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VOORWOORD
Veel mensen worden gefascineerd door de herkomst en geschiedenis van
woorden. Dat is terecht, want de geschiedenis van woorden hangt nauw samen met de ontwikkeling van maatschappij en cultuur: de woordgeschiedenis vormt hiervan een afspiegeling. Wanneer men weet dat hondsdraf oorspronkelijk een samenstelling was van een woord dat `etter, zweer' betekende en een woord voor `rank, dan leert men daaruit dat het kruid in de volksgeneeskunst werd gebruikt tegen etterende zweren. Wanneer men erachter
komt dat doerak een Russisch leenwoord is en dat dit woord, behalve in de
grote steden, onder andere in de Betuwe en speciaal in de omgeving van
Zoelen voorkwam, dan kan men concluderen dat het woord waarschijnlijk
is overgenomen van de kozakken, die in 1813 en 1814 Nederland hielpen de
troepen van Napoleon te verdrijven, en die onder andere in de genoemde
gebieden waren gelegerd.
In dit boek wordt de herkomst en ontwikkeling van ongeveer duizend
woorden beschreven. Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 komen eerst
algemene etymologische principes aan de orde, zoals het bestaan van taalfamilies en de werking van klankwetten (hoofdstuk 1 tot en met 5). In de volgende hoofdstukken (6 t/m 19) wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop de Nederlandse woordenschat werd en wordt uitgebreid. In de hoofdstukken 6 t/m 15 worden de verschillende procédés getoond waarmee nieuwe Nederlandse woorden worden gevormd. Inzicht in
de woordvormingsprocédés is namelijk belangrijk om de herkomst van een
woord te kunnen bepalen. Achtereenvolgens worden besproken samenstellingen, verbale substantieven, afleidingen, klanknabootsingen, verkortingen,
woorden waarin een d of t is toegevoegd of weggevallen, en woorden waarvan lidwoorden of meervoudsvormen niet zijn herkend. Hierna volgen twee
hoofdstukken over leenwoorden (hoofdstuk 16 en 17), een hoofdstuk over
leenvertalingen (18) en tot slot een hoofdstuk over pseudo-ontleningen (19).
In deel 2 komt het verschijnsel volksetymologie ter sprake, het feit dat
onbekende woorden ten onrechte in verband zijn gebracht met bekendere.
De associatie of vermeende herkomst van een woord leidt er dikwijls toe dat
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de vorm en/of betekenis van het woord worden veranderd. Volksetymologie
leidt dus tot taalverandering. Een voorbeeld is hangmat, dat niets met hangen of mat te maken heeft, maar ontleend is aan Spaans hamaca; omdat de
vorm hamaca onbegrijpelijk was, veranderde men deze in de wél begrijpelijke vorm hangmat. Dankzij volksetymologie kan men ook veel spelfouten of
het ontstaan van kindertaalwoorden verklaren.
Ieder hoofdstuk is rijkelijk voorzien van voorbeelden. Via het register
achter in het boek kan men de herkomst van specifieke woorden terugvinden.
De hoofdstukken zijn voor het overgrote deel in een iets andere vorm al
gepubliceerd (in 2002 of eerder) in het tijdschrift Onze Taal of in de Onze Taal
Taalkalender uit 2002. Tientallen lezers hebben gereageerd op die eerdere artikelen. Daarvoor dank ik hen hartelijk. Soms leverden zij aanvullingen of verbeteringen, die ik in dit boek heb verwerkt. Met name ben ik dank verschuldigd aan de ingezonden-brievenschrijvers Ernst Adema, A.P.M. Baede, C.W.
Benthem, Mark Eijkman, Jan Klerkx, Frank Kneepkens, René Kurpershoek,
J. van Leeuwen-Siccama, Geke Linker, Edo Marinus, Johan Nijhof, Kees
Siccama, S.R. Slings, Wil Sterenborg en Bart Vermeulen. Tot slot dank ik voor
hun waardevolle suggesties Cor van Bree, Jaap Engelsman, Ewoud Sanders,
Rob Tempelaars, Jan-Frits Veldkamp en Piet Verhoeff.
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DEEL 1 ETYMOLOGIE
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c
1 SCHOOL KOMT VAN VRIJE TIJD'.
DE OPGELEUKTE ETYMOLOGIE
In veel spelletjes in diverse media speelt de herkomst van woorden een rol.
Men moet dan raden waar een woord vandaan komt, en daarbij figureren de
wildste verklaringen als mogelijke oplossing. Woorden waarvan de vorm of
betekenis op geen enkele manier lijkt op het huidige Nederlandse woord,
worden dan als de oorsprong opgegeven, wat tot veel oh's en ah's leidt.
Een voorbeeld dat vaak genoemd wordt, is dat school van het Griekse
scholè `vrije tijd' komt. Dit levert steevast reacties op als: `Kijk eens wat leuk
dat die oude Grieken in hun vrije tijd naar school gingen: Of: `Wat leuk dat
de Grieken leren als nietsdoen beschouwden.' Deze herkomst van school is
niet onjuist, maar wel nogal vereenvoudigd. Daardoor ontstaat een vertekend beeld, want de ontwikkeling is als volgt gegaan. In het Grieks betekende scholè aanvankelijk inderdaad `vrije tijd. De betekenis verschoof echter
geleidelijk. Eerst werd het `dat wat je in je vrije tijd doet; vandaar `liefhebberij; vervolgens `studie' en ten slotte `gebouw waar die studie plaatsvond'. Het
Griekse woord scholè is onder meer met de betekenis `schoolgebouw' door
de Romeinen overgenomen, en het Nederlandse woord is vervolgens ontleend aan hun Latijnse schola. Met de betekenis `vrije tijd' heeft het Nederlandse school helemaal nooit iets te maken gehad, en deze betekenis is dan
ook irrelevant voor de herkomst van het Nederlandse woord: de betekenisontwikkeling heeft geheel in het Grieks plaatsgevonden, lang voordat er zelfs
maar sprake was van Nederlands als aparte taal!
In spelletjes wordt vaak gezocht naar de maximale verrassing, die wordt
verkregen door alleen het begin- en het eindpunt van een woord te geven,
dus in het geval van school alleen de oudste Griekse betekenis en het moderne, Nederlandse woord. De hele tussenweg wordt overgeslagen. Maar
juist die tussenweg maakt het eindpunt begrijpelijk, en maakt etymologie
bovenal enorm interessant en spannend.
Bij school is de vorm van het oorspronkelijke woord nog herkenbaar, alleen de betekenisverandering is onverwacht. De herkomst van een woord
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wordt nog moeilijker navolgbaar wanneer zowel de vorm als de betekenis ervan totaal gewijzigd is, zoals bij het woord marsepein. Je zou kunnen beweren dat marsepein van het Arabische martabán `porceleinen pot' komt. Maar
dan sla je heel wat tussenstappen over, waardoor het verband tussen die
woorden volstrekt onduidelijk blijft. In het Arabisch werd de naam van de
Birmese stad Martaban, een belangrijke overslaghaven voor Chinese keramiek, gebruikt voor de naam van dit keramiek. Vandaar werd martabán gebruikt als inhoudsmaat voor de hoeveelheid die in een bepaalde pot paste.
Vervolgens gebruikten de Venetiaanse handelaren de naam om de inhoud
van deze pot aan te duiden en aangezien er vooral marsepein in verpakt
werd, werd het woord zo de aanduiding van de lekkernij. Via het Italiaans en
het Frans is marsepein in het Nederlands terechtgekomen. De vormverandering van het laatste deel in het Italiaans ontstond wellicht onder invloed van
het Italiaanse pane `brood.
Het ongewenste effect van het geven van alleen een begin- en eindpunt
is dat de indruk wordt gewekt dat woorden de vreemdste herkomsten kunnen hebben, dat zowat alle vorm- en betekenisveranderingen denkbaar zijn
en dat etymologie, de wetenschap die de oorsprong en geschiedenis van
woorden opspoort, een soort alchemistische wetenschap is: etymologen
stoppen er een woord in, schudden een beetje en er komt iets totaal onverwachts uit.
Zo gaat het beslist niet. Etymologie is een wetenschap zoals alle andere:
verifieerbaar, navolgbaar en controleerbaar. Uit vormveranderingen van
woorden in verwante talen zijn klankwetten afgeleid. Een voorbeeld daarvan
is dat de medeklinker p in Duitse woorden na een klinker, een r of een 1 veranderd is in f en na andere medeklinkers of aan het begin van een woord in
pf Deze wet verklaart het medeklinkerverschil tussen planten en pflanzen.
Als een woord niet voldoet aan deze regel, is er iets mee aan de hand. Zo
staat tegenover het Nederlandse paar het Duitse Paar – dit woord begint in
het Duits niet met het verwachte pf-. Als we op zoek gaan naar de herkomst,
blijkt hoe dat komt: paar is zowel in het Nederlands als in het Duits na die
klankverschuiving geleend uit het Latijn en heeft daarom niet de verwachte
klankverandering meegemaakt. (Meer voorbeelden van klankwetten staan in
hoofdstuk 3.)
Voor betekenisveranderingen bestaan geen wetten. Hoewel ... eentje toch
wel: iedere betekenisverandering moet in principe verklaarbaar, navolgbaar,
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plausibel zijn. De uitspraak dat dis `tafel' teruggaat op het Griekse diskos
`werpschijf' is bijvoorbeeld niet navolgbaar gepresenteerd. Navolgbaar is wel
de volgende uitspraak: dis `tafel' is ontleend aan het Latijnse discus 'werpschijf , dat is overgenomen uit Grieks diskos `werpschijf; in het laat-Latijn
kreeg discus tevens de betekenis `schijf, schotel, en via de betekenis `schotel
of plankje om eten op te leggen' kreeg het woord, dat wij in de Romeinse tijd
overgenomen hebben, de betekenis `tafel.
Als ik uitleg hoe een etymologie werkelijk in elkaar zit, merk ik soms een
zekere teleurstelling. De realiteit blijkt minder verrassend dan de vereenvoudiging die in een spel gegeven wordt. Maar etymologie is in eerste instantie
niet bedoeld als verstrooiing, maar als verklaring. En het vinden van de juiste verklaring is geen sinecure. Het is lang niet altijd eenvoudig om bij een
onverwachte betekenis- of vormovergang de tussenstappen te vinden.
Niet de onnavolgbaarheid die in spelletjes wordt gesuggereerd maakt etymologie spannend, maar de zoektocht naar de werkelijke geschiedenis van
een woord, en het uiteindelijke inzicht: zo is het gegaan. Etymologie hoeft
volgens mij helemaal niet `opgeleukt' te worden, want het is van zichzelf al
leuk genoeg.
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2 HET ONTSTAAN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE

ETYMOLOGIE
Waar komt het woord spijt vandaan? Hoe oud is het? Zijn de vorm en betekenis ervan in de loop van de tijd veranderd? Het antwoord luidt: de eerste
vindplaats van spijt dateert van 1436, en de herkomst blijkt uit de oudere
vorm die ervan bestaat. In 1300 sprak men namelijk van despijt, en dat was
ontleend aan het Oudfranse despit (modern Frans dépit `berouw'): een lange i werd in het Nederlands regelmatig tot ij, vergelijk het Middelnederlandse swigen met de moderne vorm zwijgen. De Nederlanders gingen het woord
despijt langzamerhand ten onrechte opvatten als `de spijt; en zo ontstonden
uitdrukkingen als spijt hebben (in plaats van despijt hebben).
De wetenschap die zich toelegt op het geven van dit soort antwoorden
heet etymologie. Veel mensen zijn daar erg in geïnteresseerd – er is haast
geen tv-taalquiz denkbaar zonder etymologische vragen. Het bezwaar van
zulke quizzen is alleen dat de gegeven antwoorden soms wel erg kort en simpel zijn. Woorden waarvan de vorm of betekenis op geen enkele manier lijkt
op het huidige Nederlandse woord, worden dan als de oorsprong opgegeven,
wat tot veel verbazing leidt, maar uiteindelijk weinig met echte etymologie
te maken heeft, zo bleek in het vorige hoofdstuk.
In spelletjes wordt gemakshalve vaak alleen het begin- en het eindpunt van
een woord gegeven, zonder dat er acht wordt geslagen op de weg die tussen
beide loopt. Dat is jammer, want het is juist die verbindingsweg die het eindpunt begrijpelijk maakt, en die er bovenal voor zorgt dat etymologie zo interessant en spannend is. Maar om zulke ontwikkelingen te kunnen volgen is het
wél nodig om over inzicht in en overzicht van het vak te beschikken. Is etymologie daarom alleen iets voor deskundigen? Zijn alleen (historisch) taalkundigen in staat etymologieën te verifiëren? Nee. Het is mogelijk de waarschijnlijkheid van een etymologie te beoordelen zonder dat men zich gedetailleerd en grondig in de materie verdiept, zoals we ook algemene inzichten
in de natuur- en scheikunde bezitten zonder dat we weten hoe de processen
exact werken en welke wetten eraan ten grondslag liggen. Zo weet iedereen dat
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als je water op het vuur zet, het op een zeker moment gaat koken, en dat dat
iets te maken heeft met moleculen. Maar hoe dat nu precies zit ...? Een leek
kan leren inschatten wat het antwoord is op een vraag als: is ons woord kelk
ontleend aan het Hongaars, het Latijn of het Sanskriet? Daarvoor moet men
globale kennis hebben van de algemene tendensen van de geschiedenis en de
ontwikkeling van de taal. Dan weet u direct het juiste antwoord op de vraag
naar de herkomst van kelk. dit is ontleend aan het Latijn – met het Hongaars
of het Sanskriet heeft het Nederlands namelijk nauwelijks contact gehad, dus
uit deze talen zijn vrijwel geen leenwoorden overgenomen.
Hoe is het vak etymologie ontstaan? In oude Griekse teksten zien we al
dat men zich heeft afgevraagd wat achter de woorden schuilging, waar ze
vandaan kwamen en wat ze eigenlijk betekenden. Hierbij legde men in de
Oudheid verbanden tussen woorden op grond van toevallige klankovereenkomsten. Daardoor leidde men bijvoorbeeld het Latijnse caelebs `vrijgezel;
dat we kennen uit celibatair, af van caelum `hemel: Een caelebs zou dan
iemand zijn die als in de hemel leeft. Ook in de Middeleeuwen bleef men
de etymologie op die klankgerichte manier benaderen. Zo geeft Jacob van
Maerlant in zijn Rijmbijbel uit 1285 de etymologie van beesten: omdat si ons

bistaen `omdat ze ons bijstaan'. Wigardus van Winschooten, die in 1681 een
beroemd zeemanswoordenboek publiceerde, meende dat bekken `schaal' was
afgeleid van het woord bek, omdat zeelieden hun `bek' en hele hoofd in een
bekken steken om zich te wassen. In werkelijkheid is bekken een leenwoord
uit het Latijn.
Het mag duidelijk zijn: met wetenschap hadden deze vormen van etymologie weinig te maken. De grondslag voor etymologie als wetenschap is
pas aan het eind van de achttiende eeuw gelegd. Toen realiseerde men zich
namelijk dat er taalfamilies bestaan. Nadat een Franse priester, le père
Coeurdoux, in 1767 had geschreven dat bijvoorbeeld het Sanskriet-woord padam `stap' kan worden vergeleken met het Griekse pous `voet' (tweede naamval podos) en het Latijnse pes `voet' (tweede naamval pedis), stelde Sir William Jones onafhankelijk van Coeurdoux in 1786 in een jaarrede voor de
Asiatic Society dat Sanskriet, Grieks en Latijn en in mindere mate Perzisch,
Gotisch en Keltisch zo veel met elkaar gemeen hadden dat zij wel een gemeenschappelijke oorsprong móésten hebben. Al die talen zouden teruggaan op één taal, die aanvankelijk Indo-Germaans genoemd werd, omdat de
talen die eruit voortgekomen zijn zich uitstrekken van het gebied waar Ger-
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maanse talen werden gesproken (met IJsland als noordwestelijkste punt) tot
en met India. Tegenwoordig wordt meestal de neutralere naam Indo-Europees gebruikt, onder andere omdat inmiddels het Tochaars is ontdekt, dat
ooit gesproken werd in China, dus nog meer naar het oosten. Tot de IndoEuropese talen behoren momenteel vrijwel alle talen in Europa en verder
een aantal talen in India. In Europa zijn alleen het Baskisch, de aan elkaar
verwante talen Fins, Ests, Laps en Hongaars, de Turkse taalfamilie, en een
groot aantal kleine Oeralische en Kaukasische talen in de voormalige SovjetUnie geen Indo-Europese talen.
Hettitisch (2e millennium vóór Chr. in K1.Azië)

Indisch (o.a. Sanskrit en Hindi)
-- lndoiraansIraans (o.a. het Oud-Perzisch (Avestisch)
en het moderne Perzisch)

Tochaars (tot ± 7e eeuw in Toerkestan)

Armeens (vanaf de Sc eeuw na Chr. bekend)

Grieks (het klassieke en het moderne)
lndoëuropees
Albaans (sedert de Nieuwe Tijd overgeleverd)

Italisch (hierbij behalve Faliskisch, Oskisch en Umbrisch (maar zie 3.3) het
Latijn, waaruit Frans, Provençaals, Spaans, Catalaans, Portugees, Italiaans,
Rhaetoromaans, Roemeens)

Keltisch (hierbij: Welsh, Gaelisch (Schotland), Bretons, Iers)

Germaans (hierbij : Gotisch (4e eeuw na Chr.), Nederlands, Engels, Duits,
Fries, Zweeds, Noors, Deens, IJslands)

- Baltisch (o.a. Litouws en Lets)

Slavisch (o.a. Bulgaars, Se rv isch, Kroaats, Tsjechisch, Slovaaks, Pools,
Russisch)

1. De Indo-Europese taalfamilie. Uit: Cor van Bree (1990), Historische
taalkunde, Leuven/Amersfoort, p. 54.
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De talen die behoren tot de Indo-Europese taalfamilie hebben een groot
aantal overeenkomsten in woordenschat, structuur en klanken. De woorden
die ze gemeenschappelijk hebben, zijn de zogenoemde erfwoorden. Deze erfwoorden behoren over het algemeen tot de centrale woordenschat: de woorden voor de alledaagse, onmiddellijke, voor alle tijden en plaatsen geldende
belevingswereld van de mens. Dit zijn bijvoorbeeld namen voor mensen en
hun lichaamsdelen (man, arm, neus, oor, oog), familierelaties (kind, moeder,
vader), weersverschijnselen (regen, sneeuw, wind), hemellichamen ( maan,
ster, zon), tijd (dag, maand, nacht), landschap (berg, heuvel), namen voor
planten en bomen ( berk, beuk, den, wilg), dieren (eend, hond, geit, koe, otter,
varken, vee, wolf) en dierlijke producten (melk), bijvoeglijke naamwoorden
die algemene eigenschappen aanduiden (breed, jong, lang, oud), telwoorden
(twee, drie, vier), en tot slot werkwoorden die basishandelingen in het leven
uitdrukken (eten, drinken, dromen, horen, slaan, slapen, voelen, zien).
Weliswaar kennen de erfwoorden in de verschi ll ende talen klankverschillen (vergelijk oog, oor met het Engelse eye, ear en het Latijnse oculus, auris),
maar deze zijn voor een groot deel regelmatig en kunnen worden beschreven in zogenoemde klankwetten. De moderne etymologie is dus gebaseerd
op taalvergelijking, waarbij klankwetten als uitgangspunt gelden.
De klankverschillen tussen de talen zijn opgetreden doordat de sprekers
van het Indo-Europees, dat aanvankelijk waarschijnlijk in Zuid-Rusland gesproken werd, zich vanaf ongeveer 2500 voor Chr. over een groter gebied
verspreidden. Het onderlinge contact ging hierdoor verloren, en delen van
het Indo-Europees kwamen in de verschillende gebieden in aanraking met
andere talen die invloed uitoefenden. Hierdoor viel het Indo-Europees in de
loop van de tijd uiteen in verschillende takken, zoals het Germaans, het
Romaans, het Grieks en het Slavisch. In het volgende hoofdstuk zal ik nader
ingaan op de klankverschillen en de klankwetten.
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3

KLANKEN EN WETTEN

Het Nederlandse honderd is verwant met het Latijnse centum. Dat betekent
dat deze woorden een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Op dezelfde
manier is voet verwant met het Sanskriet-woord padam `stap; deur met het
Griekse thura, en borst met het Russische brjucho `buik. Maar het Nederlandse kat is niet verwant met het Latijnse cattus, en peper niet met het Latijnse piper of het Griekse peperi. Hoe weten we dat zo zeker?
In het vorige hoofdstuk bleek dat het Nederlands en de andere Germaanse talen tot de Indo-Europese taalfamilie behoren. Familieleden van
het Germaans zijn onder andere het Grieks, het Latijn en de daaruit voortgekomen Romaanse talen, de Slavische talen, het Keltisch en het Indo-Iraans
(met het Sanskriet en het Perzisch) in Azië.
Toen die verschillende talen zich uit het Indo-Europees ontwikkelden,
traden er klankveranderingen op. Deze veranderingen – die zich het opvallendst voordeden bij de medeklinkers – zijn voor een groot deel regelmatig
en kunnen worden beschreven in zogenoemde klankwetten. Voor ons is de
verandering in het Germaans het interessantst. De Germaanse taalfamilie
onderscheidt zich van de andere Indo-Europese talen door de zogenoemde
Germaanse klankverschuiving, ontdekt door Jacob Grimm, de broer van de
beroemde sprookjesschrijver. Deze houdt globaal in dat de Indo-Europese p,
t, k in het Germaans overgingen in f, th (als in Engels thought) en ch, dat b,
d, g overgingen in p, t, k en dat bh, dh, gh veranderden in b, d, g. Schematisch kan de klankverschuiving als volgt weergegeven worden; ter vergelijking zijn Latijnse en enkele andere verwante vormen toegevoegd:
Indo-Europees Germaans Nederlands
p
f
v: vee
t
d: drie
th
k
ch
h, niets: hart
b
p
p: lip
d
t
t: voet

Latijn
pecus (vgl. Engels fee)
tres
cor
labium
pedis, 2e naamval van pes
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Indo-Europees Germaans Nederlands

Latijn

g
bh
dh
gh

ager
frater (vgl. Russisch brat)
foris (vgl. Grieks thura)
hostis (vgl. Russisch gost')

k
b
d
g

k: akker
b: broeder
d: deur
g: gast

Dankzij deze klankwetten kunnen we er zo zeker van zijn dat het Nederlandse kat onmogelijk verwant kan zijn met het Latijnse cattus, en peper beslist niet met het Latijnse piper of Grieks peperi. Een Latijnse c correspondeert immers nooit met een Nederlandse k (vergelijk het Latijnse cor, cornus,
centum met het Nederlandse hart, hoorn, honderd) en een Latijnse of Griekse p evenmin met een Nederlandse p (vergelijk Latijnse pellis, piscis, pater
met het Nederlandse vel, vis, vader). Er moet dus een andere relatie tussen
cattus - kat en piper - peper bestaan. En dat is ook zo: de Nederlandse woorden kat en peper zijn allebei ontléénd aan het Latijn. Van verwantschap is
dus geen sprake, want ze hebben geen gemeenschappelijke voorouder.
Toen men de klankwetten eenmaal had onderkend, sprak men in de eerste euforie over de Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze', de uitzonderingsloosheid van de klankwetten. Allengs werd echter duidelijk dat er in individuele woorden uitzonderingen kunnen voorkomen. Zo mist adder de beginn die voorkomt in het Duitse Natter en het Latijnse natrix `(water)slang. Betekent dit dat adder en Natter niet met elkaar verwant zijn? Nee, de woorden
hebben wel degelijk een gemeenschappelijke oorsprong. Dat blijkt wanneer
we bezien wat de oudste Nederlandse vorm is: die luidde namelijk nadre. Later is in het Nederlands de begin-n weggevallen (net zoals overigens in het
Engelse adder), omdat men de nopvatte als een lidwoord; men ontleedde het
woord als 'n adder of den adder.
Hieruit wordt duidelijk dat het voor taalvergelijking belangrijk is terug te
gaan naar de oudste geschreven vormen. Deze liggen namelijk het dichtst bij
de oorspronkelijke, Indo-Europese of Germaanse bron. Dat is de reden
waarom in etymologische woordenboeken meestal de Oudengelse, Oudhoogduitse, Latijnse, etc. vormen vermeld worden in plaats van de moderne
Engelse en Duitse vormen.
Nadat de Germaanse klankverschuiving was opgetreden, traden er ook
binnen het Germaans klankwettige veranderingen op, waardoor de verschillen ontstonden tussen de moderne Germaanse talen (Deens, Duits, Engels,
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Faeroers, Fries, IJslands, Nederlands, Noors en Zweeds). Iedereen kent wel de
medeklinkerverschillen tussen het Nederlandse tijd, tien en het Engelse time,
ten tegenover het Duitse Zeit, Zehn, of die tussen het Nederlandse en Engelse
pan tegenover het Duitse Pfanne, en tussen het Nederlandse koken en het
Engelse to cook tegenover het Duitse kochen. Hieraan lijkt een klankwet ten
grondslag te liggen, en dat is ook zo.
De (Oud)hoogduitse klankverschuiving, zoals deze klankwet genoemd
wordt, was verantwoordelijk voor een regelmatig verschil tussen de Nederlandse en de Duitse medeklinkers. Deze klankverschuiving, die waarschijnlijk in de tweede helft van de vijfde en in de zesde eeuw plaatsvond, hield onder andere in dat in Duitse woorden p, t, k na klinkers f,, s, ch werden en na
medeklinkers of aan het begin van een woord p f, (t)z, k. Na r en l veranderde p in f niet in pf. Deze klankverschuiving verklaart de medeklinkerverschillen tussen het Nederlandse appel, breken, dorp, eten, ik, maken, pond,
slapen, teken, zout en het Duitse Apfel, brechen, Dorf essen, ich, machen,
Pfund, schlafen, Zeichen, Salz.
Maar hoe zit het dan met het Duitse Paar, Pein en Priester naast Nederlands paar, pijn en priester? Volgens de klankverschuiving zou dat in het
Duits toch Pfaar, Pfein, Pfiester moeten zijn? Het feit dat de klankverschuiving in deze woorden niet is opgetreden, duidt erop dat de woorden waarschijnlijk ontleend zijn, en wel nadat de klankverschuiving was opgetreden,
dus na de zesde eeuw. Inderdaad zijn deze drie woorden, net als het Nederlandse paar, pijn en priester, ontleend aan het Latijn. Het feit dat deze twee
woorden niet meegedaan hebben met de klankverschuiving, vertelt ons dus
zowel iets over de herkomst van de woorden als over de ouderdom ervan. In
andere Latijnse leenwoorden, zoals Pflanze, Pfiitze, Pfeffer, Kelch, Kessel en
Schussel, trad de klankverschuiving wel op; vergelijk de Nederlandse vormen
plant, put, peper, kelk, ketel en schotel. Deze woorden zijn dus al vóór de vijfde eeuw geleend.
Het besef van de verwantschap tussen de Indo-Europese talen en het optreden van klankwetten maakt het lezen van etymologische woordenboeken
een stuk eenvoudiger. Een voorbeeld van een trefwoord zoals men dat in een
etymologisch woordenboek kan vinden, is:
hond (vgl.) Oudhoogduits hunt, Oudfries, Oudengels hund, Oudnoords
hundr, Gotisch hunds, beantwoordt aan (of: buiten het Germaans)
Grieks kuón, Oudiers cu, Sanskriet 'svá.
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Hier treffen we na het Nederlandse trefwoord een opsomming aan van
woorden in andere talen. Wat is hiervan nu de bedoeling? De etymoloog wil
hiermee aantonen dat het woord een Indo-Europees erfwoord is; daarom
vermeldt hij eerst alle verwante vormen in andere Germaanse talen (en wel
de oudste fasen daarvan) en vervolgens de verwanten in andere Indo-Europese talen (waarbij ons nu opvalt dat het Grieks en Oudiers een k klank hebben waar in de Germaanse talen een h staat, geheel conform de Germaanse
klankverschuiving).
Een tweede voorbeeld:
draad (vgl.) Oudsaksisch thrad, Oudhoogduits drat, Oudfries thrëd, afgeleid van draaien.

In dit geval worden alleen Germaanse verwanten vermeld. Hiermee wil de
etymoloog zeggen dat het woord draad in het Germaans is gevormd en geen
Indo-Europese verwanten heeft.
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4

VERRE FAMILIE

Het Nederlands heeft naaste en verre familie. Onze naaste familie bestaat uit
de andere Germaanse talen, zoals het uitgestorven Gotisch, de Noord-Germaanse talen Deens, Faeroers, IJslands, Noors en Zweeds, en de West-Germaanse talen Engels, Duits en Fries.
Onze verre familie is veel uitgebreider. In etymologische woordenboeken
wordt deze vermeld bij erfwoorden, woorden die de Indo-Europese talen gemeenschappelijk hebben. Op die manier wordt duidelijk gemaakt dat het
Nederlandse woord niet uit de lucht is komen vallen, maar verwanten bezit
in andere talen. Zo zou je in een etymologisch woordenboek onder het trefwoord wiel het volgende kunnen vinden:
wiel verwant met Oudengels hweol, Grieks kuklos `wiel, cirkel, Tochaars
A kukal, Tochaars B kokale `wagen, Oudpruisisch kelan, Oudkerkslavisch
kolo, Oudindisch cakra-.
Tochaars A, Tochaars B, Oudpruisisch, Oudkerkslavisch en Oudindisch zijn
voorbeelden van verre familieleden. Zulke talen spelen een grote rol in de
etymologie. Voor taalvergelijking is het namelijk van groot belang de oudste
geschreven varianten te bekijken, omdat deze qua vorm en betekenis het
dichtst bij de oorspronkelijke Indo-Europese bron liggen. Niet alle talen zijn
op hetzelfde moment opgeschreven, en van sommige talen zijn vrijwel geen
geschreven teksten bewaard gebleven. Het belangrijkst voor de taalvergelijking zijn uiteraard de talen die vroeg zijn opgeschreven en waarvan veel teksten bekend zijn. Welke zijn dat? Hieronder een overzicht.
De oudste geschreven Indo-Europese taal is het Hettitisch. De Hettieten
woonden in Turkije en een deel van Syrië. In 1906 bleek uit opgravingen dat
in, of beter: onder, Bogazkoy de vroegere hoofdstad Hattusas lag. Hier vonden Duitse archeologen het kleitablettenarchief van de Hettitische koningen.
Deze kleitabletten zijn tussen 1700 en 1200 voor Chr. geschreven. Het spijkerschrift op de kleitabletten werd in 1917 ontcijferd. Nog lang niet al het
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ia. Oudperzisch spijkerschrift: een stele van Koning Darius waarin hij
y

bericht over de aanleg van het Suezkanaal.
materiaal is gepubliceerd. Het bestaat uit inventarislijsten, maar ook uit juridische en religieuze teksten, en teksten over de regeringsperiodes van de
verschillende koningen.
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2b. Een Oudrussische tekst over ontvangst van geld en goederen, opgegraven in
Novgorod. Geschreven op berkebast in de 14de eeuw.
Het Hettitisch is een archaïsche taal, dat wil zeggen dat het veel oude
kenmerken behouden heeft. Zo correspondeert de Hettitische vorm edmi `ik
eet' heel mooi met de Oudindische vorm admi – beide verwant met onze
vorm (ik) eet; in het Nederlands is de persoonsuitgang van het werkwoord
veranderd.
Voor de bestudering van de Indo-Europese talen zijn de gegevens van de
Indo-Iraanse tak het belangrijkst. Deze tak heeft namelijk nog meer oude
kenmerken behouden dan het Hettitisch, en bovendien zijn er zeer veel teksten in overgeleverd. Het Indo-Iraans bestaat uit twee nauw verwante takken: het (Oud)indisch en het Iraans. De oudste teksten zijn geschreven in
het Iraanse Avestisch. Dit is de taal van de Avesta, het heilige boek van de leer
van de profeet Zarathoestra (Zoroaster). Avesta betekent eigenlijk `tekst. Het
Avestisch is rond 60o voor Chr. uitgestorven. Tot op heden bestaat nog het
Perzisch, dat nauw verwant is aan het Avestisch. De oudste Perzische teksten,
geschreven in spijkerschrift, dateren van circa 50o voor Chr. Het huidige Perzisch wordt geschreven in het Arabische schrift.
De oudste geschreven vorm van het Oudindisch zijn teksten in het
Sanskriet (Oudindisch en Sanskriet worden daarom vaak als synoniemen
gebruikt). Het oudste stadium van deze taal heet het Vedisch, omdat in deze taal de veda's zijn geschreven. Dit zijn de oudste religieuze teksten van het
hindoeïsme, opgeschreven vanaf ongeveer 60o voor Chr. Veda betekent `ik
weet' en is verwant met ons weten. De grammatica van het Sanskriet is rond
40o voor Chr. door de geleerde Panini vastgelegd. In de loop van de tijd is
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Een Hettitisch kleitablet met spijkerschrift, gevonden in Bogazkoy, de oude
hoofdstad Hattusas. De tekst handelt over een door de koning uit te voeren
ritueel.
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het Sanskriet een kunsttaal geworden, en heeft het in India dezelfde positie
ingenomen als het Latijn in West-Europa: Sanskriet werd de taal van religieuze, literaire en wetenschappelijke teksten. De taal wordt nu nog in beperkte mate gebruikt.
Griekse teksten zijn al bekend vanaf de achtste eeuw voor Chr., toen Homerus in zijn dichtwerken de Ilias en de Odyssee vertelde over de oorlog om
Troje en de omzwervingen van Odysseus. De Griekse klassieke letterkunde
loopt tot het einde van de vijfde eeuw na Chr.
Een veel ouder Grieks dialect is het Myceens. Dit is bekend van kleitabletten uit 1400 tot 1200 voor Chr., geschreven in een lettergreepschrift. Dit schrift,
het Lineair B genaamd, is pas in 1952 ontcijferd door Michael Ventris. Er zijn
veel kleitabletten met Myceens gevonden, maar er is slechts een beperkte
woordenschat op te vinden, omdat het gaat om inventarislijsten met veel namen. Diverse Myceense woorden zijn verwant met Nederlandse woorden; zo
is pe-re `hij draagt' verwant met baren, wi-de `hij zag' is verwant met weten, ako-ro `(bouw)land' met akker, po-ro met veulen en ti-ri-po met drievoet.
De oudste Latijnse inscripties dateren van ongeveer 500 voor Chr. Literaire teksten zijn vanaf de derde eeuw voor Chr. bekend. De klassiek-Latijnse literatuur, die tot ongeveer 600 na Chr. loopt, is minstens zo omvangrijk
als de Griekse, en alleen al daarom van belang voor de taalvergelijking.
Van enkele Indo-Europese talen zijn alleen maar wat inscripties overgeleverd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Gallisch, de Keltische taal die in
Frankrijk gesproken werd toen Caesar dit gebied in 57 voor Chr. veroverde.
Gallische inscripties dateren van circa 500 voor Chr. en later. Meer sporen
van het Gallisch zijn overgebleven in de vorm van leenwoorden in het Latijn. Sommige daarvan heeft het Nederlands uit het Latijn geleend, en zo komen we aan de van oorsprong Gallische woorden bek, kar, mergel en ton. Na
het Gallisch, dat in de zesde eeuw verdween, is de oudste geschreven vorm
van het Keltisch het Oudiers; sporadische Oudierse inscripties vinden we
vanaf 300 na Chr.
Alle andere Indo-Europese talen zijn pas na het begin van de jaartelling
voor het eerst opgetekend. De oudste geschreven vorm van de Slavische talen is het Oudkerkslavisch, ook wel Oudbulgaars genoemd. Teksten in deze
taal dateren uit de negende eeuw, en zijn alle van religieuze aard, vandaar de
naam Oudkerkslavisch.
De Baltische talen Lets en Litouws zijn pas in de zestiende eeuw opge-
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schreven. Het Litouws heeft echter zeer veel oude kenmerken bewaard: het
klanksysteem staat dicht bij het Indo-Europees en de buigingsuitgangen zijn
weinig afgesleten. Daarom is het Litouws toch heel belangrijk voor de bestudering van de Indo-Europese talen. Het uitgestorven Oudpruisisch is wat
eerder opgeschreven dan de andere Baltische talen (rond 1400), maar er is
slechts weinig materiaal van over.
Tot slot drie talen die, om diverse redenen, minder belangrijk zijn voor
de taalvergelijking: het Armeens, het Albanees en het Tochaars. Het Armeens
en Albanees zijn twee talen die veel leenwoorden hebben opgenomen en behoorlijk wat veranderingen hebben ondergaan ten opzichte van de moedertaal. Het Armeens is vanaf ongeveer 400 na Chr. geschreven, en wel in een
geheel eigen schrift. Geschreven documenten van het Albanees zijn pas vanaf 150o bekend. Het aantal Armeense en Albanese verwanten met Nederlandse woorden is gering, maar ze zijn beslist niet afwezig. Zo zijn de Armeense woorden jaunem `ik pleng', meg, mayr en mun verwant met het Nederlandse gieten, mist, moeder en mug. De Albanese woorden mi, nate, shpreh
en pale zijn verwant met het Nederlandse muis, nacht, spreken en vouw.
Het Tochaars is tussen de zesde en de achtste eeuw na Chr. geschreven
(in een Indisch lettergreepschrift) en daarna spoorloos verdwenen. Omstreeks 190o zijn in het Tochaars geschreven handschriften gevonden in het
Tarimbekken in China. Het gaat daarbij voornamelijk om boeddhistische
teksten die zijn vertaald uit het Sanskriet. Er zijn twee varianten: Tochaars A
en Tochaars B. Het Tochaarse materiaal is slechts gedeeltelijk gepubliceerd
en wordt daarom maar zelden als vergelijking bij een erfwoord vermeld. Verwant met het Nederlandse einde zijn Tochaars A antus, Tochaars B entwe
`daarna; verwant met hoog zijn Tochaars A koc en Tochaars B kauc.
Van het Sanskriet, Grieks en Latijn bestaan dus verreweg de meeste teksten.
Dat is de reden dat bijna bij ieder Nederlands woord dat tot het Indo-Europees kan worden herleid, wel een verwant uit een of meer van deze talen
wordt vermeld. Waarom beperken de etymologische woordenboeken zich
daar eigenlijk niet toe? Daarvoor zijn goede redenen: hoe meer verwanten
gevonden zijn, hoe zekerder een Indo-Europese herkomst is en hoe preciezer betekenisverschuivingen en klankveranderingen in kaart gebracht kunnen worden. Woorden die slechts in één of enkele takken voorkomen, kunnen bijvoorbeeld in die takken zijn geleend uit een niet-Indo-Europese taal.
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NAASTE FAMILIE

