompos) - animas mittit. 

Aen. 4, 242-243. 

turn virgam capit: hac anirnas ille ecovat Orco 
pallentis, alias sub Tartara tristia mittit. 

De uitdrukking anirnas mittere is kennelijk een vertaling van 
het Griekse 'IJ1Vxonop,nóç 2). 

12. Scopulus - prospectus. 

Aen. I, 180-181. 

Aeneas scopulum interea conscendit et omnem 
prospectum late pelago petit. 

Elders gebruikt Vergilius voor een dergelijke rots de term specula 
(Aen. 3, 239). Waarschijnlijk was hij zich bij scopulus wel het 
verband met Gy.onelv, ay.onL'Yj bewust 3). Vergel. Servius, ad Aen. 
I, 45 (= Isid., Etym. 16, 3, 2): scopulus a saxo eminenti, quasi a 
speculando dictus; sive a tegimento navium. 

13. (Tragoedia) - caper. 

Georg. 2, 378-381. 

quantum illi (sc. viti) nocuere greges durique venenum 
dentis et ad morsum signata in stirpe cicatrix. 
non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris. 
caeditur et veteres ineunt proscaenia ludi. 

Voor de Griekse afleidingen van tragoedia vergelijke men Christ
Schmidt 16, p. 259-261. Het door Vergilius gereleveerde gegeven, 

1) Een drietal zeer dubieuze gevallen worde hier nog geregistreerd 
(barathrum - abruptum; dorsum (ara) - värrov; scaena - umbra). Aen. 3, 421 
atque imo barathri ter gurgite J sorbet in abruptum fluctus; Aen. I, I09-110 
saxa vocant Itali mediis quae in fluctibus arasJ, dorsum immane mari summo: 
zie Funaioli, GRF (Sinnius Capito fr. 5) p. 460: graece arae ipsae ï:n:nov vwra 
dicuntur, ut Sinnius Capito tradidit, secundum Homerum; bij Aen. I, 164-
165 (tum silvis sooena coruscis J desuper horrentique atrum nemus umbra) 
noteert Servius: scaenae inumbratio, et dicta scaena Ma Tijç G"uiç, apud 
antiquos enim theatralis scaena parietem non habuit, sed de frondibus 
umbracula quaerebant (vergel. Goetz, CGL 5,390,4, Glossarium ampl. 
primum : scena sceadu (=schaduw); Boisacq, 1916, p. 874-875). 

2) Marouzeau, Quelques aspects, p. 74. 
3) Ernout-Meillet3, p. 1066 s.v. scopulus; Boisacq, 1916, p . 878. 
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dat op de Dionysiën een bok werd geofferd omdat hij knaagt aan 
de wijnstokken, vinden wij bij Varro (Funaioli, GRF, p. 320= 
Varro fr. 304, bij Diom. , p. 487, 11 vv.): tragoedia, ut quidam, a 
TQáyep et 4>bfj dicta est, quoniam olim auctoribus tragicis T(!áyoç 

id est hircus praemium cantus proponebatur, qui Liberalibus die 
festo Libero patri ob hoc ipsum immolabatur, quia, ut Varro ait, 
depascunt vitem (zie ook bv. Horatius, Ars poetica 220).1) 

14. Trapetum - terere. 

Georg. 2, 519. 

Venit hierns: teritur Sicyonia bacca trapetis. 

Het is niet zeker of hier sprake is van naast elkaar plaatsen 
wegens etymologische samenhang. Wel vinden wij ook bij Varro 
de afleiding a terendo (De lingua lat. 5, 138, 2): Trapetes molae 
oleariae; vocant trapetes a terendo, nisi graecum est 2). 

15. Tropaeum - pulsus. 

Aen. 11, 790-791. 

Non exuvias pulsaeve tropaeum 
virginis aut spolia ulla peto. 

Men mag aannemen dat pulsae bewust onmiddellijk naast 
tropaeum geplaatst is. De samenhang van tropaeum met T(!énEt'll 

wordt in de oudheid dikwijls naar voren gebracht. Vergel. A. J. 
Jansen in Het antieke Tropaion: "Deze afleiding wordt reeds door 
verscheidene schrijvers gesuggereerd lang voordat grammatici haar 
uitdrukkelijk bevestigen. Sommige auteurs gebruiken het woord 
namelijk in opvallend verband met T(!On~ (Thouk. II 22, 2; 92, 5; 
VII 54; Cass. Dio XLII 40, 5), terwijl andere het aanwenden in 
verband met T(!ém:w (Thouk. IV 101,4; Plout., Perikies 163 D. 
Vgl. Verg., Aen. XI 790)." 3) 

In Aen. 11 , 790 dient men pulsae juist op grond van het etymo
logisch verband te verstaan als "verslagen, verdreven", niet als 

1) In deze passage w~rdt verder gedacht aan mogelijke samenhang met 
T(?V~ en T(?Vy1)TOÇ. Andere plaatsen bij Funaioli 1.1. 

2) Vergel. verder Varro, De re rust. 1,55,5; Colurn. 12,50,6; Plin., 
Nat. hist. 15, 6, 60. Zie ook Hörle, RE 6 (2. Reihe), kol. 2188 (geen samen
hang met terere, behoort bij T(?cmtiV, calcare). 

3) Verhandelingen van de koninklijke Vlaamse academie van weten
schappen, letteren en schone kunsten voor België, Klasse der letteren, 
Verhandelingen no. 27 (Brussel 1957), p. 6. Over de vrij zeldzame verbinding 
met de genitivus: ibid., p. 17. 
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"gewond".l) Behalve genoemde passages zie men een gegeven uit 
Varro (Funaioli, GRF, p. 224 = Non. p. 55,8, Varro fr. 98): tropaei 
significantiam propriam Varro Bimarco ostendit: ideo fuga hostium 
graece vocatur Teon~. hinc spolia capta fixa in stipitihus vocantur 
tropaea. Verder Servius, ad Aen. 10,775 tropaeum dictum est 
&nd TijÇ Teonijç, id est ah hostium conversione; Isid., Etym. 17,2,3 
&nd TOV TeinBa{}at, id est a conversione hostis et fuga. 

1) Vergel. Conington-Nettleship 32, p. 380: "lt is difficult to say whether 
"pulsae" here and "pulsa" v. 793 mean beaten off or wounded. The fust 
would on the whole be the more natural meaning here, as answering to the 
etymological sense of the "tropaeum" (comp. "pulsi Turni gloria" 10, 143), 
and being undoubtedly the more usual meaning of the word." 

233 



HOOFDSTUK VII 

ETYMOLOGISCH VERWANTE OF ALS VERWANT BESCHOUWDE 

WOORDEN, VOORKOMEND IN ELKAARS NABIJHEID. 

Het is niet steeds zeker uit te maken in hoeverre Vergilius bewust 
woorden in elkaars nabijheid gebruikt die met elkaar verwant zijn. 
Een duidelijk geval is bv. Aen. 6, 160 Multa inter sese vario sermone 
serebant, te meer daar soortgelijke verbindingen bij andere schrijvers 
in dezelfde richting wijzen en ook de opmerking bij Varro (De 
lingua lat. 6, 64 sermo est a serie; sermo enim non potest in uno 
homine esse solo, sed ubi oratio cum altero coniuncta) vormt een 
aanwijzing dat Vergilius zich het etymologisch verband bewust zal 
zijn geweest. Wanneer wij bij Vergilius lezen (Aen. 6,550) quae 
rapidus flammis ambit torrentibus amnis kunnen wij vermoeden 
dat Vergilius bekend geweest is met de Varroniaanse afleiding (De 
lingua lat. 5,28, 1) ab ambitu amnis. Andere gevallen zijn minder 
duidelijk bv. de passages waarin cornu naast cervus gebruikt wordt 
(bv. Ec!' 7, 30 cornua cervi; Aen. 7, 483 cervos erat forma praestanti 
et cornibus ingens; Aen. 10,725 aut surgentem in cornua cervum). 
De zeer dubieuze gevallen blijven hier buiten beschouwing. 

