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Voorwoord

In zijn studie Growth and structure of the English language (1952) schreef de Deense
taalkundige Otto Jespersen:
Men heeft leenwoorden wel de mijlpalen van de filologie genoemd, omdat ze het
ons dikwijls mogelijk maken de datum van een taalkundige verandering bij
benadering vast te stellen. Maar ze kunnen even goed de mijlpalen van de
geschiedenis genoemd worden, omdat ze ons de loop van de beschaving tonen
en de zwerftochten van uitvindingen en instellingen, en omdat ze ons velerlei
waardevolle informatie geven over het innerlijke leven van staten, wanneer droge
kronieken ons slechts de sterfdata van koningen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders vertellen. I
Met een variant op de uitspraak 'taal is de spiegel van de cultuur' kunnen we dus zeggen:
leenwoorden zijn de spiegel van de cultuur.
De geschiedenis van de Nederlandse taal kan op vele manieren bekeken worden.
In dit boek wordt de relatie van het Nederlands met andere talen beschreven en de
blijvende invloed die deze talen op het Nederlands hebben uitgeoefend of nog uitoefenen. Het omgekeerde - de invloed van het Nederlands op andere talen - houd ik voor
u in petto.
Alle talen die wij kennen hebben woorden geleend uit andere talen, omdat geen
taal volkomen geïsoleerd is. Contact tussen mensen die verschillende talen spreken,
leidt onvermijdelijk tot de overname van woorden. Sommigen betreuren dit, anderen
zijn er juist blij om, of zoals een leenwoordenonderzoeker het eens formuleerde: 'Voor
de optimist is een leenwoord een verrijking van de taal; voor de pessimist is het een
betreurenswaardige verslechtering.'2 Dit boek geeft een objectieve beschrijving van de
invloed van andere talen, en doet geen uitspraken over de wenselijkheid van die invloed.
Sommige talen stonden en staan meer open voor het overnemen van leenwoorden dan andere talen. Uit dit boek zal blijken dat het Nederlands leenwoorden over
het algemeen warm en gastvrij ontvangen heeft en dat nog steeds doet.
Dit Leenwoordenboek geeft eerst een cultuur-historisch overzicht van de contacten die het Nederlands met andere talen heeft gehad, en toont vervolgens tot welke
leenwoorden deze contacten hebben geleid. Behalve dit praktische overzicht van
geleende woorden wordt ook meer theoretische informatie gegeven over vragen als:
Hoe komen ontleningen tot stand? Wat zijn de redenen voor ontlening? Welke
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veranderingen ondergaan leenwoorden? Speciale hoofdstukken zijn gewijd aan geleende betekenissen, leenvertalingen en woorden die meerdere malen ontleend zijn, zoals
beschuit en biscuit.
Er is al veel over ontleningen in het Nederlands geschreven, maar de werken
beperkten zich tot nu toe altijd tot leenwoorden uit één bepaalde taal. Dit boek wil een
overzicht geven van de ontleningen uit alle talen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt
van de literatuur over leenwoorden die tot op heden is verschenen. Doordat in één
boek de ontleningen uit alle talen bij elkaar gebracht zijn, wordt het mogelijk te
beoordelen hoe groot de invloed van een bepaalde taal was of is ten opzichte van de
invloed van een andere. Ook blijkt dat er verschil bestaat tussen het lenen uit een niet
direct verwante taal, zoals het Frans, en uit een direct verwante taal, zoals het Duits.
Overigens zijn in dit boek uiteraard niet alle ontleningen genoemd - daarvoor is hun
aantal veel te groot. Bij talen waaruit we maar weinig woorden geleend hebben, zoals
het Keltisch, Russisch of Perzisch, heb ik wel gestreefd naar volledigheid.
Dit boek is bedoeld voor 'de geïnteresseerde leek', maar ook voor taalkundigen
en studenten taalkunde. De laatste twee groepen zullen misschien over de taal waarin
zij gespecialiseerd zijn, niet veel nieuws vinden, maar de vergelijking met andere talen
kan voor hen de ontleningen in een nieuw perspectief plaatsen. Het w~rk is niet alleen
bedoeld als leesboek, maar ook als naslagwerk; vandaar de uitgebreide registers achterin. De tekst van het boek was gereed op 1 juli 1995; in het boek is dus uitgegaan van
de oude spelling.
Ik hoop dat dit boek bewijst dat leenwoorden een belangrijk en integraal onderdeel van een taal zijn, maar vooral een fascinerend onderwerp dat de Nederlandse taal
en cultuur in een nieuw daglicht plaatst.
Vele personen hebben een grotere ofkleinere bijdrage aan dit boek geleverd. Ten eerste
natuurlijk de mensen die een inhoudelijke bijdrage geleverd hebben in de vorm van
een 'kader', zie pag. xxv. Joep Kruijsen en Rob Tempelaars, die het hele manuscript
doorgeploegd hebben en van zeer waardevolle opmerkingen hebben voorzien, verdienen speciale vermelding. Voorts heeft een aantal specialisten delen van het boek kritisch
bekeken. Lianne Baaij heeft het Chinees bekeken, Hans den Besten heeft naar het
Jiddisch, Semitisch, Westindisch en Afrikaans gekeken, Rolf Bremmer jr. en Anne
Dykstra hebben het Fries gecontroleerd, Yan Christoffel-He heeft naar het Japans
gekeken, Jan van Donselaar naar de talen van Suriname, Albert Hoffstädt naar het
Latijn, Zoltan Huszti naar het Hongaars, Marijke Mooijaart naar het Frans, Roel Otten
(die vele suggesties, ook voor andere talen heeft gedaan) en Marlies Philip
Philippa
pa hebben
zich gebogen over het Arabisch, Margriet Ploeger heeft naar de Turkse talen gekeken,
Jan Posthumus naar het Engels en naar de algemene stukken, Arend Quak naar het
Duits, Kees Samplonius naar de Scandinavische talen, Leni van Strien naar het Keltisch,
C. M. L.
1. Verdegaal naar de transcriptie van het Hebreeuws, en Leen V
Verhoeff
erhoeff ten slotte
naar het Indonesisch. De veel te vroeg overleden Leendert A. van Daalen heeft de
uitspraken over de leenwoorden uit de Indische talen in een vorige versie gecontroleerd.
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Bij het woordregister heb ik, behalve van de bovengenoemden, hulp gehad van Jan van
den Berg (die het boek helemaal doorgenomen heeft), van Jaap Engelsman (voor het
Italiaans en Spaans), van Piet Verhoeff (voor het Engels) en van Elska Vos (voor het
Frans). Arie Vogel en Pyter Wagenaar hebben de ondankbare taak van het toevoegen
van de paginaverwijzingen op zich genomen. Theo Veenhof heeft de transcriptie van
het Sanskriet gecontroleerd, het hele boek nauwgezet gecorrigeerd en diverse suggesties
voor aanvullingen gedaan. Tot besluit dank ik Ewoud Sanders voor zijn inhoudelijke
en morele steun. Rest mij twee uitgeverijen te bedanken: ten eerste de SDU, die alle
mogelijke steun gegeven heeft, en ten tweede Van Dale Lexicografie, die welwillend
materiaal ter beschikking heeft gesteld.
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Inleiding1