EN HET

ONTSTAAN

VAN HET

NEDERLANDS

In het vorige hoofdstuk is de verre familie van het Nederlands besproken. In
dit hoofdstuk zijn onze naaste verwanten aan de beurt. Dat zijn de talen die,
net als het Nederlands, teruggaan op het Germaans. Het gaat om het uitgestorven Oost-Germaanse Gotisch, de Noord-Germaanse talen Deens, Faeroers, IJslands, Noors en Zweeds, en de West-Germaanse talen Engels, Duits
en Fries. Hoe en wanneer hebben deze talen zich uit het Germaans ontwikkeld?
De Germanen woonden aanvankelijk in het zuiden van Zweden en
Noorwegen, in Denemarken en aan de kust van Duitsland. Vandaar zijn ze
tussen i000 en 50o voor Chr. naar het zuiden getrokken, onder meer verder
Duitsland in. Waarschijnlijk kwamen ze een of twee eeuwen voor het begin
van de jaartelling aan in Noord-Nederland. Hier woonden al mensen, die
een andere taal of andere talen spraken. De oorspronkelijke bevolking
mengde zich met de Germanen en nam het Germaans over als moedertaal.
De taal die de oorspronkelijke bewoners spraken, wordt een `substraattaal'
genoemd: een taal die door een later ingevoerde taal is vervangen.
Het Germaans heeft woorden uit deze substraattaal overgenomen. Dat
kan men afleiden uit het bestaan van klanken en klankcombinaties die in het
Indo-Europees niet voorkwamen. Zo gaan de klankcombinaties kl- en knniet terug op het Indo-Europees, dus woorden als kleven, klieven, klimmen,
klip, knaap, knobbel en knop komen waarschijnlijk uit een substraattaal.
Evenmin kende het Indo-Europees nevenvormen met de m of de n (de nasalen) voor een medeklinker, de zogenoemde prenasalisatie, dus de koppels
dorpel – drempel, struik – stronk, hok – honk en kut – kont zijn niet-Indo-Europees.
De geleerden buigen zich nog over de vraag hoe groot de substraatinvloed in het Germaans is. Die zou weleens groot kunnen zijn geweest: de indogermanist R. Beekes schat dat niet minder dan de helft van de ogenschijnlijke erfwoorden een substraatwoord is.
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Nadat de Romeinse veldheer Gaius Julius Caesar in 57 voor Chr. NoordFrankrijk op de Kelten veroverd had, werd de Rijn de bovengrens van het
Romeinse rijk. Dit duurde tot 406 na Chr., toen de Romeinen hun troepen
terugtrokken. Ten noorden van de Rijn woonden vrije Germaanse volkeren.
De Germanen die ten zuiden van de Rijn woonden, behielden hun eigen
moedertaal. Latijn zal in de Nederlanden niet de algemene omgangstaal geweest zijn – daarvoor was de Romeinse aanwezigheid te gering. Het bleef
slechts de taal van het leger en de administratie, en ook van de hogere inheemse kringen. Wel zullen brede lagen van de bevolking kennis van het Latijn gehad hebben.
In de Romeinse tijd heeft het Germaans veel woorden overgenomen uit
het Latijn. De Romeinen brachten een groot aantal technische vernieuwingen, bijvoorbeeld het bouwen van huizen met muren die gemetseld waren.
Voor de Germanen was dit een nieuwigheid; hun huizen waren gemaakt van
gevlochten takken, zoals blijkt uit het Germaanse woord wand, dat een afleiding is van winden. De Romeinse bouwtechniek leverde onder meer de
volgende leenwoorden in het Nederlands op: albast, fundament, gips, kalk, kamer, krijt, marmer, menie, molen, mortel, paal, pek, pleister, specie en tegel.
De Romeinen brachten nieuwe landbouwtechnieken, nieuwe voedingsproducten, nieuwe bouwmethodes en nieuwe kookgewoontes. De Germanen namen dit alles over met de Latijnse naam, vandaar leenwoorden voor
groenten, zoals biet, graan, kool, pastinaak, raap en ui, namen voor vruchten,
zoals kers, mispel, peer, perzik en vrucht en namen voor nieuwe producten,
zoals boter, kaas en wijn. Een nieuwe vorm van voedselbereiding was het koken.
Dit is slechts een kleine selectie van de Latijnse invloed op het Germaans.
Niet alle leenwoorden komen overigens in alle Germaanse talen voor. Dat
komt doordat er vanaf het begin van de jaartelling binnen het Germaans
langzamerhand verschillen optraden (aanvankelijk tussen Oost-, West- en
Noord-Germaans), die op den duur leidden tot het ontstaan van de verschillende Germaanse talen en dialecten, en doordat de Romeinen zich niet
bevonden op Noord-Germaanse grond. Sommige woorden zijn dan ook alleen in het West-Germaans geleend, bijvoorbeeld zalm.
Vanaf het jaar 167 vielen Germanen delen van het rijk binnen om de Romeinse rijkdom te plunderen. Langzamerhand kregen de Romeinen een
`Germaans probleem. De Oost-Goten en andere Germaanse stammen trok-
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ken in de eerste helft van de vijfde eeuw Italië binnen. In 476 riep de Germaan Odoaker zich uit tot `koning der Germanen in Italië'. Deze gebeurtenis beschouwt men meestal als het einde van het westelijke Romeinse rijk.
Het verdwijnen van de Romeinse machtsfactor in het westen van Europa
veroorzaakte grote instabiliteit. De wereld raakte op drift, en alle Germaanse
stammen trokken weg uit hun standplaats; deze grote trek noemt men de
`Germaanse volksverhuizingen. Illustratie 3 toont waar de verschillende Gervvvvv
vvvvv
vvvvv
VVVV

v

2Eusag

3. De Germaanse volksverhuizingen. Uit: Rudolf E. Keller (1995), Die deutsche
Sprache and ihre

historische Entwicklung, Hamburg.

maanse volkeren naartoe trokken: de Goten gingen oostwaarts (pijl i), de
Angelen, Saksen en Jutten gingen naar Engeland (pijl 2), Alamannen bewogen
zich richting Zwitserland (pijl 3), Franken trokken Gallië binnen (pijl 4) en
stichtten het Frankische rijk, Beieren en Longobarden trokken naar het zuiden, naar Italië (pijl 5). Hiermee werd de grondslag van de huidige Germaanse
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talen gelegd. Het Gotisch verdween toen de Goten door andere volkeren
onder de voet werden gelopen, maar is toch van groot belang voor onze kennis van het Germaans. In het Gotisch is namelijk eeuwen eerder dan in andere Germaanse talen een omvangrijke tekst geschreven: de bijbelvertaling van
de Gotische bisschop Wulfila of Ulfilas (ca. 311-383).
In de Nederlanden vestigden zich Franken en Saksen. De Friezen die er
al woonden, breidden hun gebied uit na het vertrek van de Angelen en Saksen naar Engeland. De Franken woonden in het binnenland en de Saksen in
het oosten, waar tot op heden Saksische dialecten gesproken worden. Op de
kusten van de Noordzee onderhielden Friezen, Angelen en Saksen contact
met elkaar; hier ontstonden bepaalde gemeenschappelijke taalverschijnselen
die `Noordzee-Germaans' worden genoemd, zoals het wegvallen van de n in
bijvoorbeeld het Nederlandse vijf, het Engelse five en het Friese viif (versus
het Duitse fünf met n), of in zacht, het Engelse soft en het Friese sêf t (versus
het Duitse sanft).

Modern Nederlands

Het moderne Nederlands is ontstaan door een vermenging van de verschillende dialecten die in de oudste periode werden gesproken: de basis vormde
het Frankisch, en door contacten met sprekers van andere dialecten onderging dit Frankisch invloed van het Noordzee-Germaans (zo zijn big, eiland
en ladder oorspronkelijk Noordzee-Germaanse woorden die tot de standaardtaal zijn gaan behoren), en in geringe mate van het oostelijke Saksisch.
Het Nederlands wordt, net als de meeste andere talen, op grond van bepaalde taalkundige kenmerken verdeeld in een aantal periodes. De oudste
periode, voorspelbaar `Oudnederlands' genoemd, begint met de oudste geschreven teksten. Die dateren uit ergens in de achtste eeuw. Er zijn maar weinig Oudnederlandse bronnen. Rond 1200 laat men het Middelnederlands
beginnen, en wel om twee redenen: op dat moment zijn de onbeklemtoonde klinkers tot sjwa, oftewel de `stomme e', geworden (vergelijk het Oudnederlandse biddon en namo met het Middelnederlandse bidden en name
`naam), en het bekende hebban olla vogala met `hebben alle vogels'), en vanaf dat moment bestaat er omvangrijke literatuur. Het Middelnederlands
loopt tot ongeveer 150o. Daarna begint het Nieuwnederlands.
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Het begin van het Nieuwnederlands is te danken aan de Renaissance. In
deze periode ontstond een geschreven standaardtaal. Vóór die tijd bestond
het (Oud- en Middel)nederlands uit een verzameling meer of minder van
elkaar afwijkende dialecten, die elkaar beïnvloedden. Toen Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) door de Spanjaarden werd bezet en
zijn macht verloor, is het cultuur- en taalcentrum definitief naar het noorden verschoven. Er ontstond een cultuurtaal op Hollandse basis, die resulteerde in het huidige Standaardnederlands.

31

6 SAMENSTELLINGEN: KNOFLOOK EN VENT
De Nederlandse woordenschat heeft zich in de loop van de tijd gestaag uitgebreid. Dat was noodzakelijk omdat de maatschappij veranderde en er
nieuwe zaken, begrippen en technieken ontstonden, die allemaal een naam
moesten krijgen. De woorden die al voorkwamen in de Germaanse periode
of nog eerder, in de Indo-Europese periode, waren niet meer voldoende om
er de wereld mee te benoemen.
Om nieuwe woorden te maken hebben we een heel arsenaal aan middelen tot onze beschikking. Om de herkomst van een woord te kunnen bepalen, is het belangrijk inzicht te hebben in de procédés die ten grondslag kunnen liggen aan woordvorming. In de volgende hoofdstukken zal ik daarom
aandacht besteden aan de verschillende manieren waarop woorden kunnen
worden gevormd. In dit hoofdstuk staan samenstellingen centraal, en wel de
grootste categorie: de samengestelde zelfstandige naamwoorden.
Een samenstelling is de samenkoppeling van twee of meer zelfstandige
woorden tot een nieuw woord met één hoofdklemtoon. Samenstellingen
werden al gemaakt in de Indo-Europese en Germaanse tijd. Al in de achtste
eeuw zijn in het Nederlands de woorden manslag en weergeld gevonden, en
in de tiende en elfde eeuw werden onder andere boomgaard, herfstmaand,
kinnebak, vouwstoel en westenwind genoteerd.
Sommige samenstellingen hebben een verbindings-s, -e(n) of -er, vergelijk het dertiende-eeuwse elleboog en middernacht en het veertiende-eeuwse
godsdienst. In de periode dat deze samenstellingen werden gevormd, waren
dit nog geen verbindingsklanken maar naamvalsuitgangen. Neem nu godes
dienst `dienst van God'; dit werd op den duur als eenheid opgevat en als
godsdienst geschreven. Toen de naamvallen verdwenen, ging men de naamvalsuitgangen als verbindingsklanken beschouwen en kwamen ze door analogie en voor een gemakkelijker uitspraak ook op plaatsen te staan waarin
het vroegere naamvalssysteem er niet in zou hebben voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld voor arbeidsloon: arbeid was vroeger een vrouwelijk woord (tegenwoordig is het mannelijk) en kreeg dus geen -s in de tweede naamval; de
-s is dus pas later als verbindingsklank gevormd.
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Normaal gesproken worden Nederlandse woorden in de loop van de tijd
steeds korter. Dit heeft te maken met de sterke klemtoon, die op één lettergreep ligt (oorspronkelijk meestal de eerste). Hierdoor verzwakken eindlettergrepen en vallen ze zelfs weg. Vergelijk bijvoorbeeld het Middelnederlandse herte of harte met het hedendaagse hart; of me(e)rminne met meermin.
Bij samenstellingen, die dus ook één sterk benadrukte lettergreep hebben, vindt echter geen verzwakking van andere lettergrepen plaats. De afzonderlijke delen van de samenstelling zijn vrijwel altijd herkenbaar gebleven. Het streven naar begrijpelijkheid en transparantie heeft kennelijk de
verwachte klankveranderingen tegengehouden. Samenstellingen maken wel
een verandering door, maar daarbij passen de delen van de samenstelling
zich aan aan de afzonderlijke woorden waaruit de samenstelling bestaat; vergelijk de Middelnederlandse woorden bor(e)chtocht, kersesnuttere en
we(i)delant/wei(d)land met de moderne vormen borgtocht, kaarssnuiter en
weiland.
Vanuit etymologisch oogpunt bezien zijn dergelijke samenstellingen dus
geheel doorzichtig. Daarom, en omdat er heel veel samenstellingen zijn en er

nog altijd veel nieuwe bij komen, worden ze meestal niet opgenomen in etymologische woordenboeken.
Er zijn twee soorten samenstellingen die wél in etymologische woordenboeken te vinden zijn. Ten eerste woorden die weliswaar herkenbaar zijn als
samenstelling, maar waarvan de herkomst of betekenis niet doorzichtig is,
en ten tweede woorden die niet (meer) herkenbaar zijn als oorspronkelijke
samenstelling.

Ondoorzichtige samenstellingen

Sommige samenstellingen bezitten een deel dat als apart woord is verdwenen, maar alleen in de bewuste samenstelling is blijven voortleven. Zo kennen we gom `man' alleen in bruidegom, galen `zingen' alleen in nachtegaal, wie
`heilig' alleen in wierook, en vagen `vegen, schoonmaken' alleen in vagevuur
en wegvagen.
Dan zijn er samenstellingen waarvan een deel (meestal het eerste) zodanig veranderd is dat de oorsprong niet meer helder is. Wie ziet in litteken en
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likdoorn nog lijk lichaam, in sprinkhaan springen en in knoflook het Middelnederlandse clo `kloof, spleet'?
Bij sommige samenstellingen is de betekenis niet af te leiden uit die van
de afzonderlijke delen. Denk aan de gebaksnamen kletskop en negerzoen of
de persoonsaanduidingen blaaskaak, druiloor, flapdrol, helleveeg, klaploper,
klikspaan, losbol en voetveeg. Dergelijke samenstellingen behoeven etymologische verklaring, al kan men van sommige de herkomst wel enigszins raden.
Een kleine categorie samenstellingen bestaat uit woorden die een samenstelling lijken, maar dat van oorsprong niet zijn. Deze woorden zijn volksetymologisch aangepast. Omdat ze onbekend en daardoor onbegrijpelijk
waren, werden ze door de taalgebruikers aan andere, bekende woorden aangepast. Hierdoor kregen ze de schijn van doorzichtigheid. Een voorbeeld is
hondsdraf dat in het Middelnederlands onder andere gonderave luidde. Meer
voorbeelden worden in deel 2 van dit boek genoemd.
Behalve door volksetymologie werden onbegrijpelijke woorden ook verduidelijkt door er een vertaling aan vast te plakken. Dat gebeurde het meest
bij leenwoorden. Hierdoor kon een samenstelling ontstaan van twee woorden die hetzelfde betekenen, bijvoorbeeld drilboor, fretboor, graftombe,
keurslijf, rooilijn, tapkraan en toerbeurt. Een dergelijke samenstelling wordt
`tautologisch' genoemd. Het is makkelijk te zien dat er hier sprake is van een
samenste ll ing, maar dat de samenste ll ing tautologisch is, zullen slechts weinigen zich realiseren.

f

Oorspronkelijke samenstellingen

Een aparte categorie vormen die woorden die nu niet meer samengesteld lijken, maar dat van origine wel zijn. Er zijn maar heel weinig van dergelijke
zogenoemde verholen samenstellingen, ik heb er slechts veertien gevonden
die ontstaan zijn de periode dat het Nederlands werd opgeschreven. Vent lijkt
bijvoorbeeld niet samengesteld, maar was dat oorspronkelijk wel: de oudste
vorm luidde namelijk ve(n)noot, wat een samenstelling was van veem `vereniging' en (ge)noot. Bongerd, wingerd, leidsel en wimperlijken afleidingen met de
achtervoegsels -erd, -sel of -er, maar oorspronkelijk luidden ze boomgaard,
wijngaard, leidzeel en wenkbrauw (ook wim(p)brauw). Een overzicht:
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achtel
`achtste hectoliter, oude inhoudsmaat; van achtendeel
bakkes
`gezicht; van bakhuis
bongerd
`boomgaard, van boomgaard
enter
`eenjarige koe; van eenwinter
jonker
`aanspreektitel voor adelborst, van jonkheer
juffrouw `(ongehuwde) vrouw', van jonkvrouw
laars
`schoeisel; van lederhose
leidsel
`teugel; van leidzeel
schout
`bestuursambtenaar; oorspronkelijk schout(h)ete
vent
`kerel; van ven(n)oot
verrel
`vierde deel, van vierendeel
wimper
`ooghaartje, van wenkbrauw, ook wim(p)brauw
wingerd
`wijnstok, van wijngaard
wortel
`onderste deel van gewas; eigenlijk `ronde plant, van het Middelnederlandse wort(e) `kruid, plant' en walen `wentelen, rollen'
Samenstellingen kunnen in de loop van de tijd worden verkort, doordat een
deel van de samenstelling wordt weggelaten. Dit heet `ellips: Het eerste deel is
weggevallen in aarsbil of achterbil, die verkort zijn tot bil. Maar in de meeste
gevallen verdwijnt het tweede deel, vergelijk antivries(middel), bessen(jenever), bouwvak(vakantie) en boemel(trein) (meer voorbeelden worden gegeven
in hoofdstuk ii).
Samenstelling is van oudsher de meest voorkomende manier om nieuwe
woorden te vormen. Dat dit nog steeds het geval is, blijkt uit de diverse neologismenwoordenboeken die de laatste tijd zijn verschenen. Toch besteden
etymologen juist aan samenstellingen de minste aandacht, omdat die het
meest voorspelbaar en doorzichtig zijn. En dat is jammer, want alleen al de
bepaling hoe lang een samenstelling in het Nederlands voorkomt, rechtvaardigt de behandeling ervan.
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7

VERBALE SUBSTANTIEVEN: DRANK EN GREEP

Hoe ontstaan nieuwe woorden? Vaak gebeurt dat door samenstelling, zoals
bleek in het vorige hoofdstuk. Het komt ook voor dat werkwoorden zelfstandige naamwoorden opleveren: ban komt van bannen, en snoep van snoepen. De werkwoordstammen ban en snoep worden hier dus gebruikt als zelfstandig naamwoord. Dergelijke `afleidingen, in de taalkunde ook wel 'verbale substantieven' of `verbaalabstracta' genoemd, worden gevormd zonder
voor- of achtervoegsel.
Vanuit etymologisch oogpunt bezien lijken woorden als snoep volkomen
doorzichtig. Toch zijn ze dat vaak niet. Dat komt doordat de betekenis van
het afgeleide zelfstandige naamwoord vaak zeer specifiek is geworden, terwijl
die van het werkwoord veel algemener is. Wie denkt er bijvoorbeeld bij schik
`plezier' direct aan schikken, en bij sleur aan sleuren? Door de betekenisver-

andering van het zelfstandig naamwoord raakt de oorspronkelijke betekenis,
en daarmee de herkomst, op de achtergrond. De grote twintigste-eeuwse
neerlandicus C.G.N. de Vooys formuleerde dit als volgt:
Wanneer voor een woord, als conventioneel teken, de afkomst onverschillig gaat worden, dan wordt het onvermijdelijk dat de etymologie
verbleekt. Opmerkelijk is het, hoe weinig mensen bij zeer `doorzichtige'
woorden als spin, vlieg, web aan spinnen, vliegen en weven denken.
De meeste mensen zien bij het woord spin voor hun geestesoog onmiddellijk een zwart veelpotig beestje, en beschouwen de bezigheid van het spinnen
van een web als secundair, terwijl juist de naam van het beest daarvan afgeleid is.
Een rijtje voorbeelden van verbale substantieven:
geval – gevallen
bedrag – bedragen
hak (in diverse betekenissen) – hakbetoog – betogen
ken
boor – boren
hoop – hopen
druk – drukken
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krab `schaaldier' – krabben
lade 'schuifbak' – laden
luik `houten schot' – luiken `sluiten'
pook – poken
prop – proppen
raad – raden
ren (in meer betekenissen) – rennen

schop `werktuig' – schoppen
sprei – spreiden
stek `loot' – steken
strook – stroken
tred – treden
vat `greep' – vatten
voeg `naad' – voegen

Dit rijtje zal veel `o ja, natuurlijk' -reacties oproepen. Zo'n reactie vindt men
waarschijnlijk niet bij een woord als baar `draagbaar' en 'golf'. Het werkwoord baren, waar het van afgeleid is, heeft namelijk een heel andere betekenis gekregen: nu betekent het `een kind ter wereld brengen; maar vroeger
bezat het de algemene betekenis `dragen: Andere voorbeelden zijn beleg `militaire insluiting, afgeleid van beleggen in de oude betekenis `bezetten; en bestel `regeling; afgeleid van bestellen in de oude betekenis `besturen, op orde
stellen:
Sommige zelfstandige naamwoorden zijn afgeleid van een inmiddels verdwenen werkwoord: zo komt bestek `plan' van het Middelnederlandse besteken `bepalen, een bestek maken; bewind van bewinden `inwikkelen, ten uitvoer brengen; gebrek van gebreken `iets stuk breken, in gebreke blijven, gelaat
van hem gelaten `zich gedragen', gemak van gemaken `maken, veroorzaken',
pram(men) `vrouwenborst(en)' van pramen `klemmen, drukken', schede van
scheden (een verouderde nevenvorm van scheiden), slab `morsdoekje' van
slabben `slurpen' en snol `hoer' van snollen `snoepen. In deze gevallen is de
herkomst van het zelfstandige naamwoord niet meer herkenbaar.
Voor de afleiding in kwestie gelden de normale spellingregels. Dat betekent dat een afleiding van een werkwoordstam die eindigt op v of z, gespeld
wordt met f of s, vandaar: bedrijf - bedrijven, draf - draven, kerf - kerven, kluif
- kluiven, roof - roven, schaaf - schaven, sloof - sloven, werf - werven, blaas blazen en blos - blozen.
In al deze gevallen is het vrij zeker dat de werkwoordstam het grondwoord is en het zelfstandige naamwoord de afgeleide, maar het omgekeerde
is ook mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de werkwoorden dromen en
galmen; dat zijn afleidingen van de zelfstandige naamwoorden droom en
galm. Overigens zijn droom en galm zelf wel weer afgeleid van een werkwoord, namelijk met het oude achtervoegsel -m: gal-m komt van het Mid-
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delnederlandse werkwoord galen lawaai maken' (bewaard gebleven in nachtegaal), en droo-m wordt wel verbonden met de stam van het werkwoord bedriegen.
Helaas is het niet altijd met zekerheid uit te maken wat de grondvorm is
geweest: het werkwoord of het zelfstandig naamwoord.
Dan zijn er nog gevallen die verbale substantieven lijken, maar dat niet
blijken te zijn als we het spoor helemaal terugvolgen. Dat geldt bijvoorbeeld
voor wet van weten. Het Gotisch heeft voor `wet' witóth, met een achtervoegsel waarmee verleden deelwoorden gevormd werden. Wellicht geldt
voor meer oude vormingen dat ze oorspronkelijk afleidingen met een achtervoegsel waren die later in vorm met de werkwoordstam samenvielen.

Klinkerwisselingen
Zelfstandige naamwoorden die afgeleid zijn van sterke werkwoorden, vertonen regelmatig klinkerwisseling, ook wel `ablaut' genoemd. Die komt overeen met de klinkerwisselingen in de vervoeging van sterke werkwoorden,
vergelijk bijvoorbeeld debeet met (ik) bijt - (ik) beet, (wij) beten - (ik heb) gebeten. Hieronder een overzicht van de Middelnederlandse en de Nieuwnederlandse klinkerwisselingen in de zes klassen sterke werkwoorden; Mnl. =
Middelnederlands (ca. 12,00-1500), Nnl. = Nieuwnederlands (vanaf ca. 1500).
I
Mnl.
Nnl.
II
Mnl.
Nnl.
III

Mnl.

Nnl.
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beten
bijten
bieden
luken
bieden
luiken
helpen
bergen
binden
helpen
bergen
binden

beet
beet
boot
look
bood
look
halp
barg
band
hielp
borg
bond

beten
beten
boden
loken
boden
loken
holpen
borgen
bonden
hielpen
borgen
bonden

gebeten
gebeten
geboden
geloken
geboden
geloken
geholpen
geborgen
gebonden
geholpen
geborgen
gebonden

IV Mn1./Nnl.
V Mnl./Nnl.
VI Mnl./Nnl.

nemen
geven
varen

nam
gaf
voer

namen
gaven
voeren

genomen
gegeven
gevaren

Bij verbale substantieven komen de volgende klinkerwisselingen voor. Ik
verwijs telkens naar de werkwoordklassen; bedenk daarbij wel dat sommige
sterke werkwoorden (bijvoorbeeld zaaien) in de loop van de tijd zwak zijn
geworden (en vice versa).
– wisseling a(a) - e (vgl. de sterke werkwoorden klasse IV, V), in: gave - geven, maat - meten, tra - treden, waag - wegen;
– wisseling a - i (vgl. klasse III), in: band - binden, dwang - dwingen, gelag
- geliggen, laag - liggen, wand - winden, zang - zingen;
– wisseling oe - a (vgl. klasse VI), in: groef - graven;
– wisseling ee - ij (vgl. klasse I), in: dreef - drijven, greep - grijpen, kneep knijpen, kreet - krijten, rede - rijden, reet - rijten, scheet - schijten, snede snijden, spleet - splijten, steeg - stijgen, streek - strijken, week - wijken;
– wisseling o - e (vgl. klasse III), in: borg - bergen, schor - scheren, stolp stelpen, wolk - welken, worp - werpen;
– wisseling o(o) - ie (vgl. klasse II), in: bedrog - bedriegen, bod - bieden, genot - genieten, goot - gieten, kloof - klieven, schot - schieten, sprong - springen, vloot - vlieten, zooi - zieden;
– wisseling o(o) - ui (vgl. klasse II), in: boog - buigen, drop - druipen, sloop
- sluipen, slot - sluiten, snot - snuiten, stof - stuiven, stok - stuiken, zog zuigen, zoopje - zuipen.
Verbale substantieven met klinkerwisseling zijn heel oud: ze bestonden al in
de Germaanse periode. Daardoor komen in verschillende talen vergelijkbare
vormen voor, vergelijk het Engelse to bind - band en het Duitse trinken Trank, Trunk en binden - Band, Bund.
Er zijn woorden die op het oog verbale substantieven met klinkerwisseling lijken, maar dat niet zijn. De regel is bijvoorbeeld dat een e in de werkwoordstam wordt afgewisseld met een a(a) in het zelfstandig naamwoord,
vergelijk maat - meten. In veer `pont' - varen is de klinkerwisseling precies
andersom. Bij veer is dan ook geen sprake van ablaut maar van umlaut, een
ander soort klinkerwisseling, waarop ik in hoofdstuk 8 terugkom. Ook het
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paar zaak - zoeken past niet in het klinkerpatroon dat we vinden in groef graven. Dat komt doordat zaak niet van zoeken is afgeleid, maar van het (met
zoeken verwante) Middelnederlandse werkwoord saken `twisten:
Soms bestaan er verschillende verbale substantieven naast elkaar: een
met en een zonder klinkerwisseling, vergelijk beet en bijt van bijten, graf en
groef van graven en klank en klink van klinken. In drank - dronk - drinken en
wraak - wrok - wreken komen zelfs drie verschillende klinkers voor. In dergelijke gevallen bestaat er oorspronkelijk een betekenisverschil tussen de
zelfstandige naamwoorden, die overeenkomt met de ablautsfase van de
werkwoordstijd waarvan het zelfstandig naamwoord is afgeleid; zo is beet het
resultaat van bijten, en bijt was oorspronkelijk `het bijten' (zie klasse I);
dronk is de handeling van het drinken, drank de vloeistof die men drinkt
(klasse III: drinken - drank - (ge)dronken).
Soms bestaan er meerdere nevenvormen, die niet binnen de normale
klinkerwisseling verklaarbaar zijn. Zo bestaat de vorm bit naast de regelmatige afleidingen beet en bijt. Hoewel bit een afleiding van bijten lijkt, is het in
werkelijkheid een verkorting van gebit – hier is dus geen sprake van ablaut.
Gebit is met het voorvoegsel ge- afgeleid van bijten. Braak en brok zijn normale klinkerwisselingen naast breken, maar bij breuk speelt umlaut een rol.
Al die verschillende vormen maken één ding goed duidelijk: klinkerwisseling kan vele oorzaken hebben.
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8 AFLEIDINGEN: DEKSEL EN LENGTE
Behalve door de vorming van samenstellingen (tafelpoot) en van zelfstandige naamwoorden uit werkwoordstammen (snoep van snoepen en zang van
zingen), die in de vorige hoofdstukken zijn besproken, kunnen nieuwe woorden ook gemaakt worden door het toevoegen van een voor- of achtervoegsel aan een bestaand woord. Met achtervoegsel is bijvoorbeeld aanvallig van
aanval gevormd, zorgeloos van zorg, roodachtig van rood en achterwaarts van
achter. Met voorvoegsel is bezitten van zitten gemaakt en ontbijten van bijten.
Met zowel een voorvoegsel als een achtervoegsel zijn gebeente en gevogelte afgeleid van been en vogel. Uit de voorbeelden blijkt dat voor- en achtervoegsels woorddelen zijn die niet als zelfstandig woord voorkomen, maar alleen
in combinatie met een grondwoord of stam: de woorden ig, loos (in de betekenis `zonder'), achtig, waarts, be en ont bestaan niet. Daarin verschillen afleidingen dus van samenstellingen: de delen van samenstellingen, bijvoorbeeld huisdeursleutelgat, komen allemaal ook zelfstandig voor.
Oorspronkelijk waren voor- en achtervoegels waarschijnlijk wel degelijk
zelfstandige woorden. Althans: van sommige achtervoegsels weten we dat zeker. Zo bestond in het Oudnederlands het woord duom `oordeel, ons doem.
Dit woord werd als tweede deel in samenstellingen gebruikt, en kreeg daar
de afgeleide, vagere betekenis `(toe)stand, waardigheid: Zo komt in de tiende-eeuwse Wachtendonkse psalmen het woord ricd(u)om `rijkdom' voor en is
in 1240 biscdume `bisdom' genoteerd. In de loop van de tijd werd -dom steeds
vaker in samenstellingen gebruikt, waarbij het de klemtoon verloor (samenstellingen kennen slechts één (hoofd)klemtoon), totdat het niet meer zelfstandig voorkwam. Op dat moment was het een achtervoegsel. Op vergelijkbare wijze zijn -heid en -schap tot achtervoegsels geworden. Dat blijkt uit
het voorkomen van het zelfstandig naamwoord haidus `wijze, hoedanigheid'
in het Gotisch en scap `wijze, gedaante' in het Oudhoogduits.
Met voor- en achtervoegsels kunnen gemakkelijk nieuwe woorden worden gemaakt. De procédés die aan dergelijke nieuwvormingen ten grondslag
liggen, worden in grammatica's beschreven, bijvoorbeeld in de Algemene Ne-
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derlandse Spraakkunst. Etymologische woordenboeken schenken minder
aandacht aan afleidingen, omdat deze vaak eenvoudig zijn te doorzien. Toch
zijn ze ook vanuit etymologisch oogpunt interessant: het is de moeite waard
om te bekijken wanneer individuele afleidingen zijn ontstaan en welke
vorm- en betekenisontwikkelingen ze hebben doorgemaakt, en het is minstens zo interessant om datzelfde na te gaan van voor- of achtervoegsels:
sinds (en tot) wanneer wordt een bepaald woorddeel in nieuwvormingen gebruikt en welke veranderingen heeft het in de loop van de tijd doorgemaakt?
Vooralsnog is daar niet veel over bekend.
Sommige achtervoegsels stammen al uit de Indo-Europese tijd en worden tot op heden gebruikt in nieuwvormingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het achtervoegsel -sel. Hiermee werden en worden zelfstandige naamwoorden van werkwoorden afgeleid, bijvoorbeeld deksel (in 1240 genoteerd) van
dekken, raadsel van raden en voedsel van voeden. Dit achtervoegsel is nog
steeds productief (vergelijk schrijfsel uit 1923). Het wordt dus al vier- of vijfduizend jaar gebruikt.

