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Minder bruinvissen

in zuidelijke Noordzee

Het beestje moet 

een naam hebben

Dassen in Vlaanderen: 

wie zoekt zal vinden
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doel het wild af te schrikken, zodat ze de weg
niet oversteken. Over de effectiviteit is nog
niet veel bekend. Er zijn echter
veelbelovende resultaten uit het buitenland
waar het aantal aanrijdingen met
hertachtigen sterk afgenomen is na het
plaatsen van het virtueel hekwerk. Ook in
Nederland wordt dit systeem momenteel
getest, maar er zijn nog geen resultaten
bekend. 
Lagere snelheid Een andere, wellicht
meer voor de hand liggende, maatregel is
het verminderen van de maximum
toegestane snelheid op locaties waar
aanrijdingen met wild veel voorkomen.

Hierdoor zouden zowel het ree als de
bestuurder meer tijd hebben om op elkaars
aanwezigheid te reageren. Naast een
toename in reactietijd is ook de remafstand
bij een lagere snelheid groter waardoor de
kans op een (fatale) aanrijding vermindert.
Het verminderen van de snelheid van 80
km/u naar 50 km/u zou een sterke
vermindering in aanrijdingen met wild
teweeg kunnen brengen. Bestuurders
houden zich alleen geregeld niet aan de
nieuwe snelheidslimiet waardoor het
lastiger is om uitspraken te doen over de
effectiviteit van deze maatregel. Verwacht
wordt dat deze maatregel in combinatie met

politiecontroles en/of drempels zeer effectief
kán zijn. 

Waarschuwingslampjes: variant
op virtueel hekwerk Tot slot een
nieuwe, nog niet geteste maatregel die in
april 2014 de Natuur Innovatieprijs
gewonnen heeft. Deze prijs is in het leven
geroepen door Natuurmonumenten, om
originele en innovatieve oplossingen te
genereren voor natuur-gerelateerde
vraagstukken. In 2014 was het onderwerp
het verminderen van aanrijdingen met
reeën. De winnares kwam met een idee
vergelijkbaar met het virtueel hekwerk. Dit
idee bestond ook uit sensorpaaltjes langs de
weg, maar in tegenstelling tot het virtueel
hekwerk moet dit systeem wild in de berm
detecteren in plaats van voertuigen op de
weg. Daarnaast is het virtueel hekwerk
gemaakt om het gedrag van het ree te
beïnvloeden (verjagen), terwijl dit systeem is
ontworpen om automobilisten te
waarschuwen. Na detectie van wild in de
berm zullen lampjes gaan branden en zo
kan de bestuurder precies zien waar het wild
zich bevindt en zijn of haar snelheid daarop
aanpassen. Alhoewel dit systeem nog niet is
getest, is het goed mogelijk dat de
effectiviteit hoger is dan maatregelen die
zich richten op het gedrag van het ree.
Omdat reeën erg snel wennen aan
veranderingen in hun omgeving, wordt
gedacht dat maatregelen die zich richten op
het gedrag van de mens een hogere
effectiviteit hebben.

Stappenplan Het uiteindelijke doel van
het onderzoek was het ontwerpen van een
stappenplan dat beheerders helpt om te
bepalen welke maatregel het beste past bij
een specifieke situatie. Dit stappenplan is
dus ontwikkeld om voor meerdere situaties
werkzaam te zijn. Om te beginnen dient er
een vragenlijst ingevuld te worden om alle
nodige informatie te verzamelen over de plek
waar de aanrijdingen plaatsvinden.
Vervolgens kan het stroomdiagram gevolgd
worden, waarbij je de zojuist verzamelde
informatie nodig hebt. Door dit stappenplan
kan een passende maatregel worden
gevonden voor verschillende type situaties. 
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Zoogdieren hebben van oudsher allerlei functies voor de mens: sommige dienen als

voedsel (konijnen, hazen, herten, reeën), andere leveren bont (hermelijn), en weer

andere zijn schadelijk (muizen, ratten). De namen van inheemse zoogdieren zijn oud,

en de betekenis van die namen geeft dikwijls inzicht in de manier waarop de mens

tegen de zoogdieren aankeek en wat als hun belangrijkste eigenschap gold. Naar-

mate de zoölogische kennis toenam, werd de naamgeving preciezer. In het onder-

staande vertel ik over de achtergrond van Nederlandse zoogdiernamen, waarbij ik me

beperk tot de wilde zoogdieren, en de gedomesticeerde terzijde laat.