Er worden drie groepen gemaakt: met elkaar verwante verba; 
verbum en nomen zijn verwant; met elkaar verwante nomina 
(substantiva, adjectiva). 

A. MET ELKAAR VERWANTE VERBA. 

Het behoeft geen verwondering te wekken dat, de betreffende 
groep slechts weinig omvangrijk is : de woordafleiding concentreerde 
zich voornamelijk op de nomina. 

1. Fari - fateri. 

Aen. 3, 608-609. 

Qui sit fari, quo sanguine cretus, 
hortamur, quae deinde agitet fortuna fateri. 

Het is niet duidelijk of Vergilius fari en fatel'i hier naast elkaar 
gebruikt omdat hij zich de etymologische verwantschap bewust is. 
Wij vinden ze in ieder geval wel in De lingua lat. van Varro (6, 55) : 
ab eodem verbo fari ... , fassi ac confessi, quia fati id quod ab 
[h ]is quaesitum. 
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2. Intendere - tenere. 

Aen. 2,1. 

Intentique ora tenebant. 

3. M eminisse - memorare. 

Aen. 7,645 (= Aen. 9,529). 

Et meministis enim divae et memorare potestis. 

Men weet dat de Grieken het woord Muze dikwijls met f-ltl':ViJG"êLV 
in verband brengen. Dat Vergilius meminisse en memorare naast 
Musa gebruikt (vergel. ook Ecl. 7, 19 alternos Musae meminisse 
volebant; Aen. 1,8 Musa mihi causas memora) kan wat de vorm 
betreft op Griekse voorbeelden teruggaan (vergel. bv. Ilias 2,485-
486 en 492), maar het is niet uitgesloten dat deze etymologie aan 
Vergilius bekend was. Conington-Nettleship merken dan ook bij 
de boven aangehaalde passage op: "Verg. has chosen two verbs 
which suggest the connexion of memory with the Muses." 1) 

4. M overe - mutare. 

Aen. 10,626-627. 

sin . . . totumque moveri 
mutarive putas bellum, spes pascis inanes. 

Terecht merken Ernout-Meillet op: "les sujets parlants ont 
souvent associé muto à moveo." Voorbeelden van dergelijke ver
bindingen zijn: Plautus, Amphitr. 247 neque commovent - neque 
se - mutat; Cic., De nat. deor. 3, 92 moveri mutarique; Cic., 
Acad. pro 1I9; Cic., De divin. 2,94 motus mutatioque; Augustin., 
De civ. Dei 1I,4 mutabilitas et mobilitas. Verder zien wij in de 
handschriften meermalen een verwisseling tussen mutare en motare, 
bv. in Aen. 3,581 mutet latus, waar verschillende codices motat 
lezen (waaraan ook Servius de voorkeur geeft) en in Ecl. 5,5 
Zephyris motantibus umbras, waar enkele manuscripten mutantibus 
hebben 2). 

1) 32, p. 64. Zie Rank, Etymologiseering, p. 50-51. Dee verbindingen en 
combinaties van woorden waaraan deze zelfde wortel men- ten grondslag 
ligt treft men herhaaldelijk aan: Aen. 4, 335-336; mentio memoriaque Liv., 
38, 50, 4; ibid., 2, 6, 17; verder enkele voorbeelden bij Landgraf, p. 60: 
memoriter meminisse Plaut., Capt. 247; id., Poen. 31, 159; Mran. Com. 
365 R; memore meminisse Pompon. Com. 109 R; memoriter memorare 
Plaut., Amph. 1, 1, 261; memor memini Plaut., Pseudo 940. 

2) "les sujets parlants ont souvent associé muto à moveo": Ernout
Meillet3, p. 755-756. 
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B. VERBUM EN NOMEN ZIJN VERWANT. 

Hier worden niet onmiddellijk doorzichtige vormen behandeld, 
die onder de figura etymologica vallen (verbindingen als voce 
vocare) of van een verbum afgeleide nomina van het allereen
voudigste type (bv. Aen. 8,239 impulit - impulsu; Aen. 9,31-32 
flumine-refluit; Aen. 9,106 adnuit-nutu).l) 

1. A mnis - ambire. 

Aen. 6,550. 

quae rapidus flammis ambit torrentibus amms. 

De keuze van het woord amnis naast ambire is niet toevallig. 
Terecht spreekt Norden van een "etymologische Verbindung," 2) 
waarvoor in het bijzonder pleit dat Varro een overeenkomstige 
afleiding geeft (De lingua lat. 5, 28, 1 amnis id flumen quod circuit 
aliquod: nam ab ambitu amnis) . Vergelijk verder: Festus, p. 15,24 
Linds.; ibid. p. 16, 5; Goetz, CGL 4, 308, 43; 5, 439 34 (ab ambitu 
dictus). Een andere afleiding bij Isid., Etym. 13,21,36: ex ipsa 
amoenitate 3). 

2. Armentum - armare 6). 

Aen. 3,540. 

bello armantur equi, bellum haec armenta minantur. 

Men kan zich afvragen of Vergilius hier bewust verband legt 
tussen armentum en armare. Varro brengt armentum met arare 
in verband, maar er werd in de oudheid wel aan verwantschap 
tussen armentum en arma gedacht. Vergel. Festus, p. 4, 5-7 Linds. 
Armentum id genus pecoris appellatur, quod est idoneum ad opus 
armorum; Isid., Etym. 12, 1, 8 Item quoque armenta, vel quod 
sint apta armis, id est bello; vel quod his in armis utimur. Alii 
armenta tantum boves intellegunt, ab arando, quasi aramenta. In 
Aen. 3, 540 worden paarden met armenta aangeduid; men zal bij 
runderen aan arare kunnen denken, bij paarden zal men eerder 
een relatie met arma veronderstellen. Het parallellisme in Aen. 

I} Verder bv. eertamine deeernere, lwnine lustrare, faeiem refieere, 
anxius - angere. 

2} Aeneis, Bueh VI4, p. 272. 
3} Cordier, L'allitération, p. 233; Walde-Hofmann3, p. 40 s.v. amnis: 

uit *ab-nis (apah, skr., water), niet verwant osk. amnud (eireuitu); Ernout
Meillet3, p. 51 s.v. amnis. 

4) Zie sub C armentum - aratrum en arma - aratrum. 
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3, 540 zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat Vergilius hier bewust 
etymologisch verband suggereert 1). 

3. Arx - arcere. 

Aen. 1, 298-300. 

ut terrae utque novae pateant Karthaginis arces 
hospitio Teucris, ne fati nescia Dido 
finibus arceret. 

Varro (De lingua lat. 5, 151) leidt arx van arcere af: Arx ab ar
cendo, quod is locus munitissimus Urbis, a quo facillime possit hostis 
prohiberi. Marouzeau acht bewust naast elkaar plaatsen van beide 
woorden in deze Vergiliaanse passus mogelijk: "ll est possible que, 
lorsque Virgile rapproche arces de arceret (Aen. I 298), il songe a 
l'étymologie proposée par Varron." 2) 

4. A uris - haurire. 

Aen. 4,359. 

vocemque his auribus hausi. 

Bij Isid., Etym. 11, 1,46 lezen wij: Aurium inditum nomen a 
vocibus auriendis, unde et Vergilius: Vocemque his auribus ausit. 
Varro leidt in De lingua lat. 6,83 auris van avere af. Het oordeel 
van W. Krause over de verbinding auribus haurire lijkt dan ook 
ietwat hypothetisch: "Vielleicht ebenfalls Varro entnommen und 
nur durch Verg. Aen. IV 359 zusätzlich bezeugt." 3) Dat Vergilius 
beide woorden als verwant gezien heeft mogen wij echter niet à 
priori uitsluiten. 