Umlaut
Hoewel in veel afleidingen het grondwoord gemakkelijk te herkennen is, zijn
er uitzonderingen. Zo is niet onmiddellijk duidelijk dat behendig is afgeleid
van hand, of wetering van water. De stamklinker a is in de afleiding tot e geworden. Hoe komt dat? Die verandering is in het verleden veroorzaakt door
de onbeklemtoonde i in het achtervoegsel: hierdoor werd de oorspronkelijk
korte a van het grondwoord meer voor in de mond uitgesproken, in de richting van de i in de volgende lettergreep. Het gevolg van deze uitspraakverandering was een klinkerwisseling die umlaut of i-umlaut wordt genoemd.
Umlaut is een heel oude klankverandering, die plaatsvond in het Germaans. Hij werd niet alleen veroorzaakt door een onbeklemtoonde i na het
grondwoord, maar ook door een onbeklemtoonde j. Sinds de Germaanse
tijd heeft het Nederlands veel veranderingen doorgemaakt. Een daarvan was
dat onbeklemtoonde klinkers tot sjwa (de e-klank in bijvoorbeeld het lidwoord de) werden gereduceerd. Dat hield bijvoorbeeld in dat de Oudnederlandse vorm wihsil in het Middelnederlands veranderde in wissel. Deze verandering vond plaats rond 1200 en was zo ingrijpend dat ze de Middelne-
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derlandse periode inluidde. Vervolgens vielen veel gereduceerde klinkers
weg, net als de onbeklemtoonde j in achtervoegsels en uitgangen. Vanaf dat
moment vond er geen umlaut meer plaats: door de reductie of verdwijning
van de onbeklemtoonde i en j verviel immers de oorzaak ervan.
De onderstaande werkwoorden gingen oorspronkelijk uit op -jan, waardoor ze umlaut kregen. Ter vergelijking wordt telkens een verwante vorm
zonder umlaut gegeven, die meestal de bron van het werkwoord is.
behelzen, omhelzen - hals
schenden - schande
belenden(d) - land
scheppen - -schap
dekken - dak
strekken - strak
denken - dank
temmen - tam
lengen - lang
zeggen - gezag
redden - rad (`vlug')
Doordat tegenwoordig de onbeklemtoonde i en j meestal zijn verdwenen, is
het moeilijk de afleidingen te doorzien en de klinkerwisseling te verklaren.
Alleen door de oudere vormen te bekijken, weten we dat hengsel is afgeleid
van hangen, helft van half en mens van man: de oudere vormen luiden namelijk *hangisla, *hal fibo en *manniska – alle drie dus met een onbeklemtoonde i (de asterisk betekent dat de vorm nooit is gevonden, maar is gereconstrueerd).
De klinkerwisseling van a in e vond niet plaats wanneer de stam in het
Nederlands uitging op ch of cht. Vandaar de woorden krachtig, drachtig, lachen en geslacht. Sommige dialecten kennen ook in deze gevallen klinkerwisseling en dat verklaart het naast elkaar voorkomen van machtig en
amechtig – de laatste vorm is oorspronkelijk Limburgs-Brabants.
Door umlaut veranderde in het Germaans niet alleen de korte a in de
stam, maar ook de korte u, die werd uitgesproken als [oe]. Die Germaanse u
werd normaliter in het Nederlands tot o, zo ontstond vol uit het Germaanse
* f ulna-. Maar wanneer de korte u gevolgd werd door een i of j, veranderde
hij op een andere manier, afhankelijk van het feit of hij in een gesloten of
een open lettergreep stond. In een gesloten lettergreep werd de [oe] tot [u],
vandaar vullen (de j blijkt nog uit het Gotische fulljan) naast vol, en gulden
naast goud (dat weer van het oudere Bolt komt). In een open lettergreep werd
de [oe] tot [eu], en dat verklaart het voorkomen van de vormen brok (gebroken), rook en sprookje) naast breuk, reuk en spreuk – de laatste vormen
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met umlaut. Momenteel zijn dit weliswaar gesloten lettergrepen, maar dat
was in het verleden niet zo: de woorden bevatten immers een i die verantwoordelijk was voor de umlaut; zo gaat breuk bijvoorbeeld terug op de vorm
*broki. Vergelijk ook teloor(gaan) met teleur(stelling).
Umlaut is dus een ander soort klinkerwisseling dan de ablaut, die in het
vorige hoofdstuk ter sprake is geweest. Ablaut is een bepaalde regelmatige
klinkerwisseling die optreedt bij sterke werkwoorden en daarvan afgeleide
zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld dreef van drijven (dreven – gedreven) en gave van geven (gaven – gegeven) . Umlaut is de verandering van een
oorspronkelijke korte stamklinker a of u wanneer deze gevolgd wordt door
een onbeklemtoonde i of j. Omdat die i of j tegenwoordig is verdwenen, is
umlaut niet direct te herkennen. Het gevolg ervan wel: de afwisseling van
vormen met a en e of met o en u of eu. Hieronder zal ik een aantal voorbeelden geven van naast elkaar voorkomende vormen met en zonder umlaut, zodat de werking van umlaut duidelijker wordt en gemakkelijker herkenbaar is.
Het achtervoegsel -el werd vroeger gebruikt voor de vorming van verkleinwoorden, zoals stippel van stip. In het Germaans luidde dit achtervoegsel -ila, met de onbeklemtoonde i die verantwoordelijk is voor umlaut. Die
umlaut vinden we in hekel `vlaskam' van haak, schepel `inhoudsmaat' van
schap `plank, sprenkel van sprank en tengel `houten strook' van tang. Met hetzelfde achtervoegsel werden ook werktuignamen van een werkwoord afgeleid, vergelijk bikkel van bikken en stekel van steken. Met umlaut vinden we
de afleidingen hengel, klepel, lepel en stempel, die teruggaan op hangen, klappen, het Middelnederlandse lapen likken' en stampen. Beugel, sleutel, teugel
en vleugel gaan terug op vormen met een o: buigen (boog), sluiten (sloot,
slot), tijgen (toog) en vliegen (vloog).
Met het achtervoegsel -te worden abstracte zelfstandige naamwoorden
afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden, bijvoorbeeld breedte van breed en
ziekte van ziek. Dit achtervoegsel gaat terug op het Germaanse *-ida. Het
Germaanse achtervoegsel heeft gezorgd voor umlaut bij lengte van lang en
leemte van lam. De umlaut ontbreekt in kalmte, vlakte, warmte en zwakte.
Dit bewijst dat deze afleidingen `jong' zijn, dat wil zeggen dat ze gevormd
zijn in een periode dat de umlaut niet meer werkte.
Tot slot: in het huidige Nederlands kennen we nog een aantal paren van
woorden die van elkaar verschillen in umlaut. Voorbeelden zijn haag naast
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heg, haan en hen, en zaal en gezel. Het verschil in oorsprong is in alle drie de
gevallen hetzelfde: de woorden hadden allemaal een stam met de klinker a,
maar in het geval van heg, hen en gezel werd die stam gevolgd door een j.
Door deze j ontstond umlaut, en dus veranderde de a in een e. Later viel de
j weg, en ontstonden de huidige woorden, die dus alleen wat de klinker betreft van elkaar verschillen.
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9 WOORDVORMING IN HET BARGOENS:
BLAFFERT EN LUIMKIT
In de vorige hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op de woordvorming door
samenstelling en afleiding. De voorbeelden die daarbij genoemd werden,
kwamen allemaal uit het Standaardnederlands. Hoe zou woordvorming in
andere variëteiten van het Nederlands verlopen? Het Bargoens bijvoorbeeld?
Bargoens is de geheimtaal van landlopers, zwervers, venters, reizende
handelaren en dieven, maar het wordt tegenwoordig ook wel gebruikt als
aanduiding voor de volkstaal in grote steden. Onlangs verscheen een heruitgave van De geheimtalen van J.G.M. Moormann uit 1932 en 1934, met onder
meer drie nieuwe woordregisters. Hiermee is de tot op heden uitgebreidste
woordverzameling van het Nederlandstalige Bargoens beschikbaar gekomen.
Met dit boek is het mogelijk na te gaan in hoeverre de woordvorming in het
Bargoens verschilt met die van het Standaardnederlands.
Behalve een gesproken geheimtaal bezigden bedelaars, landlopers en dieven ook een geschreven geheimtaal. Van dat laatste vindt u in illustratie 4
voorbeelden.

Bargoense afleidingen
Het Bargoens kent vrijwel dezelfde achtervoegsels als het Standaardnederlands, maar deze worden soms op een andere manier of in een andere betekenis gebruikt. Verreweg het meest voorkomende achtervoegsel in het Bargoens is -erik. In het Standaardnederlands worden met dit achtervoegsel
persoonsnamen afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord; dergelijke afleidingen hebben een ongunstige betekenis, denk aan stommerik of viezerik. In het
Bargoens wordt -erik vooral gebruikt voor de afleiding van zaak- en diernamen. De basis hiervoor is soms een bijvoeglijk naamwoord (bijvoorbeeld wit
in witterik, dat zowel `melk' als `ei' kan betekenen), soms een werkwoord
(bijvoorbeeld bijten in bijterik `tand, en mauwen in mauwerik `kat'). Hoewel
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dergelijke afleidingen voor standaardtaalsprekers al gauw grappig klinken,
hebben ze in het Bargoens een neutrale betekenis. Zie voor meer voorbeelden het kader op p. 51.

Aantal personen
Hier wonen vrouwen die zich
makkelijk laten bepraten
Hier is werk
Bewoner geeft slechts tegen werk
Zonder werk krijg je niets

L.)

Hier krijgt men slaapplaats

".....
...
..f../
.....,/
N......

Bezitter laat op hooizolder slapen
4.

Geschreven geheimtaal van bedelaars en zwervers met informatie over
onderdak, werk, etc.

In het Standaardnederlands wordt het achtervoegsel -(e)ling gebruikt voor
de afleiding van persoonsnamen als stedeling, en in veel mindere mate van
dier- en plantnamen, zoals poteling `plant of vis die gepoot wordt. Het Bargoense knageling `rat' is op dezelfde wijze gevormd als poteling. Ook bestaan
er enkele zaaknamen met dit achtervoegsel, zoals krakeling, maar nieuwvormingen komen we in het Standaardnederlands niet meer tegen. In het Bargoens daarentegen worden met dit achtervoegsel regelmatig zaaknamen van
werkwoorden afgeleid, vergelijk grijpeling `vinger, spanling `oog' (van spannen `zien') en vatling `gereedschap. In duimeling `duim' en pinkeling `pink' is
sprake van een verlenging van duim en pink.
Het achtervoegsel -erd wordt in het Standaardnederlands alleen gebruikt
voor de vorming van persoonsnamen, vaak met een ongunstige betekenis,
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denk aan stommerd,maar ook leukerd. In het Bargoens komt dit achtervoegsel ook weer veelvuldig voor in neutrale zaak- en diernamen, ook met de
ferd `klap, ketel,
fert `revolver, diepert `kelder; dofferd
spellingvariant -ert. blaffert
klimmerd
`klauterpardrukkerd `straf, glibberd `kaal hoofd; houtert `bos, tak;
tij, knappert`hout, twijg; mauwert`kat, in één rukkerd `aan één stuk; snorkert
`varken; trappert `paard, tikkerd `horloge; vonkert `kachel' en zitterd `stoel.
Enkele volkstaalwoorden met dit achtervoegsel zijn doorgedrongen tot het
(gesproken) Standaardnederlands en staan in de woordenboeken, bijvoorbeeld pakkerd, smakkerd en snufferd.
Een achtervoegsel dat alleen in het Bargoens en niet in het Standaardnederlands voorkomt, is -ink, bijvoorbeeld in snuffelink `neus. Dit lijkt een
contaminatie van -(er)ik en -(el)ing. Meestal bestaat er naast de afleiding op
-ink ook een variant op - (er)ik. Zo bestaat gaperik naast gaperink ( l epel,
maar ook `mond' – van gapen `wijd openstaan'), prikkerik naast prikkerink
(`vork'), schuimerik naast schuimerink (`zeep'), wilderik naast wilderink
(`haas, konijn') en zwemmerik naast zwemmerink (`vis, haring, eend'). Iets
minder vaak komt een variant op -eling voor, bijvoorbeeld knageling en knagelink voor `rat, en vatling `gereedschap' naast vattelink voor `(bedden)goed.

Bargoense samenstellingen

Maar ook Bargoense samenstellingen hebben opvallende eigenschappen. Zo
heeft het tweede deel daarvan vaak de betekenis `ding dat iets kan bevatten'
of `bergruimte: De betekenis kan hierbij variëren van iets groots als een huis
(gokbajes voor `speelhuis') tot iets kleins als een zak (spoormeluk voor `jaszakje voor treinkaartje'). Het eerste deel van de samenstelling duidt dan aan
wat of wie zich in de (berg)ruimte bevindt of wat men er doet.
Er zijn drie woorden die veel in Bargoense samenstellingen gebruikt
worden om aan te geven dat het om een huis of grote bergruimte gaat. Verreweg het meest gebruikte woord is keet(e), met als varianten kiet(e) en kit.
Deze woorden zijn inheems en komen ook in het Standaardnederlands voor,
denk aan bouwkeet en kolenkit. In het Bargoens duiden ze allerlei gebouwen
aan, bijvoorbeeld barmonjekit en raadkit `stadhuis; bidkeete en preemkeete
`kerk, gastkit `gasthuis; kafferskeete `boerderij; peeskit en peserkeete `gevangenis; pierkeete en tippelkeet `danszaal; roofkit `roofhol; spinkit `spinhuis' en
wouterkeet `politiebureau:
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Maar ook spiese komt vaak voor in samenstellingen voor `huis. Dit
woord is ontleend aan het Jiddische osjpize `herberg; dat via het Aramees teruggaat op het Latijnse hospitium. Het komt onder andere voor in de samenstellingen dolmspiese `slaapstee; foksespiese `winkel van een goudsmid;
gokspies `speelhuis; lariespiese, lommerdspiese, beide `bank van lening; olmspiese `oudemannenhuis, gekkenhuis' en schrijfspiese `kantoor:
En dan het derde en laatste woord dat gebruikt wordt om er een huis
mee aan te duiden: bajes. Dit van oorsprong Jiddische woord is in het Standaardnederlands opgenomen in de betekenis `gevangenis; maar in het Bargoens is de betekenis veel ruimer, kijk maar naar gokbajes `speelhuis; polobajes `ziekenzaal; nachtbajes `nachtverblijf' en stielie-bajes `gevangenis:
Dat keet, bajes en spiese verwisselbare synoniemen zijn, blijkt uit het feit
dat er veel samenstellingen bestaan waarin een bepaald eerste deel gecombineerd wordt met twee of drie van de genoemde woorden. Opvallend is hoe
vaak keet, bajes en spiese voorkomen in de benamingen van een soort kroeg
of bordeel. Kijk maar eens naar de volgende woorden:
– `bordeel': gondelbajes, gondelkit, gondelspiese, malochemkit, nafkebajes,
poetekeete, temeie- bajes, temeie(s)kit, temeie(r)spieze, trankkeetje;
– `danshuis': danskit, dansspiese, denderkit, zweef kit;
– `herberg': buizekeet, hennenkeet, her(re)keet, herriespies, hoerekeet, keilekit, neuriespiese, nórriekit, sikke(l)bajes, sikke(l)kit, sjaskelbajes;
– `herenhuis': serroorkit, sorrorekit, toespiese;
ogement': luimkeet, luimkit, luimspiese, mafspies;
– `nachtkroeg': deerkit, nachtspiese;
– `plee': bautekeete, boutkit(je), boutspieze;
– `schoenenwinkel': trederikerspiese, trederiksbajes.

–l

Kleinere bergruimtes krijgen als tweede deel tiejijs, melis of meluk en vin(k).
Tiejijs, ook gespeld als tiejeis, is in het Standaardnederlands onbekend. De
herkomst van dit woord is niet helemaal zeker. Enno Endt noemt in zijn
Bargoens woordenboek de mogelijkheid dat het woord een restant is van een
lettertaal, een geheimtaal die gevormd wordt door op regelmatige wijze letters door andere te vervangen. In het geval van tiejijs zou het gaan om een
lettertaal waarin men de klinkers in een woord verving door iejij; tiejijs zou
dan een vervorming zijn van tas.
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Samenstellingen met tiejijs zijn brandtiejijs `brandkast; breektiejijs `breekijzer; gondeltiejeis `bordeel; gromtiejijs `wieg; kinnemtiejijs en rispeltiejijs
`haarkam; lol-tiejijs `middel tot opwekken van vrouwelijke wellust, miegtiejijs `pisbak' en spoortiejijs jaszakje voor treinkaartje. In principe duidt tiejijs dus een bergplaats aan, maar in bijvoorbeeld breektiejijs heeft het de vage betekenis `ding' gekregen – een breekijzer kan immers niets bevatten.
Melis of meluk `zak; en vink of vin `portemonnee, beurs' zijn waarschijnlijk beide ontleend aan het Rotwelsch, de Duitse dieventaal. Samenstellingen
met meluk of melis zijn achtermeluk `achterzakje op pantalon, binnenmeluk
`binnenzak; broekmeluk `broekzak; drootmelis `geldzak' en spoormeluk `jaszakje voor treinkaartje: Samenstellingen met vin(k) zijn bloedvin en platvin(k) `beurs, tas, botvin `tafel' (botten betekent `eten'), goudvink `horloge' en
schijtvink `beurs met weinig of geen geld'.

Klanknabootsingen
Een klein aantal Bargoense nieuwvormingen berust op klanknabootsingen,
zoals de aanduiding voor `telegraferen': rittetik gaan, of de verschillende namen voor `bel': ting, tingeling, tring en voor `horloge': klopper, tik, tikker, tikkerd, tikkerik, tikkertje, tik tik.

Overdrachtelijke betekenissen of grappige omschrijvingen
Veel vaker krijgen bestaande woorden in het Bargoens een nieuwe metaforische of overdrachtelijke betekenis. Denk aan de Bargoense woorden banaan,
pisang en hoorn voor `penis, blinkers voor lakschoenen; erwtje voor `elektrische bel, knoopsgat voor `steekwond; kuil voor `kelder; stuifsel voor `meel' en
verwanten voor `luizen: Een jas wordt huidje, lap, tapijtje, vel of velletje genoemd.
En tot slot worden veelvuldig nieuwe samenstellingen gesmeed die een
grappige omschrijving van een begrip geven: een `glas melk' heet een kattenborrel, `water' heet eendewijn, een `pietlut' is een mierenslikker, een `jacquet'
of `pandjesjas' wordt staldeurenjasje, een lange overjas' wordt kuitentikker of
windvang, een `schip' wordt vlooienbak. Grappige omschrijvingen voor die-
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ren zijn majemtrapper, platvoetje en waggelkontje voor 'eend' (majem betekent `water'), langnek voor `gans', splitspootjes en tweebeentjes voor 'kippen',
langbek voor `vogel', en ploempslinger voor 'paling'.
Woorden op -erik

Bargoense zaak- of diemamen op -erik, afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord:
lichterik 'dag, licht, ochtend'
ttrederik 'wee
ronderik 'ei, ring'
bruinderik 'bier'
snellerik 'spoorweg, trein'
dieperik 'kelder, graf'
wikierik 'haas, konijn'
hogeriVhemel, zolder, verdieping'
iangerik (tafel, tong, vrouwenmantel' zoeterik 'koek, melk, suiker'
zwartetik 'koffie'
legerik 'kelder' (van laag)
Bargoense zaak- of diernamen op -erik, afgeleid van een werkwoord:
luitnerik 'nacht, bed'
bidderik'rozenkrane
maalderik Ioffiemolen'
blafferik 'hond, pistool'
pafferilevuurwapen, sigaar'
bkterik' schaap, geit'
rijerik 'punt'
buigerik 'knie'
schieterik 'revolver'
datnperik 'sigaar'
schrabberik 'Lucifer'
dromerik 'nacht'
sluiterik list, kast, venster'
drukkerik 'boek'
smokerik 'sigaar'
fladderik 'krant'
snijderik 'mes'
fonkerik lacher
snuiterik 'neus'
hoofd'
glibberik
spreierik 'laken?
giimmerik 'oog, bril'
tikkerik 'horloge'
grijperik 'hand'
trapperilepaard, voet, schoen, trap,
hangerik 'Wren'
fide
kijkerik 'venster'
trotterik 'voet'
kladderik 'papier, papieren'
vliegerik 'yoga
klopperik "ei, uurwerk'
wroeterik 'varken'
knakkerik 'hout'
zitterik 'stoel'
knipperik "schaar'
zweterik 'koffie'
krakerik 'noot'
lonkerik 'ogen, venster, bril'
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10 KLANKNABOOTSINGEN: GRIENEN EN TJIFTJAF

Als iets zwaars op de grond valt, hoor je `bons. Dat geluid is een woord geworden: een tussenwerpsel, maar later kwam het ook als zelfstandig naamwoord voor: `Hij zette de tas met een bons neer: Het is een voorbeeld van
het ontstaan van een nieuw woord door klanknabootsing: een woord wordt
gevormd op grond van de klank die door iets of iemand wordt geproduceerd. Dat procédé heeft veel minder nieuwe woorden opgeleverd dan samenstelling en afleiding (zie de vorige hoofdstukken), maar het is een interessante categorie.
Woorden als bons zijn de eenvoudigste vormen van klanknabootsing.
Zulke klanknabootsende tussenwerpsels hebben geen eigen betekenis en
doen niet meer dan het imiteren van de klanken die worden voortgebracht
door dieren of mensen (haha, hatsjie, zzz) of door voorwerpen (klets, klik,
knak, pang, pats, plof, plons, tiktak). Sommige klanknabootsende tussenwerpsels worden gebruikt als begeleiding van een beweging: hopla, hoepla,
hup.
Klanknabootsende tussenwerpsels vallen buiten de normale spellingregels: zo kunnen ze bijvoorbeeld bestaan uit alleen maar medeklinkers (zzz)
of medeklinkercombinaties bevatten die verder niet of zelden voorkomen
(tsj in hatsjie). Opvallend is hoeveel van deze tussenwerpsels beginnen met
plofklanken (b-, k-, p-, t-); verder beginnen veel woorden met een h-, de enige letter die met ademtocht wordt uitgesproken.
Klanknabootsende woorden komen in alle talen voor. Sommige taalkundigen menen zelfs dat taal hieruit ontstaan is. Taal zou dan zijn voortgekomen uit instinctieve pijn- en vreugdekreten (au, ah), uit onwillekeurige geluiden die men maakt bij krachtsinspanningen (pf),), of doordat jagers de geluiden van hun prooi nabootsten. Inmiddels gelooft men niet dat dit de enige oorsprong van taal is, maar wel dat klanknabootsing een bepaalde rol gespeeld heeft bij de vorming van een aantal nieuwe woorden.
Zoals gezegd vertegenwoordigen tussenwerpsels het simpelste stadium
van klanknabootsing. In een volgende fase gaat de klank een zaak aandui-
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den, en wordt het tussenwerpsel dus een naam: `Koekoek, roept de vogel' en
`De vogel die koekoek roept' wordt `De vogel koekoek' en uiteindelijk `de
koekoek: Men veronderstelt dat op deze wijze de vogelnamen grutto, karekiet, kauw, kieviet, kloek, kluut, kneu, koekoek, koet, kraai, raaf, roek, tjiftjaf
uil en vink zijn ontstaan. Als klanknabootsende insectennamen worden dar,
hommel, krekel, mug en tor genoemd. Men neemt namelijk aan dat dar verwant is met dreunen, hommel met hummen, krekel met kraken, en tor met het
Middelnederduitse turren `gonzend vliegen.
In sommige verwante talen komen vergelijkbare benamingen voor. De
kraai heet in het Engels crow, in het Duits Krahe en in het Zweeds kráka; de
raaf heet in het Duits Rabe en in het Engels raven. De benamingen lijken
weliswaar op elkaar, maar ze zijn toch allemaal net iets anders. Dat is
vreemd, want ze bootsen allemaal hetzelfde vogelgeluid na. Hoe kan het dan
dat er verschillen tussen de talen optreden?
In klanknabootsingen wordt het geluid slechts bij benadering weergegeven, omdat het omgezet wordt in menselijke klank en lettertekens, wat per
definitie een interpretatie en vereenvoudiging met zich meebrengt: onze
spraakorganen kunnen maar een klein deel van de geluiden vormen. Hoewel

dieren overal dezelfde klank produceren, blijken mensen met verschillende
moedertalen de dierenklanken op verschillende manieren weer te geven. Dat
is niet alleen een kwestie van spelling, maar het zal ook te maken hebben
met de klanken en klankcombinaties die in een taal voorkomen: het is bekend dat mensen alleen horen wat ze kennen uit de eigen taal. Daarom horen mensen met bijvoorbeeld Russisch als moedertaal het verschil tussen
man en maan alleen als hun erop gewezen wordt: in het Russisch is de lengte van klinkers niet betekenisonderscheidend. Doordat een klanknabootsing
het geluid vaak slechts benadert, is het niet altijd zeker of een woord echt
een klanknabootsende herkomst heeft.
Iedere taal geeft dus op zijn eigen wijze dierengeluiden weer. Een overzicht hiervan is te vinden op de internetsite Sounds of the world's animals:
www.georgetown.edu/cball/animals. Deze site geeft onder andere het geluid
(niet de naam) van de kraai in verschillende talen:
Afrikaans: kra-kra

Croatian: kra-kra

Albanian: krrau krrau

Danish: kra-kra

Bengali: caa-kaa

Dutch: ka ka
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English: caw
Esperanto: grak
Estonian: kraaks
Finnish: kraak kraak
French: croa-croa
German: kwrah, kwrah
Greek: kra
Hebrew: krrr krrr
Hindi: ka:w-ka:w
Hungarian: kár-kár
Indonesian: gagak

Italian: cra cra
Japanese: kaakaa
Korean: kka-ak-kka-ak
Norwegian: kra-kra
Russian: kar-kar
Spanish (Spain): cruaaac, cruaaac
Swedish: krax
Thai: gaa gaa
Turkish: gaaak, gaak
Ukrainian: kar-kar

Bij klanknabootsingen bestaat er een relatie tussen de vorm van het woord
en de betekenis. Dat is heel bijzonder, want normaliter bestaat een dergelijk
verband niet: het is totaal willekeurig dat wij voor het begrip `deur' de
woordvorm deur gebruiken en voor `stoel' stoel, en dat de Fransen deze zaken benoemen met porte en chaise. De benamingen koekoek en kneu zijn
daarentegen niet toevallig en niet onderling uitwisselbaar. Wél toevallig is de
keuze voor een klanknabootsende naam, en niet voor een ander benoemingsmotief. Zo hebben de Fransen bij het benoemen van de kneu niet het
geluid van de vogel de doorslag laten geven, maar zijn lievelingsvoedsel: het
dier heet linotte, een afleiding van lin `lijnzaad
Niet alleen dieren heten vaak naar hun geluid, ook de werkwoorden die
dierengeluiden aanduiden, bevatten meestal het benoemde geluid, of geven
hiervan een (zeer globale) klankbeschrijving. Denk aan werkwoorden als
bassen, blaffen, blaten, briesen, gakken, grommen, hinniken, kakelen, keffen,
knorren, kwaken, miauwen, piepen, sjilpen en snateren. Dit is slechts een selectie, meer voorbeelden zijn eenvoudig te bedenken. Dat het om een globale klankbeschrijving gaat, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het boe zeggen
van een koe loeien genoemd wordt en niet boeien.
Ook van de geluiden die voorwerpen maken, zijn klanknabootsende
werkwoorden afgeleid. Een kleine selectie: beuken, bruisen, bulderen, daveren, druisen, klateren, klinken, kloppen, knarsen, kraken, rammelen, ratelen,
ritselen, ruisen, sissen, snerpen, zoemen en zoeven. Menselijk optreden dat
met geluid gepaard gaat, heeft tot een groot aantal klanknabootsende werkwoorden geleid, zoals happen, hijgen, hikken, niezen, puffen, reutelen, roche-
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len, snuiven, snurken, spuwen en zuchten. De tegengestelden lachen' en 'huilen' leverden de klanknabootsingen giebelen, giechelen, grijnzen, grinniken,
lachen, proesten en grienen, huilen, janken en snikken. Maar het grootste aantal klanknabootsingen levert het begrip `praten; of ruimer: `met de mond geluid produceren; op, bijvoorbeeld: babbelen, brabbelen, brallen, brouwen,
dreinzen, drenzen, fluisteren, gillen, hummen, joelen, juichen, kermen, kikken,
kletsen, klikken, kreunen, krijsen, krijten, kuchen, kwebbelen, kwekken, lallen,
mokken, monkelen, mopperen, morren, mummelen, neuriën, praten, prevelen,
pruilen, schreeuwen, slissen, smiespelen, snauwen, steunen, tateren, tetteren,
wauwelen.
Klanknabootsende zelfstandige naamwoorden komen vrijwel altijd voor
naast een werkwoord, waarbij niet goed uit te maken valt of het werkwoord
dan wel het zelfstandig naamwoord de bron was. Denk aan woorden zoals
boer(en), donder(en), klap(pen), mep(pen), pets(en), plas(sen), prut(telen) en
riedel(en). Over klanknabootsende bijvoeglijke naamwoorden, zoals schor en
schril, kunnen we kort zijn: daarvan zijn er maar weinig.
Een belangrijk kenmerk van klanknabootsingen is dat zij niet per definitie
de gewone klankontwikkeling volgen. Piepen en grienen zouden bijvoorbeeld
volgens de normale regels pijpen en grijnen moeten luiden. Een Middelnederlandse lange i-klank is namelijk ij geworden: vroeger heette een zwijn een
swine. Bij klanknabootsingen kan de normale ontwikkeling echter tegengehouden worden doordat men het blijft associëren met het werkelijke geluid.
De namen van de koekoek en de uil bezaten vroeger beide een [oe] klank, die in het Middelnederlands gespeld werd als u(u): cuccuc en ule. In
het moderne Nederlands is dit ui geworden, vergelijk het Middelnederlandse huus met het modern-Nederlandse huis. Uil heeft dus wél de normale
klankverandering doorgemaakt (en is dus momenteel niet meer klanknabootsend!), maar koekoek niet, want dan zou de vogel kuikuik heten – iets
wat hij overduidelijk niet zegt.
Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat nieuwe woorden op specifieke terreinen van de woordenschat – tussenwerpsels, dierennamen, werkwoorden
gerelateerd aan geluid – geregeld door klanknabootsing worden gevormd.
Dat gebeurt tot op heden. Zo zijn deppen, sassen en sputteren waarschijnlijk
in de twintigste eeuw gemaakt. Wanneer de herkomst van een woord op een
van deze terreinen niet duidelijk is, is het verstandig de mogelijkheid van
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klanknabootsing te bezien. Zo veronderstel ik dat zwoegen klanknabootsend
is, hoewel geen van de Nederlandse etymologische woordenboeken deze verklaring geeft.

56

11

VERKORTINGEN: BEROEPS EN SPAR

Nieuwe woorden kunnen worden gevormd door het verkorten van een al
bestaand woord. Dat kan op veel manieren, en er zit een systeem in. Veel
verkortingen zijn gemakkelijk te doorzien (tuurlijk voor natuurlijk, trusten
voor welterusten) en vanuit etymologisch oogpunt daarom niet zo interessant. Maar andere verkortingen hebben het moederwoord verdrongen, zijn
ermee samengevallen of hebben een eigen betekenisontwikkeling doorgemaakt. Daardoor zijn ze etymologisch ondoorzichtig geworden. Om die
woorden gaat het me hier vooral.
De eenvoudigste wijze om een woord te verkorten is er een deel van af te
hakken. Meestal is dat het tweede deel: gymnasium en gymnastiek worden
gym, proleet wordt prol, sociëteit wordt soos. Minder vaak vervalt het eerste
deel; dat gebeurt bijvoorbeeld bij pantoffel, dat toffel wordt. En het Middelnederlandse overmids luidt tegenwoordig vermits. Soms ontstaat er tussen de
korte en de lange vorm een betekenisverschil, bijvoorbeeld bij ampul en pul,
humeur en hum, Katrien en trien, minimum en mum, japon en pon, ratjetoe
en rats.
Ook in andere talen worden verkortingen gemaakt; sommige daarvan
hebben we geleend, zoals accu, auto, disco, expo, homo, info, intro, foto, kilo,
memo en repro.

Afko' s en ellipsen

Een modeverschijnsel sinds de jaren zeventig, door Jan Kuitenbrouwer in
zijn Turbotaal genadeloos beschreven, is de vorming van verkortingen op -o,
zoals aso, arro en mayo. Daarbij is -o een soort achtervoegsel geworden dat
aan nieuwgevormde verkortingen wordt geplakt wanneer deze niet van zichzelf op een o eindigen, zoals lesbo van lesbienne, paddo van paddestoel en turbo van turbine. Daarnaast komen afko' s op -i voor: depri, gezelli, ordi, popi.
Ook samenstellingen worden verkort. Daarbij valt één deel van de sa-
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menstelling, meestal het laatste, weg. Dit heet een ellips. De benaming muisjes `gesuikerde anijszaadjes' is een verkorting van muizenkeutels en als is verkort uit also (een samenstelling van als en zo). In bil is het eerste deel weggevallen, want bil is verkort uit aarsbil of achterbil. En in voordeurkorting is
het middendeel van voordeurdelerskorting weggeva llen. De verbindings-s na
het eerste deel is bewaard gebleven – en is een belangrijke aanwijzing voor
de oorsprong van deze woorden – in ellipsen zoals beroeps van beroepsmilitair of beroepsspeler, eerstejaars van eerstejaarsstudent, driezits van driezitsbank, dubbelloops van dubbelloopsgeweer, kandidaats van kandidaatsexamen
en scheids van scheidsrechter. Een heel oud voorbeeld van zo'n verkorting is
het al in 1677 gevonden loods, dat van loodsman komt.
Nog enkele e llipsen zijn: aanrecht uit aanrechtbank, baker uit bakermoeder, lager uit lagerbier, mat uit schaakmat, opper uit opperwachtmeester, pas
uit paspoort, triplex uit triplexhout, en tot slot vergiet uit vergiettest (test als
`kom, schotel').
Ellipsen behoeven vaak een etymologische verklaring: de oorsprong van
het woord en de betekenis zijn niet zonder meer duidelijk. Wanneer een samenstelling verkort wordt, blijft er een niet-samengesteld woord over. Dikwijls bestaat dat al – het vormde immers de bron van de oorspronkelijke samenstelling – met als gevolg dat de verkorting samenvalt met een al bestaand woord. De betekenis van het bestaande woord wordt hierdoor uitgebreid. Zo werd amandelspijs tot spijs verkort, met als gevolg dat spijs `voedsel' er de betekenis `amandelpers' bij kreeg. Lollepot werd verkort tot pot, dat
hierdoor naast `vaatwerk' ook lesbienne' is gaan betekenen. Sparrenboom
werd spar, waardoor spar niet alleen meer `staak' maar ook `boomsoort' betekent, en tot slot werd schootlijn verkort tot schoot, dat toen de betekenissen
lichaamsdeel' en `touw van zeilboot' kreeg.
Ook van geleende samenstellingen worden wel ellipsen gemaakt die samenvallen met een al bestaand leenwoord. In zo'n geval krijgt het leenwoord
een betekenis die in de taal van oorsprong niet bestaat: detective story werd
in het Nederlands (en dus niet in het Engels) verkort tot detective, zodat het
woord detective in het Nederlands nu niet alleen meer `geheim politieagent'
betekent, maar ook `misdaadroman: Ook het leenwoord living `bestaan'
kreeg er een betekenis bij toen living room `woonkamer' verkort werd tot living. Detective in de betekenis `misdaadroman' en living in de betekenis
`woonkamer' lijken dus ontleningen, maar ze zijn het niet. Het zijn 'pseudo-
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ontleningen. Er bestaan ook verkorte geleende samenstellingen die in het
Nederlands maar één betekenis hebben: camping, parking, pocket en smoking,
in het Engels gebruikt men voor deze begrippen camping site, parking-lot,
pocketbook en smoking-jacket. Camping, parking, pocket en smoking bestaan
wel in het Engels, maar daar betekenen ze `kamperend; `parkerend; `zak' en
'rokend'. Zie verder hoofdstuk 19.

Letterwoorden
De grootst mogelijke verkorting ontstaat door van het woord alleen de beginletter van de woorddelen of van de woordcombinatie te laten staan, zoals
cv voor `centrale verwarming. Iedereen kent wel voorbeelden van deze letterwoorden – en heeft meestal geen idee waar ze voor staan; de ambtenarij
en politiek zijn dol op het gebruik ervan.
Etymologisch oninteressant zijn de letterwoorden waarvan iedere letter
apart wordt uitgesproken (atv voor `arbeidstijdverkorting, bh voor `bustehouder'). Dergelijke woorden zijn direct herkenbaar als letterwoord. Interessanter zijn de letterwoorden waarvan de herkomst moeilijker te doorzien is, doordat ze als een nieuw woord worden uitgesproken (ahob voor `automatische
halve overwegbomen'; niemand zegt [a-ha-o-be] ) of doordat de letternamen
worden uitgespeld (arrenbie, beha, elpee). Ook wanneer er nieuwe samenstellingen of afleidingen gevormd worden met een oorspronkelijk letterwoord,
verdwijnt de oorsprong ervan naar de achtergrond. Denk aan amogger `asielzoeker met onacceptabel gedrag', bommoeder, latrelatie, pinnen en vutter.
Ook letterwoorden hebben we geleend, bijvoorbeeld aids, cd, laser, lp, pc,
radar, tl, tv en wc.

Lettergreepwoorden en samentrekkingen
Als men de reductie van woorddelen en woordcombinaties tot hun beginletters te rigoureus vindt, kan men ook beslissen de begindelen – meestal de
eerste lettergreep – intact te houden. Dat leidt tot lettergreepwoorden als horeca (van hotel, restaurant, café), doka (van donkere kamer) en minco (van
minderwaardigsheidcomplex).
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Ook kan men nieuwe woorden smeden door het begin (vaak de eerste
lettergreep) van een woord te combineren met het eind (de laatste lettergreep) van een ander woord. Dit leidt tot nieuwvormingen als conculega
(concurrent + collega), prosument (producent + consument) en stagflatie (stagneren + inflatie). Naar analogie van het Engelse motel als samentrekking van
motorists' hotel werden in het Nederlands botel (boot + hotel) en zotel (ziekenhuis + hotel) gemaakt. Aan Van Kooten en De Bie danken we de grappige samentrekkingen nieuw flinks en krommunicatie.
Dergelijke samentrekkingen zijn over het algemeen jong – van na de
Tweede Wereldoorlog – en daardoor meestal nog doorzichtig. In een aantal
gevallen komt de samengetrokken vorm alleen voor in een samenstelling,
bijvoorbeeld in bamamodel (`bachelor-mastermodel'), dobli-spiegel (`dodeen blindehoekspiegel') en vlizotrap (`vliering-zoldertrap').