Nicoline van der Sijs 

Zoogdieren in plaatsnamen
Plaatsnamen die in Latijnse teksten worden
vermeld, vormen vaak de oudste bron van
een Nederlands woord. Regelmatig figure-
ren dieren in die plaatsnamen. Zo worden in
de 9de en 10de eeuw de plaatsen Hindeloo-
pen, Otterlo en Beverwijk genoemd (op dat
moment nog anders gespeld). De reden dat
een diersoort in een plaatsnaam wordt ge-
noemd, verschilt per plaats: soms is dat

omdat er veel exemplaren van deze diersoort
op die plaats zijn aangetroffen, soms juist
omdat het dier er eenmalig is gevonden en
die gebeurtenis zo bijzonder was dat men de
plaats ernaar vernoemde, zie bijvoorbeeld de
verklaring voor Otterlo in het kader. 
Dikwijls hebben we geen idee waarom de
plaats zo heet. De wolf in Wolfheze en Wolfs-
winkel kan slaan op het dier, maar kan ook
verwijzen naar een historische persoon die

Wolf heette: Wolf werd namelijk al heel vroeg
gebruikt als voornaam, net als Beer, waarbij
men natuurlijk hoopte dat een aldus ge-
noemd jongetje de kracht en dapperheid van
de genoemde dieren zou bezitten. In Wolfs-
put gaat het wel over het dier: de naam geeft
aan dat het hier ging om een valkuil voor
wolven. Lokale namen als Wolfskuil, Vos-
senberg en Voskuil verwijzen naar het feit
dat hier vroeger holen van de genoemde die-

Het beestje moet een
naam hebben

Veldmuis (Microtus arvalis). Foto Rudmer Zwerver

Plaatsen van wildspiegels Veenhuizen /Westervelde. Foto Aaldrik Pot

Reeën op een maïsveld in de winter. Foto Aaldrik Pot

De ontwikkeling van Nederlandse zoogdiernamen 
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dat het woord is afgeleid van een Indo-Euro-
pese stam met de betekenis ‘stinken’: ‘de
stinkerd’ dus. Die verklaring wordt ook wel
gegeven voor bunzing, dat dan verwant zou
zijn met veesten ‘winden laten’, maar die
verwantschap is erg onwaarschijnlijk.
Voor muis worden twee verklaringen gege-
ven die beide goed denkbaar zijn: het woord
gaat ofwel terug op ‘stelen’ ofwel op ‘snel
voortbewegen’. Voor de woorden ever, mol
en eekhoorn hebben de etymologen voorlo-
pig nog geen algemeen geaccepteerde ver-
klaring kunnen vinden.

Geleende namen Behalve inheemse
soorten met inheemse namen zijn er in Ne-
derland ook zoogdieren waarvan de naam al
vroeg aan een andere taal is ontleend. Zo
wordt eind 13de eeuw de fret genoemd, op
dat moment geschreven als furet. Die spel-
ling toont de herkomst van het woord aan,
dat is namelijk het Franse furet. Dit woord is
een verkleinwoord van het Latijnse fur ‘dief’,
dat verwant is met Grieks phoor ‘dief’, let-
terlijk ‘hij die wegdraagt’, verwant met phé-
rein ‘dragen’: het dier is dus oorspronkelijk
genoemd naar zijn opvallendste eigenschap.
De fret was heel geschikt om hazen- en ko-
nijnen bij de jacht uit hun holen te jagen, en
het inzetten van fretten voor de jacht hebben
de Nederlanders van de Franse adel overge-
nomen, vandaar de Franse naam voor dit
diertje. Ook konijn is in de 13de eeuw uit het
Frans als jachtterm bekend geworden: ko-
nijnen waren niet inheems in Nederland.
Zowel de marter als de hermelijn hebben
een interessante geschiedenis: hun namen
waren, in een andere vorm, al in het Ger-
maans bekend. Maar de huidige vormen zijn
in de 14de eeuw ontleend aan het Frans of
het middeleeuws Latijn, en dat komt door-
dat in die periode het bont van de genoemde
dieren als waardevol product werden ver-
handeld. De namen, die aanvankelijk voor
het bont werden gebruikt, gingen ook de le-
vende dieren aanduiden, zodat de huidige
namen ontleningen uit andere talen zijn,
hoewel de dieren inheems zijn voor Neder-
land en ook inheemse namen hebben gehad.