5. Fata - fari. 

Aen. 1, 261-262. 

fabor (sc. Iuppiter) enim, quando haec te cura remordet, 
longius et volvens fatorum arcana movebo. 

Het verband tussen fata en fari werd in de oudheid algemeen 
1) De moderne etymologie ziet in armentum, armus en arma hetzelfde 

wortelelement, vergel. Ernout-Meillet3, p. 83 s.v. arma en armentum; 
Walde-Hofmann3, p. 67-68 (wortel *ar-, (samen)voegen). 

2) Quelques aspects, p. 75; vergel. Servius, ad Aen. 1,20 arces autem 
ab eo quod est arceo dictae, quia inde hostes arcentur, id est prohibentur; 
Isid., Etym. 15, 2, 32; Goetz, CGL 5, 441, 33 dicta quo altitudine sua 
hostis prohibeat (Excerpta ex glossis AA); 4,473,24 ab arcendis hostibus 
dicta (Glossae affatim); Hanssen (Symb. Osl., 1948, p. 122). Zie ook Walde
Hofmann3 s.v. arceo. 

3) Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur 
(Wenen 1958), p. 246. 
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erkend. Reeds bij de oude Romeinse dichters vinden wij fata 
fari (Ennius, Ann. 19 V.; Caecilius 265 R.). Zo noteert Varro (De 
lingua lat. 6, 52): ab hoc (sc. fando) tempora quod turn pueris 
constituerunt Parcae fando, dictum fatum et res fatales. Vergel. 
Isid., Etym. 8, 11, 90 Fatum autem dicunt esse, quidquid dii 
fantur, quidquid Iuppiter fatur. A fan do igitur fatum dicunt, id 
est a loquendo 1). 

[6. Flamma - flagrare. 

Culex 314. 

Classibus ambustis flamma flagrante. 

Er schijnt hier wel een etymologiserende verbinding bedoeld te 
zijn (v.I.: flamma lacrimante). Flarnma wordt door Varro niet 
geëtymologiseerd; Isid., Etym. 19,6,6 brengt flamma met flatus 
in verband.] 

7. Fortuna (fors, lorte) -Ierre. 

Aen. 11,345. 

quid fortuna ferat populi. 

Uit talrijke verbindingen die wij in de Latijnse literatuur aan
treffen blijkt dat verwantschap tussen fortuna, fors en ferre in de oud
heid dikwijls verondersteld werd: "Un rapport - réel ou imaginaire 
- avec lero était senti, et a donné lieu à de nombreuses figures étymo
logiques, cf. Enn., Ann. 197 Quid - ferat fors virtute experiamur; 
Cic., Att. 7, 14,3 ut fors tulisset." 2) Ook bij Lucretius vinden wij 
dergelijke verbindingen (De rerum nat. 3, 44 fert forte; 3, 983 ferat 
fors; 6,745 si forte ita fert natura locorum). 3) Varro heeft fortuna 
met fortuito in verband gebracht (Augustin., De civ. Dei 4, 18= 
Funaioli, GRF, p. 243, Varro fr. 160a). 

Bij Vergilius vinden wij behalve de hierboven geciteerde tekst: 
Aen. 2,94 fors si qua tulisset; Aen. 11,552 telum inmane manu 
valida quod forte ferebat (af te wijzen v.l. gerebat); 4) Aen. 10, 111-
112 laborem / fortunamque ferent; Aen. 10, 548 fortasse ferebat; 
Aen. 5, 356 ni me - fortuna inimica tulisset; Aen. 5,710 superanda 
omnis fortuna ferendo est. Sabbadini, die de overeenkomstige 

1) Vergel. Landgraf, p. 18; Ernout-Meillet3, p. 391; Walde-Hofmann3, 
p. 463. Zie ook sub C fama - fata. 

2) Ernout-Meillet3, p. 442 s.v. fors; Walde-Hofmanns, p. 534 s.v. fors. 
3) Zie de commentaar van Ernout-Robin 2, p. 11, ad Lucr. 3,44. 
4) Vergel. Kvieala, p. 405. 
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passages in de eerste boeken van Livius' Ab urbe condita en in de 
Aeneis heeft bestudeerd, citeert uit Livius (1,7,6): si forte eo 
vestigia ferrent 1). 

8. Fretum - lervere. 

Georg. 1,327. 

fervetque fretis spirantibus aequor. 

Waarschijnlijk heeft Vergilius hier een overeenkomstige zins
wending bij Lucretius tot voorbeeld gestrekt (De rerum nat. 6, 427: 
freta circum / fervescunt) . Te noteren valt dat Varro verwantschap 
tussen beide woorden aanneemt (De lingua lat. 7, 22): dictum ab 
similitudine ferv«:mtis aquae, quod in fretum s( a)epe concurrat 
( a)estus atque effervescat. Men vindt deze etymologie verder bv. 
bij Isidorus van Sevilla en in een Servius-scholion (ad Aen. 1, 557), 
waarbij Philipp 2) terecht concludeert dat beide teksten op een
zelfde bron (V arro) teruggaan. De betreffende passages luiden: 
Isid., Etym. 13, 18,2 fretum autem appellaturn quod ibi semper 
mare ferveat - - - nam freta dicta, Varro ait, quasi fervida id est 
ferventia et motum fervoris habentia; Serv., ad Aen. 1, 607 nam 
proprie fretum est mare naturaliter mobile, ab undarum fervore 
nominatum; Serv. Dan., ad Aen. 1,557 sane quidam a fervore 
dici (sc. freturn) putant. 

9. Fulvus - lulgere. 

Aen. 12, 275-276. 

egregium forma iuvenem et fulgentibus armis 
transadigit costas fulvaque effundit arena. 

Het is allerminst zeker of Vergilius in deze passage fulgere en 
fulvus bewust vanwege een etymologische relatie in elkaars nabij
heid heeft geplaatst. Wèl heeft A. Burger naar voren gebracht 
("de manière séduisante": Ernout-Meillet).3) dat de samenhang 
tussen beide woorden in de oudheid inderdaad werd gevoeld. Hij 
waagt zelfs het vermoeden dat de verbinding fulva aquila (bv. 

1) Sabbadini, p. 167. De moderne etymologie aanvaardt het verband 
tussen fortuna en ferre niet voetstoots. Ernout-Meillet zeggen dat men 
weliswaar bij het woord fortuna dikwijls aan verband met ferre denkt, 
maar "on n'ose affirmer aucune étymologie" (p. 443). 

2) H. Philipp, Die historisch-geographischen QueUen in den Etymologiae 
des Isidorus van Sevilla (Berlijn 1912), p. 38. Verschillende moderne filologen 
sluiten zich bij de oude traditie aan (vergel. Walde-Hofmann s.v.); volgens 
Ernout-Meillet3, p . 450 bestaat er geen overtuigende etymologie. Zie verder 
CoUart, Varron, Gramm. lat., p. 82; Conington-Nettleship 14 , p. 197. 

3) Ernout-Meillet3, p. 462 s.v. fulvus; Walde-Hofmann8, p. 561 s.v. fulvus. 
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Aen. Il, 751; reeds in een citaat bij Cic., De leg. I, I, 2) en fulvus 
ales (Aen. 12, 247) gekozen kunnen zijn "pour suggérer un rapproche
ment avec fulmen", een uiterst onzekere veronderstelling 1). 

10. Globus - glomerare. 

Aen. 9, 33-36. 

Hic subitam nigro glomerari pulvere nubem 
prospiciunt Teucri ac tenebras insurgere campis. 
Primus ab adversa conclamat mole Caicus: 
Quis globus 0 cives caligine volvitur atra. 