Contaminaties
Bovengenoemde samentrekkingen bestaan telkens uit twee woorden met
twee verschillende betekenissen; de betekenis van het nieuwgevormde woord
is een soort optelsom van beide betekenissen (boot + hotel = botel). Anders
ligt dat bij contaminaties. Ook hier worden twee woorden samengetrokken,
maar ditmaal gaat het om woorden met ongeveer dezelfde betekenis: opbellen en telefoneren leveren het nieuwe woord optelefoneren. De samentrekking
is vaak onbewust en wordt dikwijls aanvankelijk als een `taalfout' bestempeld: twee woorden zijn dan ten onrechte door elkaar gehaald of verhaspeld.
Zo worden wel afgekeurd: inberekenen (van berekenen + incalculeren), nachecken (van checken + nagaan), veramuseren (van amuseren + vermaken),
verassureren (van assureren + verzekeren) en verexcuseren (van excuseren +
verontschuldigen).
Sommige contaminaties zijn al oud en daardoor is allang de zogenaamd
onjuiste herkomst uit ons collectief bewustzijn verdwenen. Niemand beschouwt vermaledijen nog als een foute samentrekking van maledijen + vervloeken, of wil plotsklaps (van plotseling + eensklaps) of aangezicht (van het
Middelnederlandse gesicht(e) + aensichte) uit het woordenboek verwijderen.
Uit de voorbeelden blijkt dat verkorting een belangrijke manier is om
nieuwe woorden te maken. Rest de vraag waarom er eigenlijk voor verkor-
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tingen gekozen wordt. De belangrijkste reden is taaleconomie: een kort
woord kan sneller worden uitgesproken of opgeschreven. De recente toename van het aantal letterwoorden, lettergreepwoorden en samentrekkingen
zal dus wel te wijten zijn aan deze jachtige tijden.
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12 DE VERANDERLIJKE D EN T. LEEG EN KELDER

In 1985 hield Gerard Reve een voordracht aan de Universiteit Leiden, waar hij
als gastschrijver optrad. Hij sprak toen van zijn lederopdracht: De schrijver
heeft het ook vaak over `het weder' in plaats van het weer. En op een vergelijkbare manier maken mensen van koeien soms koeden. Dat gebeurt natuurlijk allemaal met een knipoog, maar het laat wel iets zien van de vreemde manier waarop de d zich in het Nederlands gedraagt. Soms wordt die d toegevoegd aan woorden, soms verdwijnt die er juist uit. En hetzelfde geldt voor de
zij het in iets mindere mate. Om wat voor veranderingen gaat het precies?

Een verdwenen d
In leder en weder, de oudere vormen van leer en weer, is er sprake van het
wegvallen – in vaktaal de `syncope' – van de d, iets wat vroeger bij zeer veel
woorden is gebeurd. Syncope vond plaats wanneer de d tussen twee klinkers
stond waarvan de eerste een beklemtoonde lange klinker (aa, ee, etc.) of
tweeklank (ui, ou, ei, etc.) was en de tweede onbeklemtoond was. Er zijn
twee mogelijkheden. Ten eerste kan de hele lettergreep waarin de d staat,
wegvallen. Zo is in la en snee, ontstaan uit lade en snede, het hele woordeinde weggevallen. Hetzelfde is gebeurd bij: blijde > blij, heide > hei, koude >
kou, luide(n) > lui `mensen; mede > mee, moede > moe, schade > scha, salade > sla, slede > slee, weide > wei en zijde > zij.
Wanneer op de onbeklemtoonde klinker een medeklinker volgt, blijft het
woordeinde behouden. Zo is niet alleen leer uit leder ontstaan, maar ook
kwelen uit kwedelen. Zo ook blader > blaar, gaderen > garen `verzamelen, ledig > leeg, neder > neer, roeder > roer, vadem > vaam, vader > vaar, veder >
veer, vlieder > vlier en voederen > voeren `bekleden. Vaak zijn beide varianten, met en zonder d, naast elkaar blijven bestaan – zoals bij snee en snede.
In dergelijke gevallen is de vorm zonder d gebruikelijk; die met d wordt
vooral gebruikt in schrijftaal of in ouderwetsige, verheven taal.
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Ten tweede kan de d wegvallen zonder verlies van een lettergreep. Dat is
gebeurd in breien (verwant met breidel), kruien, kuieren, luier, ruien en uier.
Deze woorden worden met de overgangsklank j uitgesproken. Na de tweeklank ou wordt het hiaat dat ontstaat door het wegvallen van de d, opgevuld
door een w, bijvoorbeeld in de plantennaam gouwe (van goud), en in spouwen en vouwen (uit het oudere spouden en vouden). In de spreektaal wordt
vaak [houwen], [kouwe] en [ouwe] gezegd voor houden, koude en oude,
maar dat behoort (nog) niet tot de standaardtaal.

Overgang van d naar j
Het wegvallen van de d kwam al in de Middeleeuwen voor. In de zestiende
eeuw ontstond een nieuwe klankverandering van de d: deze ging over in een
j-klank wanneer hij volgde op een a, o of oe. Daardoor ontstonden bijvoorbeeld ooievaar uit het oudere odevare, dooier uit doder en rooien uit roden.
Ook kwamen er spreektaalvormen zoals braaien, goeie, kwaaie, poeier en rooie
naast braden, goede, kwade, poeder en rode.
De overgang van d naar j is in het zuiden van het Nederlandse taalgebied
begonnen. De Gentse drukker Joos Lambrecht beschouwt in zijn spellinggids Nederlandsche spellijnghe uit 1550 de woorden broaiën `braden' en quay
`kwaad' als Brabantse vormen. De klankverandering is waarschijnlijk na de
val van Antwerpen in 1585 door de vele vluchtende Zuid-Nederlanders naar
de Hollandse steden gebracht en heeft zich van daaruit naar het platteland
verbreid. In kluchten komt het in de eerste helft van de zeventiende eeuw
zelden voor, maar in de tweede helft veel vaker. In de Spaanschen Brabander
Jerolimo van Bredero uit 1617 geldt de uitspraak [j] voor d nog als kenmerk
van het Brabants, want Bredero legt de Brabander Jerolimo `een goey meester, moeyer, vayer' in de mond.
De d veranderde in een j doordat de vormen met j gemakkelijker uit te
spreken zijn, `door verslapping van de articulatie, zoals taalkundigen dat
noemen. In typische schrijftaalwoorden, zoals aanbieden, gebieden, verluiden
en strijden, vond de overgang dan ook niet plaats. Daardoor ontstond er in
de hogere kringen al snel weerstand tegen de j-uitspraak, die men als onbeschaafd beschouwde. Als gevolg daarvan werden veel j-vormen uit de standaardtaal geweerd. Tot op heden geldt bijvoorbeeld dooie als onbeschaafd,
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slordig of informeel. Daarom schrijven we dode, behalve in informele uitdrukkingen zoals op z'n dooie gemak. Ook de Statenvertaling van de bijbel
(1637) speelde in de keuze van sommige vormen een rol. Zo verkozen de Statenvertalers bevrijden, spoeden, verblijden en vergaderen boven bevrijen, verblyen, spoeyen en vergaren – hun keuze wordt tot op heden gerespecteerd.
Dat het wegvallen van een d tussen twee klinkers in sommige woorden
als onbeschaafd werd opgevat, verklaart ook waarom we beneden, geleden,
glijden, lijden, luiden, rijden en snijden schrijven, hoewel deze woorden veelal uitgesproken worden als [beneje], [geleje], [glije], [lije], [luie], [rije] en
[snije]. En ook in typische schrijftaalwoorden zoals bede, bode, hoede, genade, rede, schade, vrede en zede bleef het woordeinde behouden, tegen de `lade-regel' in.
De dbleef dus vaak behouden omdat men deze als beschaafd beschouwde. Daarnaast bleef hij bewaard in gevallen waarin een woord door de wegval van de d zou samenvallen met een al bestaand woord. Adel, ader, bloeden,
bodem, broeden, vermoeden veranderden dan ook niet in aal, aar, bloeien,
boom, broeien en vermoeien.
Soms zijn de vormen met en zonder d met verschi ll ende betekenissen
naast elkaar blijven voortbestaan. Naast bijvoorbeeld moeder `vrouw met
kinderen' komt moer voor in de betekenissen `bevestiging voor schroef' en
`wijfjesdier met jongen; en broer wordt niet zoals broeder gebruikt in de verpleging, de kerk of in een samenstelling als broedermoord. Vergelijkbare
woordparen met betekenisverschil zijn: boedel en boel, buidel en buil, ijdel en
ijl, teder en teer en vergaderen en vergaren.
Uit angst voor slordig of onbeschaafd taalgebruik ging men vormen met
een j ook vermijden in gevallen waarin ze wél correct waren. Zo sprak mr.
Pieter van Vollenhoven in 1985 op de radio de verwachting uit dat `de discussie weer zal opladen. Dergelijke hypercorrecties komen al voor in het
Etymologicum Teutonicae Linguae (`Etymologisch woordenboek van de Nederlandse taal') van Cornelis Kiliaan uit 1599, die bijvoorbeeld vrijden
schreef voor vrijen, beschreyden voor beschreien (`bewenen'), saeden voor
zaaien, naeden voor naaien en roeden voor roeien.
Moderne standaardvormen die hun bestaan waarschijnlijk aan hypercorrectie te danken hebben, zijn belijden uit het oudere belien, bevrijden uit bevrien, geschieden uit geschien, kade uit caye, kastijden uit castien, spieden uit
spien, vlieden uit vlien en wijden uit wien.
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Een d of t erbij

Tussen een 1, r of n en een hierop volgende r is dikwijls een d toegevoegd,
bijvoorbeeld in polder van pol(le)re of boerderij van boererij. Dit noemt men
`epenthese. Ook hier is een gemakkelijkere uitspraak de oorzaak. De r was
vaak sonantisch, wat betekent dat hij werd uitgesproken als [er], en die uitspraak vind je tegenwoordig terug in de spelling. Vandaar de vormen daalder van daelre, hoender van hoenre, kelder van kelre en zolder van solre. Invoeging van een d komt regelmatig voor bij een vergrotende trap: meerdere,
minder, raarder, verder en zwaarder, maar niet: dunder, fijnder, kaalder en
schoonder – deze vormen golden als onbeschaafd. Ook bij persoonsaanduidingen met het achtervoegsel -er is nogal eens een d ingevoegd, vergelijk bestuurder, bewaarder, buitenstaander, hoorder, huurder en spaarder. Soms is de
vorm zonder ingevoegde d blijven bestaan. Daardoor ontstonden de paren
molenaar en mulder, en met betekenisverschil dienaar en diender, en zinnelijk en zindelijk.
Tussen een s en een r werd een t ingelast, vergelijk het dialectwoord astrant `vrijpostig' (van het Franse assurant), kastrol naast casserole, en stroop

naast siroop. In deze gevallen is telkens eerst de onbeklemtoonde klinker tussen s en rin de uitspraak verdwenen (dus [asrant], [kasrol] en [sroop], waarna de twerd toegevoegd.
Tot slot werd de t of d regelmatig achter een woord gevoegd dat op een
n of een s eindigde, de zogenoemde paragogische t. Dit is gebeurd bij bijvoorbeeld (adel)borst, arend, fazant, gierst, hulst, iemand, ochtend en rijst.
Soms wordt ook na een andere medeklinker een d of t toegevoegd, zoals in
burcht, fielt, inkt, sedert en speld.
Voor een etymoloog is het goed de veranderlijkheid van de den tin het achterhoofd te houden: hij doorziet dan onmiddellijk de verwantschap tussen
het Nederlandse donder en het Duitse Donner, en van woordparen als buil en
buidel. De veranderlijkheid van de d en t heeft tot slot nog geleid tot het ontstaan van een groot aantal nieuwe woorden of woordvormen, en is dus ook
voor de woordvorming in het Nederlands `een zeer belangrijk onderdeel van
de geschiedenis der nederlandse taal, zoals de neerlandicus Van Haeringen
al in 1926 constateerde.
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13 VERKEERDE WOORDGRENZEN:

SPIJT EN NAARSTIG
Als je op vakantie bent in een land waarvan je de taal niet beheerst, dan lijkt
de plaatselijke bevolking er vaak flink op los te ratelen. In de eindeloze klankenstroom die over je uitgestort wordt, kun je vaak nauwelijks bepalen waar
het ene woord ophoudt en het volgende begint. Pas als je de taal opgeschreven ziet, wordt dat duidelijk. Maar als je niet kunt lezen, kom je daar niet
achter.
Dat gold ook voor onze voorouders, van wie velen analfabeet waren.
Daardoor hadden zij er soms moeite mee de woordgrenzen te bepalen. Door
de vergissingen die zij daarbij weleens maakten – ook wel `metanalyse' genoemd – ontstonden nieuwe woordvormen, en sommige daarvan gelden inmiddels als de juiste vorm. Zo interpreteerde men in het verleden een nadder of den nadder als een/den adder, en een/den naak als een/den aak: de n
van het zelfstandig naamwoord werd opgevat als onderdeel van het lidwoord.
Dat adder en aak ooit met een n begonnen, kunnen we achterhalen doordat de oudste vormen in het Middelnederlands een n hadden (nadre, naecke),
maar ook door te kijken naar hetzelfde woord in verwante talen (voor adder
zijn dat bijvoorbeeld het Oudsaksische nadra, het Oudhoogduitse natara, het
Gotische nadrs, het Latijnse natrix en het Oudierse nathir). De n was dus oorspronkelijk en is in het Nederlands weggevallen.
Doordat metanalyse typisch een verschijnsel uit de gesproken taal is, dateren de meeste Standaardnederlandse voorbeelden uit de Middeleeuwen of
niet lang daarna. Het verkeerd bepalen van woordgrenzen gebeurde veel
minder nadat er in de zeventiende eeuw een geschreven standaardtaal ontstaan was, en toen steeds meer mensen konden lezen en schrijven. Jongere
voorbeelden komen vooral voor in de volkstaal en dialecten, die niet of nauwelijks een schrifttraditie hebben.
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Weggevallen n-

Een voorbeeld dat te vergelijken is met adder en aak is avegaar `grote houtboor. Want wat is een ave? De herkomst wordt direct duidelijk als we de
oudste vorm kennen: het Middelnederlandse navegheer of navegaer. Het
woord is een samenstelling van naaf (het Middelnederlandse nave) en een
Germaans (gereconstrueerd) woord gaiza `speer: Een avegaar is dus eigenlijk
een `priem om naven te boren: In Nederlandse dialecten komt aaf nog voor
als variant van naaf
Aak, adder en avegaar zijn erfwoorden, woorden die al bestonden in de
tijd waarin de Germaanse talen een eenheid vormden. Maar ook leenwoorden werden soms verkeerd geanalyseerd. Zo is okkernoot ontstaan uit nokkernoot. Het eerste deel, nokker, is ontleend aan het Latijnse nucarius `notenboom. Ouwel luidde in het Middelnederlands niewele en nuwele; dit ging terug op het Oudfranse neule, niule of nieule `wolk, mist' (van het Latijnse nebula `wolk'). In het Frans verschoof de betekenis naar `soort zeer licht en dun
gebak, dat in bepaalde kerken wordt verkocht' en vandaar `ouwel:
Het verschil tussen nar `zot' en ar `slee' zit hem opnieuw in het lidwoord,
maar ditmaal is dat wel via een omweg gelopen. Nar `zot' werd uit het Duits
geleend. Hiervan werd in de zeventiende eeuw de samenstelling narrenslee
gemaakt. Deze benaming verwees naar de pluimen op de kop van het paard
en naar de rinkelbelletjes aan hoofdstel en leidsels, die deden denken aan de
kledij van narren. Na een tijdje zag men het verband met nar niet meer,
maar beschouwde men de n als het lidwoord en meende men dat het 'n of
d'n ar(renslee) was. Dit is vervolgens verkort tot ar, en zo is het paar nar - ar
ontstaan.
In al deze gevallen zijn de nieuwe woordvormen dus ontstaan doordat de
begin-n van het zelfstandig naamwoord werd opgevat als onderdeel van het
lidwoord een of den. Maar metanalyse kan ook tot andere vormveranderingen leiden.

Weggevallen d(e)-

Ook het lidwoord de werd soms aan de verkeerde kant van de woordgrens
gelegd. Zo luidde spijt in het Middelnederlands despijt, een ontlening aan het
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Oudfranse despit (in modern Frans dépit). De vorm despijt werd ten onrechte ontleed als de spijt. Op dezelfde wijze ontstond de Zeeuwse uitdrukking in de spiet liggen `veel ruzie hebben'; dit gaat terug op in dispuut, van
het Franse dispute.
Een wand tussen het koor en het schip van een kerk wordt zowel `doksaal' als `oksaal' genoemd. Doksaal is ouder: het gaat terug op het Latijnse
doxale en dorsale, een afleiding van dorsum `rug. Doxale en dorsale betekenden eerst `behangsel, tapijt achter de rug van de priester; toen `plaats waar
die tapijten hangen' en vervolgens `scheidingswand tussen koor en kerkschip
die op die plaats werd opgericht. De vorm oksaal ontstond uit de verbinding
't doksaal; die 't d klonk als een t, en men vatte die top als het lidwoord.
Het raadselachtige lorum in de uitdrukking in de lorum zijn `dronken
zijn' is eveneens te verklaren uit zo'n verkeerde interpretatie. De lorum is
ontstaan uit het Latijnse delirium, waarin de als lidwoord werd opgevat. In
het verleden bestonden ook varianten zoals in de loerom en in dolore, onder
invloed van dol. In oudere literatuur en in het Utrechts zegt men: Hij het ze
eige 't lirium gedronke (`Hij heeft zich een delirium gedronken'). Dit is een
aardige ontwikkeling: eerst is delirium abusievelijk opgevat als de lirium, en
vervolgens heeft het overgebleven lirium een ander geslacht gekregen (toch
weer onder invloed van het delirium?), zodat we uitkomen op het lirium.
Het Vlaamse ammegat `oprit over een sloot' is ontstaan uit dam(me)gat,
en betekende dus letterlijk `opening bij een dam, en het Middelnederlandse
almatike `priesterkleed' ontstond uit dalmatike: het was namelijk een kleed
dat oorspronkelijk uit Dalmatië afkomstig was.
Salverda de Grave geeft in een boek uit 1906 diverse voorbeelden van
Franse leenwoorden in het Middelnederlands waarvan het eerste deel als lidwoord werd opgevat:

68

Oudfrans

Middelnederlands

déduit
dilovie
discipline
desconfiture
destourbance

duut `genot, plezier, naast deduut
lovie `zondvloed; naast delovie
sepline `discipline, naast desipline
schonfelture, schoffelture `nederlaag'
storbance `het stichten van wanorde'

Voorgevoegde n

Metanalyse kan niet alleen leiden tot het wegvallen van de eerste klank van
een zelfstandig naamwoord, maar ook tot het voorvoegen van een klank, namelijk wanneer het lidwoord als onderdeel van het zelfstandig naamwoord
wordt beschouwd. Dat vinden we in het Zuid-Nederlandse nere of neer
`dorsvloer: Dit is ontleend aan het Latijnse area `dorsvloer, open ruimte: Dit
woord kwam meestal voor met een lidwoord in de verbogen naamval, bijvoorbeeld den eer. Daardoor ging men de n van het lidwoord als onderdeel
van het woord beschouwen. Verder kent bijvoorbeeld het Katwijks nog de
woorden narm, nelleboog, nemmer en nezijn voor arm, elleboog, emmer en
azijn. In het Middelnederlands kwamen navont, navent en nuchten(t) voort
uit in den avont en in den uchten(t) — zo sprak men van gister navont en bedent nuchtent. In sommige Zuid-Nederlandse dialecten komen deze woorden nog voor.
Het is niet altijd duidelijk of de voorgevoegde n afkomstig is van een lidwoord, een bezittelijk voornaamwoord of een voorzetsel. Noom en nonkel
`oom' stammen van m'n of den oom, onkel (het laatste woord is ontleend aan
het Franse oncle). Het Bargoense niese `vrouw, meisje' stamt van z'n of m'n
iese, dat weer van het Jiddische iesje `vrouw' komt. Noest komt van in oest of
in den oest (= in oogst), dus `in de oogsttijd; waarna het `arbeidzaam, druk
bezig' ging betekenen. Nijver komt van in ijver, een ontlening aan het Duitse Eifer. En naarstig betekende eigenlijk `ernstig'; het is een afleiding van het
Middelnederlandse n(a)ernst, dat is ontstaan uit den ernst of in ernst.
In taboewoorden — die zelden werden opgeschreven — werd eveneens gemakkelijk een letter voorgevoegd of weggelaten. Soms gebeurt dat opzettelijk, denk aan het grapje: `Wat is een ander woord voor aaien?' Antwoord:
`Euken. Maar meestal verloopt het proces juist onbewust. Een typisch taboewoord dat verkeerd geïnterpreteerd werd, is aars. In het Middelnederlands en in dialecten komt dit woord als naars voor, dus met een bijgetrokken lidwoord. Vergelijk de benaming nijpnaars voor `gierigaard, een samenstelling van (k)nijpen en naars. Er zijn ook dialecten waarin het woord begint met een bijvoorbeeld het Utrechts: maors. Dit is een samentrekking
van me(n) aars, maar dat bijna niemand dat meer weet, blijkt wel uit de uitdrukking Je ken me de maors likke.
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Voorgevoegde d of t

Ook de d of t van het lidwoord kan bij het zelfstandig naamwoord worden
getrokken. Daarvan heb ik vooral voorbeelden gevonden in dialecten, via
het Etymologisch dialectwoordenboek van A.A. Weijnen. Volgens dit woordenboek is het Vlaamse delt `hooizolder' ontstaan uit de hilt – in verschillende dialecten, waaronder het Vlaams, wordt de h niet uitgesproken. De
Brabants-Oost-Limburgse plantnaam derik komt van de he(de)rik. Het Brabants-Limburgse tijlgat, tielgat `vlieggat in bijenkorf' gaat terug op 't ijlgat,
van ijlen `zich haasten: En in het Westerkwartiers heet een eenjarig schaap
dat voor het eerst lammeren krijgt een touwke, van 't ouwke, variant van 't
ooitje.
Tot slot een Afrikaans voorbeeld: het Afrikaanse traak `aangaan' is hetzelfde als het Nederlandse raken. De A fr ikaanse vorm is ontstaan uit verbindingen zoals Dit (t)raak my nie en Wat (t)raak dit my.
Woordparen zoals oksaal - doksaal en ar - nar, waarin de vormen met en
zonder lidwoord naast elkaar zijn blijven bestaan, zijn zeldzaam. Vrijwel altijd heeft de nieuwere vorm de oude vervangen. Metanalyse leidt dus niet
zozeer tot het ontstaan van nieuwe woorden als wel tot een vormverandering
van bestaande woorden. Kennis van metanalyse kan de etymoloog helpen
die vormverandering te herkennen.
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14 NIET-HERKENDE MEERVOUDSVORMEN:
SCHOEN EN RAAF

In het oudste Latijns-Nederlandse woordenboek, het Glossarium Bernense
uit 1240, wordt het Latijnse calceus (`schoen, laars') vertaald met het Nederlandse scoe. Volgens datzelfde woordenboek heten sandalia, sandalen dus, in
het Nederlands biscops scoen. En in de dertiende-eeuwse encyclopedie van de
natuur van Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme, is sprake van honden
scoen oftewel `schoenen van hondenleer: Uit deze voorbeelden blijkt dat
vroeger het woord scoe (ook wel schoe) gebruikt werd voor één schoen (denk
ook aan het Engelse shoe en het Duitse Schuh), en sc(h)oen voor meerdere
schoenen. Dit zou nog enkele eeuwen zo blijven; nog in de zeventiende eeuw
zegt Bredero ergens: `Ic weet selfs best waer me de schoe wringt:

Toegevoegde -n
Hoe is te verklaren dat de vroegere meervoudsvorm schoen tegenwoordig gebruikt wordt voor het enkelvoud? Dat komt doordat de meervoudsvorm
schoen veel vaker voorkwam dan de enkelvoudsvorm – schoenen treden immers bijna altijd paarsgewijs op. Daardoor ging men de vorm schoen steeds
vaker als het enkelvoud opvatten en zo ontstond er vervolgens een nieuw
meervoud schoenen. Hetzelfde is logischerwijs met handschoen gebeurd: in
het Middelnederlands luidde dit handsc(h)oe, en de Duitse vorm is Handschuh – beide dus zonder -n. Hoe een meervoudsvorm geleidelijk als enkelvoud wordt gebruikt, zien we in moderne zinnen zoals `Harten is troef, het
mag ook klaveren, ruiten, schoppen worden.' Hierin wordt harten e.d. als
verzamelnaam beschouwd, zoals blijkt uit het feit dat de werkwoordsvorm
telkens in het enkelvoud staat.
Teen en peen waren aanvankelijk eveneens meervoudsvormen. De oorspronkelijke vorm van teen luidde dus tee; denk maar aan het Engelse toe en
het Duitse Zeh(e). En naast peen werd (en wordt) een wortel ook wel pee ge-
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noemd. Ook deze woorden kwamen vooral in het meervoud voor (het stel
tenen, een bos penen). In dialecten bestaan meer van dit soort gevallen; zo gebruikt men in het Zuid-Oostvlaams knien voor één knie, met als meervoud
kniens, en zegt men in het Zaans vloon `vlo' (meervoud vloonen).

Toegevoegde -er
Een beperkt aantal Nederlandse woorden kent een meervoud op -eren: bladeren, eieren, lammeren. In het Middelnederlands luidde dit meervoud -er(e):
één lam, twee lammer(e). Doordat het meervoud op -er(e) ongewoon was,
werd het niet altijd als zodanig herkend. Oorspronkelijk waren de vormen
lover en spaander meervoudsvormen van loof en spaan (de d in spaander is
ingevoegd vanwege de uitspraak; zie hoofdstuk 12). Maar tegenwoordig worden lover en spaander als enkelvoudsvormen beschouwd.
In het Afrikaans zijn eveneens diverse meervoudsvormen op -er tot enkelvoudsvormen geworden, zoals eier `ei, hoender `kip' en blaar `blad. Die
laatste vorm is ontstaan uit de meervoudsvorm blader, waaruit de lettergreep
-de- is weggevallen (zie hoofdstuk 12). In Nederlandse dialecten komen runder en render voor in plaats van rund.

Weggevallen -en
In de voorgaande gevallen werd telkens de meervoudsvorm als enkelvoud
opgevat, met als gevolg dat de oorspronkelijke enkelvoudsvorm werd uitgebreid met -n of -er (wat eigenlijk de uitgang van het meervoud was). Maar
soms gebeurde ook het omgekeerde, bijvoorbeeld bij de werktuignamen els
`priem' en zeis. Oorspronkelijk heetten deze werktuigen elsen(e) en seisen(e).
In de lettergreep -en meende men ten onrechte met de meervoudsuitgang
van doen te hebben, en daarom maakte men de nieuwe enkelvoudsvormen
els en zeis. Raaf luidde vroeger ravene(e). Raven verloor die -en doordat taalgebruikers het als een meervoud interpreteerden. Enkele vergelijkbare voorbeelden zijn:
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Middelnederlands

Modern Nederlands

aelmoesen(e)
droesen(e) (naast droeseme)
lenden(e)
longhen(e)

aalmoes
droes `bezinksel'
lende
long

Een bijzonder geval vormen baken en baak, omdat hier de oude enkelvoudsvorm baken (ontleend aan het Oudfriese baken) is blijven voortleven
naast de nieuwe vorm baak. Twee Afrikaanse voorbeelden van woorden
waarin -en is weggevallen omdat het als meervoudsuitgang werd beschouwd,
zijn vark voor `varken' (vergelijk aardvark) en vul voor `veulen:
De geschiedenis van het woord ui is gecompliceerd, maar ook hier speelt
een verkeerde interpretatie van de meervoudsvorm een hoofdrol. Ui is net
als ajuin via een Romaanse tussenvorm ontleend aan het (laat-)Latijnse
unionem, een vierde naamval van unio. De ui werd in het Middelnederlands
ook uyen en uyens genoemd. Deze vormen werden als meervoud gevoeld;
daardoor legde men de klemtoon op de eerste lettergreep en maakte men
een enkelvoud ui.
Ook kaan `vliezig overblijfsel van een stukje uitgebraden vet' gaat eigenlijk terug op een meervoudsvorm. In het Nederlands-Latijnse en Latijns-Nederlandse woordenboek van G. van der Schueren uit 1477, de Teuthonista, is
het woord opgenomen in de vorm cade. Kaan is ontstaan uit het meervoud
caden, waaruit zoals zo vaak -de- wegviel. Dit kaan werd vervolgens als enkelvoud opgevat, omdat het meervoudskenmerk -en niet meer herkenbaar
was.
Jurk gaat terug op het Middelnederlandse jo(u)rneye `wapenrok; ontleend aan het Oudfranse journée. Dit journey is `verkleind' tot journeykijn.
De onbeklemtoonde verkleiningsuitgang -kijn werd in de loop van de tijd
ken (waarvan nog weer later de -n wegviel, vergelijk mannekijn - manneken
- manneke). Zo veranderde journeykijn in jurken. In dit jurken zag men niet
meer de verkleiningsuitgang -ken, maar men vatte -en op als een meervoudsvorm of een verbogen naamval. Vandaar dat de gewone vorm jurk
werd.
Alle genoemde voorbeelden zijn oud en maar weinig mensen kennen de
herkomst ervan. Dat betekent niet dat het verschijnsel tegenwoordig niet
meer voorkomt. Wanneer we op internet zoeken, vinden we diverse Latijnse
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leenwoorden op -en die als meervoudsvorm worden opgevat. Dat blijkt uit
de lidwoorden en de werkwoordsvormen in zinnen zoals: `De examen zijn
afgenomen; `De tentamen worden afgelegd, `Dit zijn de specimen waarmee
X beroepshalve te maken heeft; `De specimen die hier zitten zijn terminaal,
`De serie bestaat uit acht volumen (...) de volumen zijn f 225,–; `Gluten zijn
eiwitten:
De volgende stap is dat er enkelvoudsvormen exaam, gluut, tentaam, speciem en voluum worden gemaakt – sommige van deze vormen zijn op internet inderdaad te vinden. Het is echter niet waarschijnlijk dat die vormen
binnen afzienbare tijd het woordenboek halen. Dat is wél gebeurd met cyclaam, dat in woordenboeken als variant van cyclamen staat vermeld. Een
probleemgeval voor de woordenboeken vormt pollen: sommige woordenboeken nemen dit op als enkelvoudsvorm met het lidwoord het het pollen;
andere woordenboeken spreken van de pollen, dat ze beschouwen als plurale tantum, dus een woord dat alleen in het meervoud voorkomt; dit levert
zinnen op als `de pollen zijn stuifmeelkorrels, `de pollen vliegen. Pollen is een
Latijns woord dat `fijn poeder' betekent. Het pollen is dus strikt genomen de
correcte vorm, althans wanneer je rekening houdt met de oorsprong.

Leenwoorden op -s

Behalve de meervoudsvormen -(e)n en -eren kent het Nederlands ook de
vorm -s. Die vorm bestaat eveneens in het Frans en Engels, en juist uit die
twee talen hebben we veel woorden geleend. Wanneer een woord meestal in
het meervoud voorkomt, wordt het soms in deze vorm geleend, vaak in de
veronderstelling dat het een enkelvoudsvorm is. Zo zijn abrikoos en matroos
waarschijnlijk ontleend aan de Franse meervoudsvormen abricots en matelots; bij het ontstaan van abrikoos kan overigens het woord framboos van invloed zijn geweest.
Je zou misschien denken dat woorden als biels en cokes in het meervoud
geleend zijn, uit het Franse billes en het Engelse cokes. Maar vroeger kwamen
in het Nederlands ook de enkelvoudsvormen biel en coke voor. Zo luidde een
Amsterdamse volkswijsheid: `Koke is beroerd stoke: Dat maakt het waarschijnlijker dat de woorden in de enkelvoudsvormen zijn geleend, en dat de
ontwikkeling daarna op dezelfde manier is gegaan als bij schoen en peen:
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omdat de meervoudsvorm het meest voorkwam, werd deze allengs beschouwd als de enkelvoudsvorm, en ging men spreken van `een stuk cokes
Ook biels werd gebruikt voor het enkelvoud, en men vormde er een nieuw
meervoud bielzen bij. Een vergelijkbaar geval is rails, met als meervoud railsen, maar dit heeft de huidige woordenboeken niet gehaald – op internet zijn
echter diverse voorbeelden te vinden waar rails als enkelvoud wordt opgevat,
zoals `De gordijnrails hangt scheef', en regelmatig komt het meervoud railsen voor, bijvoorbeeld in `De dunne railsen maken het mogelijk kort te
draaien.' En tot slot kun je regelmatig lezen over paperclipsen.
Ook in andere talen wordt een vorm wel ten onrechte voor een meervoud aangezien. Zo beschouwden de Engelsen sherries, genoemd naar de
Spaanse plaats Jerez, als een meervoud, vandaar dat zij, en wij met hen, nu
sherry drinken. En ons woord schaats is door de Engelsen als skate ontleend,
omdat ze de -s als meervoudsuitgang opvatten.
Dergelijke gevallen, waar een woord waarvan de stam op s uitgaat deze s
verliest omdat hij als meervoudsvorm wordt beschouwd, komt voor zover ik
weet niet voor in het Standaardnederlands, maar er bestaan wel enkele
voorbeelden die momenteel (nog?) als onjuiste vormen worden beschouwd.
Zo is op internet een groot aantal voorbeelden te vinden van het feit dat het
woord biceps als meervoud wordt beschouwd, zoals `de biceps zijn de bovenste spieren van de bovenarm' en `de biceps zijn met een pees verbonden.
Er is een enkelvoud bicep bij gemaakt, dat wordt genoemd in bijvoorbeeld
`dubbele, keiharde, linker bicep' of `ader op de bicep is niet mooi. Ook het
minder vaak gebruikte triceps wordt opgevat als een meervoudsvorm, blijkens zinnen zoals `triceps zijn de massamaker van de bovenarm' en `dan is je
tricep al moe.
Het niet herkennen van lidwoorden en meervoudsvormen levert niet zozeer
nieuwe woorden op – het nieuw ontstane woord komt vrijwel altijd in de
plaats van het oudere woord – alswel nieuwe vormen waarvan de verwantschap met woorden in de andere Germaanse talen alleen duidelijk is als men
zich realiseert wat de reden is van de vormverandering.
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15 NIET-HERKENDE UITHEEMSE LIDWOORDEN EN
MEERVOUDSVORMEN: LEGUAAN EN AGENDA
De vorige twee hoofdstukken ging over verkeerd gelegde woordgrenzen en
verkeerd opgevatte meervoudsvormen binnen het Nederlands. Onze voorouders, van wie velen niet konden lezen en schrijven, hadden er soms moeite mee te bepalen waar een woord ophield en waar het volgende woord precies begon. Zo verstonden ze een nadder als een adder, en zo ontstond het
zelfstandig naamwoord adder. Datzelfde verschijnsel doet zich ook voor bij
leenwoorden: soms, wanneer leners de brontaal niet goed beheersen, beschouwen ze het lidwoord als onderdeel van het woord of herkennen ze de
begingrens van het woord niet.
Een voorbeeld van een woord dat samen met het lidwoord geleend is, is
lommer. De bron is het Franse l'ombre `de schaduw: Ook de verouderde benaming voor een reukwatertje lodderein is samen met het lidwoord uit het
Frans geleend; in die taal spreekt men van l' eau de la reine, oftewel `het koninginnenwater'. Het gewestelijk Nederlandse lavoor voor `ivoor' stamt van
het Franse l'ivoire `het ivoor. Dat Engelsen dezelfde `fouten' maken als wij,
blijkt uit lacrosse, dat in de Verenigde Staten of Canada is ontleend aan het
Franse (le jeu de) la crosse `(het spel met) de stok:
Spaanse woorden die inclusief het lidwoord zijn geleend, zijn leguaan,
eldorado en alligator. Alle drie de woorden houden verband met de ontdekking van Amerika. Leguaan gaat terug op het Spaanse la iguana `de leguaan',
een woord dat uit een indianentaal stamt. Eldorado `paradijs' komt van het
Spaanse el dorado (pals) `het vergulde (land); de naam van een fictieve plaats
in Zuid-Amerika waar goud in overvloed zou zijn. De Spaanse conquistadores geloofden in het bestaan van deze plaats, nadat ze een stamhoofd gezien
hadden dat zich voor een jaarlijks ritueel geheel met goudstof had ingesmeerd. Alligator ten slotte hebben we via het Engels leren kennen. De bron
van het woord is het Spaanse el lagarto (de las Indias) `de hagedis (van
(West-)Indië)
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Het Arabische al-

De meeste woorden met een niet-herkend lidwoord zijn internationale
woorden die door andere talen inclusief lidwoord zijn geleend, en vervolgens
in hun geheel door ons zijn overgenomen. De `fout' is dus in commissie gemaakt. Hoe onbekender een taal is, hoe meer van dergelijke fouten worden
gemaakt. Neem nu het Arabisch. In het verleden hadden de Arabieren grote
invloed op West-Europa: in de Middeleeuwen hielden ze grote delen van
Spanje, Sicilië en Zuid-Italië bezet. In die tijd werden ook veel Arabische natuurkundige en filosofische werken vertaald in het middeleeuws Latijn –
vaak met behoud van Arabische terminologie.
Het gevolg was dat het Latijn en de Romaanse talen (Spaans, Frans, Italiaans) veel Arabische woorden leenden, en vanwege de onbekendheid met
het Arabisch nam men daarbij vaak het niet-herkende lidwoord al- over. Dit
lidwoord vinden we onder andere in Algerije, letterlijk `de eilanden' (namelijk de eilanden die oorspronkelijk voor de kust van de stad Algiers lagen),
en in Allah `de God' (Arabisch alldhu, een samentrekking van al-Ildhu).
Een bijzonder geval vormt het woord admiraal. Dit gaat via het Frans te-

rug op Arabisch amir al-bahr `vorst van de zee. Het eerste woord is hetzelfde als emir, een afleiding van het Arabische werkwoord 'amara `hij beval. De
eerste lettergreep van admiraal is in het Frans veranderd in ad- onder invloed van Latijn admirari `bewonderen: De uitgang -aal van admiraal kan
komen van amir al, waarin abusievelijk bahr `zee' is weggelaten – al is het bekende lidwoord `de, dus amir al betekent slechts `vorst van de'! Hieruit blijkt
dat men het woord uitsluitend op de klank had overgenomen, en geen idee
had van de betekenis. Een andere mogelijkheid is dat het woord is beïnvloed
door Latijn admirabilis `bewonderenswaardig; en dat de 1 daardoor te verklaren is. In het Frans luidt het tegenwoordig amiral, maar Duits en Engels
hebben net als wij admiral. Spaans en Portugees hebben almirante, foutievelijk onder invloed van het Arabische lidwoord al-.
Meer voorbeelden van leenwoorden met het Arabische lidwoord al- zijn:
abrikoos
albatros letterlijk `de pot van een
waterrad; aanvankelijk gebruikt
voor de pelikaan, omdat men

dacht dat zijn grote keelzak met
water gevuld was
alcazar `het kasteel' (cazar is in het
Arabisch ontleend aan het La-
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tijnse castrum `kamp')
alcohol oorspronkelijk `het poeder
van loodzwavel om de wenkbrauwen mee te verven, poeder
verkregen door distilleren, vandaar `distillaat'
alfalfa `het alfalfa-gras'
algebra eigenlijk `het zetten van gebroken botten', vandaar `het on-

der één noemer brengen van
breuken'
Alhambra `het rode huis'
alkanna `de henna(plant)'
alkoof `de koepel, het gewelf'
amalgaam
artisjok
aubergine

Uit de voorbeelden blijkt dat het lidwoord soms aan de eropvolgende medeklinker is aangepast, bijvoorbeeld bij artisjok.
Sommige woorden zijn zowel met als zonder Arabisch lidwoord geleend,
meestal met een verschillende betekenis, vergelijk:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

chemie `scheikunde' - alchimie `primitieve scheikunde, goudmakerij'
gazel(le) `soort antilope' - algazel `sabelantilope'
henna `kleurmiddel uit de plant alkanna' - alkanna `een plant'
kadi `rechter' - alcalde `burgemeester'
kalium `een chemisch element' - alkali `hydroxide van een alkalimetaal'
koran - alkoran, beide `heilige schrift van de moslims'
mimbar - almemor, beide `spreekgestoelte'
muts `hoofddeksel' - almucium `bonten koormantel, kapmantel'
zenit `toppunt' - azimut `toppuntshoek'

Voor het inburgeren van een leenwoord maakt het niets uit of het met of
zonder lidwoord is overgenomen. Alleen tegen eldorado is in het verleden
door puristen wel geageerd: zij pleitten ervoor om dit te veranderen in dorado. Hoewel hoongelach hun deel werd, heeft Van Dale deze vorm opgenomen.