Toename van kennis Alle genoemde
namen duiden hoofdsoorten aan; onder-
soorten of variëteiten krijgen geen aparte
namen. Het verschil in soorten was voor het
dagelijks leven van de mensen namelijk niet
erg relevant: muizen bijvoorbeeld waren
schadelijke dieren, ongeacht tot welke soort
ze behoorden.
In de loop van de 16de en 17de eeuw, toen
de wetenschappelijke kennis behoorlijk toe-
nam, ging men toch wel wat verschillen tus-

sen dieren zien en dat ook uitdrukken in de
namen. Zo werd eind 16de eeuw gesproken
van veldmuizen. In dezelfde periode werden
uit het Duits de woorden spitsmuis en ham-
ster geleend. Waarschijnlijk zijn deze leen-
woorden overgenomen omdat de Duitsers
een preciezere aanduiding van de verschil-
lende soorten maakten dan de Nederlan-
ders. Een hamster heette in het verleden
misschien gewoon rat of veldrat: daarop lijkt
in ieder geval het feit te wijzen dat in Gro-
ningen hamster en veldrat in het verleden
door elkaar heen werden gebruikt voor de
twee verschillende soorten.
In de 18de eeuw traden de systematici aan,
van wie natuurlijk Linnaeus de meeste blij-
vende invloed heeft uitgeoefend. Hij deelde
het dierenrijk in zes klassen in en gebruikte
systematisch voor alle dieren en planten de
binominale nomenclatuur, waarbij elke

soort een tweedelige wetenschappelijke, La-
tijnse naam heeft: de geslachtsnaam en de
soortaanduiding. De soortaanduiding gaf
vaak een typerend trekje van het dier weer.
Zo heet de veldmuis Microtus arvalis; mi-
crotus betekent letterlijk ‘klein-oor’ (van

ren waren.
Maar niet alles is wat het lijkt... Zo heeft
Reedijk waarschijnlijk weinig te maken met
het zoogdier ree, maar wel alles met ree als
grensscheiding: een dijk als grensscheiding.
Ook bij Muisbroek moet je niet denken aan
muizen. Het oude woord muse betekent
‘slijk’ en broek is ‘drassig land’.

De betekenis van namen Vanaf het
moment dat er veel Nederlandse teksten
verschenen, in de 13de eeuw, verschijnen de

meeste namen van inheemse zoogdieren op
schrift. Die namen komen ook in andere
Germaanse talen voor en gaan vaak terug op
het Indo-Europees, de (niet op schrift over-
geleverde) moedertaal van de meeste talen
die in Europa gesproken worden. Hierdoor
kunnen we soms, maar niet altijd, achterha-
len wat de namen oorspronkelijk hebben be-
tekend en wat de oorspronkelijke
naamgevers als typerende eigenschap van
het dier beschouwden. De namen geven
soms ook een inkijkje in de zoölogische ken-
nis op het moment van de naamgeving. Denk
aan de walvis, waarvan we nu weten dat het
geen vis is. Of aan de vleermuis, wat letter-
lijk ‘fladderende muis’ betekent: het eerste
deel van het woord is vleder ‘vleugel, vlerk’.
Vleermuizen en muizen zijn, weten we nu, op
geen enkele manier aan elkaar verwant.
Enkele dieren zijn genoemd naar hun kleur:
de naam van de haas is afgeleid van een
woord voor ‘grijs’, die van de beer en de
bever zijn afgeleid van een woord voor
‘bruin’. Bij de benaming van de beer is waar-
schijnlijk sprake van een taboenaam: uit
angst dat het dier, als het zijn naam zou
horen, zou verschijnen, sprak men eufemis-
tisch van ‘bruintje’. In het Russisch wordt het
dier om dezelfde reden omschreven als ‘ho-
ningeter’. Ook vos is waarschijnlijk een ta-
boenaam: het woord is verwant met
Sanskriet puccha ‘staart’, en betekende ‘het