" ,Globus' is explained by ,glomerari'." 2) Vergel. Goetz, CGL 
5,547,2 (Excerpta ex codice Vaticano 147, I): Glomeravit insini 
vel globi rotundam efficit. Zie ook Ovid., Metam. 1,35 3). 

11. Inleriae -Ierre. 

Aen. 9,215. 

absenti ferat inferias. 

Vergel. inferias mittere (Georg. 4,545; 4,553). Het verband 
tussen inferiae en (in)ferre was in de oudheid we] bekend: inferiae, 
sacrificia, quae Dis Manibus inferebant (Paulus-Festus 99, 26); 
arferia aqua, quae inferis libabatur, dicta a ferendo (ibid. 10, 23). 
Ongetwijfeld heeft men bij inferiae echter aan inleri gedacht. Dit 
schemert ook door in de verklaring sacrificia inferorum, die men in 
de glossenverzamelingen vindt 4). 

12. Pax - pacisci. 

Aen. 4,99. 

quin potius pacem aeternam pactosque hymenaeos 
exercemus? 5) 

Verschillende getuigenissen maken ons duidelijk dat men in de 

1) A. Burger, Deux adjectifs latins en -vos (REL 8, 1930, p. 127). 
2) Conington-Nettleship 32, p. 156. 
3) De moderne etymologie stelt vast: "glomerare dénominatif de globus": 

Ernout-Meillet3, p . 493; Walde-Hofmann3, p. 608. 
4) [Zeer twijfelachtig is een zinspeling in Ciris 78-86-87 (78 et cupidos 

quaestu passim spoliaret amantes; 86 meretrix; en een mogelijke zinspeling 
hierop in 87 : infamen tali merito rumore fuisse); meretrix hangt samen met 
merere (oorspronkelijk algemeen: "zij die een loon verdient"), vergel. Ernout
Meillet3, p . 710 s .v. mereo; Isid., Etym. 10,182 meretrix dicta est eo quod 
pretium libidinis mereatur.] 

5) Vergel. ook in tegenstelling: Aen. 10,79-80 gremiis abducere pactas,/ 
pacem orare manu. Het is verder allerminst zeker of Vergilius de relatie 
vermoed heeft, die er bestaat tussen pangere en pax: bis senos pepigere dies 
et pace sequestra (Aen. 11, 133). 
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oudheid een samenhang tussen pax, pactio, pactum en pacisci zag. 
Funaioli, GRF, p. 461 (=Festus, p. 260,13 L): pacem a pactione 
condicionum putat dictam Sinnius Capito, quae utrique inter se 
populo sit observanda; Isid., Etym. 18, 1, 11 pacis vocabulum 
videtur a pacto sumptum; Digesta 2, 14, 1 pactum autem a pactione 
dicitur; inde etiam pacis nomen appellaturn est; Festus, p. 231, 11; 
Isid., Verb. diff., p. 276 K. Cicero gebruikt pax en pactio naast 
elkaar (Philipp. 12, 14) 1) en Livius bezigt meermalen de verbinding 
pacem pacisci (Ab urbe cond. 29, 12, 1; 31,29, 13; 40,25,3).2) 

13. Penna - petere. 

Aen. 11, 272. 

Et socii amissi petierun t aethera pennis. 

Vergel. Norden, Aeneis, Buch VI (ad 6,15); Ernout-Meillet3, 

p. 878 s.v. penna. 

14. Secundus - (sequi). 

Aen. 8,90. 

iter - - celerant rumore secundo. 

Marouzeau heeft er op gewezen dat Vergilius een zekere voorkeur 
aan de dag legt voor het gebruiken van woorden in hun etymologische 
grondbetekenis. Over de betreffende passage zegt hij: "l'usage 
curieux que fait Virgile de l'ad]ectif secundus semble bien répondre 
à un souci étymologique: alors que dans deux passages d'Ennius 
dont il s'inspire sans doute (Ann. 254 et 255: legio redit - rumore 
secundo, et: populi rumore secundo), Ie mot peut avoir son sens 
usuel de "favorable", il semble que dans Aen. VIII, 90 iter ... 
celerant rumore secundo, il faille remonter au sens de sequi: Ie 
bruissement qui accompagne Ie bateau ; cf. de même X 266 clamore 
secundo et V 328 fremitu secundo, qui doit se comprendre par 
rapprochement avec IX 54 clamorem excipiunt socii fremituque 
sequuntur." 3) 

15. Semustus - bustum. 

Aen. ll, 100-201. 

semustaque servant I busta. 

Men vergelijke Paulus (Festus) p. 29,7 proprie dicitur locus in 

1) Holst, p . 78. 
2) Landgraf, p . 18. 
3) Quelques aspects, p . 75. 
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quo mor tu us est combustus et sepultus diciturque bustum quasi 
bene ustum; ubi vero combustus quis tantummodo, alibi vero et 
sepultus, is locus ab urendo ustrina vocatur, sed modo busta 
sepulcra appellamus; Isid., Etym. 20, 10,9 bustum vero iam ex
ustum vocatur; verder Serv. , ad Aen. 11, 185; Goetz, CGL 4, 212, 
44; 5,173,15; 5,563, 50; 5,272,30; 4,595,18 1). 

16. Sermo - serere. 

Aen. 6,160. 

Multa inter sese vario sermone serebant 2). 

Norden vermoedt voor de etymologiserende verbinding sermone 
serebant bij Vergilius Enniaanse oorsprong 3). Overeenkomstige 
verbindingen vinden wij bij andere schrijvers: Plaut., Curc. 193 
sermones serere 4); Plaut., Curc. 290 conserere sermones; Caec. 152 
Ribb.; Livius, Ab urbe cond. 7,39,6 haec occultis sermonibus 
serunt (elders serere colloquia) 5). Varro (De lingua lat. 6,64) 
brengt sermo met series in verband: sermo est a serie; sermo enim 
non potest in uno homine esse solo, sed ubi oratio cum altero 
coniuncta (waarbij Ernout-Meillet opmerken: toutefois cette 
seconde partie de l'explication est contestable, sermo désignant 
plûtot étymologiquement "l'enfilade des mots" 6). Vergel. verder 
Serv., ad Aen. 4,277 sermo est consertio orationis et confabulatio 
duorum vel plurium; Isid., Etym. 6,8, 3 sermo autem dictus quia 
inter utrumque seritur. Unde in Vergilio (volgt Aen. 6, 160) 7). 

1) Vergel. Ernout-Meillet3, p . 1154 . 
. 2) Anders bij Statius, Achill. 2, 35 campumque patentem - - alterno 

serrnone serunt (hier serere = zaaien) . Over de lezing ferebant in Aen. 
6, 160, die enkele mBS. bieden, zie Conington-Nettleship 24, p. 445. 

a) Aeneis VI4, p. 182 en 373. 
4) Vergel. Landgraf, p. 18. 
6) Vergel. Sabbadini, p. 171. 
e) p . 1090. 
7) Niet geheel duidelijk is of Vergilius zich van de verwantschap van 

de woorden socius en sequi bewust is geweest. Wel merken wij op dat beide 
termen regelmatig in elkaars nabijheid voorkomen: Aen. 2, 387-388 ,0 socü 
quae prima' inquit ,fortuna salutis / monstrat iter, quaque ostendit se dextra, 
sequamur'; Aen. 6, 169-170 Dardanio Aeneae sese fortissimus heros (sc. 
Misenus) / addiderat socium, non inferiora secutus; Aen. 9, 54 Clamorem 
excipiunt socii, fremituque secuntur; Aen. 10, 258 principio socüs edicit, 
signa sequantur; Aen. 10,738 conclamant socii laetum paeana secuti; Aen. 
10,799 socü magno clamore secuntur (Vergel. ook Livius 29,27, 1-3 (gebed 
van Scipio) - sociis, - quique meam sectam imperium auspicium sequun
tur). Ernout-Meillet3 (p. 1114) beantwoorden de vraag negatief : "Les Latins 
n'ont jamais songé à établir une parenté entre sequor (115) et socius. Socius 
n'est pas "celui qui suit", mais "celui qui va avec", cf. Cic. Font. 17,39 
vitae socia virtus, mortis comes gloria." 
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17. Vortex - vorare. 
Aen. I, 117. 

rapidus vorat aequore vortex. 