Meervoudsvormen

Van uitheemse woorden bleef soms niet alleen het lidwoord onopgemerkt,
ook zag men weleens over het hoofd dat het om een meervoud ging. Het vo-
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rige hoofdstuk ging over inhéémse niet-herkende meervoudsvormen, zoals
schoen, dat oorspronkelijk het meervoud van schoe was maar later gezien
werd als de enkelvoudsvorm. Maar ook van geleende woorden zijn er weer
legio voorbeelden te geven van zulke niet-herkende meervouden.
Zo gebruikt het Nederlands in een aantal geleerde woorden een uitheems
meervoud naast of in plaats van de inheemse meervoudsuitgangen -en of
-s. Latijnse leenwoorden op -um bijvoorbeeld, die kunnen het meervoud -a
krijgen: museum - musea. Vanwege onbekendheid met het Latijn worden
dergelijke meervouden niet altijd herkend, waardoor de bekende dubbele
meervouden ontstaan waarvoor in taaladviesboeken wordt gewaarschuwd:
jubilea's, musea's, stadia's. Het meervoud musea wordt dan kennelijk als enkelvoudsvorm gezien, vergelijkbaar met azalea en fuchsia, en van deze `enkelvoudsvorm' wordt een `normaal Nederlands' meervoud op -s gevormd.
Vanuit etymologisch standpunt zijn deze incidentele gevallen niet zo interessant. Wél aardig zijn de gevallen die onderdeel van het Nederlandse taalgebruik zijn geworden en dus in de woordenboeken zijn terechtgekomen. Zo
was het Latijnse leenwoord agenda oorsponkelijk een meervoudsvorm die
betekende `dingen die gedaan moeten worden: Agenda werd als verzamel-

naam opgevat en er werd een nieuw meervoud agenda's bij gevormd, dat tegenwoordig de normale vorm is.
Ook het omgekeerde komt voor: een enkelvoudsvorm op -a wordt als
meervoud opgevat. Zo kun je op internet lezen over `de koers van de verschillende valuta' en `de valuta worden aangegeven. Valuta is echter een enkelvoudig Italiaans leenwoord, met als meervoud valuta's.
Latijnse leenwoorden op -us of -icus kunnen de meervoudsuitgang -i
krijgen, vergelijk catalogi, intimi, promovendi en academici, musici. Niet alle
Latijnse woorden op -us krijgen echter deze meervoudsvorm. Zo luidt het
meervoud van prospectus in het Latijn niet prospecti maar, net als het enkelvoud, prospectus (wel is in het meervoud de u lang en in het enkelvoud kort,
maar dat verschil blijkt niet in de spelling). Omdat het Nederlands zulke
vormen niet kent, is daarin alleen het meervoud prospectussen toegestaan.
Op internet komt prospecti echter regelmatig voor: `het opstellen van prospects, `prospects voor beursintroducties:
Ook in het Italiaans komt het meervoud -i voor. Leenwoorden als confetti, macaroni, spaghetti en vermicelli zijn eigenlijk meervouden; in het Italiaans zijn het zogenoemde pluralia tantum, woorden die alleen in het meer-
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voud voorkomen. Bij ons worden ze als collectief enkelvoud opgevat. We
zeggen dan ook: `De vermicelli is op, `De macaroni is klaar, `De confetti viel
neer.' Dat Nederlanders toch behoefte hebben om een meervoud te maken
van zulke woorden, blijkt wel uit internetpagina's waarop mensen het hebben over confetti's, macaroni's, spaghetti's en vermicelli's. Vooralsnog zijn deze vormen niet opgenomen in de woordenboeken. Wél geaccepteerd is blini.
In de grote Van Dale is deze benaming voor een bepaald boekweitpannenkoekje opgenomen als enkelvoudsvorm met als meervoud blini's. In de
brontaal, het Russisch, is bliny echter een meervoudsvorm van blin. Formeel
is blini's dus een dubbel meervoud.
De uitgang -i geeft niet altijd het meervoud aan. In Israëli, Iraki, Koeweiti en Saudi is sprake van de Semitische uitgang -i, die het mannelijk enkelvoud van bijvoeglijke naamwoorden aangeeft. Zo'n bijvoeglijk naamwoord
kan ook zelfstandig worden gebruikt. Dus het Hebreeuwse Israeli betekent
`van Israël' en `Israëlische persoon: De i-uitgang wordt op grond van de vele Latijnse meervouden op -i nog weleens aangezien voor een meervoudsvorm: `Daar staan een paar Iraki' in plaats van `Daar staan een paar Iraki's:
Zelfs de redactie van Van Dale blijkt danig in de war gebracht te zijn door
deze vormen: in het woordenboek staat correct Koeweiti met als meervoud
Koeweiti's en Iraki, meervoud Iraki's, maar onjuist: Saudi, meervoud Saudi.
Bij Israëlisch wordt de inwonernaam Israëli vermeld, met als meervoud zowel Israëli als Israëli's.
In het dagelijks taalgebruik is het erg onhandig om hetzelfde woord (Iraki, Israëli, Saudi) zowel voor het enkel- als voor het meervoud te gebruiken.
Als oplossing worden er in dit soort geva ll en meestal nieuwe enkelvoudsvormen gevormd, door weglating van de meervoudsuitgang. Bij Iraki, Koeweiti en Israëli is zo'n vorming echter onacceptabel, omdat die samenvalt
met de landsnaam Irak, Koeweit en Israël. Bij Saudi speelt dat probleem niet,
en op internet vond ik dan ook: `Osama Bin Laden was een Saoed:
Dat zo'n vorming levensvatbaar is, blijkt uit het woord Pakistaan. Dit
woord is namelijk op identieke wijze gevormd. Van de landsnaam Pakistan
is de inwonernaam op Semitische wijze met -i afgeleid: een inwoner van Pakistan is dus een `Pakistani, meerdere inwoners zijn `Pakistani's. Maar Pakistani werd als meervoudsvorm geïnterpreteerd, en we vinden dan ook in Van
Dale onder Pakistaans de inwonernaam Pakistani met als meervoud Pakistani. Vervolgens werd van het meervoud Pakistani een nieuwe enkelvouds-
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vorm Pakistaan gevormd, die inmiddels is opgenomen in alle woordenboeken. Zo is er in het Nederlands een woordpaar Pakistan (het land) - Pakistaan (bewoner van het land) ontstaan dat in de brontaal niet voorkomt.
We zien dus dat in een aantal gevallen niet-herkende meervoudsvormen
hebben geleid tot geaccepteerde nieuwe vormen, zoals agenda's , blini's en Pakistaan. Andere nieuwe vormen, zoals musea's en prospecti, worden – voorlopig althans – nog beschouwd als taalfouten. Maar wat niet is, kan nog komen...
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16 EEN LEENWOORD: DOERAK
In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat nieuwe Nederlandse woorden op verschillende manieren worden gevormd. Een andere belangrijke
manier waarop de woordenschat kan worden uitgebreid, is het overnemen
van leenwoorden. In dit hoofdstuk geef ik het voorbeeld van één leenwoord,
dat een interessante geschiedenis heeft, namelijk doerak.
Waar komt het vreemde doerak `gemeen mens, rakker' vandaan? Over die
vraag is veel geschreven. De dialectoloog en arts Johan Winkler (auteur van
het bekende Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon) stelt in 1879 in de
Navorscher de vraag of het `scheldwoord dat door het onbeschaafde volk in
de groote hollandsche steden, en ook elders in Nederland, geenszins zelden
gebruikt wordt' wellicht ontleend is aan het Russische doerák `gek, dwaas; en
niet, zoals hij tot dan toe dacht, aan het Maleise doerhaka `ontrouw, weerspannigheid: In hetzelfde jaar wordt zijn vermoeden bevestigd door de taalkundige A. Sassen, en in 1912 wordt in hetzelfde tijdschrift nogmaals op de
kwestie ingegaan. Het degelijkste artikel over doerak is geschreven door slavist en wNT- redacteur R. van der Meulen in 1943.
Unaniem komt men uiteindelijk tot de conclusie – overgenomen door
alle etymologische woordenboeken – dat het woord aan het Russisch is ontleend en dat een Maleise herkomst onmogelijk is omdat de betekenisontwikkeling onverklaarbaar is. Daar kan nog een argument aan toegevoegd
worden: de verbreiding van het woord doerak in Europa. Het woord kwam
in de negentiende eeuw ook voor in het Duits en Frans, wat ontlening uit
het Maleis bijzonder onwaarschijnlijk maakt – deze talen hadden immers
vrijwel geen contact met het Maleis, maar wel met het Russisch.
Als bezwaar tegen ontlening aan het Russisch is wel gewezen op het verschil in klemtoon: in het Russisch ligt de klemtoon op de laatste lettergreep:
doerák, terwijl die in het Nederlands op de eerste ligt. Uit het beroemde naslagwerk Nederlandsche spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden van Stoett
blijkt echter dat ook de vorm doerák heeft bestaan. De terugtrekking van de
klemtoon is niet heel bijzonder: het woord doerak is een echt spreektaal-
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woord, en de meeste Nederlandse woorden hebben nu eenmaal de klemtoon
op de eerste lettergreep. Ook bij pierewaaien en Nova Zembla is de klemtoon
teruggetrokken: deze woorden gaan namelijk terug op het Russische pirovát'
`feestvieren' en Nóvaja Zemljá. Bovendien kunnen andere woorden die eindigen op een onbeklemtoonde lettergreep op -ak (luilak, vuilak, schobbejak,
zwijnjak) een rol gespeeld hebben. Deze gedachte wordt versterkt door de
variant doerjak, die Stoett noemt.
We hebben doerak dus uit het Russisch geleend, maar onder welke omstandigheden? Het blijkt dat het woord, behalve in de grote steden, onder
andere in de Betuwe en speciaal in de omgeving van Zoelen voorkwam. Het
lijkt daarom waarschijnlijk dat het woord is overgenomen van de kozakken,
die in 1813 en 1814 Nederland hielpen de troepen van Napoleon te verdrijven,
en die onder andere in genoemde plaatsen waren gelegerd. Deze kozakken
maakten diepe indruk op de Nederlandse bevolking, door hun wilde optreden en hun exotische kleding. In 1813 verscheen een Hulpboekje om de Russen en Kosakken goed te verstaan, met een Nederlands-Russische woordenlijst. Er werd een bordspel verkocht dat `het kozakkenspel' heette, en vele
schilders en tekenaars wijdden werk aan de kozakken. Ontlening uit deze periode lijkt dus waarschijnlijk, maar het blijft mogelijk dat het woord – eveneens en misschien tegelijkertijd – overgenomen is door zeelui uit de Oostzee.
Hoe het ook zij, eind negentiende eeuw was het woord doerak geheel ingeburgerd in de spreektaal. Dat blijkt uit het feit dat het in 1887 in een
rechtszaak, kennelijk een beledigingszaak, figureerde: het Paleis van Justitie,
Bijblad, 31 maart 1887, meldt namelijk `dat de gedaagde haar meermalen (...)
heeft gehoond en beleedigd (...) door het toevoegen der woorden "sekreet,
doerak, vuilak en lellebel"'
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17 DE HERKOMST VAN WETENSCHAPPELIJKE
PLANTENNAMEN: ASPIDISTRA EN MIMOSA
Plantennamen in het Nederlands en in Nederlandse dialecten zijn vaak gebaseerd op een opvallend kenmerk van de plant. Uit de naam blijkt dan bijvoorbeeld dat een plant schadelijk is (kankerbloem) of lastig (brandnetel),
geneeskrachtig (ogentroost, pisbloem), of eetbaar voor mens (veldsla) of dier
(konijneblad). De plantennaam kan ook iets vertellen over de periode van
bloei: het sneeuwklokje, het maartse viooltje, het aprilbloempje en de meidoorn
bloeien vroeg, de septemberlelie en de late guldenroede laat, de pinksterbloem
en de paaslelie op een bepaald moment in het jaar. De naam kan bovendien
uitdrukken dat een plant een opvallende geur verspreidt (stinkbloem, stinkende gouwe) of een bijzondere smaak heeft (bitterblad). De vorm van de
plant blijkt uit de namen klokjes, trompetnarcis en vingerhoedskruid, de manier van groeien uit klimop, de plaats waar de plant voorkomt uit korenbloem
en muurbloem. Tot slot zijn er namen die naar de kleur van de plant verwijzen: boterbloem, witbol, zeegroene en rode ganzenvoet.
Over dergelijke volksnamen zijn veel boeken geschreven; het recentst is
het mooie Van vergeet-me-nietje tot gebroken hartje van Har Brok uit 1993.
Het gebruik van volksnamen heeft echter een aantal nadelen. Er bestaat
slechts voor een beperkt aantal soorten een volksnaam, in principe alleen
voor inheemse of veel gekweekte soorten. Daarbij wordt een en dezelfde
volksnaam dikwijls voor verschillende planten gebruikt, en andersom worden verschillende namen gebruikt voor een en dezelfde plant. Dat werkt verwarring in de hand. Een dergelijke verwarring wordt voorkomen door de
wetenschappelijke naam te gebruiken, want iedere plant heeft slechts één
wetenschappelijke naam, die is vastgelegd volgens internationale regels.
Wetenschappelijke namen voor soorten hebben een tweeledige naamgeving, die in 1753 is ingevoerd door Carolus Linnaeus. Dit betekent dat iedere naam uit twee delen bestaat: de naam van het geslacht (met een hoofdletter geschreven) en die van de soort (het epitheton, met een kleine letter),
bijvoorbeeld Ranunculus acris voor de scherpe boterbloem, of Stellaria me-
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dia voor de vogelmuur. De wetenschappelijke naam is een Latijnse naam,
maar die behoeft bepaald geen klassiek Latijn te zijn – dat kan ook niet eens,
want er zijn niet genoeg klassieke namen. Hij kan een afleiding zijn van een
volksnaam, van een geografische naam, van de naam van een persoon, enzovoort.
Over de herkomst van wetenschappelijke plantennamen is veel minder
geschreven dan over die van de volksnamen. Ten onrechte, want ook over
deze namen valt veel interessants op te merken. Het uitgebreidst is het Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen van C.A. Backer
uit 1936, dat onlangs opnieuw is uitgegeven. Backer geeft voor ongeveer
22.500 wetenschappelijke namen van Nederlandse en Indonesische bloemplanten en varens de betekenis, afleiding en uitspraak.
Zo kunnen we in Backers woordenboek vinden dat Stellaria van het Latijnse woord stellaris `stervormig' komt – dat verwijst naar de vorm van de
bloemkroon – en dat media de vrouwelijke vorm van het Latijnse woord medius `middelste, het midden houdend' is, dat verwijst naar de middelmatige
grootte van de kroon in vergelijking met andere soorten van het geslacht
Stellaria.
Wetenschappelijke namen hebben vaak dezelfde benoemingsmotieven
als volksnamen, alleen zijn ze niet direct doorzichtig voor wie geen Latijn of
Grieks kent. De groeiplaats zien we in azalea (van het Griekse azaleos `droog,
dor'), de tijd van bloeien in primula (van het Latijnse primus `eerste'), de
duur van bloeien in ageratum (van het Griekse agèratos `nooit oud wordend'), de kleur in chrysant (van het Griekse chrusos `goud(geel)'), en de geneeskrachtige werking in orchidee (van het Griekse orchis `teelbal'; de plant
werd als afrodisiacum beschouwd, waarschijnlijk vanwege zijn uiterlijk: veel
orchideeënsoorten bezitten twee wortelknolletjes die door hun vorm en
plaatsing aan teelballen doen denken).
Veel benamingen verwijzen naar de vorm van bladeren of bloemen:
acanthus (van het Griekse akantha `doorn'), aspidistra (van het Griekse aspis
`schild'), digitalis (van het Latijnse digitus `vinger'), gladiool (van het Latijnse gladius `zwaard'). Als we de wetenschappelijke naam doorzien, krijgen we
dus ook informatie over de plant zelf. Een prachtig voorbeeld is mimosa. Dit
woord is afgeleid van het Griekse mimos `nabootser; omdat de bladeren bij
aanraking plotseling lijken te verwelken: zij bootsen een verwelkt blad na.
Omdat het moeilijk is telkens nieuwe namen te verzinnen, zijn veel plan-
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ten naar ontdekkers of kwekers vernoemd. Vaak zijn dergelijke namen moeilijk te onthouden, maar sommige details uit de biografie van een ontdekker
zijn zo kleurrijk dat je naam en plant nooit meer vergeet. Zo zijn planten
met de soortnaam reinwardti genoemd naar hun ontdekker C.G.C. Reinwardt (1773-i854), die directeur van de menagerie van Lodewijk Napoleon
was, daarna de eerste directeur werd van 's Lands Plantentuin in Buitenzorg,
en vervolgens hoogleraar werd in Leiden, waar hij, aldus Backer, `verzonk in
volkomen onbeduidendheid:
Wetenschappelijke plantennamen worden steeds vaker gebruikt, niet
meer all een onder wetenschappers en in flora's en encyclopedieën, maar ook
door leken en in tuincentra. Bovendien worden veel niet-inheemse planten
ingevoerd die geen Nederlandse volksnaam hebben. Daardoor komen steeds
meer wetenschappelijke namen als Nederlandse benaming in de algemene
woordenboeken – namen zoals abelia, abelmoschus, gerbera en spirea – en
wordt inzicht in deze namen voor steeds meer mensen belangrijk. Op het
gebied van plantennamen is de wetenschapstaal dus een belangrijke leverancier van nieuwe leenwoorden.
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18

LEENVERTALINGEN:

MAANDAG

EN

HERSENPAN

Naast leenwoorden bestaan er ook leenvertalingen. Leenvertalingen zijn vertalingen van (samengestelde) woorden uit een vreemde taal in woorden uit
de eigen taal. Het vreemde woord wordt overgenomen zowel in betekenis als
in samenstelling, vergelijk levensloop als leenvertaling voor Latijn curriculum
vitae. Saillant detail: het woord leenvertaling is zelf een leenvertaling van
Duits Lehnubersetzung! Ook leenwoord stamt uit het Duits, en wel van Lehnwort.
Een leenvertaling is dus niet hetzelfde als een vertaling: bij een vertaling
wordt een woord uit een vreemde taal vertaald in de eigen taal, waarbij niet
de wijze van samenstelling van het woord uit de vreemde taal gehandhaafd
wordt. Voorbeelden van vertalingen zijn de wiskundige termen delen en wortel voor Latijn dividere en radix, en gegeven voor Latijn datum. Vergelijk ook
de recent opgekomen leenvertaling wortels voor het Engelse roots (`hij is op
zoek naar zijn wortels'). Overigens is de grens tussen vertaling en leenvertaling vloeiend.
Leenvertalingen komen voornamelijk voor in wetenschap en cultuur. Ze
veronderstellen goede kennis van de taal waaruit geleend wordt.
Leenvertalingen zijn niet zo gemakkelijk te herkennen, doordat er geen
klankovereenkomst bestaat, zoals bij leenwoorden. Tegen leenwoorden bestaat vaak weerstand, omdat zij strijdig zijn met het Nederlandse klanksysteem (updaten) of met de morfologie van het Nederlands (saven, savede, gesaved?). Daar leenvertalingen zijn opgebouwd uit Nederlandse elementen,
bestaat er over het algemeen geen aversie tegen. Overigens is bij nauw verwante talen zoals Engels en Duits de scheidslijn tussen (in vorm aan het Nederlands aangepaste) leenwoorden en leenvertalingen soms heel klein. Zijn
voetbal en vogelvrij aan het Nederlands aangepaste leenwoorden of leenvertalingen van Engels football respectievelijk Duits vogelfrei?
Het grootste deel van de leenvertalingen in het Nederlands stamt uit het
Latijn. De reden hiervoor zal zijn dat lange tijd het Latijn als geleerdentaal
naast het Nederlands als volkstaal heeft bestaan. Soms zal men de noodzaak
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gevoeld hebben om het Latijn te verduidelijken. De eenvoudigste manier om
de Latijnse woorden te verduidelijken was ze (deel voor deel) te vertalen. Vooral in de tijd van de Renaissance, toen de volkstaal steeds belangrijker werd, werden veel (leen)vertalingen gevormd voor termen uit de klassieke talen.
Een interessant verschil tussen leenwoorden en leenvertalingen is dat bij
de laatste de schepper bekend kan zijn; bij leenwoorden is dit vrijwel nooit
het geval. Een belangrijke schepper of verbreider van leenvertalingen uit de
Renaissance is de wiskundige Simon Stevin (1548-1620). Dankzij hem gebruiken we tegenwoordig waarschijnlijk de termen aftrekken (voor Latijn
subtrahere), driehoek (voor Latijn triangulum) en omtrek (voor Grieks periphereia).
Evenals leenwoorden kunnen leenvertalingen van de ene taal naar een
andere worden doorgeleend. Zo is bloemkool vertaald uit Frans chou-fleur,
dat weer een vertaling is van Italiaans cavol fiore. Omstandigheid is waarschijnlijk via Frans circonstance uit Latijn circumstantia vertaald, dat het
weer uit Grieks peristasis heeft vertaald.
Hieronder geef ik voorbeelden van leenvertalingen uit verschillende talen.

Uit het Latijn
De oudste leenvertalingen zijn de namen voor de dagen van de week. De
tijdrekening aan de hand van planeten stamt uit het Midden-Oosten. De
Griekse namen voor de dagen zijn door de Romeinen vertaald; van deze Latijnse namen heeft het Nederlands leenvertalingen gemaakt:
– zondag voor Latijn dies solis voor Grieks hèliou hèmera (`dag van de zon');
– maandag voor Latijn dies lunae voor Grieks selènès hèmera (`dag van de
maan');
– dinsdag voor Latijn Martis dies voor Grieks Areoos hèmera (Ares, Mars en
Tiwas waren respectievelijk de Griekse, Romeinse en Germaanse oorlogsgoden);
– woensdag voor Latijn dies Mercurii voor Grieks Hermou hèmera (naar de
goden Hermes, Mercurius, respectievelijk Wodan);
– donderdag voor Latijn Iovis dies voor Grieks Dios hèmera (naar de goden
Zeus, Jupiter, respectievelijk Donar/Thor);
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– vrijdag voor Latijn dies Veneris voor Grieks Aphroditès hèmera (naar de
godinnen

Aphrodite, Venus, respectievelijk Freya).

Alleen zaterdag is geen leenvertaling maar een leenwoord uit Latijn dies Saturni (`dag van Saturnus'); in het Latijn is dit een leenvertaling uit Grieks
Kronou hèmera (`dag van Kronos').
Latijnse leenvertalingen uit de tijd van de kerstening zijn: almachtig voor
omnipotens, alwetend voor omnisciens, barmhartig voor misericors, bekeren
voor convertere, beschermengel voor angelus tutelaris, heilige geest voor spiritus sanctus, medelijden voor compassio, voorbeschikking voor praedestinatio,
voorzienigheid voor providentia. Voorts is hervormd een leenvertaling voor
gereformeerd (momenteel met betekenisverschil!).
Wetenschappelijke leenvertalingen uit het Latijn zijn:
– Uit de mystiek: begrijpen voor comprehendere, toeval voor accidens.
– Uit de filosofie/psychologie: gezichtspunt voor punctum visus, levensloop
voor curriculum vitae, uiteenzetten voor exponere, uitdrukkelijk voor expresse, voorwerp voor obiectum.
– Juridische termen: vruchtgebruik voor ususfructus.
– Uit de taal- en letterkunde: bloemlezing voor florilegium, gemeenplaats
voor locus communis, medeklinker voor consonant, moedertaal voor materna lingua, tussenwerpsel voor interiectio. Een aparte categorie wordt
gevormd door taalkundige termen die uit het Grieks in het Latijn zijn
vertaald, en vervolgens uit het Latijn in het Nederlands. In het Nederlands zijn het niet altijd echte leenvertalingen, dat wil zeggen dat de wijze van samenstelling niet altijd exact is overgenomen. Het gaat om woorden als: bijvoeglijk naamwoord voor Latijn adiectivum voor Grieks epitheton, bijwoord voor Latijn adverbium voor Grieks epirrèma, naamval
voor Latijn casus voor Grieks ptoosis, onderwerp voor Latijn subiectum
voor Grieks hupokeimenon, voegwoord voor Latijn coniunctio voor Grieks
sundesmos, voornaamwoord voor Latijn pronomen voor Grieks antoonumia, voorzetsel voor Latijn prepositio voor Grieks prothesis, zelfstandig
naamwoord voor Latijn substantivum voor Grieks huparktikon.
– Medische termen: hersenpan voor testa cerebri, snijtanden voor dentes incisores, tegengif voor antidotum (leenwoord uit Grieks antidoton), verstandskies voor dens sapientiae (dat weer een vertaling van Grieks soofronistèr is; dit zou een leenvertaling uit het Arabisch zijn, maar het is me
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niet gelukt de Arabische bron te achterhalen), en ten slo tte voorhuid voor
praeputium.
– Wiskunde: driehoek voor triangulum, kegelsnede voor sectio conica.
– Biologie: eenhoorn voor unicornis (leenvertaling voor Grieks monokeroos), kruidje-roer-me-niet voor noli-me-tangere, neushoorn voor rhinocerus, parelmoer voor mater perlarum, zeepaard voor equus marinus.
– Varia: afwezig voor absens, ezelsbrug voor pons asinorum, gemenebest
voor res publica, hondsdagen voor dies caniculares, melkweg voor via lactea, omzichtig voor circumspectus, ontwerpen voor proiectare, voorzitter
voor praeses, waarschijnlijk voor Latijn verf similis of Frans vraisemblable.

Uit het Grieks
Er stammen slechts heel weinig leenvertalingen uit het Grieks. Op het gebied
van de filosofie kennen wij de leenvertalingen wijsbegeerte, wijsgeer voor philosophia, philosophos. Maar de meeste Griekse filosofische termen hebben wij
als leenwoord via het Latijn overgenomen (epicurisch, ethiek, filosofie, retorica, stoicijns). Cicero heeft deze Griekse woorden in het Latijn ingevoerd in
zijn Latijnse vertalingen van de werken van Griekse filosofen zoals Aristoteles en Plato. Behalve leenwoorden heeft Cicero ook Latijnse leenvertalingen
van Griekse woorden gemaakt, b.v. individuus `ondeelbaar' (in het Nederlands individu geworden), van ontkennend in en dividuus `deelbaar' voor
Grieks atomos (a-tomos) en indolentia `ongevoeligheid' (in het Nederlands
indolentie geworden) voor Grieks apatheia.

Uit het Frans
Uit de tijd van de middeleeuwse riddercultuur stammen hoofs voor courtois
en dorper voor villain. Jongere leenvertalingen zijn: beschaafd voor poli, bovenmenselijk voor surhumain, ondernemingsgeest voor esprit d'entreprise, ontgoocheling voor désillusion, tijdverdrijf voor passe-temps, vertegenwoordigen
voor représenter, vroedvrouw voor sage femme.
Op het staatkundig vlak kennen wij de leenvertalingen (Eerste, Tweede)
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Kamer voor Chambre, Provinciale Staten en Staten-Generaal voor Etats Provinciaux en Etats-Généraux, stadhouder voor lieutenant.
Opvallend zijn de leenvertalingen voor familieverhoudingen: grootvader,
grootmoeder voor grand-père, grand-mère, kleindochter, kleinzoon voor petitfille, petit-fils, schoondochter, schoonzoon voor belle-felle, beau-fils.

Uit het Engels
Uit het Engels stammen leenvertalingen op het gebied van de techniek:
draaibank voor turning bench, paardekracht voor horse-power, op het gebied
van handel, verkeer en industrie: levensverzekeringsmaatschappij voor life insurance company, ondergrondse voor underground, papiergeld voor paper money, voorman voor foreman, vrijhandel voor free trade, wereldwijd voor
worldwide.
Namen voor personen die een zekere levensvisie aanhangen: blauwkous
voor blue-stocking, padvinder voor path-finder, vrijdenker voor free-thinker,
vrijmetselaar voor free-mason.
Tenslotte kennen we opgemaakt voor made up, schaduwkabinet voor shadow cabinet, volbloed voor full-blood, volkslied voor popular song.
Uit het Amerikaans- Engels stammen stemvee voor voting cattle en wolkenkrabber voor sky-scraper.

Uit het Duits
De bijbelvertaling van Luther heeft veel nieuwe woorden opgeleverd in het
Duits, waarvan een aantal als leenwoord of leenvertaling in het Nederlands
is gekomen. Voorbeelden van leenvertalingen zijn: eenzaam voor einsam,
hardnekkig voor hartniickig, morgenland voor Morgenland, rechtschapen voor
rechtschaffen, richtsnoer voor Richtschnur, vuurproef voor Feuerprobe. Jongere leenvertalingen uit het Duits zijn: doelmatig voor zweckmiissig, leedvermaak voor Schadenfreude, zelfmoord voor Selbstmord, wereldberoemd voor
weltberumt.
Een aantal leenvertalingen uit het Duits betreffen de taalwetenschap; ze
stammen uit de tijd dat de Duitse taalwetenschap toonaangevend was. Be-
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halve de hierboven al gegeven voorbeelden van leenvertaling en leenwoord
gaat het hier bijvoorbeeld om klankwet voor Lautgesetz, taalgevoel voor
Sprachgefuhl en taalwetenschap voor Sprachwissenschaft.

De nieuwe tijd
In de huidige tijd worden minder leenvertalingen gemaakt dan vroeger. Me
dunkt dat de reden gelegen is in het feit dat de wereld geen grenzen meer
kent. De taal van handel, wetenschap en techniek is internationaal (veelal gebaseerd op Engels, maar ook worden nog steeds nieuwe woorden gevormd
met Griekse en Latijnse elementen). De betekenis van internationaal gebezigde woorden is geijkt, en het gebruik ervan vergemakkelijkt de communicatie met buitenlandse vak- en handelsgenoten. Deze internationale woorden komen in het Nederlands terecht als leenwoorden, niet als leenvertalingen. Leenwoorden die algemeen gebruikelijk worden, worden soms, wanneer
ze botsen met het Nederlandse taalsysteem, wel vervangen door vertalingen
(geen leenvertalingen); voorbeelden zijn het bovengenoemde wortels voor
Engels roots en (computer)muis voor Engels mouse. Of er komen omschrijvingen voor in de plaats, zoals beeldscherm, tiener en strafschop voor monitor, teenager en penalty.
Tot slot: Nauw verbonden aan leenvertalingen zijn woordelijke vertalingen van uitdrukkingen. De meeste hiervan stammen uit het Frans. Voorbeelden zijn: het hof maken (Frans faire la cour), partij trekken van (Frans tirer parti de), ziehier (Frans voici), in de eerste plaats (i.p.v. op de eerste plaats)
(Frans en premier lieu), in antwoord op (Frans en réponse a), staat van beleg
(Frans état de siege), en staat van genade (Frans état de grace).
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19 PSEUDO-ONTLENINGEN: HOMETRAINER EN
FAILLISSEMENT
Niet alle woorden die een leenwoord lijken, zijn dat ook: sommige zijn pseudo-ontleningen. Om erachter te komen of een woord een ontlening of een
pseudo-ontlening is, moet men nagaan of het woord voorkomt in zowel de
ontlenende taal als de brontaal, en zo ja, of de oudste betekenis in de ontlenende taal bestaan heeft in de brontaal.
Het begrip `pseudo-ontlening' moet niet worden verward met `valse
vriend': `valse vriend' is geen etymologische term, maar een begrip dat gebruikt wordt voor woorden uit twee talen die qua vorm verraderlijk veel op
elkaar lijken, maar een verschillende betekenis hebben. Het kan hierbij gaan
om pseudo-ontleningen, maar meestal betreft het woorden die lang geleden
door een taal aan een andere ontleend zijn, en vervolgens in beide talen een
verschillende betekenisontwikkeling hebben doorgemaakt, zoals horloge (in
het Nederlands `polshorloge; in het Frans `klok') en milieu (in het Nederlands `biologische omgeving', in het Frans `onderwereld').
Ik heb pseudo-ontleningen verzameld en ingedeeld in een aantal categorieën die gebaseerd zijn op de wijze van ontstaan van de pseudo-ontleningen. Ik beperk me tot pseudo-ontleningen uit de moderne talen, en zal dus
geen aandacht schenk aan woorden die zijn gevormd uit Griekse of Latijnse
elementen zoals bibliofie of pyromaan. Evenmin schenk ik aandacht aan gevallen als liften, waaraan niet, zoals wel gedacht wordt, een Engels to lift ten
grondslag ligt, maar dat een (Nederlandse) afleiding is van het Engelse zelfstandig naamwoord lift `gratis meerijden. Het gaat hier om een normale afleiding van een (ingeburgerd) leenwoord.
In de meeste gevallen ontstaan pseudo-ontleningen door gebrek aan
kennis van de brontaal. Dit blijkt uit het feit dat de gebruiker een pseudoontlening meestal beschouwt als een echte ontlening (zo noemt Koenen hometrainer Engels). Soms worden pseudo-ontleningen bewust bedacht;
meestal gaat het dan om reclametaal of modieuze termen, bijvoorbeeld ladyshave, restaurette. De bedenkers veronderstellen dat dergelijke woorden
door hun buitenlandse uiterlijk een hogere status krijgen.
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De eerste categorie pseudo-ontleningen die we kunnen onderscheiden, is
die van woorden waarvan de vorm ontleend lijkt te zijn aan een andere taal,
terwijl die vorm in deze andere taal niet voorkomt. Het gaat altijd om samenstellingen of afleidingen.