dier met de [opvallende] staart’.
Het woord hert is verwant met het Griekse
keras ‘hoorn’: de grondbetekenis is ‘ge-
hoornd dier’. Daarentegen is hinde verwant
met Grieks kemas ‘jong hert’ en met San-
skriet �ama- ‘zonder hoorns’: de oorspron-
kelijke betekenis was dus ‘hert zonder
hoorns’. De ree is opnieuw genoemd naar de
kleur: de naam betekent waarschijnlijk oor-
spronkelijk de ‘bontgevlekte’.
Sommige namen verwijzen naar de manier
waarop het dier zich voedt. Zo wordt wolf wel
in verband gebracht met een Indo-Europese
wortel voor ‘scheuren’, wat goed past bij de
naam voor dit verscheurende roofdier. Rat is
mogelijk verwant met het Latijnse rodere
‘knagen’, en zou dan dus oorspronkelijk
‘knager’ hebben betekend. Het woord egel is
verwant met Latijn anguis en Grieks echis;
daaruit blijkt dat egel eigenlijk ‘slangeneter’
betekent: de egel eet inderdaad behalve in-
secten, muizen en kikkers soms ook slan-
gen.
De otter gaat terug op een woord voor
‘water’; de naam betekent dus eigenlijk: het
in het water levende dier. Het woord das gaat
waarschijnlijk terug op een oorspronkelijk
woord dat ‘timmerman’ of ‘wever’ betekent.
Een das is dus eigenlijk een bouwer (van een
burcht).
Over de herkomst van wezel bestaat onze-
kerheid, maar het meest waarschijnlijk is

Korenwolf. Foto Gerard Muskens

Bunzing (Mustela putorius): stinkdier? Foto Michelle Eikelboom

Mammalia

Linnaeus’denken over de systematiek van

(zoog)dieren maakte een grote ontwikkeling

door. In de eerste druk van Systema Naturae

(1735) worden zoogdieren nog Tetrapoda

(viervoeters) genoemd, in de druk van 1758

wordt deze (verwarrende) term  vervangen

door Mammalia. Het ging allemaal in het La-

tijn, de taal van de wetenschap in die tijd.

Beter observeren levert nauwkeurigere  be-

namingen op.

Otterlo

G. van Berkel en K. Samplonius merken in hun

plaatsnamenboek op dat Otterlo volgens som-

migen een samenstelling is van de diernaam

otter met lo ‘bos’. De ligging op de Veluwe, die

nogal waterarm is, zet vraagtekens bij deze

verklaring, hoewel men erop wees, dat in de

naamgeving vaak niet het gewone, maar het

bijzondere de aandacht trok. Zo zou een bos,

waar toevallig eens een otter verdwaalde, blij-

vend Otterlo genoemd kunnen worden. Het

tweede lid is echter eerder lo ontstaan uit

lahwa ‘poel’, dat in combinatie met otter waar-

schijnlijker is.

Otter (Lutra lutra): naamgever van Otterlo. Foto Aaldrik Pot
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Soms zie je iemand op straat lopen met aan
de riem iets dat het midden houdt tussen
een cavia en een levende zwabber zonder
steel. Bij het oversteken wordt het trippe-
lende voorwerp even op de arm genomen en
eenmaal aan de overkant van de weg weer
neergezet. Het is – u raadt het al – een
hondje. Een exemplaar van de diersoort
Canis familiaris; ook bekend onder de naam
Canis lupus familiaris, wat erop wijst dat
onze trouwe viervoeter eigenlijk een wolf is.
Ook de pekinees dus. Ons land telt ongeveer
2 miljoen van deze wolven, het is daarmee
een van de meest voorkomende zoogdier-
soorten, na de mens (17 miljoen), het varken
(13 miljoen) en de kat (3,8 miljoen). Van rat-
ten en huis- en woelmuizen wordt geen cen-
sus bijgehouden, maar daarvan zijn er ook
vele miljoenen. Twee miljoen wolven dus,
een getal waar bijna niemand van wakker
ligt. Alleen wanneer de oervorm van de wolf
vanuit Duitsland de grens over wandelt, is
heel het land in rep en roer. Gedomesti-
ceerde wolven zorgen jaarlijks voor tiendui-
zenden gewonden, mensen die in hand,
been of zelfs gezicht zijn gebeten, en ge-
middeld 1,2 doden per jaar. Maar alleen een
schuwe zwerfwolf die door Drenthe of Oost-
Groningen draaft, haalt de krant en het jour-
naal.