Marouzeau acht het mogelijk, dat Vergilius bij vortex aan ety
mologisch verband met vorare gedacht heeft 1). Dit lijkt echter 
toch minder waarschijnlijk. 

C. MET ELKAAR VERWANTE NOMINA (SUBSTANTIVA, ADJECTIVA). 

1. Acer - acies. 
Aen. 10, 308-309. 

sed rapit acer / totam aciem in Teucros. 

Aen. 12,661-662. 

Messapus et acer Atinas / sustentant acies. 

Soortgelijke combinaties, waaruit duidelijk blijkt dat men zich 
van de samenhang tussen de woorden bewust is, vindt men meer
malen: acds acies (Ennius, trag. 325); acrior acies (Sen., Quaestiones 
nat. 7, ll); acris acrimonia (Naev. trag. 40); aceturn acre (Hor., 
Sat. 2, 3, 116) 2). 

2. Annuus - sollemnis. 
Aen. 5,53. 

Annua vota tarnen sollemnisque ordine pompas 
exsequerer (vergel. Aen. 8,102; 8,173 en 8,185). 

In de oudheid beschouwde men sollemnis als een samenstelling 
met annus, zoals perennis : Serv. auct., ad Aen. 8, 173 anniversaria 
sacrificia, id est sollemnia; id., ad Aen. 3, 301 sollemnes - legitimas, 
anniversarias; Festus, p. 304, 36 sollemne quod omnibus annis 
sacrari debet; Paulus (Festus), p. 466, 26-27 sollemnia sacra di
cuntur quae certis temporibus annisque fieri solent ; Isid., Etym. 
6,18,1 (gemutileerd); Goetz, CGL 4,287,14 sacrificia annua et 
festa solita. 

3. Aquilo - clarus. 
Georg. 1,460. 

et claro silvas cernas aquilone moveri. 

Volgens Knight zou clarus met aquilo een oxymoron vormen, 
waaruit dus zou blijken, dat Vergilius op de hoogte is van het 

1) Virgile linguïste, p. 261-262. 
2) Vergel. Landgraf, p. 48. Verder Walde-Hofmann3, p. 7-8. 
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verband tussen aquilo en aquilus (donker): "Hence claro neatly 
contradicts the etymological meaning of aquilone, "the black 
wind", derived from aquilus." 1) In een aanvulling op Knight's 
beschouwing is Rose geneigd deze gedachte over te nemen, maar 
hij voegt er de opmerking aan toe, dat daar eveneens sprake is 
van de weergave (op Vergilius' sobere wijze) van het Homerische 
epitheton aW(!'fJyevh:'fJç, dat Vergilius dus blijkbaar opvat als 
"begetter of c1ear sky" 2). Knight merkt verder nog op: "It is 
possible that Vergil (Aen. V 2) gives another sign that he knew it 
(sc. the etymology of aquilo), in writing of waves atros aquilone. 
Here he exactly describes an effect of wind upon waves still to be 
se en near Italy; but it is characteristic of him to combine perfectly 
a literary reminiscence with a memory of a direct impression." 3) 
De visie van Knight op Georg. 1,460 blijft echter hypothetisch. 

In de oudheid werd aquilo onmiddellijk in verband gebracht met 
aquila (dat met aquilus "donker" samenhangt), bv. Festus (Paulus) 
p. 20, 14 aquilo ventus a vehementissimo volatu 4). In deze samen
hang zij nog opgemerkt, dat in Aen. 1,391 vvo bij de verklaring 
van een voorteken de aquilones corresponderen met de aquila 
(Iovis ales). 

4. Ardea - altus. 
Georg. 1, 364. 

atque altam supra volat ardea nubem. 

Men heeft in de oudheid in ardea wel een afleiding van het woord 
arduus gezien. Vergel. Isid., Etym. 12,7,21; Funaioli, GRF, p. 
534 (=Hyginus fr. 15, bij Servius, ad Aen. 7,412): - sciendum 
tamen ardeam avem "al" àVTtt/>(!aat'JJ dictam, quod brevitate pen
narum altius non volat. Zie ook hoofdst. 111 s.v. Ardea. 

5. Arma - aratrum. 
Georg. 1, 160-162. 

Dicendum est, quae sint duris agrestibus arma, 
quis sine nec potuere seri nec surgere messes: 
vomis et inflexi primum grave robur aratri. 

-----
1) (Classical Rev. 48, 1934, p. 124). 
2) Ibid., p . 170. 
3) Vergel. ook Gellius, Noctes Att. 2,30; Hanssen (Symb. Osl. , 1948, 

p. 121) : "lt may be uncertain if Virgil associated Aquilo with aquilus and 
xar' àntrpeaCJI1l used the expression claro - Aquilone, Georg. I 460, as suggested 
by Mr. Jackson Knight, Roman Vergil, p. 200; we may compare with the 
pun of Lucretius on H eraclitus who was "illustrious for his dark speech", 
clarus ob obscuram linguam, 1,639." Vergel. ook R. McKenzie, Aquilo, the 
black wind (Class. Quaterly, 22, 1928, p. 27); W. M. Lindsay, Aquilo, the 
black wind (Class. Rev. 42, 1928, p. 20). 

4) Zie Nissen, 1, p. 384; Ernout-MeilIet3, p. 74 s.v. aquila. 
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Naar aanleiding van deze passage noteert Marouzeau: ,,- - semble 
bien supposer un rapprochement entre arma et arare, comme 
Varron (LL V 96) en établit entre arare et armentum." 1) Deze 
combinatie is echter zeker niet waarschijnlijker dan die van 
armentum - aratrum (Aen. 7,538-539), welk geval Marouzeau niet 
heeft geregistreerd. 

6. Armentum - aratrum. 

Aen. 7, 538-539. 

Quinque greges illi balantum, quina redibant 
armenta et terram centum vertebat aratris. 

Vergel. ook Georg. 2,513-515. De etymologie waardoor arare 
met armentum in verband gebracht wordt vinden wij reeds bij 
Varro (De lingua lat. 5,96,3): Armenta quod boves ideo maxime 
parabant, ut inde eligerent ad arandum; inde arimenta dicta, 
postea I tertia littera extrita; Isid., Etym. 12, 1, 8 (naast de com
binatie met armare) Alii armenta tantum boves intellegunt, ab 
arando, quasi aramenta 2). 

7. Auster - umidus. 

Georg. 1, 462. 

quid cogitet umidus auster. 

De zuidenwind (auster) wordt in de literatuur gewoonlijk als 
regenbrengend beschreven, evenals de Griekse 1IÓ-rOÇ, vergel. bv. 
Verg., Georg. 3,429; Aen. 6, 355-356; Hor., Od. 1,7,15; Ovid., 
Metam. 1,264 madidis notus evolat alis; id., Amor. 1,4,12; id., 
Heroid. 2, 12; 3, 58. Plinius Maior, Nat. hist. 2, 127 onderscheidt 
evenwel een auster siccus van een auster umidus 3). 

Evenals in aquilo - clarus (vergel. sub 3) vermoedt Knight in 
Georg. 1, 462 een bewuste etymologiseren de contrastwerking: 
,,- in which umidus contradicts the etymological meaning of auster, 
if it is to be derived from the root AY (skt ush), as Vergil, - undeni
ably, I think - supposed." 4) Dat VergiIius een dergelijke etymo-

I} Virgile linguiste, p. 262. Nog minder waarschijnlijk is een zinspeling 
op samenhang tussen armus en arIna: (Aen. ll, 644): tantus in anna patet. 
latos huic hasta per armos / acta tremit. 