Samenstellingen
Pseudo-Engels zijn: autocoat (Engels carcoat); babybox (Engels playpen); city-bag (Engels hold-all); buddyseat (Engels pillion(-seat)); dumpshop (Engels
army surplus store); hometrainer (Engels home exerciser); ribcord (Engels
cord(uroy)); showcaravan (Engels demonstrationmodel); speakerbox 'geluidsbox' (Engels speaker); en ten slotte funshoppen, ladyshave, mainport en showmaster, waarvoor geen Engelse equivalenten bestaan.
Deze pseudo-ontleningen lijken te zijn ontstaan doordat in het Nederlands twee afzonderlijk ontleende Engelse woorden in een samenstelling aan
elkaar gekoppeld zijn, wat een samenstelling opleverde die in het Engels niet
voorkomt. Veel van de genoemde woorden zijn bewust gevormde reclamewoorden of modieuze termen.
Pseudo-Frans zijn: bel-etage (Frans premier étage) en aide ménage `hulp
in de huishouding' voor Frans femme de ménage. Dit zal wel een eufemistische benaming zijn vergelijkbaar met interieurverzorgster.

Afleidingen
Net zoals een pseudo-ontlening gevormd kan worden door de samenstelling
van twee ontleende woorden, kan dat ook gebeuren door de combinatie van
een leenwoord met een geleend achtervoegsel.
De pseudo-Franse woorden acquisiteur, blamage, brille, collectant, complimenteus, confectionair, coulance, deflatoir, detaillist, discussiëren, fabricage,
faillissement, journaille, roulatie, grimeur, kwestieus, lampet, modieus, podagreus, grossier, plafonnière, artillerist, chaperonne zijn gevormd uit de aan het
Frans ontleende woorden acquisiter, blamer, briller, collecter, compliment,
confection, coulant, déflation, détail, discussion, fabriquer, faillir, journaliste,
roulation, grimer, question, lampe, mode, podagre (`jicht'), gros, plafond/pla-
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fonnier, artillerie, chaperon met de aan het Frans ontleende achtervoegsels
-age, -aille, -aire, -ance, -ant, -ation, -ette, -eur, -eux, -ier, -ière, -iste, -ne,
-ment, -oir. De afleidingen als zodanig komen niet in het Frans voor.
Ten slotte drie (ogenschijnlijke) voltooide deelwoorden: loge, introducé
en maintenee. Logé komt in het Frans alleen voor als voltooid deelwoord van
loger logeren': voor ons `loge' gebruikt het Frans hóte. Introducé (Frans: invité) en maintenee (Frans: femme entretenue) lijken Franse voltooid deelwoorden, maar zijn dat niet: de voltooide deelwoorden van introduire en
maintenir luiden introduit en maintenu. Introducé en maintenee zijn als
pseudo-Franse woorden gevormd van de Nederlandse werkwoorden introduceren en mainteneren.
Bovenstaande woorden lijken me vergissingen, geen bewuste scheppingen. Wel bewuste, `chique' scheppingen zijn de moderne woorden op -ette en
-tiek (Frans -tique). Woorden op -ette die niet in het Frans voorkomen zijn
restaurette, bungalette. Dit zijn verkleinwoorden die waarschijnlijk naar analogie van wél in het Frans voorkomende woorden als maisonnette en kitchenette zijn gevormd. Het achtervoegsel -tiek is in het Nederlands `winkel' gaan
betekenen, ongetwijfeld naar analogie van boutiek. Hiervan is automatiek ge-

vormd, dat geen Franse tegenhanger heeft: Frans automatique betekent alleen `automatisch:

Vorm naar gelijkenis

Een tweede categorie bevat woorden waarvan de vorm ontleend lijkt te zijn
aan een andere taal, terwijl die vorm als zodanig in deze andere taal niet
voorkomt, maar wel een erop lijkende vorm met dezelfde betekenis. Het lijkt
erop dat deze pseudo-ontlening ontstaan is door verandering/verminking,
vaak door geringe kennis van de brontaal. Soms kan in de ontlenende taal
een kort woord volstaan: een pocket heet in het Engels pocketbook omdat in
het Engels pocket ook al `zak' betekent; in het Nederlands is pocket onderscheidend genoeg. Een vrij groot aantal pseudo-ontleningen bestaat uit
woorden die een verkorting zijn van het woord in de brontaal.
Verkortingen van Engelse woorden zijn: camping voor Engels camping
site, detective voor detective story, pocket voor pocketbook, gin-tonic voor gin
and tonic, panty voor panty hose, parking voor parking-lot; veranderde En-

95

gelse woorden zijn dancing voor Engels dance-hall, happy end voor happy ending, mixdrink voor mixed drink, stationcar voor Engels estate car, Amerikaans-Engels station wagon (wellicht een contaminatie), strip voor comic
strip (in het Engels verkort tot comic!), en misschien jack `jasje' voor jacket.
Veranderde Franse woorden: assuradeur voor Frans assureur, belletrie
voor belles-lettres; modinette voor midinette (in het Nederlands ongetwijfeld
beïnvloed door mode), secondant voor second. Verkorte Franse woorden:
maillot voor Frans maillot de jambes, champignon voor champignon de Paris,
patat(es) en frites/friet voor patates frites.
Veranderde Duitse woorden: daadwerkelijk voor Duits tatsachlich en
Fehlinvestiering `niet-rendabele investering' voor Duits Fehlinvestition. Tot
slot is cello een Nederlandse verkorting van Italiaans violoncello en alpino
van Italiaans cappello alpino `alpinomuts.

Andere betekenis
Een derde categorie omvat de woorden waarvan de vorm ontleend zou kun-

zijn aan een andere taal, maar deze vorm heeft in de andere taal een
compleet andere betekenis. Bij deze pseudo-ontleningen is meestal niet uit
te maken of de vorm geleend is en de toekenning van de betekenis in het Nederlands heeft plaatsgevonden, of dat ze in het Nederlands zijn gevormd
naar het voorbeeld van de andere taal, zoals de woorden van de eerstgenoemde categorie.
Woorden die in het Nederlands een compleet andere betekenis hebben
dan in het Engels zijn:
nen

Woord

Nederlandse Engelse
betekenis
betekenis

box
box
jacket
oldtimer
pick-up
slip(je)
touringcar

`babybox'
`luidspreker'
`kroon'
`oude auto'
`platenspeler'
`onderbroek'
`reisbus'
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Engelse woord
voor Nederlandse begrip
`doos, bergplaats'
playpen
`doos, bergplaats'
speaker
`omhulsel'
crown
veteran car
`veteraan'
`oppikken, toonopnemer' record player
pants/panties
`onderrok'
`open vierzitter'
motor coach

Bij een aantal van deze woorden ( box, jacket) lijkt sprake te zijn van betekenisvernauwing in het Nederlands.
Een aparte categorie vormen uit het Engels geleende woorden op -ing. In
het Engels zijn dit oorspronkelijk tegenwoordige deelwoorden, vaak gebruikt
voor werkwoordelijke zelfstandige naamwoorden; in het Nederlands zijn het
zaaknamen. In het Engels betekent dancing `dansend, het dansen; in het Nederlands `dansgelegenheid'; in het Engels betekent doping `drugs gebruikend,
het gebruiken van drugs', in het Nederlands `drugs' (bij voorbeeld in doping
gebruiken); het Nederlands gebruikt franchising waar het Engels franchise gebruikt.
Soms worden in het Engels de woorden op -ing als eerste deel van een
samenstelling gebruikt, waarbij het Nederlands verkort. Voorbeelden hiervan: camping voor Engels camping site, parking voor Engels parking-lot, smoking voor smoking-jacket (dat overigens een ander soort jasje aanduidt dan
onze `smoking').
Woorden die in het Nederlands een compleet andere betekenis hebben
dan in het Frans zijn:
Woord

conducteur
zich engageren
machinist
maisonnette
perron
tompouce

Nederlandse
betekenis

Franse
betekenis

Franse woord
voor Nederlandse begrip
`kaartjesknipper' `bestuurder'
controleur
`zich verloven'
`zich verplichten' se fiancer a
`bestuurder'
`toneelmeester'
mécanicien
`etage-woning'
`huisje'
duplex
`treinplatform'
`bordes'
quai
`gebakje'
`paraplu'
millefeuille

Ook hier is soms sprake van betekenisvernauwing in het Nederlands, bijvoorbeeld bij maisonnette.
Een kleine maar intrigerende groep bestaat uit eponiemen die in de
brontaal alleen voorkomen als persoonsnaam, maar in de ontlenende taal
een voorwerp aanduiden. Voorbeelden:
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Woord
colbert
molière
richelieu(werk)

Nederlandse
betekenis
`jasje'
`soort schoen'
`soort borduurwerk'

Betekenis
in brontaal
Frans staatsman
Franse schrijver
Frans staatsman

Overigens worden molières in het Frans richelieux genoemd!
Een Engels voorbeeld is: manchester `katoenfluweel; naar de plaatsnaam,
zoals zoveel namen voor stoffen (in het Engels wordt deze stof corduroy of
velveteen genoemd). Twee Duitse voorbeelden: jaeger is genoemd naar de
Duitse arts Jaeger (geen stofnaam in het Duits), en fröbelen naar de Duitse
pedagoog Friedrich Fröbel.

Engels als lingua franca

Sommige door Nederlanders gebruikte pseudo- ontleningen komen ook in
andere talen voor. De opsomming die ik hieronder geef, is zeker niet volledig.
In het Frans autocoat, camping, dancing, doping, franchising, hometrainer,
parking, smoking en voorts een aantal woorden die niet in het Nederlands
voorkomen: lifting `faceliften, training `trainingspak, footing `het wandelen
als sport', auto-stop `het liften, autocar `touringcar, bus, baby foot `tafelvoetbal: In het Spaans camping, doping, slip en het niet in het Nederlands bestaande footing `het joggen; sleeping `slaapwagen: In het Italiaans box `babybox, doping, slip, smoking. In het Duits hometrainer, oldtimer, slip, smoking.
In het Noors, Deens, Zweeds smoking, perron(g), in het Zweeds kamping,
pocket, in het Deens het niet in het Nederlands voorkomende covercoat `beschermende jas' en babylift `reiswieg: In het Engels heb ik geen pseudo-ontleningen kunnen vinden.
Deze pseudo- ontleningen kunnen op dezelfde manier in categorieën verdeeld worden als de Nederlandse pseudo- ontleningen. Opvallend is dat, op
perron na, alle pseudo- ontleningen zijn gebaseerd op het Engels; dit heeft
ongetwijfeld te maken met de status van het Engels: een soort lingua franca,
die toch niet perfect wordt beheerst. Ook valt het grote aantal pseudo-ontleningen op -ing op. Het lijkt onwaarschijnlijk dat al deze talen een woord
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als smoking onafhankelijk van elkaar als pseudo-ontleningen gevormd hebben, maar de etymologische woordenboeken van de verschillende talen verwijzen allemaal alleen naar het Engels.

99

DEEL 2 VOLKSETYMOLOGIE

20 VAN VAERSCHUIT TOT PUBERTIJD.
HET BREDE TERREIN VAN DE VOLKSETYMOLOGIE
Wat is volksetymologie? De laatste decennia is de opvatting daarover verruimd, zoals blijkt uit de gedegen Duitstalige dissertatie Volksetymologie van
Heike Olschansky uit 1996. Vroeger verstond men onder volksetymologie alleen woorden die in klank en betekenis door de invloed van een ander
woord veranderd waren, zoals gouden liesjes voor golden delicious of ophemelen, dat vroeger `schoonmaken' betekende, maar onder invloed van hemel
de huidige betekenis `uitbundig (de hemel in) prijzen' kreeg. Tegenwoordig
beschouwt men ook een (etymologisch onterechte) associatie van een onbekend met een bekend woord als volksetymologie – bijvoorbeeld bosschage
met bos. Het is nu ook gebruikelijk volksetymologie in vier groepen in te delen.
De eerste groep bestaat uit woorden waarvan de vorm onder invloed van
een ander woord is veranderd: het Middelnederduitse schorbuk werd in het
Nederlands scheurbuik, want scheuren en buik waren bekende woorden.
(Voor details over deze en andere volksetymologieën zie hoofdstuk 22.) In
de tweede groep vinden we woorden waarvan de betekenis door een ander
woord is aangepast: reiziger betekende in het Middelnederlands `man te
paard'; het was namelijk ontleend aan Middelhoogduits reisige(r) `krijger te
paard, ruiter. De huidige betekenis kreeg reiziger onder invloed van reizen.
Bij de derde groep zijn zowel de vorm als de betekenis van een woord aangepast: gladakker is afkomstig van Maleis geladak, met de betekenis `kamponghond zonder eigenaar die voedsel bij elkaar moet scharrelen, vandaar:
`persoon die niet kieskeurig is in de manier waarop hij de kost verdient. Momenteel betekent het echter `gladde kerel, schurk; door associatie met glad.
De vierde groep is een categorie die in het verleden niet werd onderkend; zij
bestaat uit woorden waarbij een onbekend woord met een bekend woord
wordt geassocieerd, zonder dat er sprake is van een vorm- of betekenisverandering. Mondig wordt door iedere niet-etymoloog in verband gebracht
met mond; het is echter een afleiding van Middelnederlands mont `macht,
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bescherming, voogdij'. Bosschage zal volgens de meeste mensen een afleiding
zijn van bos; het woord is evenwel ontleend aan Oudfrans boscage `bosje. Bij
wijer, het instrument waarmee pijpenmakers het gat in de steel van een pijp
boren, denkt men al gauw aan wijd; het woord is echter ontleend aan Engels
wire `ijzerdraad:

Aanzetten tot volksetymologie
Bij de woorden uit die laatste categorie (woorden die niet veranderd zijn) is
het moeilijk met `bewijzen' te komen: hoe weet je dat mensen een verband
leggen met een bepaald woord? Een van de manieren waarop je kunt zien
dat een woord in de beleving van de mens met een ander woord wordt geassocieerd, is door gemaakte spelfouten: daar is geen pijl op te trekken in
plaats van peil, ronddeel voor rondeel en rontonde voor rotonde, polshoogte
voor poolshoogte, pubertijd voor puberteit. Dit zijn aanzetten tot gestandaardiseerde volksetymologie: wanneer dergelijke fouten maar vaak genoeg gemaakt worden, wordt de spelling op den duur officieel, zoals zou kunnen gebeuren bij uitwijden (oorspronkelijk uitweiden, namelijk `buiten de toegewezen weide grazen', maar nu onder invloed van wijd vaak met ij gespeld).
Behalve in spelfouten kunnen we ook in kindertaal of thuistaal aanzetten tot volksetymologie vinden. Wim Daniëls noemt als (kinder)thuistaal
beetje melk-saus voor bechamelsaus en bloodhommel voor broodtrommel; eerder gaf de bekende taalkundige De Vooys als kindertaal broteram voor boterham en botrammarcheertrommel voor botaniseertrommel, waarin boterhammen gepakt werden voor een uitstapje. Een thuistaalvoorbeeld als menseneter voor centimeter ligt dicht tegen een malapropisme aan. Malapropismen, waarvan het genootschap Onze Taal in het verleden een verzameling
heeft uitgegeven onder de titel `Een slipje van de sluier', zijn onbewust gebruikte, verkeerde woordvormen die ontstaan uit verwarring met een andere, erop lijkende woordvorm, zoals een vitaal ogenblik voor een fataal ogenblik, of pertinente bewoning voor permanente bewoning. Volksetymologische
malapropismen zijn soepterrein voor sousterrain of mensbraam voor membraan; hier is een deel van het woord aan een bekend woord aangepast.
Volksetymologische associaties zijn algemene processen die bij verschillende mensen en in verschillende tijden dezelfde vorm kunnen aannemen:
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Wim Daniëls noemt als thuistaal wijnwater voor wijwater en jongenskaas
voor jonge kaas. De vorm wijnwater kwam echter ook in het Middelnederlands voor, en jongenskaas wordt in meerdere gezinnen gebezigd.
Onder aan dit hoofdstuk worden meer voorbeelden van aanzetten tot
volksetymologie gegeven, en tevens enkele Afrikaanse volksetymologieën.

Geleerdenetymologie
Volksetymologie wordt dikwijls tegenover geleerdenetymologie of voorwetenschappelijke etymologie (ook wel pseudo-etymologie) gesteld. Geleerden
zoeken al heel lang bewust naar de oorsprong van woorden. In hoofdstuk 2
is het voorbeeld van Van Maerlant uit 1285 vermeld, die beesten afleidde van
bistaen `bijstaan: Pas aan het eind van de achttiende eeuw ontstond de etymologie als wetenschap. Tot die tijd berustte de etymologie op toevallige
klankovereenkomsten. Eind achttiende eeuw ontdekte men het bestaan van
taalfamilies en onderkende men de gemeenschappelijke oorsprong van bijvoorbeeld Grieks, Sanskriet, Latijn en Duits. Dit betekende het begin van het
onderzoek naar de Indo-Europese taalfamilie en de beschrijving van de
overeenkomsten in woordenschat, structuur en klanken van de verschillende Indo-Europese talen.
In de voorwetenschappelijke geleerdenetymologie van bekende woordverklaarders als Goropius Becanus en Kiliaan (zestiende eeuw) en Bilderdijk
(negentiende eeuw) blijken dezelfde procédés een rol te spelen als in de
volksetymologie. Geleerdenetymologie heeft zelfs geleid tot zogenoemde
`etymologiserende spellingen': spellingen waardoor men trachtte de herkomst van een woord te verduidelijken. Een enkele etymologiserende spelling is zelfs gestandaardiseerd, zoals zondvloed. Niet-gestandaardiseerd zijn
de zestiende- en zeventiende-eeuwse spelling leugende voor legende, en de
door Kiliaan in 1599 genoemde vormen mondpelen voor mompelen en vaerschuit voor veerschuit, dus als afleidingen van mond en varen. Deze voorbeelden verschillen in geen enkel opzicht van de volksetymologische spellingen van bijvoorbeeld sabbad (omdat men op die dag altijd een bad nam) en
geleukig nieuwjaar, zoals het dochtertje van een vriendin me schreef. En
evenmin verschillen ze van de gestandaardiseerde volksetymologieën als het
Bossche glansees voor (glanzende) glacéhandschoenen of amandelpers, dat
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onder invloed van persen ontstaan is uit het oudere amandelpas (van Oudfrans paste `deeg, pasta').
Etymologiserende spellingen en woordverklaringen zoals die van Van
Maerlant en Kiliaan betekenen een bewust zoeken naar de oorsprong van
een woord, terwijl volgens sommige wetenschappers volksetymologie onbewust plaatsvindt en de klankverandering vaak niet door de betekenis wordt
ondersteund. Een luipaard (van Oudfrans leupart) heeft niets met een lui
paard te maken, terwijl mondpelen een duidelijke relatie legt tussen mompelen en mond. Ik betwijfel echter of alle volksetymologische associaties onbewust gelegd zijn: toneel bijvoorbeeld (uit Oudfrans tinel) lijkt me niet toevalligerwijs in verband gebracht met tonen: toneel wordt tenslotte getoond.
Soms begon een volksetymologie als (bewuste) grap. Dat gold volgens
De Vooys bijvoorbeeld voor kwast voor `citroendrank' (uit Engels lemonsquash). Inmiddels is dit een klassiek geval van volksetymologie geworden,
waarin niemand meer een grappige vorming ziet. De tegenstelling tussen bewuste geleerdenetymologie en onbewuste volksetymologie lijkt dan ook niet
houdbaar.
Ook in de huidige tijd wordt geprobeerd woorden te verklaren door as-

sociatie met andere woorden; of men hierbij weet dat de associatie wetenschappelijk gezien onjuist is, is lang niet altijd duidelijk. Meende de journalist die in het Groningse `straatmagazine' De Riepe het woord tippelen verklaarde als `de tepels vooruitsteken' dit werkelijk? Ik denk het wel. (Tippelen
is overigens een Jiddisch leenwoord.) En die andere journalist, die schreef:
`Eng woord is dat eigenlijk: parlement-ariërs, kunnen we daar iets anders
voor verzinnen?, zag die werkelijk het woord ariër in parlementariër? Zeker
is dat de vrouw die zei: `Door m'n eet ben ik niet mager geworden, hoor;
dieet opvatte als die eet. Ook literaire auteurs geven vaak mooie eigen woordinterpretaties, die een vorm van niet-gestandaardiseerde volksetymologie genoemd kunnen worden.
De term volksetymologie is in 1852 verzonnen, toen men met `volk' het
onontwikkelde deel van de natie aanduidde. Inmiddels zal iedereen uit de
gegeven voorbeelden hebben opgemaakt dat het woord volksetymologie
slecht gekozen is. Daarvan zijn ook taalwetenschappers doordrongen. Tot op
heden is het echter niet gelukt een alternatief ingang te doen vinden.
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Aanzetten tot volksetymologie:

aanzieniteit voor anciënniteit
beschandaliseren voor beschadigen onder invloed van schandaal
eengaal voor egaal
grimlach, glimpiach voor glimlach
haverij voor averij
indringant voor intrigant
kattengezanik voor catechisatie
kerrekezasie (kerkesatie) voor catechisatie
kramperen voor kreperen
manheer voor meneer
peerdenkv (paardenkop) voor periscoop
peterolie voor petroleum
Schotse nero's voor schorseneren
slaphakken voor slabakken
vennekool voor venkel
zeldzaam water voor selterswater
Volksetymologie in het Afrikaans:
baiesukkd (baie = zeer, heel) voor bicycle
duisendtree (duizendtrede) voor dysenterie
eendjiebyter (eendjebijter) voor incubator
kos-my-niks voor cosmetics
pieterkielie (kielie = kittelen) voor particulier

10 6

21 MONDEGREENS EN HULDEBIETEN

Niet alleen woorden ondergaan volksetymologie, maar ook woordgroepen.
Vooral teksten die worden voorgelezen of gezongen, kunnen gemakkelijk
verkeerd begrepen worden. Minder voor de hand liggende woorden worden
dan door bekende vervangen, zoals in `eerst uw vader en dan uw moeder'
voor `eert uw vader en uw moeder', een van de tien geboden. Vooral jonge
kinderen gaan de mist in bij moeilijke lied-, psalm- of bijbelteksten. Voorbeelden zijn te vinden in de zogenoemde Juf-boekjes van H. Hoving (zoals
Juf, daar zit een weduwe in de boom) uit het eind van de jaren zestig, begin
jaren zeventig, waarin grappige uitspraken van kinderen zijn verzameld. Veel
van de voorbeelden hieronder komen uit deze boekjes.
Veranderingen in woorden uit geestelijke liederen, gezangen en psalmen
door kinderen zijn onder andere:

– `Hij, de vorst der aarde, is drie gulden waard' voor `Hij, de vorst der aarde, is die hulde waard
– "t Hijgend hert, de jachthond komt' voor "t Hijgend hert der jacht ontkomen:
– `Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zwijnen' voor `Een
toevlucht voor de zijnen:
– `0 God, o God, ik kom bij U, want bij U, Heer, is verwarming' voor `want
bij U, Heer, is erbarmen:
– `Ruwe stormen, hoge hoeden, alles om mij heen zij nacht' voor `Ruwe
stormen mogen woeden:
– `Tel uw zegelringen' voor `Tel uw zegeningen:
– `Geit zei wellekome' voor: `Gij zijt wellekome.
– `Opent uwe mond, ijsje van mijn moeder' voor: `Opent uwe mond, eist
van Mij vrijmoedig.
– `Moeder strijkt de was met liefde' voor: `Moedig strijdt de macht der liefde'.
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De vervanging kan gestuurd worden door iemands belevingswereld: het is
niet toevallig dat juist het dochtertje van de bakker de liedregel `Stralend als
robijnen' verandert in `Stralend als rozijnen' en het zoontje van een slager
`Ontworsteld aan de slavernij' interpreteerde als `Onze worsten van de slagerij'.
In voorgelezen teksten komen vergelijkbare veranderingen voor. De zin
uit de catechismus `Wij kunnen God niet zien want Hij heeft geen lichaam'
werd door een kind geïnterpreteerd als `God heeft geen licht aan: En het gebed: `Uw wil geschiede op aarde' wordt `Willem schiet op aarde:

Onbekend of niet verstaan
Er zijn twee redenen waarom woorden worden vervangen door andere. De
eerste is dat het oorspronkelijke woord onbekend, ongebruikelijk of archaïsch is. Er wordt dan een bekend woord voor in de plaats gezet, waarbij
soms wel rekening is gehouden met de betekenis (zie `de jachthond komt'
hierboven), soms ook niet (`hoge hoeden' voor `mogen woeden'). Hier is
sprake van een soort volksetymologie. Dit geldt voor alle tot nu toe genoemde gevallen. Het is niet toevallig dat deze alle uit kindertaal stammen:
de woordenschat van kinderen is nog beperkt, en kinderen leren liederen op
het gehoor, niet uit een geschreven bron. Dankzij rijm en ritme hebben de
vervangende woorden altijd evenveel lettergrepen en ongeveer dezelfde
klank als de woorden waarvoor zij in de plaats zijn gezet.
De tweede reden is dat de hoorder het oorspronkelijke woord niet heeft
verstaan, hoewel hij het wel degelijk kent. Dat kan gelden voor de verandering `Gij in uw klein broekje en ik in 't mijn' voor `Gij in uw klein hoekje en
ik in 't mijn: Hoekje is een heel gebruikelijk woord, dus de vervanging door
broekje zal niet uit onbegrip plaatsgevonden hebben.
Ook meer wereldse liedjes worden slecht begrepen of verstaan. Ik ga er
hierbij van uit dat jonge kinderen nog niet bewust spelen met taal en zo tot
verwisselingen komen. Onbegrip heeft in sinterklaasliedjes geleid tot de volgende woordveranderingen:
– "t Paardje zwaar belazerd voert hem met zich voort' voor "t Paardje
zwaar beladen:
– `Stakkers, raakt de wilde baas' of `Makke Stalei wil geraas' voor `Makkers
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staakt uw wild geraas' (waarin Makke Staid als naam werd opgevat).
– `Kom binnen goede viskop' voor `Kom binnen goede bisschop:
– `Maar o wee, wat bitter smaakt' voor `Maar o wee, wat bitt're smart.
Onbegrip is ook de oorzaak van de verandering `Uren, dagen, maanden,
jaren, vliegen als een schaap door 't veen' in het oudejaarslied `Uren, dagen,
maanden, jaren, vlieden als een schaduw heen; `ons Willem wil gaan trouwen' voor `Oranje van Nassouwe; `o, wat zijn we hete brij' voor `o wat zijn we
heden blij' en `de uil zat bij Verolme' voor `de uil zat in de olmen': voor kinderen zijn schaduw, Oranje van Nassouwe, heden en olmen kennelijk onbekende woorden.
De volgende veranderingen in sinterklaasliedjes lijken te zijn ontstaan
door verkeerd verstaan:
– `Want dat kouwe beestje is zijn neus wel waard' voor `Want dat trouwe
beestje is het heus wel waard:
– `Een pop met knechten in het haar' voor `Een pop met vlechten in het
haar
– `Hoe huppelt zijn paardje, het dekt op en neer' voor `Hoe huppelt zijn
paardje het dek op en neer:

Standaardisatie
Alle genoemde voorbeelden zijn incidenteel. Dat is niet vreemd, want de officiële teksten staan in liedboeken e.d., en de fouten worden meestal in de
loop van de tijd gecorrigeerd. Anders ligt dat met spreekwoorden, gezegden
en vaste uitdrukkingen. Als we de herkomst hiervan nagaan, blijkt dikwijls
dat de oudste vorm anders is dan de huidige. lk volsta met een paar voorbeelden uit Nederlandse spreekwoorden en gezegden van Stoett. Voor de mast
zitten luidde oorspronkelijk vermast zitten, waarbij vermast het verleden
deelwoord was van een inmiddels verdwenen werkwoord vermissen `machteloos maken, overladen zijn'. Schuilevinkje spelen komt van schuilwinkel, en
betekende dus oorspronkelijk `schuilen in een hoek (winkel): Een heilig
boontje was eigenlijk een heilig bontje, waarin bontje `weesjongen' betekende
(zo genoemd naar zijn bonte kleding). Een heilig bontje was dus een vrome
wees. Omdat wezen vroeger kennelijk niet altijd even vroom waren, ging
men de uitdrukking ironisch gebruiken. Deze voorbeelden zijn gestandaar-
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diseerd, maar dat geldt niet voor praten als een bruggeman (brugwachter)
voor praten als Brugman, of iemands doopzegel lichten voor iemands doopceel
lichten. Net als bij woorden vinden we dus ook bij gezegden zowel gestandaardiseerde als niet-gestandaardiseerde voorbeelden van volksetymologische veranderingen.

Mondegreens

Het verschijnsel dat woorden in uitdrukkingen worden vervangen door andere, heeft in het Nederlands geen naam. Ze worden meestal beschouwd als
malapropisme: het onbewuste gebruik van een verkeerde woordvorm als gevolg van verwarring met een andere, erop lijkende woordvorm, zoals alles
over één kant scheren of de schelpen vielen me van de ogen (voor meer voorbeelden zie het door Onze Taal samengestelde boekje `Een slipje van de sluier'). Toch is de psychologische oorzaak een andere. In tegenstelling tot malapropismen (eigenlijk `versprekingen') is de oorzaak van de hierboven gegeven veranderingen ofwel onbegrip (die gevallen noem ik volksetymologie)
ofwel verkeerd verstaan.
In het Engels is er wel een naam voor het verschijnsel dat teksten verkeerd worden verstaan, namelijk mondegreen. Deze naam is in 1954 gemunt
door Sylvia Wright in het artikel `The Death of Lady Mondegreen', gepubliceerd in Harper's Magazine. Als kind verstond zij de laatste regel van de bekende Schotse ballade `The Bonny Earl of Murray' als:
Ye [you] Highlands and ye Lowlands,
0 where ha[v]e ye been?
They ha[v]e slain the Earl of Murray,
And Lady Mondegreen.
Tot haar teleurstelling bleek later dat er geen sprake was van een romantische gemeenschappelijke dood van geliefden, want de laatste regel luidde:
`And laid him on the green:
Op Internet zijn diverse pagina's aan het verschijnsel mondegreen gewijd.
Hierop zijn alleen Engelse voorbeelden te vinden, dikwijls van popsongs.
Bekende voorbeelden die op diverse pagina's genoemd worden, zijn: `There's
a bathroom on the right, in plaats van `There's a bad moon on the rise' uit
de song `Bad Moon Rising' van Creedence Clearwater Revival, `Excuse me
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while I kiss this guy, voor 'Excuse me while I kiss the sky' uit 'Purple Haze' van
Jimi Hendrix, en 'the girl with colitis goes by' voor 'the girl with kaleidoscope eyes' uit de bekende Beatles-song `Lucy in the Sky with Diamonds.
`Sleep in heavenly peace' uit een kerstliedje wordt `sleep in heavenly peas'.
Uit de voorbeelden blijkt dat niet-herkende woorden ofwel door bekende woorden worden vervangen ofwel door een (gelijkluidende maar verzonnen) persoonsnaam. Die laatste mogelijkheid is gebruikt voor de naamgeving in het Engels: mondegreen. Naar analogie zou de Nederlandse benaming
voor het verschijnsel huldebiet kunnen luiden. Nadat een jongetje het bekende lied: `Neem mijn stem, opdat mijn lied, u mijn koning hulde biedt'
enthousiast had meegezongen, vroeg hij namelijk: `Juf, wie is eigenlijk koning Huldebiet?'
Tot slot nog enkele Nederlandse voorbeelden van kinderinterpretaties
van bekende liedjes. Drie verkeerd geïnterpreteerde kerstliedjes zijn: `Stillige
nacht, heilige nacht' voor `stille nacht; `Hij komt van alzo hoge, zo ongeveer'
voor `van alzo veer, `hun liederen vloeibaar en klaar' voor `vloeiend en klaar;
Drie seculiere voorbeelden zijn: `Fris is het water dat spuit uit de baron' voor
`Fris is het water dat spuit uit de bron; `met zijn broek vol zilverwerk' (uit
`Altijd is kortjakje ziek') voor `boek vol zilverwerk, en als hilarische uitsmijter de laatste strofe van `Ik zag twee beren broodjes smeren': `Hihihi, hahaha, stront erbij en ik keek ernaar' in de plaats van: `Ik stond erbij..?
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22 VOLKSETYMOLOGIEËN ALFABETISCH:
VAN APPELKOOS TOT ZONDVLOED
Appelkoos. Welke vruchten worden bedoeld met de appelkoos en de apiekroos? Appelkoos en apriekoos duiden beide de abrikoos aan. Apiekroos is kindertaal. Appelkoos komt voor in diverse Nederlandse dialecten en in het Afrikaans. Dit woord heeft niets met de appel gemeen, maar is een volksetymologische aanpassing van abrikoos.
Het woord abrikoos zelf heeft een lange geschiedenis achter de rug. Wij
hebben het ontleend aan het Franse abricots (waarschijnlijk aan de meervoudsvorm, vandaar de uitgang -oos). Het Franse woord gaat op zijn beurt
terug op het Portugese albricoque, van het Spaanse albarocoque. De oorsprong gaat nog veel verder terug: via het Arabisch en Grieks komen we bij
de bron: het Latijnse (Persicum) praecoquum/praecox `de vroegrijpe (perzik)
Hij heette zo omdat de abrikoos eerder rijp is dan de perzik.
Aronskelk. Is de aronskelk, ook geschreven als aaronskelk, genoemd naar de
hogepriester Aaron? Nee, het eerste deel van het woord is ontleend aan Latijn arum `aronskelk' uit Grieks aron, waaraan tautologisch kelk is toegevoegd. De naam komt kennelijk uit Egypte, want Plinius meldt: in Aegypto
aron vocant `in Egypte noemen ze hem "aron"'. De wetenschappelijke naam
luidt Arum. Over de hogepriester Aaron wordt in Numeri 17:8 verteld (volgens de Statenvertaling): `Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in
de tent der getuigenis inging; en ziet, Aarons staf, voor het huis van Levi,
bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg
amandelen.' De Duitse naam voor de plant Aronsstab legt nog duidelijker
dan de Nederlandse benaming een relatie met deze bijbelse gebeurtenis.
Avontuur. Is het toeval dat avontuurtjes altijd in de avonduurtjes plaatsvinden? Oorspronkelijk hadden avontuur en avonduur niets met elkaar te maken, maar van oudsher werd er wel verband tussen deze twee woorden gelegd. Avontuur is ontleend aan het Franse aventure – met een e– en aanvan-
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kelijk sprak men dan ook van avend-ure. Onder invloed van avond ging men
het woord met een o spellen. Oorspronkelijk was het woord vrouwelijk: de
avontuur. In het tweede deel las men echter het onzijdige woord uur, waardoor ook avontuur het onzijdige geslacht kreeg.
De verklaring van avontuur als samenstelling van avond en uur werd al
door H.L. Spiegel in 1584 gegeven in de Twe-spraack, de oudste gedrukte Nederlandstalige grammatica. Behalve deze verklaring gaf hij nog de volgende,
tegenwoordig als onjuist beschouwde, herkomsten: anker van aan en keren,
banket van bank en eet, banketteren van banket en (ver)teren, bastaard van
bast en aard, glorie van het gloort, gordijn van gord en in, natuur als na-hetuur of na-het-oer `overeenkomstig het oorspronkelijke, partijen van part en
tijen `trekken' en plakkaa(r)t van plak en kaart. Alle genoemde woorden zijn
echter ontleend aan het Latijn of Frans. Anders dan bij avontuur heeft de onjuiste opvatting over de herkomst bij deze woorden niet geleid tot spellingverandering.
Barensnood. Baren betekent onder meer `tekeergaan, schreeuwen'. Iemand die
in nood is, kan flink tekeergaan en schreeuwt om hulp. Is zo het woord barensnood te verklaren? Nee, bij het woord barensnood gaat het niet om baren
in de betekenis `schreeuwen, maar om baren in de betekenis `(een kind) ter wereld brengen: Oorspronkelijk betekende dit baren `dragen; een betekenis die
bewaard is gebleven in het zelfstandig naamwoord draagbaar 'brancard'.
Wie denkt dat barensnood te maken heeft met de betekenis `tekeergaan,
schreeuwen' is echter in goed gezelschap. Die associatie is namelijk al te vinden in het beroemde zeemanswoordenboek van W. van Winschooten uit
1681, Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandse Kopsten Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend.
Beeldhouder. Is het beeldhouder of beeldhouwer? Beide spellingen komen
voor, maar de juiste spelling is beelhouwer. De d die in beeldhouder optreedt,
is te wijten aan hypercorrectie. Bij hypercorrectie wordt iets gecorrigeerd wat
niet fout is (naar analogie van het corrigeren van iets wat wél fout is). Een
voorbeeld: de vormen goeie en ouwe gelden als spreektaal voor goede en oude; het is `correct' om deze woorden met een d te schrijven. Bij hypercorrectie wordt – uit angst om het fout te doen – ook een d geschreven op plaatsen waar dat niet moet, zoals in beeldhouwer. Dit woord is afgeleid van het
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werkwoord houwen, dat beslist niet hetzelfde is als houden (vergelijk de
Duitse equivalenten hauen respectievelijk halten).
Hypercorrectie kan er zelfs toe leiden dat de `officiële' schrijfwijze van
een woord wordt aangepast, zoals het geval is bij kastijden (oorspronkelijk
castiën) en bevrijden (eigenlijk bevrijen, van vrij). Erg aardig in dit verband
is de geschiedenis van het woord kade: deze vorm is alleen verklaarbaar uit
hypercorrectie van het woord kaai. Kade/kaai gaat namelijk, net als het
Franse quai, terug op een Keltisch woord dat we ook terugvinden in het
Welshe cae `heg, hek' en het Cornische ke – vormen zonder d. Kade moet dus
uit kaai zijn ontstaan. Maar kaai is pas in 1457 op schrift aangetroffen, terwijl de jongere hypercorrecte vorm kade al in 1366 is genoteerd – kennelijk
werd de als fout opgevatte vorm kaai vroeger niet opgeschreven.
Boegseren. Wat heeft de naam boegseren te maken met boeg? Boegseren betekent `een schip voorttrekken met lijnen die aan het schip bevestigd zijn:
Die lijnen zijn meestal aan de voorkant, de boeg vastgemaakt. Daarom heeft
men een volksetymologisch verband gelegd tussen beide woorden. Boegseren
komt van het Portugese puxar `slepen, trekken', maar de vorm is beïnvloed
door boeg. Het is een oud leenwoord, want de woordenboekmaker Cornelis
Kiliaan noemt al in 1599 boegseerde, boechtseerden. Een oudere vorm (1567)
is boesjaren, waarin de Portugese oorsprong beter te zien is en de invloed van
boeg nog afwezig is. Het Nederlandse boegseren is ontleend door verschillende talen, zo blijkt uit de begin- b: het Duits kent bugsieren, het Deens bugsere, het Zweeds bogsera en het Russisch buksirovat'.
Komt de cayennepeper uit Cayenne? Nee, de cayennepeper
komt niet uit Cayenne, want toen de peper zijn naam kreeg, heette de
hoofdstad van Frans-Guyana nog niet zo. We hebben cayennepeper geleend
uit het Engels, waar men sprak van cayan pepper. De Engelsen hebben het
overgenomen uit de indianentaal Tupi, waar de peper kyinha heette. Later
werd een volksetymologisch verband gelegd met Cayenne.
Cayennepeper.