Wolven horen in ons land, en niet alleen de
tot pekinees of chihuahua doorgefokte
exemplaren. En, zo bleek tijdens een bot-
tenvistocht in de Oosterschelde, ze zijn hier
al minstens twee miljoen jaar. In 2012 werd
een klein brok van een onderkaak opgevist
met daarin twee kiesjes, premolaren. Het
was onmiskenbaar een roofdierengebit en
omdat tot dat moment alleen de hyena en de
sabeltandkat uit de Oosterscheldefauna be-
kend waren, en het geen katachtige was
maar wel flink aan de maat, was eigenlijk al
aan boord tussen de mosselnetten en de
staalkabels duidelijk dat er een hondachtige
was opgevist.
Het was lastig dat er alleen maar premola-
ren in de kaak zitten, één of twee molaren 

zou voor een eenduidige determinatie een
stuk handiger zijn geweest want de diag-
nostische waarde van premolaren is nogal
beperkt. Onderzoek van UU-student Pavlos
Piskoulis en de discussie met reviewers
hadden als resultaat dat het fossiele honde-
kaakje als Canis cf. C. etruscus in de boeken
komt te staan. Met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid is het dus een Etruski-
sche wolf en die soort was tot nu toe in Ne-
derland nog nooit gevonden.
Over het algemeen kun je in Europa twee

soorten Canis aantreffen, naast kleinere
hondachtigen als vossen en poolvossen. Te-
genwoordig kennen we de gewone wolf,
Canis lupus, en de kleinere goudwolf, Canis
aureus, ook wel goudjakhals genoemd. In
Noord-Amerika zie je trouwens datzelfde
beeld, maar dan met de jakhals Canis la-
trans in de rol van de kleinere soort. Met de
huidige soorten gaat het in Europa redelijk
goed, niettegenstaande de publieke opinie
die met angst en beven reageert. Wolven
komen onze kant op en goudjakhalzen zijn
ook bezig met een gestage uitbreiding van
hun areaal in noordwestelijke richting. In het
Pleistoceen was het beeld niet anders: de
grotere Etruskische wolf Canis etruscus
(ook als Canis mosbachensis bekend) naast
de kleinere Canis arnensis (die ook onder
meerdere namen bekend staat – de hoe-
veelheid synoniemen is in de paleontologie
vaak groot).
De vondst in de Oosterschelde dateert van
2,1 – 2,35 miljoen jaar geleden. Daarmee be-
vestigt het kaakfragment de al eerder geuite
veronderstelling dat er nooit zoiets plaats-
vond als het zogenaamde ‘Wolf Event’, een
tamelijk plotselinge invasie in Europa van
leden van het geslacht Canis ongeveer 1,8
miljoen jaar geleden. Ze waren er al veel
eerder, in Zuid- en Midden-Europa en, zo
bleek tijdens het korren bij Zierikzee, ook in
Nederland. En hoewel de Etruskische wolf
intussen tot de uit ons land verdwenen soor-
ten behoort, lopen de tot het absurde door-
gefokte en gedomesticeerde exemplaren van
zijn neef Canis lupus hier nog altijd rond. Bij
voorkeur aangelijnd.

… geen “Wolf Event”,
geen plotselinge 

invasie ...

De Etruskische wolf
Welke zoogdieren kwamen in

vroeger tijden in Nederland en/of

Vlaanderen voor, 

maar verdwenen uit de lage lan-

den? Jelle Reumer, 

directeur van het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam,

blikt in deze rubriek terug. 