2} Vergel. Collart, Varron LL 5, p. 205 en 292; Ernout-Meillet3, p. 83; 
Walde-Hofmann3, p. 68: "Nicht als "Ptiugtier" aus *aramentum zu arare." 

3} Nissen 1, p. 386-387; Ernout-Meillet3, p. 108; Walde-Hofmann3, p. 
87: "auster nicht zu avoç "trocken"." 

4) (Class. Rev. 48, 1934, p. 124). 
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logische relatie zou hebben gezien lijkt echter in hoge mate on
waarschijnlijk (wij zouden dan met een oxymoron te doen hebben 
als in Hor., Sat. 2, 3, 142 pauper Opimius) 1). 

8. Balteus - bulla. 

Aen. 12, 941-942. 

infelix umero cum apparuit alto 
balteus et notis fulserunt cingula bullis. 

In deze passage worden wij onwillekeurig herinnerd aan Varro's 
verklaring (De ling. lat. 5, 116, 3) : Balteum quod cingulum e corio 
habebant bullatum, ut bulteum dictum. Vergel. Varro apo Char., 
p. 97, 13 ed. Barwick; Servius, ad Aen. 5,313 (Elders echter heeft 
Varro baltea een Etrurisch woord genoemd: GLK 1,77,5 Sed 
Varro in Scauro baltea dixit et Tuscum vocabulum esse 2) . 

. 9. Caelum - caeruleus. 

Aen. 3, 193-194. 

caelum undique, et undique pontus, 
tum mihi caeruleus supra caput adstitit imber. 

Aen. 5, 9-10. 

maria undique et undique caelum: 
olli caeruleus supra caput adstitit imber. 

Aen. 8,64. 

caeruleus Thybris, caelo gratissimus amnis. 

De samenhang van caeruleus met caelum (de r is door dissimilatie 
ontstaan) 3) was men zich ook in de oudheid bewust, zoals blijkt 
uit het naast elkaar plaatsen van beide termen bij verschillende 
schrijvers. Vergel. Ennius, Ann. 49 caeli caerula templa; Lucr., 
De rerum nat. 6,96 caerula caeli; Ovid., Fasti 3,449 iamque ubi 
caeruleum variabant (v. I. vallabant) sidera caelum. Zo merkt 

1) De verwijzing naar de t ekst van Varro vindt men niet bij Forbiger, 
wel bij Conington-Nettleship 32, p. 468. Vergel. ook Collart, Varron gram
mairien, p. 220 en p. 292; id., Varron, LL 5, p . 139. 

2) Zie ook Emout-Meillet3, p . 117 s .v. balteus en p. 139 s.v . bulla; 
Walde-Hofmann3, p. 95 s.v . balteus en p . 122 s.v. bulla. 

3) Emout-Meillet3, p. 151; Walde-Hofmann3, p . 133. Zie ook 1. Wide
mann, Bedeutung und Verwendung des Wortes caeruleus: ein Beitrag zum 
Verständnis antiker Farbenbezeichnungen (Diss. München 1923); N . Vela 
Heyn, Kleumamen en kleurbegrippen bij de Romeinen (Diss. Utrecht 1951); 
J. André, Etude sur les termes de couleur dans la langue latine (Etudes et 
commentaires 7, Parijs 1949). 
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K vicala terecht op naar aanleiding van Aen. 8, 64: "Man darf hier 
wohl eine absichtliche Beziehung des Wortes caelo auf caeruleus 
annehmen und voraussetzen, dass der Dichter des etymologischen 
Zusammenhanges dieser beiden Wörter sich klar bewusst war." 1) 

10. Cura - cor. 

Georg. 1, 123. 

curis acuens mortalia corda. 

Aen. 1, 208-209. 

Talia voce refert, curisque ingentibus aeger 
spem voltu simulat, premit altum corde dolorem. 

Servius heeft in de Aeneispassage een etymologisering gezien, 
waarbij hij op de Varroniaanse etymologie cura quod cor urat 
teruggaat (Aen. 1, 208): cura dicta ab eo quod cor urat. denique 
paulo post ait "premit altum corde dolorem". De verklaring van 
Varro (De lingua lat. 6,46) is door Isid., De diff. verb. 88 over
genomen. 

11. Examen - agmen. 

Aen. 7, 67-69. 

examen subitum ramo frondente pependit. 
continuo vates "externum cernimus" inquit, 
"adventare virum, et partis petere agmen easdem." 

Bij de verklaring van het voorteken corresponderen examen en 
agmen met elkaar; de verwantschap tussen beide woorden is Ver
gilius zich mogelijkerwijze bewust geweest 2). 

12. Fama -fatum. 

Aen. 7,79. 

namque fore illustrem fama fatisque canebant. 

Aen. 8,731. 

attollens umero famamque et fata nepotum. 

Vergilius is zich stellig van de verwantschap van beide woorden 
bewust 3). Varro leidt zowel fama als fatum van fari af (De lingua 

1) p. 413. Het gewone epitheton van de Tiber is flavus (ook luteus), 
zie Forbiger 3, p. 127. 

2) Vergel. Ernout·Meillet3, p. 364-365 s.v. examen; Walde·Hofmann3, 

p . 424-425. 
3) Vergel. Cordier, L'allitération, p. 45. 
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lat. 6, 52) ab hoc (sc. verbo fandi) tempora quod turn pueris con
stituerunt Parcae fando , dictum fatum et res fatales ; id. (De lingua 
lat. 6, 65 hinc (sc. a verbo fandi) fama et famosi. Vergel. Paulus 
(Festus), p. 76, 26 L. fama - a fando dicta, sicut apud Graecos 
àJtà -rijç c/>áaEwç. Een analoge verbinding bv. bij Tacitus, Agricola 
42 famam fatumque 1). 

13. Genitor, genetrix - gnatus. 

Aen. 8, 382 genetrix (g)nato. Aen. 10,800 genitor (g)nati. 2) 

14. Hasta - hastile. 

Aen. 3,23. 

et den sis hastilibus horrida myrtus. 

Aen. 3,37 tertia sed postquam maiore hastilia nisu / adgredior. 

Aen. 3, 46 et iaculis increvit acutis. 

Forbiger noteert bij Aen. 3, 23: "Hic autem eo aptius est hoc 
vocabulum, quod iacula, quibus Polydorum occisum esse v. 45 VVo 

docent, terrae infixa radices egisse et crevisse finguntur." 3) En 
Conington-Nettleship: "but the choice of the word prepares us 
for the portent that follows." 4) 

15. Hostis - hospes. 

Men vergelijke Aen. 4, 323-324 Cui me moribundam deseris
hospes,/ hoc solum nomen quoniam de coniuge restat 1 met Aen. 

1) Misschien laat Vergilius ook fas en fatum bewust m et elkaar corres
ponderen: tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas / ostendunt, illic fas 
regna resurgere Troiae (Aen. 1, 205-206); tum quoque fas nobis Teucros 
armare fuisset: / nec pater ornnipotens Troiam nec fata vetabant/stare 
(Aen. 8, 397-398). Evenals fatum werd fas in de oudheid gewoonlijk met 
fari in verband gebracht (zie ook Serv. auct., ad Aen. 2,779: fas pro fato) . 
De aarzelend door Conington-Nettleship (24, p. 62) gegeven suggestie dat 
fandi in Aen. 1, 543 op t e vatten is als genitivus van fas, wordt door Ernout
Meillet overgenomen: " Vg. donne pour génitif à fas Ie gérondif fandi, Aen. 
I 543 deos memores fandi atque nefandi (que Servius glose par iusti atque 
iniusti)" (p. 386 s.v. fas) . vValde-Hofmann3, p. 458 s.v. fas : "die späteren 
Annäherungen an fari (Aen. I 543) und fatum (seit Vergil, Hey ALL 13, 
212 ff.) sind dichterisch und sekundär." Vergel. ook Boas, Aeneas' Arrival, 
p. 176; C. A. P eeters, Fas en Nefas. Een semantische studie (Diss. Utrecht 
1945). 