Daar ga je. Wanneer iemand toost met Daar ga je!, bedoelt hij dan dat de
borrel in één keer achterovergeslagen moet worden? Dat is wat de meeste
mensen denken. Weinigen zullen zich realiseren dat ze een Hebreeuwse heilwens gebruiken wanneer ze een toost op iemand uitbrengen met de woorden Daar ga je! Daar ga je is een aanpassing van het Jiddische lechajjem `ten
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leven, op het leven, dat weer komt van het Hebreeuwse lehayyim `ten leven,
een wens die werd uitgesproken bij het drinken van wijn. `Ten leven' werd
gebruikt ter onderscheiding van de dronk die vóór hun terechtstelling aan
ter dood veroordeelden werd gegeven. Deze ter dood veroordeelden kregen
een beker wijn vermengd met wierook, zodat ze beneveld zouden worden
voor het voltrekken van het vonnis.
Dommekracht. Een dommekracht is een werktuig om zware voorwerpen

mee op te tillen. Is dit een werktuig dat men hanteert met domme kracht,
dus zonder zijn verstand te gebruiken? Nee, dom in dommekracht is een dialectvorm van doem, duim `duim, spil' en eigenlijk is het dus duimkracht. Dat
de relatie wordt gelegd met dom blijkt uit de jongere betekenis die het woord
gekregen heeft: `dom maar sterk mens'. De Nederlandse werktuigbenaming
is door andere talen overgenomen, onder meer het Russisch: domkrat.
Een voorbeeld van kindertaal waar dom invloed heeft uitgeoefend, is
dommekraat voor democraat.
Doodgemoedereerd. Is doodgemoedereerd afgeleid van gemoed? Nee, gemoe-

dereerd is een verbastering van gemodereerd `gematigd, aangepast; een afleiding van het aan het Frans ontleende modereren `matigen: In de volkstaal
kreeg gemodereerd de betekenis leukweg, doodkalm. Vervolgens werd de
vorm aangepast onder invloed van gemoed, en werd ter versterking doodaan het woord toegevoegd, naar analogie van woorden als doodkalm, doodleuk, doodrustig.
Ellende. Waar komt het woord ellende vandaan? Het eerste deel van het
woord ellende is hetzelfde el als in elders en draagt het betekeniselement `ander, anders'; het tweede deel is land. Ellende betekent dus letterlijk `ander,
vreemd land, vandaar `verblijf in een ander land, ballingschap' en ten slotte
`gevoelens van een balling. De herkomst is echter bepaald niet direct doorzichtig, en dat was in het verleden al zo. De vertalers van de Statenbijbel uit
1637 schreven dan ook bewust elende. Zij meenden namelijk ten onrechte dat
het woord samenhing met het Griekse eleos `medelijden: Inmiddels is de
spelling weer hersteld.
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Familiesaus. Welke saus is bedoeld met familiesaus? In de mond van een
kind kan vanillesaus veranderen in familiesaus. Andere, waar gehoorde voorbeelden van volksetymologie door kinderen zijn zuipfles voor zuigfles, verderkijker voor verrekijker, magisch depressief voor manisch depressief aankleren voor aankleden, springhaan voor sprinkhaan, stopzuiger voor stofzuiger,
witte ballen voor bitterballen en bierballen voor spierballen.
Gallisch. Was degene die als eerste de uitdrukking `Ik word er helemaal gallisch van' gebruikte, een grote Fransenhater? Nee, het woord Gallisch in de
betekenis `Frans' en gallisch in de uitdrukking ergens gallisch van worden hebben in oorsprong niets met elkaar te maken. Gallisch heeft in deze uitdrukking de betekenis `sikkeneurig, misselijk, naar' en is ontleend aan het Jiddische challes, dat teruggaat op het Hebreeuwse hallás `zwak, naar, misselijk'.
Een volksetymologische aanpassing dus.
Waarom wordt Frans eigenlijk Gallisch genoemd? Dat komt doordat de
oorspronkelijke bevolking van Noord-Frankrijk de Keltische Galliërs waren;
naar hen werd Frankrijk in de tijd van het Romeinse Rijk Gallia genoemd.
Na de val van het Romeinse Rijk werd Gallië door de Franken veroverd. Zij
vestigden vanaf ongeveer 50o het Frankische rijk. In de vijfde of zesde eeuw
werd de naam Gallia vervangen door Francia. Maar de Franken hebben niet
alle sporen van de Galliërs kunnen uitwissen, en daarom spreken we behalve van Frans nog steeds van Gallisch.
Geeuwhonger. Het is een bekend verschijnsel dat honger mensen aan het
geeuwen maakt. De benaming geeuwhonger voor een plotselinge, heftige
honger lijkt dan ook voor de hand te liggen. Toch heeft geeuwhonger zijn
naam niet te danken aan onze eigenschap om te geeuwen. Dat blijkt uit de
oudere vormen van dit woord: geehonger en gahonger. Het eerste deel gee, ga
hangt samen met gauw en heeft niets met geeuwen te maken. Toen gee niet
meer begrepen werd, verving men het door het bekende geeuwen, en het
kwam mooi uit dat geeuwhonger nogal eens met gegaap gepaard gaat. Of
zoals Van Dale het beeldend omschrijft: `plotselinge honger, flauwte waarbij
de lijder herhaaldelijk de mond krampachtig wijd opent en met geweld
sluit:
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Gekrakeel. Is gekrakeel `ruzie' een klanknabootsende woord? Nee, gekrakeel is

afgeleid van krakeel, dat is ontleend aan Frans querelle `twist. De vorm van
het woord is wel veranderd onder invloed van kraken, maar het is hiervan
niet afgeleid.
Gouden liesje. Waarom heet een bepaalde appelsoort gouden liesje? Deze be-

naming is een halve vertaling en halve volksetymologische aanpassing van de
naam van de Amerikaanse appelsoort golden delicious, letterlijk `gouden
heerlijke. De naam is bekend vanaf het begin van de jaren zestig. Dat
vruchtnamen regelmatig volksetymologisch veranderen, blijkt uit de voorbeelden appelkoos, gouden liesje, klapper(boom), pompelmoes en zijdenhemdje.
Grijsaard. Is een grijsaard genoemd naar zijn grijze haar of naar zijn grijze,

sombere aard? Nee, grijsaard is geen samenstelling van grijs en aard in de betekenis `natuur, wezen, karakter: Het tweede deel is een achtervoegsel waarmee persoonsnamen gevormd worden die meestal een ongunstige betekenis
hebben, bijvoorbeeld dronkaard, gierigaard of luiaard. Het achtervoegsel
-aard heeft het Nederlands ontleend aan het Franse -ard. Dit -ard gaat weer
terug op het Germaanse -hard, dat in persoonsnamen als Bernhard heel gewoon was en dat `sterk' betekende. Bernhard was dus `zo sterk als een beer
Het achtervoegsel -aard is verzwakt tot -erd in woorden als sufferd, stouterd,
snoeperd.
Ook met grijs heeft het woord grijsaard niets te maken. De oorspronkelijke vorm luidde grisaert en dit betekende `knorrepot: Dit woord was afgeleid van grisen `grijnzen, schimpen'. De huidige betekenis (`iemand met grijs
haar, oude man') kreeg grijsaard wel onder invloed van grijs.
Hangmat. Hangmat lijkt een duidelijk en ongecompliceerd woord: een samenstelling van hangen en mat. Het lijkt volkomen logisch om de hangende
rustplaats een hangmat te noemen (hoewel: het is toch geen mat maar een
gevlochten net?). Maar deze schijnbare herkomst is onjuist: de hangmat
komt uit (Latijns-)Amerika, en de naam is geen Nederlands bedenksel, maar
een ontlening aan het Spaanse hamaca. De Spanjaarden hebben de naam
overgenomen uit een indianentaal in het Caraïbisch gebied. De oudste vorm
in het Nederlands was hangma(c)k, en dit is door zeelieden in hangmat veranderd. Het Duitse Heingematte is overgenomen uit het Nederlands.
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Is hanteren afgeleid van hand? Nee, hanteren is niet afgeleid van
hand, maar het woord hand heeft wel invloed uitgeoefend op de betekenisontwikkeling ervan. Hanteren is geleend uit het Frans: hanter betekent `omgaan met. Onder invloed van hand kreeg hanteren de betekenis `met de hand
behandelen' en ging men het gebruiken in combinaties als de naald hanteren
of het zwaard hanteren. De Nederlandse betekenis werd dus door het woord
hand beperkter dan de betekenis die het oorspronkelijke woord in het Frans
had. Hier heeft volksetymologie niet de vorm maar vooral de betekenis van
het woord beïnvloed.
Hanteren.

Iets van haver tot gort kennen betekent `iets geheel
doorgronden: Hoe komen we aan deze uitdrukking, waarin twee graansoorten een rol spelen? In oudere versies van de uitdrukking iets van haver tot
gort kennen was geen sprake van twee graansoorten. Oorspronkelijk luidde
de uitdrukking van aver te (tot) aver, eigenlijk `van zoon tot zoon, van de ene
voorouder tot de ander, van geslacht op geslacht'. Het Middelnederlandse
aver(e) betekende `nakomeling' en was afgeleid van af In sommige streken
Haver: van haver tot gort.

wordt de a met een h ervoor uitgesproken, en zo raakte van haver tot haver

haver opvatten als de naam van een graansoort, en
daardoor ontstonden er grappige varianten als van haver tot gerst, van haver
tot klaver en van haver tot gort. Die laatste uitdrukking is uiteindelijk in de
plaats gekomen van de oorspronkelijke uitdrukking.
bekend. Men ging dit

De vreugdekreet hoezee luidt ook wel houzee, en hierin zien we de
oorsprong: de uitroep komt van `Hou zee', een aansporing om ook onder
moeilijke omstandigheden in het ruime sop te blijven. Waar of niet waar?
Niet waar: hoezee heeft niets met `Hou zee' te maken, al meende de achttiende-eeuwse Vlaamse politicus J.B. Verlooy van wel. Verlooy, die niet gespeend was van nationalistische gevoelens, schreef in 1788 dat andere volkeren veel van ons hebben overgenomen, waaronder de uitroep `Hou zee', in
het Frans `Tiens mer; Volgens hem hielden onze schippers namelijk altijd zee
en vluchtten ze nooit voor onstuimig weer of gevaar. `Het juychwoord van
het zeevolk Hou zee, in het fransch: Tiens mer, schynt zoo veel te meer van
ons te zyn, dat het eertyds onze schippers eygen was altyd zee te houden en
noyt voor de ongestuymigheden te vlugten', luidde de tekst in zijn Verhandeling op d'onacht der Moederlyke Tael in de Nederlanden.
Hoezee.
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De werkelijke verklaring is anders. Hoezee is in de achttiende eeuw aan
de Engelse zeemanstaal ontleend, waar men huzza riep, wat vermoedelijk
hetzelfde betekent als hissa! (`hijsen!'), gebruikt bij het hijsen van de zeilen.
Hondsdraf. Wat heeft de plant hondsdraf te maken met een rennende hond?

Helemaal niets! In het Middelnederlands heette de plant gonderave, gondrave, hondrave, onderhave. De Oudhoogduitse vorm gundreba verraadt uit welke woorden de naam is samengesteld: het eerste deel van het woord is waarschijnlijk Oudhoogduits gunt `etter, zweer; het tweede deel is reba `rank. Het
kruid werd dus in de volksgeneeskunst gebruikt tegen etterende zweren.
Omdat de samenstellende delen niet begrepen werden, paste men de twee
delen aan de bekende woorden hond en draf aan, zodat de huidige vorm ontstond, die voor het eerst in 1642 is aangetroffen. Dialectvarianten die op
volksetymologische aanpassing aan andere woorden duiden, zijn onderhave
en onderhaag.
IJsbeen. Wat is de relatie tussen ijsbeen `dijbeen in een varkensham' en ijs?

Die relatie is slechts volksetymologisch: ijsbeen heeft niets met ijs te maken,
maar is ontleend aan het Latijnse ischium `heupgewricht: Dat komt van het
Griekse ischion `heup; waarvan ook ischias (`zenuwpijn') is afgeleid. Omdat
men de naam niet begreep, veranderde men het eerste deel in ijs. Daarbij
heeft ongetwijfeld een rol gespeeld dat men vroeger de ijsbeenderen gebruikte om op te schaatsen.
Het woord ijs heeft ook andere woorden volksetymologisch beïnvloed,
namelijk ijselijk en ijzen. Deze twee woorden zouden eigenlijk met een korte ei geschreven moeten worden, want in het Middelnederlands luidden zij
oorspronkelijk eisen en eiselijc. Zij gaan terug op een Germaans zelfstandig
naamwoord agis `vrees, schrik', vergelijk Oudhoogduits egison `schrikken,
vrezen. De ei is ontstaan door samentrekking van agi/egi, vergelijk peil naast
pegel en teil naast tegel.
Behalve ijsbeen zijn er nog meer vleesnamen in het Nederlands veranderd door volksetymologie. Het tweede deel van biefstuk uit het Engelse
beefsteak is beïnvloed door lendestuk of ribstuk; Engels steak betekent ap
vlees' (oorspronkelijk: `gebakken lap vlees'). Rosbief uit het Engelse roast beef
heeft invloed ondergaan van ros `paard' of ros `rood' – het gaat immers om
rood vlees. Tot slot is rollade, van het Franse roulade, beïnvloed door rollen,
omdat het een opgerold stuk vlees betreft.

l
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Joost mag het weten. Wie was Joost in: dat mag Joost weten `dat mag de duivel weten'? Joost verwijst waarschijnlijk niet naar een bepaalde persoon, want
de persoonsnaam Joost stamt af van Latijn justus `rechtvaardig; wat toch wel
een heel ongeschikte naam voor de duivel is. Joost, ook Doosje `duivel' is volgens de hoogleraar P.J. Veth, die in zijn Uit Oost en West uit 1889 de etymologie beschreef van een groot aantal koloniale woorden, waarschijnlijk een
Chinees woord, vroeger gespeld als Tschoe tszé, Japans Dsoe-si, dat eigenlijk
betekende `kistje waarin een houten Boeddha-beeldje is geplaatst, en vandaar `voorwerp van verering' en `duivel, omdat de Europeanen dachten dat
de Chinezen de duivel vereerden. Volgens de nieuwste inzichten hangen Joost
en Joosje samen met Engels joss `duivel'; vergelijk ook de Afrikaanse naam
voor de duivel, Josi. Joost, joosje en Engels joss zijn afgeleid van Portugees
deos (tegenwoordig deus) `god' en wel via het Javaans, waarin een Chinese
godheid dejos genoemd werd. Dit woord is via de handel in de Chinese havens terechtgekomen, waar het in het pidgin-Engels (de omgangstaal tussen
Chinezen en Engelsen) joss werd. Het is dus géén Chinees woord. We vinden
het ook in joosjesthee `Chinese fijne thee. Veth veronderstelt dat de naam
joosjesthee aan de thee is gegeven omdat hij door de Chinezen geofferd werd
aan hun godheid.
Kappertjeskool. Wordt kappertjeskool of kapperskool speciaal door kappers
gegeten? Nee, het woord kapperskool stamt van Duits Kappes(kohl), Kappus,
van middeleeuws Latijn caputium, een afleiding van Latijn caput `kop. Kapperskool is zonder enige begrijpelijke reden door kapper beïnvloed. Andere
namen zijn kabuiskool en kopkool. Kabuiskool is net als Kappeskohl afgeleid
van Latijn caput `kop, maar via een andere weg, namelijk via Frans chou cabus `kopkool' (chou betekent `kool'), uit Italiaans cavolo cappuccio (met cavolo `kool'), waarin cappuccio een afleiding is van capo `kop, uit Latijn caput.
De Nederlandse naam kopkool is een vertaling.
Kat, kater. In allerlei uitdrukkingen spelen kat en kater een belangrijke rol,
denk aan een kat krijgen (`een snauw krijgen; afgewezen worden') en een kater hebben. Maar hebben we hier wel te maken met het bekende huisdier? In
een kat krijgen en ook in iemand afkatten gaat het niet om het huisdier, maar
is kat een naam voor de duivel. De uitdrukkingen hebben dus niets te maken met de onverwachte uitval van een kat. Kat is een verkorting van bekat-
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tering `bekeuring, standje, afstraffing. Bekattering is ontleend aan het Jiddische mekatreg, dat teruggaat op het Hebreeuwse megatr g `Satan, letterlijk
'beschuldiger'.
Ook de kater in een kater hebben heeft niets met het dier van doen. Het
is ontleend aan het Duits, waar studenten in de negentiende eeuw het woord
Katarrh (`slijmvliesontsteking') vervormden tot Kater en uitdrukkingen gebruikten als einen Kater haben en besoffen wie ein Kater. Dit gebruik hebben
Nederlandse studenten van hun Duitse collega's overgenomen.
Kattebelletje. Als een kat krijgen (`een snauw krijgen; afgewezen worden') en
een kater hebben niets met het huisdier te maken hebben, zal dat ook wel gelden voor kattebelletje. En inderdaad: het woord kattebelletje, ook kartebelletje, heette vroeger cartabel(le), chartabel(le) `klein geschrift, brochure, tractaat. Uit die oudere vormen blijkt de herkomst: het woord is ontleend aan
het Italiaans: (s)cartabello betekent `schrijfboek, bundel papieren: De relatie
met kat en bel is uitsluitend volksetymologisch.
Klapper(boom). Hebben de klapperboom `kokospalm' en de klapper `kokosnoot' iets te maken met klapperen? De naam klapper komt uit Maleis kelapa.
Oudere schrijvers hebben deze naam een latiniserende uitgang gegeven en
spraken van calappus of clappus. Later is de naam `vernederlandst' tot klapper onder invloed van klappen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal
wijst op het naast elkaar voorkomen van k(a)lappus-blad, -dop, -melk enzovoort en klapper-s-blad, -dop, -melk. Misschien heeft men bij de vormen op
klappers- niet gedacht aan een vervorming van k(a)lappus, maar aan een
tweede naamval of een meervoudsvorm, waarbij dan het enkelvoud klapper
gemaakt werd. Overigens wordt bij woorden op -a wel vaker de uitgang vervangen door -er, dus de vervorming behoeft niet via calappus te zijn gegaan.
Vergelijk het gewestelijke papat(t)er `aardappel' voor Spaans patata en het
Surinaams-Nederlandse warapper `forelzalm' voor walapa, warapa (dat via
het Sranan uit een indianentaal komt).
Kokkerellen. Is kokkerellen afgeleid van koken? Helemaal zeker is de herkomst van kokkerellen niet, maar dat de betekenis is veranderd onder invloed
van koken is wél zeker. In het Middelnederlands betekende kokkerellen `joelen, feestvieren. Het waarschijnlijkst is het dat dit woord is afgeleid van het
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Franse woord caracole `slakkenhuis. Omdat een slakkenhuis gedraaid is, betekende dit ook `draaiing, zwenking: In de zeventiende eeuw was een karakol ook een rondedans die op feestdagen gedanst werd. Bij dergelijke gelegenheden werd tevens lekker gegeten en zo trad verwarring op met het
werkwoord koken. En de betekenis daarvan verdrong zelfs de vroegere betekenis `feestvieren; zodat kokkerellen nu alleen nog `allerlei kookseltjes maken'
betekent.
Lauw loene. Betekenen de uitdrukkingen lauw loene (`mis') en lauw kans

('weinig kans') dat de kans lauwwarm; dus afgekoeld, dus heel klein is? De
correcte spelling van de uitdrukkingen is louw loene respectievelijk louw
kans. Louw en louw loene gaan terug op het Jiddische lou lone `slechte zaken,
tegenspoed: De Jiddische uitdrukking is overgenomen uit de Hebreeuwse
eerste strofe van psalm iii: ló lánu `niet (aan) ons' (`niet ons, o Heere! niet
ons, maar Uw naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid
wil'). Er is dus geen relatie met lauw `niet heet:
Lineaal. Hoe is de spelfout lineaal te verklaren? De juiste spelling is liniaal.

Het woord is (direct of indirect) afgeleid van linie en dat verklaart de i De
bekende uitdrukking linea recta en het bijvoeglijk naamwoord lineair worden echter met een e gespeld, omdat deze teruggaan op het Latijnse linea
lijn' en het Franse lineaire. De verklaring voor de spelfout lineaal heeft hiermee te maken. Terwijl men voor de speling van liniaal een relatie zou moeten leggen met linie, legt men er abusievelijk een met lineair.
Vergelijkbare spelfouten zijn ronddeel voor rondeel (onder invloed van
rond; een rondeel is een (half)ronde toren in een vestingmuur), houtgreep
voor houdgreep (onder invloed van hout) en niemandalletje voor niemendalletje (onder invloed van niemand).
Lintworm. Een lintworm is een lange, witte, lintvormige ingewandsworm.

Heeft deze worm zijn naam te danken aan zijn verschijningsvorm? Voor het
huidige bewustzijn heeft het dier zijn naam inderdaad te danken aan zijn
lintachtige vorm. Maar in oorsprong heeft het woord niets te maken met de
naam van het weefsel lint. In het Middelnederlands betekende lintworm
`draak, slang'. Men verhaalde van Sint-Joris die de lintworm versloeg. Lintworm was een tautologische samenstelling: lint alleen betekende al `slang';
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het woord is verwant met lenig. Ook worm betekende onder andere `slang.
Een lintworm was dus vroeger een slangachtig monster, en dat is het momenteel eigenlijk nog steeds, hoewel het dier enorm gekrompen is!
Dit is een geval van volksetymologie waarbij noch de vorm van het
woord verandert, noch de betekenis. De volksetymologie bestaat er in dit geval in dat er een associatie met een ander woord gelegd wordt die etymologisch gezien niet bestaat.
Luchthartig. Is luchthartig een samenstelling van luchtig en hart? Nee, de

oudste vorm was lichthertich, vergelijk het Duitse leichtherzig. Het woord
was dus samengesteld uit licht en hart en betekende `met een licht hart'. Een
vergelijkbare samenstelling was lichtzinnig. Onder invloed van lucht en luchtig werd de klinker i van lichthertich echter veranderd in een u.
Luipaard. Waarop is de vergelijking van het razendsnelle roofdier luipaard
met een lui paard gebaseerd? Het woord luipaard hebben we leren kennen
via het Oudfranse leupart, dat van het Latijnse leopardus komt, een samenstelling van leo `leeuw' en pardus `panter: De vorm luipaard is aangepast aan
paard; als dat niet zo was, zou het onbeklemtoonde tweede deel namelijk
veranderd zijn in -erd: luiperd. Bovendien bestaat er een neiging onder invloed van paard het geslacht van luipaard te veranderen: officieel luidt het de
luipaard, maar het luipaard komt zo vaak voor dat Van Dale bij dit woord de
waarschuwing `(m.) (niet o.!)' heeft opgenomen, terwijl het woordenboek
van Koenen de twee geslachten gewoon als gelijkwaardige varianten geeft.
Het eerste deel, lui, is misschien aangepast aan een inmiddels niet meer
bekend werkwoord luipen, dat `gluipen, verraderlijk aanvallen' betekende.
Dat een luipaard verraderlijk aanvalt, is goed voorstelbaar, een relatie met lui
en paard niet.
Een vergelijkbare associatie met paard vinden we in de vroegere benaming kameelpaard voor de giraf. Dit woord gaat via het middeleeuws-Latijnse camelopardus terug op het Griekse kamèlopardalis, een samenstelling
van kamèlos `kameel' en pardalis `panter; dus letterlijk `kameelpanter'. De giraf werd zo genoemd omdat zijn uiterlijk aan een kameel deed denken en
zijn gevlekte huid aan een panter. In kameelpaard is het tweede lid net als in
luipaard beïnvloed door paard.
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Oorlam. Is de benaming oorlam voor `borrel' te danken aan een associatie
met lam `dronken'? Nee, een degelijke associatie bestaat niet. Het woord oorlam komt van Maleis orang lama (datang) `man die lang geleden aangekomen is, oudgast. Deze naam werd gegeven aan de Europeanen die lange tijd
op Kaap de Goede Hoop hadden verkeerd. Deze oorlammen waren, zo merkte de taalkundige P.J. Veth in 1889 op, `veelal echte liefhebbers van de flesch
[...1, en als men zich die tallooze avontuurlijke uitdrukkingen herinnert, die
onze in dat opzicht maar al te zeer ontwikkelde volkstaal voor de dronkenschap en hare oorzaak, den jeneverborrel, heeft uitgedacht, zal men het misschien niet ondenkbaar vinden, dat in oorlam de beteekenis van borrelaar in
die van borrel is overgegaan. Die nieuwe beteekenis is hoofdzakelijk in gebruik aan boord der schepen, en vooral voor het rantsoen jenever, dat op
vaste tijden aan de matrozen wordt uitgereikt? Ieder verband met lam of met
oor is dus afwezig.
Papagaai. Is een papagaai een mannelijke gaai? Papagaai is een onjuiste spelling van papegaai die is ontstaan door invloed van papa. Ook het woorddeel
gaai is overigens een gevolg van volksetymologie. Papegaai is ontleend aan
het Franse papegai/papingai, dat afkomstig is van het Spaanse papagayo. De
geschiedenis van het woord gaat nog verder: via het Arabisch komt het
woord uit een Afrikaanse taal. De al oudere vogelbenaming gaai (die we
eveneens uit het Frans geleend hebben) heeft het laatste deel van het woord
papegaai beïnvloed.
Passagieren. Als zeelieden aan wal gaan, worden ze van werker op het schip

opeens passagier. Heet het aan wal gaan van zeelieden daarom passagieren?
Dat passagieren `aan wal gaan van zeelieden' afgeleid zou zijn van passagier,
is volksetymologie. Het woord passagieren komt uit Indonesië en werd aanvankelijk door matrozen gebruikt; later namen militairen het over in de betekenis `uitgaan tijdens een oefening: Het woord is afgeleid van het Maleise
pasisir `strand, en de vorm is beïnvloed door passagier. Er is in het verleden
wel voor gepleit het woord te spellen als passasieren, omdat dat meer in overeenstemming is met de herkomst.
Pierewaaien. Heeft pierewaaien `uitgaan, aan de zwier zijn' te maken met de

vrolijke muziek van het pierement waarop een losbol danst, of is het een af-
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leiding van waaien in de zin van laat maar waaien'? Pierewaaien heeft niets
te maken met onze woorden pierement en waaien. Het woord is al in de zeventiende eeuw geleend uit het Russisch; het Russische pirovat' betekent `een
fuif houden: Dit woord is waarschijnlijk door zeelui van de Russische havenplaats Archangelsk naar Nederland gebracht. Het onbekend klinkende
pirovat' werd omgevormd tot pierewaaien doordat men een volksetymologisch verband legde met de uitdrukking laat maar waaien;
Pik: de pik hebben op. Als je de pik op iemand hebt, kun je hem wel de ogen
uitpikken. Is dat de oorsprong van de uitdrukking de pik op iemand hebben?
Nee, de pik op iemand hebben komt niet van pikken, maar van het Franse
pique `wrok: In de zeventiende eeuw luidde de uitdrukking een pieck op
iemand hebben, maar pieck veranderde in pik onder invloed van pikken.
Pil. Is pil in de betekenis `dokter' (in een zin als `Ik moet morgen naar de
pil') een verkorting van pillendraaier? Nee, pil in de betekenis `dokter' is ontleend aan het middeleeuws-Latijnse pilleus `doctor. Dit pilleus is een verkorting van pilleus quadratus `doctorshoed'; een pilleus of pilleum was een vilten
muts die bij feestelijke gelegenheden werd gedragen, en quadratus betekent
`vierkant: De associatie met pil `geneesmiddel' werd natuurlijk gemakkelijk
gelegd, mede gezien de spottende benaming pillendraaier voor apothekers en
artsen. In díé benaming verwijst pil wel naar het medicijn.
Piloot. Een piloot is eigenlijk een peillood: iemand die met een lood de diepte peilt. Is dat de juiste verklaring van zijn naam? Het woord piloot heeft
niets met peillood te maken. Maar volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal dachten veel zestiende- en zeventiende-eeuwse etymologen en
schrijvers daar anders over. P.C. Hooft was er daar een van. In zijn Nederlandsche Historiën schrijft hij over God dat 'hy, den peiloodten, in de donkre nachten des onweeders, geen voorzicht' ontbreeken liet, om het [= het
schip van staat] voor 't stranden, en stooten op klippen oft banken te hoeden'.
Piloot is in werkelijkheid in de vijftiende eeuw overgenomen uit het
Frans of direct uit het Italiaans (pilota). Uiteindelijk gaat het woord terug op
het Griekse pèdal(i)on `riem waarmee werd gestuurd; van pèdon `roeiriem:
Aanvankelijk duidde men met piloot een stuurman of loods aan. Tegen-
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woordig is de