Verdwenen zoogdieren

Grieks mikros ‘klein’ en ootos, van ous ‘oor’)
en arvalis betekent ‘van, op het veld’.
Die indelingen en de Latijnse naamgeving
beïnvloedde al heel snel de Nederlandse
namen. Zo raakten in de tweede helft van de

18de eeuw in het Nederlands de woorden
zoogdieren, knaagdieren, roofdieren, hoef-
dieren, etc. bekend, die gebruikt worden om
het dierenrijk in grotere orden of klassen in
te delen. Dankzij de indeling in soorten en

ondersoorten ontstonden er in het Neder-
lands ook veel nieuwe samengestelde
namen voor ondersoorten, zoals bosspits-
muis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veld-
spitsmuis en waterspitsmuis. Het eerste
deel van de samenstelling (bos, dwerg etc.)
geeft een typerende eigenschap aan, bij-
voorbeeld waar het dier voorkomt, precies
zoals de soortaanduidingen in de Latijnse
benamingen.
De subtiele onderscheidingen in soorten die
in de samengestelde namen, zowel in het
Nederlands als in het Latijn, worden gere-
flecteerd, zijn alleen aan biologen besteed:
de gemiddelde Nederlander denkt nog
steeds in de oudere, eenvoudigere indelin-
gen in hoofdsoorten. Soms maakt men
daarbij wel een onderscheid dat is geba-
seerd op de plaats waar een dier wordt
waargenomen. Zo maken leken wel verschil
tussen veldmuizen en huismuizen; het ver-
schil is relevant omdat een veldmuis zich
niet blijvend in huizen vestigt en dus niet
hoeft te worden bestreden. Irrelevant, en
daardoor ook onbekend, is voor leken is dat
een veldmuis behoort tot de woelmuisachti-
gen, terwijl een huismuis tot de zogenaamde
Ware muizen hoort.
Nog steeds worden er nieuwe volksnamen
voor diersoorten geïntroduceerd. Het meest
recent is de korenwolf, de naam die niet-bi-
ologen gebruiken voor de hamster. Het is
een officieuze naam afkomstig uit het Lim-
burgs en bekend geworden sinds de Vereni-

ging Das en Boom zich in 1996 sterk maakt
voor de bescherming van het laatste leefge-
bied van de wilde hamster in Zuid-Limburg.
In het Limburgs heet het dier korenwoof of
korenwouf. Het tweede deel is afgeleid van
het werkwoord wolven, wouven, dat onder
andere betekent ‘oppotten, gulzig eten’; dit
verwijst naar het feit dat de dieren graan-
korrels in de wangzakken hamsteren en dit
naar hun burcht brengen. Het woord koren-
wolf bestond overigens al in het Nederlands
en was, net als graanwolf, korenbijter en ko-
renmot, een aanduiding voor insecten die
het graan bederven. Wolf is in deze namen
overdrachtelijk gebruikt voor ‘bederf’; ook
tandcariës wordt wel wolf genoemd. Aange-
zien de Limburgse hamsters op akkerland
leven en zich onder andere voeden met
koren, kon de naam makkelijk worden over-
gedragen op de hamster.
Al met al geven de namen voor de zoogdie-
ren een mooi inkijkje in de ontwikkeling van
onze biologische kennis, maar ook in de re-
latie tussen mens en natuur.

Nicoline van der Sijs is hoogleraar Histori-
sche Taalkunde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en senior-onderzoeker bij het 
Meertens Instituut in Amsterdam

De wolf (Canis lupus) is een  verscheurend dier. Foto Aaldrik Pot

De beest uithangen

In het Middelnederlands gebruikte men het

woord dier voor een wild, niet-gedomesticeerd

dier. In het Engels is deer de benaming gewor-

den voor het hert, het favoriete wilde jachtdier.

Daarnaast ontleende het Nederlands in de der-

tiende eeuw het woord beest (bête) aan het

Frans. Met beest duidde men aan een ‘viervoe-

tig dier’, ‘koe(beest)’ en ‘paard’. Nog steeds

spreken boeren over hun beesten, als ze hun

koeien bedoelen. Het geslacht van beest was

vrouwelijk, zoals nog blijkt uit een uitdrukking

als de beest uithangen. Al vroeg veranderde

het geslacht in onzijdig onder invloed van het

dier.
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