2) Vergel. Kvieala, p . 398 (betreffende de schrijfwijze gnatus). Zie ook 
Aen. 12,225 cui genus a proavis ingens (ingens werd reeds in de oudheid 
regelmatig met genus in verband gebracht). 

3) 24, p. 312. 
4) 24, p. 179. Vergel. Gellius, Noctes Att. 16,4,2 (in een eed) hastam 

hastile pomum pabulum follem faculum; Cic., Rab. 7,21 hastiIi nixus. 
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4,424 i, soror, atque hostem supplex affare superbum (waarin een 
naklank ligt van Aen. 4, 10 quis novus hic nostris successit sedibus 
hospes). 

Bij Cicero, De off. 1, 12, 37 lezen wij: hostis apud maiores nostros 
is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Waarschijnlijk was 
Vergilius met deze betekenis bekend en is de betekenis "vreemdeling" 
hier op de achtergrond aanwezig (sommige commentatoren hebben 
hostem in Aen. 4,424 als "gast" opgevat).l) 

16. Illustris -lumen. 

Aen. 7,76. 

turn fumida lumine fulvo 

Aen. 7,79. 

namque fore illustrem fama fatisque canebant 

Bij de verklaring van het voorteken wordt het licht (lumen) 
waarin Lavinia gehuld is uitgelegd als een aanduiding dat ze 
illustris zal zijn, waarbij kennelijk tevens de verwantschap tussen 
beide woorden gevoeld is (vergel. examen - agmen). 

17. Lumen - luna. 

Aen. 4,80-81. 

Post ubi digressi, lumenque obscura vicissim 
luna premit. 

Aen. 4,725. 

lucentemque globum Lunae (vergel. Norden, Aeneis VI4, p. 310: 
nach der den Alten bekannten Etymologie). 

Aen. 7,8-9. 

nec candida cursus 
Luna negat, splendet tremulo sub lu mine pontus. 

Vergel. Varro (De lingua lat. 5, 68, 2) luna quod sola lucet noctu; 
Cicero, De nat. deorum 2, 27, 68 v. luna a lucendo nominata sit; 

1) Dutoit, p. Ill : " Tite-Live se plait à rapprocher hostis et hospes, 
n'ignorant pas sans doute que hostis désignait primitivement "l'étrang~r 
qui jouit à Rome des mêmes droits que dans son pays" et hospes « hostl
pet-sj "celui qui incarne les droits d'hospitalité": étranger > enne mi - höte 
Tite-Live écrit donc: hostis pro hospite - "höte agissant en ennemi" -
jeu de mots allitérant (1, 58, 8); hospitaliter magis quam hostiliter appellans 
(25, 18, 8); velut hospitis non hostis adventu (36, 29, 6); salutatio non 
tamquam hostium, sed hospitalis (42, 39, 8)." Vergel. Wölffiin, Alliterierende 
Verbindungen, 1881, s.v. 
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Macrobius, Sat. 1,7,7; August., De civitate Dei 10,27 luna et 
lumina; Cic., De cons. suo 18 lumine luna; Cic., Acad. pro 26 lux 
lumenque 1). 

18. Manes - bonus. 

Aen. 12,646-647. 

Vos 0 mihi manes 
este boni, quoniam superis adversa voluntas. 

Vergilius zinspeelt kennelijk door bonus op de oorspronkelijke 
betekenis van het woord Manes (vergel. inmanis). Varro (De lingua 
lat. 6,4): bonum antiqui dicebant manum; Paulus (Festus) 122 
Cerus manus intellegitur "creator bonus". 

[19. Moretum - mortarium. 

Moretwn 116-117. 

Tum demum digitis mortaria tota duobus 
circuit inque globum distantia contrahit unum, 
constet ut effecti species nomenque moreti. 

Donatus (ad Terent., Phormio 2,2) spreekt van moretarium, 
waardoor hij het verband tussen moretum en moretarium duidelijk 
suggereert. Forbiger accepteert in zijn commentaar deze etymologie: 
"Moretum hoc edulium vocabatur a mortario s. moretario in quo 
conficiebatur." 2), terwijl Keiler van een volksetymologie spreekt: 
"Vollstä.ndig das Aussehen einer Volksetymologie hat auch das 
Wordt moretum, von Georges mit "Mörsergericht" übersetzt." 3) 

In de boven geciteerde ,passage van het Moretum is ongetwijfeld 
een zinspeling op de genoemde etymologie aanwezig.] 

20. Nota - nomen. 

Aen. 3,444. 

foliisque notas et nomina mandat. 

Georg. 3, 158. 

continuo notas et nomina gentis inurunt. 

Dat de Romeinen nomen met nota in verband hebben gebracht 
ziet men bv. uit Paulus (Festus) 179, 13 Linds.; nomen dictum 

1) Vergel. Kvfcala, p. 392; Collart, Varron LL 5, p. 186; Hecht, p . 93. 
2) 3, p. 718. 
3) Lateinische Volksetym., p. 83. Ernout-Meillet3 s.v. moretum: "Pas 

de rapprochement net." 
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quasi novimen, quod notitiam facit. In dit licht dient men ook 
de geciteerde teksten van Vergilius te zien. Van dezelfde aard zijn 
Hor., Sat. 1,3,99-100 Donec verba, quibus voces sensusque 
notarent,j nominaque invenere; Tac., Dial. 11, 36notitia ac nomen l ). 

21. , Praemium - praeda. 

Aen. 11, 78-79. 

multaque praeterea Laurentis praemia pugnae 
aggerat et longo praedam iubet ordine duci. 

Verg el. Varro (De lingua lat. 5, 178) praemium a praeda; Ennius 
(geciteerd door Cic., De oratore 3, 26, 102) nam sapiens virtuti 
honorem praemium, haud praedam putat. 

22. Praepes - penna. 

Aen. 3,362. 

et praepetis omine pennae. 

Aen. 6,15. 

praepetibus pennis ausus se credere caelo. 

Evenals bij pennis petere (Aen. ll, 272 petierunt aethera pennis, 
vergel. p. 109) is het waarschijnlijk dat men zich van de etymolo
gische verwantschap van beide woorden bewust was. Op grond 
van het klaarblijkelijk formulair geworden karakter van de ver
binding praepetibus pennis acht Norden het waarschijnlijk dat ze 
reeds op Ennius teruggaat 2). Wij vinden ze ook bij Cic., De div. 
1,47, 106 Hanc ubi praepetibus pennis lapsuque volantem j con
spexit 3). 

[23. Putus - puer. 

Catalepton VII (Ad Varurn), 

~cilicet hoc sine fraude, Vare dulcissime, di cam : 
Dispeream, nisi me perdidit ille putus. 
sin autem prae cept a vetant me dicere, sane 
non dicam, sed me perdidit ille puer.] 

1) Vergel. Ernout-Meillet 3 , p. 787 s.v. nomen; id" p. 791 s.v. nota; 
F. Kluge, Lateinisches nomen (Philol. Wochenende, 1921, p. 286-289). 

2) Aeneis, Buch VJ4, p, 124, Zie ook p , 462, 
3) Vergel. Stat., Theb. 9, 122; I sid., Etym, 12, 7, 77; Hygin. fr. 6; 

Servius, ad Aen. 3,361; Festus, p, 205a, 26; 245b, 22; Prisc., p. 156, 19. 
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24. Bolus - solamen. 