betekenis van het woord beperkt

tot die van

`bestuurder van

een vliegtuig.
Pleisteren. Wat is het verband tussen pleisteren `de reis voor rust onderbreken' en pleister `stukje stof dat over een wond gelegd wordt'? De oorspronkelijke vorm van pleisteren luidde peisteren, maar het woord kreeg al in het
Middelnederlands een lerbij. De oudste betekenissen van peisteren (uit Oudfrans paistre) waren laten weiden, grazen, voedsel geven, later ook `pleisteren: In 1899 gaf de taalkundige M.J. Koenen een heldere verklaring van de
betekenisontwikkeling: `De pleisterplaats was alzoo de plek aan of langs den
weg, waar men een poos afsteeg om het rij- of lastdier te laten grazen, – en
gedurende dit grazen hield de reiziger (meestal een ruiter in die dagen) zelf
ook eenige rust. Toen nu, bij toenemend verkeer, langs de groote wegen op
verschillende punten herbergen gebouwd werden, lag het voor de hand, dat
de reiziger in de herberg ging vertoeven, in den tijd, dat het lastdier zich
voedde of werd gevoed; hieruit volgde vanzelf wijziging in de beteekenis van
het woord peisteren. De oorspronkelijke betekenis van zich voeden, grazen
ging dus over in die van het paard afstijgen om het dier te laten grazen, – om
het te laten voederen; – zich ophouden, vertoeven. Daar dit ophouden, uitrusten lang kon duren, – bezigde het volk, al phantaseerend, niet meer peisteren, maar men bracht het woord in verband met een pleister, en zoo ging
men denken aan: vastgeplakt zitten, van geen opstaan weten, blijven plakken, "gelagen leggen"' Overigens stamt pleister uit het Latijn.
Pompelmoes. Werd de vrucht pompelmoes vooral in de vorm van brij of
moes genuttigd? Het woord pompelmoes, een oude benaming voor de grapefruit, komt waarschijnlijk van Tamil pampalimásu. Het eerste deel van het
woord is veranderd onder invloed van pompoen, het tweede deel is aangepast
aan moes. Het woord is al vanaf de zeventiende eeuw bekend. Er wordt ook
wel een andere, minder waarschijnlijke, etymologie gegeven: het eerste deel
zou van pompel- (in pompelbeen) `dik' afkomstig zijn, het tweede van Maleis
limoes `citroen; of moes. Frans pampelmousse, Duits Pampelmuse en Engels
pompelmoose zijn ontleend aan het Nederlands. De vrucht werd van Java
geïmporteerd naar Brits-Indië.
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Predikheer. Een dominicaan wordt wel predikheer of preekheer genoemd.
Die naam lijkt duidelijk: men beschouwde een `dominicaan' als een heer die
preekt. Die opvatting is echter onjuist: de naam komt van Middelnederlands
predicare, predikeer, prediker 'prediker'. Het achtervoegsel werd veranderd
onder invloed van -heer. In het Middelnederlands bestaan veel meer voorbeelden van woorden waarin het achtervoegsel -er in -heer veranderde, maar
alleen predikheer is gebleven en Standaardnederlands geworden.
Rederijker. De rederijkers zijn beroemd om hun bloemrijke taal, ingewikkelde versvormen en het gebruik van veel Franse leenwoorden. Hun rede is dus
in vele opzichten heel rijk te noemen. Is dat de oorsprong van hun naam?
Nee, het woord rederijker komt niet van rede en rijk, maar is een volksetymologische vervorming van het Franse rhétorique `retorica, welsprekendheid: Dit is een verkorting van de Franse naam voor de rederijkerskamers:
chambres de rhétorique `kamers van retorica'.
Van diezelfde rederijkers komt het woord refrein (Frans: refrain), oorspronkelijk `het terugkaatsen van golven tegen de klippen, een afleiding van
het verouderde Franse werkwoord refraindre `breken, gezang moduleren. Dit
woord werd door de rederijkers gebruikt voor een refreinregel (ook wel stok
genoemd). Zij vatten het woord op als een refereren na elk couplet en dachten daarbij ten onrechte aan het Latijnse referre in plaats van aan refraindre.
Een `geleerde' volksetymologie dus, gemaakt in het Frans.
Reiziger. Is het woord reiziger afgeleid van reizen? Hoewel deze herkomst
voor de hand ligt, is hij onjuist. Reiziger is ontleend aan Middelhoogduits
reisige(r) `krijger te paard, ruiter: In het Middelnederlands betekende reisigher `man te paard: De huidige betekenis is ontstaan door reizen. Hiervan
was in het Nederlands reizer `reiziger' afgeleid, maar in de achttiende eeuw is
dit woord geheel verdrongen door het leenwoord reiziger.
Met de genoemde woorden hangt rijzig nauw samen. Rijzig moet eigenlijk met een korte ei worden gespeld, vergelijk de oude Nederlandse vorm
reysigh, aanvankelijk `bereden, voor de krijgstocht uitgerust: Dit reysigh is
ontleend aan Middelhoogduits reisich, waarvan het al genoemde Middelhoogduitse reisige(r) `krijger te paard, ruiter' is afgeleid. De spelling rijzig
met lange ij komt doordat het woord volksetymologisch werd verbonden
met het werkwoord rijzen – hierdoor werd ook de betekenis aangepast.
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Rendier. Een rendier heeft zijn naam te danken aan het feit dat het snel wegrent zodra het een mens ziet. Waar of niet waar? Nee, het woord rendier
heeft niets met rennen te maken. We hebben het uit het Duits geleend, waar
zowel Ren als Rentier voorkomt. In het Duits is Ren ontleend aan het Deense of Zweedse ren `gehoornd dier, rendier', van het Oudnoorse hreinn `rendier: Hreinn betekende letterlijk `hoorndrager'; het woord is verwant met
hoorn. De associatie met rennen is dus volksetymologisch. Het tweede deel
in rendier is dier, dat hier de oude betekenis `hert' heeft (vergelijk het Engelse deer `hert'). Rendier is dus een tautologische samenstelling: zowel ren als
dier betekende `hert.
Rozemarijn. Duidt het eerste deel van de naam van de heester rozemarijn op
een overeenkomst met de roos of verwijst hij naar de kleurnaam roze? Geen
van beide. Rozemarijn komt uit het middeleeuws-Latijnse ros marinus, letterlijk `zeedauw: De wetenschappelijk naam luidt Rosmarinus officinalis. Het
eerste deel van het woord is wel veranderd onder invloed van roos, rozen,
hoewel de bloemen absoluut niet op rozen lijken: de plant heeft donkerblauwe lange bloemtrossen.
Schandaal. Is schandaal afgeleid van schande? Nee, schandaal komt van
Frans scandale `ergernis, aanstoot, via het Latijn uit Grieks skandalon `ergernis, verleiding. Middelnederlands scandel(e) betekende nog `ergernis, aanleiding', maar later heeft schande (een afleiding van schamen) invloed op de betekenis uitgeoefend. Schandaleus uit Frans scandaleux heeft dezelfde betekenisontwikkeling doorgemaakt.
Scharlaken. Wat voor soort laken is scharlaken? Scharlaken is rood laken, een
wollen stof. Vroeger betekende het `rode stof' of `rode kleur' en was het helemaal geen laken. Het woord is ontleend aan het Oudfranse escarlate of het
middeleeuws-Latijnse scarlatum (`kostbare rode stof, rode kleur') en luidde
in het Middelnederlands aanvankelijk schaerlaten. De verdere oorsprong van
het woord is onzeker; waarschijnlijk gaat het terug op het Perzisch. De stof
werd in Gent vervaardigd. In de Middeleeuwen was Zuid-Nederland in heel
Europa beroemd om zijn lakenindustrie. Het lag dus voor de hand dat men
hier schaerlaten veranderde in scharlaken.
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Scharrebijter. Heet de kever scharrebijter naar zijn beet? De naam scharrebijter, ook schallebijter, is via scalbote (genoemd in 1599 door Kiliaan) ontleend aan Frans escarbot, dat teruggaat op Latijn scarabaeus `scarabee. De
loopkever die met scharrebijter wordt aangeduid, heeft grote monddelen, dus
een associatie met bijten ligt voor de hand. Scharren en schallen zijn niet zo
duidelijk, misschien is aan scharrelen gedacht?
Scheurbuik. Waarom noemen we een ziekte die ontstaat door vitaminegebrek scheurbuik? Je buik scheurt er toch niet van? Scheurbuik is ontleend aan
het Middelnederduitse schorbiik. Dit woord komt uit het Scandinavisch; zo
bestond in het Oudnoor(d)s skyrbjugr, een samenstelling van skyr `zure
melk' en bjugr `gezwel, oedeem. De ziekte werd toegeschreven aan het eenzijdige dieet tijdens lange zeereizen, dat bijna alleen uit melk bestond. In het
Nederlands begreep men de vorm schorbiik niet. Om het onbegrijpelijke
woord zin te geven, paste men het aan andere woorden aan die wel bekend
waren, namelijk scheuren en buik. Achteraf werd een verklaring verzonnen
voor de nu uit bekende delen bestaande naam. Zo verklaarde de arts Johan
van Beverwijck (1594-1647) de naam scheurbuik als volgt:
Scheurmont, na den Mont en Scheur-buyck na den Buyck, wiens vlies, in
dese Sieckte, somtijds van een scheurt' [...] Pijn, gelijck in de tanden,
handen, voeten, armen, beenen [...], maar insonderheyt in den buyck,
door welckers felligheyt het schijnt te scheuren, waarvan ook den naam
van Scheurbuyck gekomen is.
In dialecten, zoals dat van het land van Waas in Vlaanderen, spreekt men van
scheurbek, wat een veel begrijpelijker volksetymologie is: immers de ziekte
wordt onder andere gekenmerkt door bloedingen van het tandvlees. Dat verklaart ook de benaming scheurmond, door Van Beverwijck genoemd Tot slot
zegt men in dialecten scheurbot, waarbij de volksetymologische aanpassing
weer uitsluitend de vorm en niet de betekenis betreft.
Sier: goede sier. Is goede sier maken afgeleid van versieren? Betekent het dus
eigenlijk `goed versieren'? Oorspronkelijk had het niets te maken met versieren: de woordgroep gaat terug op het Franse faire bonne chère `een goede
maaltijd genieten' en het Oudfranse faire bonne chiere a quelqu'un `iemand
een vriendelijk gezicht tonen, hem goed ontvangen, onthalen: Hieruit ontstond de betekenis `pret maken. De vorm en betekenis werden in het Nederlands dus veranderd onder invloed van versieren.
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Sprokkelmaand. Wordt februari sprokkelmaand genoemd omdat men dan
het dode hout bijeensprokkelt? Dat is de algemene gedachte, maar die is
juist. De benaming sprokkelmaand gaat terug op het Latijnse spurcalia `reinigingsfeesten, ontuchtige volksfeesten, naar de feesten die in februari gehouden werden. De Latijnse naam – een vinding van de Kerk – is een afleiding
van spurcus `vuil, smerig; dus de spurcalia waren eigenlijk de `smerige feesten. Met deze benaming toonde de Kerk haar minachting voor deze feesten.
De naam is volksetymologisch gewijzigd in sprokkelmaand onder invloed
van sprokkelen, waarbij ongetwijfeld het feit dat in februari de wijngaarden
gesnoeid werden, een rol heeft gespeeld.
Sprokkelmaand en februari zijn (wat de oorspronkelijke betekenis betreft) synoniemen, want ook februari betekent `reinigingsmaand': het Latijnse (mensis) Februarius is afgeleid van frbruare `reinigen: Dit stamt nog uit de
tijd van de Romeinse kalender (voor de kalenderhervorming van Caesar),
toen februari de laatste maand van het jaar was: in die maand werden reinigingsrituelen gehouden ter ere van het begin van het nieuwe jaar.
Standaard. Is standaard afgeleid van staan? Standaard is niet afgeleid van
staan, maar het woord is wel degelijk door staan beïnvloed. Standaard is ontleend aan het Oudfranse estendard `vaandel, ook `omwalling waar de troepen
werden samengetrokken. Het Franse woord is afgeleid van het werkwoord
estendre `uitstrekken, uittrekken; van het Latijnse extendere, dat dezelfde betekenis heeft.
Uit standaard is in het Nederlands eerst de nevenvorm stander voortgekomen, en daaruit is – opnieuw onder invloed van staan – het woord staander ontstaan. Dankzij het werkwoord staan is het woord dus in het Nederlands een paar keer aangepast.
Ook op kaapstander `windas' heeft staan invloed uitgeoefend. Kaapstander is ontleend aan het Franse cabestan. Door volksetymologie zijn beide delen van dit woord veranderd. Het Franse woord cabestan gaat terug op het
Provençaalse cabest(r)an, dat is afgeleid van cabestre `touw: Het verband met
kaap werd dus in het Nederlands gelegd.
Strootje. Heeft de naam strootje voor een zelfgedraaide sigaret te maken met
stro, met de bijgedachte aan `zo droog als stro'? Dat lijkt voor de hand te liggen, maar in werkelijkheid vindt strootje zijn oorsprong in Indonesië. Het is
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een volksetymologische vervorming van het Maleise serutu `sigaar, sigaret:
Dit woord is zelf weer afkomstig van shuruttu, een woord uit het Malayalam
(een taal die in India wordt gesproken) dat is afgeleid van shurul `krul: Een
serutu werd gemaakt door tabak in een maïsblad of een ander droog blad te
rollen en dit dicht te binden met een dun draadje katoen. Dit leidde niet bepaald tot eersteklas rookwaar, en daardoor lag het verband met het negatieve strootje voor de hand.
Stuwadoor. Een stuwadoor is verantwoordelijk voor het vakkundig laden en
lossen van een schip. Hij moet de lading goed stuwen, vandaar zijn naam.
Klopt dat? Volksetymologisch is er inderdaad een relatie gelegd tussen stuwadoor en stuwen, maar de werkelijke herkomst van stuwadoor is anders.
Stuwadoor is ontleend aan het Engelse stevedore. Door de vorm stuwen is de
spelling van stuwadoor veranderd. De gedachte dat stuwadoor van stuwen
zou zijn afgeleid, is gezien de betekenisovereenkomst tussen deze woorden
niet zo gek.
Het Engels heeft het woord stevedore op zijn beurt ontleend aan het
Spaanse estibador, een afleiding van het werkwoord estibar `stouwen:
Suikerij. Wat is het verband tussen de plant suikerij en suiker? De naam sui-

kerij is een verandering van cichorei, dat ontleend is aan Oudfrans cicorée,
chichorée. Suikerij betekende zowel (de groente) `lof' als `koffiesurrogaat: Er
wordt inderdaad koffiesurrogaat gemaakt van de wortel van deze plant,
maar een relatie met suiker is er niet. Het Nederlandse woord suikerij is in
het Engels geleend als succory.
Toneel. Toneel lijkt een afleiding van tonen met een achtervoegsel -eel. Maar

oorspronkelijk werd er bij toneel helemaal niets getoond. In het Middelnederlands heette het tineel of tan(n)eel, wat `stellage voor aanzienlijke toeschouwers' betekende. Het woord was ontleend aan het Oudfranse tinel `dikke stok, balkje, stellage, een afleiding van tin `stapelhout, stellage' met het
verkleiningsachtervoegsel -el. Later werd de stellage gebruikt voor het tonen
van de opvoeringen, en daarbij veranderde in het Nederlands tan(n)eel onder invloed van tonen in toneel. Bij toneel is dus zowel de vorm als de betekenis dankzij volksetymologie veranderd.
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Veelvraat. Hoe vraatzuchtig is de veelvraat? De veelvraat is een marterachtig
roofdier dat vast veel eet. Maar daaraan heeft het dier zijn naam niet te danken. De naam voor de veelvraat hebben we via het Nederduits ontleend aan
het Noors. In het Noors luidde de naam vroeger Jjeldfross `bergkater' – er is
dus geen enkele associatie met vreten. De volksetymologische aanpassing
van de naam heeft overigens al in het Duits plaatsgevonden, vergelijk het
Nederduitse velevrát en het Duitse VielfraJ. De naam van dit pelsdier is in
Nederland bekend geworden via de Hanze, een verbond van Duitse, Nederlandse en Noord-Europese handelssteden.
Vlugschrift. Is een vlugschrift een inderhaast geschreven brochure? Het vlugschrift (`brochure, pamflet') gaat terug op het Duitse Flugschrift. Dit Duitse
woord is een vertaling van het Franse feuille volante, letterlijk `vliegend blad.
Het Duitse Plug is dan ook afgeleid van fliegen `vliegen' (vergelijk Flugzeug
`vliegtuig') en heeft niets met `vlug' te maken. Dat hebben wij Nederlandstaligen ervan gemaakt.
Weids. Is weids een afleiding van wijd, net zoals beitel is afgeleid van bijten?

Nee, weids komt niet van wijd, maar van wei(de), een oud woord voor jacht';
dit woord vinden we nog terug in weitas jagerstas; weidelijk `in overeenstemming met de jachtregels' en wei(d)man `jager. Weids betekende oorspronkelijk `tot de jacht behorend: De betekenis hiervan kon gemakkelijk
verschuiven van `zoals een jager' naar `flink, voornaam, groots: En zo is de
combinatie een weids uitzicht voor `een groot, luisterrijk uitzicht' te verklaren. In deze uitdrukking komt de betekenis dicht te liggen bij die van wijd in
bijvoorbeeld iets wijds aanhebben. En daarom wordt vaak foutief een wijds
uitzicht geschreven.
Soms wordt een associatie gelegd tussen weids en weide `grasland': een
weids uitzicht zou dan oorspronkelijk een uitzicht over uitgestrekte weiden
zijn. Uit het bovenstaande is duidelijk dat ook deze associatie volksetymologisch is.
Overigens is de verwisseling van korte ei en lange ij in beitel – bijten niet
gebruikelijk; het wijst erop dat beitel niet is afgeleid van bijten, maar van een
oude ablautsvorm van dit werkwoord (voor ablaut zie hoofdstuk 7).
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Wildbraad. Is de naam wildbraad `vlees van wild' afgeleid van wild en braden? Tegenwoordig meent men dat inderdaad. In werkelijkheid echter gaat
braad terug op het Middelnederlandse brade, dat `spier, vezel' betekende en
meer specifiek `kuit, het vlezige, weke deel van het been' (vergelijk het Duitse Braten). De betekenis verschoof dus van `week vlees' naar `gebraden vlees,
en dat zien we nog in de moderne betekenissen van braad. Die zijn namelijk:
1 geschoten wild, bestemd om te braden;
2 gebraden vlees van geschoten wild.
De tweede betekenis is er door volksetymologie bij gekomen.
Zeperd. Is zeperd in een zeperd geven `een loer draaien' afgeleid van zeep, en
is de betekenis dus eigenlijk `iemand de oren wassen'? Integendeel: zeperd in
iemand een zeperd geven heeft niets te maken met een schoonmaakmiddel,
maar juist met iets vuils: zeperd is namelijk afkomstig van het Jiddische sewel `drek: Een zeperd geven `een loer draaien' en een zeperd krijgen `een strop
hebben' betekenen dus eigenlijk `drek, vuiligheid geven of krijgen:
Het woord zeepneus, de Leidse en Utrechtse dialectnaam voor een sul,
heeft evenmin iets met zeep te maken. Dit woord is namelijk een – mogelijk
opzettelijke – verbastering van de naam Zebedeus. Zebedeus is in de bijbel de
vader van de apostelen Jacobus en Johannes. Zebedeus werd als sul gezien,
omdat zijn zonen hem tijdens het werk verlieten om Jezus te volgen, zonder
dat hij daartegen enig bezwaar maakte.
Zielverkoper. Vanaf de zeventiende eeuw wordt een ronselaar zielverkoper
genoemd. Een zielverkoper won zieltjes voor minder geliefd werk door valse
voorstellingen van zaken te geven of door rijkelijk drank uit te delen. Hij liet
de toekomstige soldaten of matrozen een document, een ceel of cedel lijst,
akte' tekenen (een Frans leenwoord) dat ze bereid waren in dienst te treden.
Hij was dus geen zielverkoper maar een ceelverkoper. Deze volksetymologie
zegt heel wat over de praktijken die de ronselaars erop nahielden.
Zijdenhemdje. Waarom heet een bepaalde appelsoort zijdenhemdje? Het zijdenhemdje is een volksetymologische verandering van de Engelse naam sydenham, naar de gelijknamige Engelse plaats. Nog niet zo'n gekke naam, als
je bedenkt dat de appel een dun schilletje heeft!
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Zondvloed. De zondvloed was de enorme overstroming die volgens de bijbel
plaatsvond als straf voor de vele zonden die de mens had begaan. Dat verklaart dan ook de naam. Of niet? Het woord zondvloed is ontleend aan het
Middelhoogduitse sin(t)fluot, dat Luther schreef als Sindflut. Dit woord is
een samenstelling van vloed en een woord sin, dat `altijd, voortdurend, aanhoudend' betekende en dat we nog vinden in zenegroen `altijd groen'. Zondvloed was dus eigenlijk `aanhoudende vloed', maar omdat de zondvloed gezonden was wegens het zondige leven van de mensen, las men in het eerste
deel het woord zonde. Hetzelfde is in het Duits gebeurd, waar het woord nu
Sund flut luidt. De relatie met zonde is zuiver volksetymologisch.
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REGISTER
In dit register zijn in principe alleen moderne, Standaardnederlandse woorden opgenomen die een etymologische verklaring hebben gekregen in de
tekst, met daaraan toegevoegd enkele niet-gestandaardiseerde maar algemeen bekende woordvormen die volksetymologisch veranderd zijn (zoals lineaal).

(adel)borst 65
aak 66
aalmoes 73
aangezicht 6o
aanrecht 58
aanva ll ig 41
abrikoos 74, 77, 112
acanthus 85
accu 57
achtel 35
achterwaarts 41
acquisiteur 94
adder 18, 66
admiraal 77
aftrekken 88
afwezig 90
agenda 79
ageratum 85
ahob 59
aide menage 94
aids 59
akker 25
albast 28
albatros 77

alcalde 77
alcazar 77
alchimie 78
alcohol 78
alfalfa 78

antivries(middel) 35
appel 19
appelkoos 112
ar 67
arbeidsloon 32

algazel 78

arend 65

algebra 78
Algerije 77
alkali 78
alkanna 78
alkoof 78
alkoran 78
Allah 77
alligator 76
almachtig 89
almemor 78
almucium 78
alpino 96
alwetend 89
amalgaam 78
amandelpers 104
amechtig 43
amogger 59

aronskelk 112
arrenbie 59
artillerist 94
artisjok 78
aso 57
aspidistra 85
assuradeur 96
astrant 65
atv 59
aubergine 78
auto 57
autocoat 94
automatiek 95
avegaar 67
avontuur 112
azalea 85

amp ul 57

azimut 78

arro 57
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baak 73
baar 37
babbelen 55
babybox 94
bajes 49
baker 58
bakkes 35
bamamodel 6o
ban 36
band 39
baren 25
barensnood 113
barmhartig 89
bassen 54
bedrag 36
bedrijf 37
bedrog 39
beeldhouder 113
beet 38
begrijpen 89
beha 59
behelzen 43
behendig 42
bek 25
bekeren 89
beleg 37
belenden(d) 43
bel-etage 94
belijden 64
belletrie 96
beroeps 58
beschaafd 90
beschermengel 89
bessen(jenever) 35
bestek 37
bestel 37
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bestuurder 65
betoog 36
beugel 44
beuken 54
bevrijden 64,114
bewaarder 65
bewind 37
bezitten 41
bh 59
biefstuk 119
biels 74
biet 28
big 3o
bijt 4o
bijwoord 89
bikkel 44
bil 35, 58
bit 4o
blaar 62
blaas 37
blaffen 54
blamage 94
blaten 54
blauwkous 91
blij 62
blini 79
bloemkool 88
bloemlezing 89
blos 37
bod 39
boegseren 114
boel 64
boemel(trein) 35
boer(en) 55
boerderij 65
bommoeder 59

bongerd 35
boog 39
boontje: heilig – 109
boor 36
borg 39
borst 17
bosschage 102,103
botel 6o
boter 28
boutiek 95
bouwvak(vakantie) 35
bovenmenselijk 90
box 96
braak 4o
brabbelen 55
brallen 55
breedte 44
breien 63
breken 19
breuk 40, 43
briesen 54
brille 94
broer 64
brok 40, 43
brouwen 55
bruidegom 33
bruisen 54
buddyseat 94
buil 64
buitenstaander 65
bulderen 54
bungalette 95
burcht 65
camping 59, 95
cayennepeper 114

cd 59

cello 96
champignon 96
chaperonne 94
chemie 78
chrysant 85
city-bag
y g 94
cokes 74
colbert 98
collectant 94
complimenteus 94
conculega 6o
conducteur 97
confectionair 94
coulance 94
cv 59
cyclaam 74

daadwerkelijk 96
daalder 65
daar ga je 114
dancing 96, 97
dar 53
daveren 54
deflatoir 94
dekken 43
deksel 42
denken 43
deppen 55
depri 57
detaillist 94
detective 58, 95
deur 17
diender 65
digitalis 85
dinsdag 88

dis 12
disco 57
discussiëren 94
dobli-spiegel 6o
doelmatig 91
doerak 82
doka 59
dommekracht 115
donder 65
donder(en) 55
donderdag 88
doodgemoedereerd 115
dooier 63
doping 97
dorp 19
dorpel 27
dorper 90
draad 20
draaibank 91
draf 37
drank 4o
dreef 39
dreinzen 55
drempel 27
drenzen 55
driehoek 88
drievoet 25
driezits 58
drilboor 34
droes 73
dromen 37
dronk 4o
drop 39
druisen 54
druk 36
dubbelloops 58

dumpshop 94
dwang 39
eenhoorn 90
eenzaam 91
eerstejaars 58
eiland 3o
einde 26
eldorado 76
elleboog 32
ellende 115
elpee 59
els 72
emir 77
engageren 97
enter 35
eten 19
expo 57

ezelsbrug 90
fabricage 94
faillissement 94

familiesaus 116
fazant 65
Fehlinvestiering
fielt 65
fluisteren 55
foto 57
franchising 97
fretboor 34
frites/friet 96
fröbelen 98
fundament 28
funshoppen 94

96

gakken 54
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gallisch 116
galmen 37
garen 62
gave 39
gazel(le) 78
gebeente 41
gebrek 37
geeuwhonger 116
gekrakeel 117
gelaat 37
gelag 39
gemak 37
gemeenplaats 89
gemenebest 90
genot 39
geschieden 64
geval 36

graf 4o
graftombe 34
greep 39
grienen 55
grijnzen 55
grijsaard 117
grimeur 94
grinniken 55
groef 39
grommen 54
grootmoeder 91
grootvader 91
grossier 94
grutto 53
gulden 43

gevogelte 41

haag 44
haan 45
hak 36
handschoen 71
hangmat 117
hanteren 118
happen 54
happy end 96
hardnekkig 91
hart 18
haver: van – tot gort

gezel 45
gezelli 57
gezichtspunt 89
giebelen 55
giechelen 55
gierst 65
gieten 26
gillen 55
gin-tonic 95
gips 28
gladakker 102
gladiool 85
godsdienst 32
goot 39
goud 43
gouden liesje 102,117
gouwe 63
graan 28
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gym 57

118

heg 45
hei 62
hekel 44
helft 43
hen 45
hengel 44
hengsel 43

henna 78
hersenpan 89
hervormd 89
hijgen 54
hikken 54
hinniken 54
hoender 65
hoezee 118
hok 27
hometrainer 94
hommel 53
homo 57
hond 19
honderd 17
hondsdagen 90
hondsdraf 34, 119
honk 27
hoofs 90
hoog 26
hoop 36
hoorder 65
hoorn 18
horeca 59
houtgreep 122
huilen 55
hulst 65
hum 57
humeur 57
hummen 55
huurder 65
iemand 65
ijl 64

ijsbeen 119
ijselijk 119
ijzen 119

ik 19
inberekenen 6o
individu 90
indolentie 90
info 57
inkt 65
intro 57
introducé 95
Iraki 8o
Israëli 8o
jack 96
jacket 96
jaeger 98
janken 55
japon 57
joelen 55
jongenskaas 104
jonker 35
joost mag het weten
120

journaille 94
juffrouw 35
juichen 55
jurk 73
kaan 73
kaapstander 130
kaas 28
kade 64,114
kadi 78
kakelen 54
kalium 78
kalk 28
kalmte 44
kamer 28

kandidaats 58
kappertjeskool 120
kar 25
karekiet 53
kastijden 64,114
kastrol 65
kat 17, 120
kater 120
kattebelletje 121
kauw 53
keet 48
keffen 54
kegelsnede 90
kelder 65
kelk 14, 19
kerf 37
kermen 55
kers 28
ketel 19
keurslijf 34
kieviet 53
kikken 55
kilo 57
kit 48

kitchenette 95
klank 4o
klankwet 92
klap(pen) 55
klapper(boom)
klateren 54
kleindochter 91
kleinzoon 91
klepel 44
kletsen 55
kleven 27
klieven 27

klikken 55
klimmen 27
klink 4o
klinken 54
klip 27
kloek 53
kloof 39
kloppen 54
kluif 37
kluut 53
knaap 27
knarsen 54
kneep 39
kneu 53
knobbel 27
knoflook 34
knop 27
knorren 54
koekoek 53, 55
koet 53
Koeweiti 8o
koken 19, 28
kokkerellen 121
kont 27
kool 28
koran 78
kou 62
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kraai 53
krab 37
krakeling 47
kraken 54
kreet 39
krekel 53
kreunen 55
krijsen 55
krijt 28
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krijten 55
krommunicatie 6o
kruidje-roer-me-niet
90

kruien 63
kuchen 55
kuieren 63
kut 27
kwaken 54
kwast 105
kwebbelen 55
kwekken 55
kwelen 62
kwestieus 94
la 62
laag 39
laars 35
lachen 55
ladder 3o
lade 37
ladyshave 94
lager 58
lallen 55
lampet 94

laser 59
latrelatie 59
lauw loede 122
leedvermaak 91
leeg 62
leemte 44
leenvertaling 87
leenwoord 87
leer 62
leguaan 76
leidsel 35
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lende 73
lengen 43
lengte 44
lepel 44
lesbo 57
leukerd 48
levensloop 87, 89
levensverzekeringsmaatschappij 91
lichtzinnig 123
likdoorn 34
lineaal 122
lintworm 122
litteken 33
living 58
loeien 54
loge 95

lommer 76
long 73
loods 58
lorum 68
lover 72
l p 59

luchthartig 123
lui 62
luier 63
luik 37
luipaard 105,123
maandag 88
maat 39
machinist 97
maillot 96
ma i nport 94
maintenee 95
maisonnette 95

maken 19
manchester 98
marmer 28
marsepein 11
mast: voor de – zitten
109
mat 58
matroos 74

mayo 57
medeklinker 89
medelijden 89
mee 62
meerdere 65
melkweg 90
memo 57
menie 28
mens 43
mep(pen) 55
mergel 25
metselen 28
miauwen 54
middernacht 32
mimbar 78
mimosa 85
minco 59

minder 65
minimum 57

mispel 28
mist 26
mixdrink 96
modieus 94
modinette 96
moe 62
moeder 26
moedertaal 89
moer 64

mokken 55
molen 28
molière 98
mondig 102
monkelen 55
mopperen 55
morgenland 91
morren 55
mortel 28
motel 6o
mug 26, 53
muis 26
muisjes 58
mulder 65
mum 57
mummelen 55
muts 78
muur 28
naamval 89
naarstig 69
nachecken 6o
nacht 26
nachtegaal 33
neer 62
neuriën 55
neushoorn 90
niemandalletje
niese 69
niezen 54
nijpnaars 69
nijver 69
noest 69
nonkel 69
noom 69
ochtend 65

okkernoot 67
oksaal 68
oldtimer 96
omhelzen 43
omstandigheid 88
omtrek 88
omzichtig 90
ondergrondse 91
ondernemingsgeest 90
onderwerp 89
ontbijten 41
ontgoocheling 90
ontwerpen 90
ooievaar 63
oorlam 124
opgemaakt 91
ophemelen 102
opper 58
optelefoneren 6o
orchidee 85
ordi 57
ouwel 67

122

paal 28
paar 11,19
paardekracht 91
paddo 57
padvinder 91
Pakistaan 8o
pakkerd 48
pan 19
panty 95
papagaai 124
papiergeld 91
parelmoer 90
parking 59, 95, 97
pas 58

passagieren 124
pastinaak 28
patat(es) 96
pc 59

peen 71
peer 28
pek 28
peper 17, 19
perron 97
perzik 28
pets(en) 55
pick-up 96
piepen 54, 55
pierewaaien 83,124
pijl 103
pijn 19
pik: de – hebben op
125
pil 125

piloot 125
pinnen 59
plafonnière 94
plant 19
plas(sen) 55
pleister 28
pleisteren 126
plotsklaps 6o
pocket 59, 95
podagreus 94
polder 65
pollen 74
polshoogte 103
pompelmoes 126

pon 57
pond 19
pook 37
popi 57
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pot 58
47
pram(men) 37
praten 55
predikheer 127
prevelen 55
priester 19
primula 85
proesten 55
prol 57
prop 37
prosument 6o
pruilen 55
prut(telen) 55
pubertijd 103
puffen 54
pul 57
put 19
poteling

raad 37
raadsel 42
raaf 53, 72
raap 28
raarder 65
radar 59
rammelen 54
ratelen 54
ratjetoe 57
rats 57
rechtschapen 91
redden 43
rede 39
rederijker 127
reet 39
reiziger 102, 127
ren 37
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rendier 128
scharrebijter 129
repro 57
schede 37
restaurette 95
scheet 39
reuk 43
scheids 58
reutelen 54
schenden 43
ribcord 94
schepel 44
richelieu(werk) 98
scheppen 43
richtsnoer 91
scheurbuik 102, 129
riedel(en) 55
schik 36
rijst 65
schoen 71
rijzig 127
school io
ritselen 54
schoondochter 91
rochelen 54
schoonzoon 91
roek 53
schoot 58
roer 62
schop 37
rollade 119
schor 39, 55
ronddeel 103, 122schot 39
rontonde 103
schotel 19
roodachtig 41
schout 35
roof 37
schreeuwen 55
rooien 63
schrijfsel 42
rooilijn 34
schril 55
rook 43
schuilevinkje spelen
rosbief 119
109
roulatie 94
secondant 96
rozemarijn 128
sedert 65
ruien 63
showcaravan 94
ruisen 54
showmaster 94
sier: goede —129
sassen 55
sissen 54
Saudi 8o
sjilpen 54
scha 62
sla 62
schaaf 37
slab 37
schaduwkabinet 91
slapen 19
schandaal 128
slee 62
scharlaken 128
sleur 36

sleutel 44
slip(je) 96
slissen 55
sloof 37
sloop 39
slot 39
smakkerd 48
smiespelen 55
smoking 59, 97
snateren 54
snauwen 55
snede 39
snee 62
snerpen 54
snijtanden 89
snikken 55
snoep 36
snol 37
snot 39
snufferd 48
snuiven 55
snurken 55
soos 57
spaander 72
spaarder 65
spar 58
speakerbox 94
specie 28
speld 65
spieden 64
spijs 58
spijt 13, 67
spin 36
spleet 39
spouwen 63
sprei 37

spreken 26
sprenkel 44
spreuk 43
sprinkhaan 34
sprokkelmaand 130
sprong 39
sprook(je) 43
sputteren S5
spuwen S5
staander 130
stadhouder 91
stagflatie 6o
standaard 130
stationcar 96
stedeling 47
steeg 39
stek 37
stekel 44
stempel 44
stemvee 91
steunen 55
stippel 44
stof 39
stok 39
stolp 39
stommerd 48
stommerik 46
streek 39
strekken 43
strip 96
stronk 27
strook 37
stroop 65
strootje 130
struik 27
stuwadoor 131

suikerij 131
taalgevoel 92
taalwetenschap 92
tapkraan 34
tateren 55
teen 71
teer 64
tegel 28
tegengif 89
teken 19
teleur(stelling) 44
teloor(gaan) 44
temmen 43
tengel 44
tetteren 55
teugel 44
tien 19

tijd 19
tijdverdrijf 90
tjiftjaf 53
tl 59
toerbeurt 34
toeval 89
toffel 57
tompouce 97
ton 25
toneel 105,131
tor 53
touringcar 96
tra 39
tred 37
trien 57
triplex 58
trusten 57
turbo S7
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tussenwerpsel 89
tuurlijk 57

vlakte 44

tv 59

vlieden 64
vlier 62
vlizotrap 6o

ui 28, 73

vleugel 44

uier 63

vloot 39

uil 53, 55

verrel 35
verstandskies 89
vertegenwoordigen 90
veulen 25
viezerik 46
vijf 3o

vlugschrift 132
voedsel 42
voeg 37
voegwoord 89
voeren 62
voet 17
vol 43
volbloed 91
volkslied 91
voorbeschikking 89
voordeurkorting 58
voorhuid 90
voorman 91
voornaamwoord 89
voorwerp 89
voorzetsel 89
voorzienigheid 89
voorzitter 90
vouw 26
vouwen 63
vrijdag 89
vrijdenker 91
vrijhandel 91
vrijmetselaar 91
vroedvrouw 90
vrucht 28
vruchtgebruik 89
vullen 43

vink 53

vutter 59

vis 18

vuurproef 91

uitdrukkelijk 89
uiteenzetten 89
uitwijden 103
vaam 62
vaar 62
vader 18
vagevuur 33
vat 37
veelvraat 132
veer 39, 62
vel 18
vent 35
veramuseren 6o
verassureren 6o
verder 65
verexcuseren 6o
vergaren 64
vergiet 58
vermaledijen 6o
vermits 57

148

waag 39
waarschijnlijk 90
wand 28, 39
warmte 44
wauwelen S5
wc 59

week 39
weer 62
wegvagen 33

62
weids 132
wereldberoemd 91
wereldwijd 91
werf 37
wei

wet 38
weten 23, 25

wetering 42
wiel 21
wierook 33
wijden 64
wijer 103
wijn 28
wijnwater 104
wijsbegeerte 90
wijsgeer 90
wildbraad 133
wimper 35
wingerd 35
wissel 42
woensdag 88
wolk 39

wolkenkrabber 91
worp 39
wortel 35
wraak 4o

wrok 4o

zaak 4o
zaal 45
zacht 3o
zalm 28
zang 39
zaterdag 89
zeepaard 90
zeggen 43
zeis 72
zelfmoord 91

zenit 78
zeperd 133
ziekte 44
zielverkoper 133
zij 62
zijdenhemdje 133
zindelijk 65
zoemen 54
zoeven 54

zog 39
zolder 65
zondag 88

zondvloed 104,134
zooi 39

zoopje 39
zorgeloos 41
zotel 6o
zout 19

zuchten 55
zwaarder 65
zwakte 44
zwoegen 56
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Waar komen onze woorden vandaan?

at w o r d t er getoond bij toneel} Is hanteren afgeleid van
hand} Waar k o m t het w o o r d vent vandaan? Wat is de overeenkomst tussen nar en arrenslee}
In Hondsdraf

w o r d t beschreven waar Nederlandse w o o r d e n

vandaan k o m e n , met welke w o o r d e n ze verwant zijn of uit welke taal ze zijn geleend. O o k de vermeende herkomst van woorden w o r d t beschreven: het feit dat onbekende w o o r d e n ten
onrechte i n verband zijn gebracht met bekendere en daardoor
van v o r m of betekenis zijn veranderd. Voorbeelden zijn hangmat, dat niets met hangen of mat te maken heeft maar ontleend
is aan Spaans hamaca,

en hondsdraf, dat een vervorming van

gonderave is.

N i c o l i n e van der Sijs is etymoloog en lexicograaf. Z i j publiceerde diverse boeken over de herkomst en geschiedenis van woorden,

waaronder

woordenboek

het Leenwoordenboek,

het

Chronologisch

en Geleend en uitgeleend. Voorts is zij hoofdre-

dacteur van het Etymologisch

woordenboek

van Van Dale en

vaste medewerker van het maandblad Onze Taal.
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