Aen . 3, 66<J-661. 

ea sola voluptas / solamenque mali. 

Vergel. Cic. , Cat. 4,4, 8 spem, quae sola homines in miseriis 
consolari solet. Men schijnt in consolari wel solus gehoord te 
hebben. Zie ook Ernout-Meillet3 s.v. solor : "A consolor, la langue 
a tendu à opposer des oIo (de solus), d'ou la glose desolare, solacium 
auferre, cf. August. Epist. 130,3 quaecumque sunt terrena solacia, 
magis in eis desolatio quam consolatio reperitur." 1) 

25. Turma - tres. 

Aen . 5, 560. 

Tres equitum numero turmae, ternique vagantur 
ductores. 

Zie Varro (De lingua lat. 5, 91, 1) Turma terima (E in V abiit), 
quod ter deni equites ex tribubus Titiensium, Ramnium, Lucerum 
fiebant 2). Funaioli, GRF, p. 389 (Curiatius fr. 3): turmam equitum 
dictam esse ait Curiatius quasi terimam, quod ter deni equites ex 
tribus tribubus Titiensium, Ramnium, Lucerum fiebant. Het is 
niet duidelijk of Varro of Curiatius de vinder van deze etymologie 
is. Funaioli acht het zeer wel mogelijk dat Varro zonder vermelding 
van naam een voorganger als bron gebruikt heeft 3). Vergel. verder 
Paulus (Festus) p. 484, 9 Linds.,; Isid., Etym. 9,3,51. 

26. Vir - virtus. 

Aen. 1,566. 

virtutesque virosque. 

Aen. 3, 342. 

In antiquam virtutem animosque virilis. 

Aen. 4,3. 

multa viri virtus. 

Aen. 8,500. 

flos veterum virtusque virum. 

Het verband tussen beide woorden werd door de Romeinen 
duidelijk gevoeld. Vergel. Goetz, CGL 4, 193,23 vir a virtute 

1) p. 1119. 
2) Vergel. Collart, Varron, LL 5, p. 201; Ernout-Meillet3, p. 1252. 
3) GRF, p. 389. 
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nomen accepit; 4,192,48 (ut Varro docet); 5,253,37; Varro (De 
lingua lat. 5, 73, 4) virtus ut viri vis a virilitate; Funaioli, GRF, 
p. 370 (Varro fr. =Lact., De opif. Dei 12,16) vir nuncupatus est, 
quod maior in eo vis est quam in femina, et hinc virtus nomen 
accepit. 

In de literatuur vinden wij beide woorden dikwijls naast elkaar, 
bv. Ennius, Scut. 300 sed virum virtute vera vivere; Cic., De 
domo 39 vir singulari virtute; Catullus 68, 90 Troia virum et 
virtutum omnium acerba cinis; Tac., Rist. 5, 25 virtus et viri; 
Plaut., Amph. 212; Cic., Tusc. 2,18,43; vergel. Verg., Aen. 5,455 
vires - virtus; Nepos, Thras. 1,4 1). 

Tal van feiten wijzen er op dat Varro voor de etymologische 
gegevens herhaaldelijk Vergilius' bron geweest is. De grote taaI
en oudheidkundige heeft hem duidelijk beïnvloed. Voor een vrij 
groot aantal woordverklaringen of etymologische zinspelingen zowel 
in verband met eigennamen als andere woorden vinden wij bij 
Varro parallellen. Daarbij dienen wij ook te bedenken dat wij 
slechts een gedeelte van Varro's werken over hebben en dat ook 
De lingua latina slechts ten dele tot ons gekomen is. Vergilius, 
de doctus poeta, heeft in het bijzonder voor het dichten van de 
Aeneis uitgebreide voorstudies gemaakt. Hierbij heeft hij, zoals 
reeds van verschillende zijden aannemelijk gemaakt is, zeker enkele 
werken van de Romeinse geleerde Varro benut. Zoals o.a. Rehm 
heeft geconstateerd, is de Varroniaanse invloed niet alleen duidelijk 
in verspreide gegevens en afzonderlijke etymologieën, maar gaan 
ook een aantal passages waar een opeenhoping van etymologieën 
voorkomt (bv. de Periplus Siciliae op het einde van het derde boek 
van de Aeneis) zeer waarschijnlijk terug op (verloren) geschriften 
van de geleerde uit Reate. 

Deze invloed van Varro geldt niet alleen voor een aantal eigen
namen, maar ook voor tal van andere termen, zoals vooral ver
gelijking van Vergilius' werk met Varro's De lingua latina ons kan 
leren. In het laatste hoofdstuk van onze studie vinden wij bv. 
armenturn - amtrum, balteus - bulla, fama - fatum, luna - lumen, 
turma - tres, vir - virtus bij Vergilius naast elkaar gebezigd. Juist 
het feit dat Varro tussen deze woorden verband ziet, maakt de 
waarschijnlijkheid groter dat Vergilius deze woorden eveneens 
bewust met elkaar in relatie brengt. 

Varro's De lingua latina werd bij zijn verschijnen in 44/43 met 

1) Collart, Varron, Gramm. lat., p. 189: virtus est bien apparenté à vir, 
comme Ie sentaient les Romains; id., p. 292; P. Fécherolle (Nova et Veters, 
1928, p. 138-139) toont aan dst Vergilius "s'en tient su sens étymologique"; 
Ernout.Meillet3, p. 1306; Cordier, L'allitération, p. 34. 
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grote belangstelling ontvangen. Een neerslag van daar verkondigde 
meningen vinden wij ook hier en daar bij andere dichters van het 
Augusteïsch tijdvak. Zo vinden wij co mis bij Horatius in de bete
kenis komisch (Sat. 1, 10, 53: Nil comis tragici mutat Lucilius 
Acci), waarvoor men Varro (De lingua lat. 7,89) kan aanhalen: 
Comiter hilare ac lubenter, cuius origo Graeca "wlwÇ, inde com
mis<s) atio Latine dicta et in Graecia, ut quidam scribunt, "wlu;p(){a. 
En wanneer Ovidius Carna van cardo afleidt (Fasti 6, 101) gaat 
hij terug op Varro, fr. 104. 

Vergilius' aandacht voor de woordafleiding en -betekenis blijkt 
o.a. uit het feit, dat hij gaarne gebruik maakt van de sensus ety
mologicus van een woord (bv. bij virtus, enkele passages met dignus, 
rapidus, aptus). Een dergelijk woordgebruik, gebaseerd op belang
st.elling voor de onderlinge samenhang van de termen, wijst op 
een bewust reflecteren op de taal 1 ). Dit blijkt ook uit de secundaire 
betekenissen (de "connotations", zoals Conway ze noemt), die 
enkele woorden in bepaalde situaties naast hun hoofd betekenis 
hebben. De poezië van Vergilius draagt soms een enigszins cryptisch 
karakter en slechts met moeite dringt men tot in de laatste details 
door. Er zijn in Vergilius' werk verborgen allusies op woorden 
aanwezig, die slechts bij aandachtige lezing opvallen (zoals labor 
domus, een verbinding die gekozen is vanwege het feit dat men 
labyrinthus als verwant met labor beschouwde). De Vergiliaanse 
etymologiseringen doorlopen de scala van de directe duidelijke 
verklaring (bv. pluviae Hyades, arduus Acragas) tot de vage zin
speling en de met moeite te achterhalen aanduiding. Niet steeds 
hebben wij de zekerheid of er werkelijk een etymologische verwijzing 
aanwezig is (bv. clarus aquilo, humidus auster). 

1) Vergel. Collart, Varron, Gramm. lat., p. 255: "Virgile lui-même, cà 
et là, dans ses oeuvres, manifestera encore ce gout de l'étymologie, et M. 
Marouzeau, sur ce point, a pu comparer Virgile à Varron. " 
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