De opbouw van de Nederlandse woordenschat
De moderne Nederlandse woordenschat bestaat uit erfwoorden, nieuwvormingen en
ontleningen. De oudste woorden in het Nederlands zijn erfwoorden. Dit zijn woorden
die al bestonden in de tijd waarin de Germaanse talen een eenheid vormden of nog
ouder: uit de tijd dat de Indo-europese talen een eenheid vormden. Voorbeelden van
erfwoorden zijn berk, beuk, den, eend, hond, geit, lang, koe, man, melk, oog, otter, rad,
sneeuw, varken, vee, wilg, wolf.
wolf Over het algemeen worden erfwoorden gebruikt voor
de zogenaamde centrale woordenschat, de woorden voor de alledaagse, onmiddellijke,
voor alle tijden en plaatsen geldende belevingswereld van de mens, zoals woorden voor
lichaamsdelen (arm, neus, oog, oor) en woorden als dag, maan, nacht, zon en horen,
voelen, zien. 2
Naarmate de maatschappij veranderde, had men niet meer genoeg aan de erfwoorden - er waren nieuwe woorden nodig voor nieuwe begrippen. Hieraan werd op
twee manieren voldaan: door nieuwvormingen en door ontleningen aan andere talen.
Maar alvorens in te gaan op de nieuwvormingen en ontleningen, eerst iets over de
geschiedenis van de erfwoorden.

Erfwoorden
Er bestaan verschillende taalfamilies. Ik noem hieronder alleen die taalfamilies en talen
die in het vervolg van dit boek nog ter sprake komen. De voor ons belangrijkste
taalfamilies zijn:
het Altaïsch, waartoe de Turkse talen (Turks, Tataars) en het Mongools behoren;
het Hamito-semitisch of Afro-aziatisch, dat onder andere bestaat uit het Egyptisch; de Berbertalen; en het Semitisch, verdeeld in het Oostsemitisch met het
Akkadisch, en het Westsemitisch, dat op zijn beurt weer onderverdeeld is in het
Noordwestsemitisch (Aramees, Fenicisch, Hebreeuws) en het Zuidwestsemitisch
(Arabisch);
het Austronesisch, waartoe de Indonesische en Polynesische talen behoren;
het Oeralisch, waartoe het Fins, Hongaars, Ests en Laps behoren;
het Dravidisch in Zuid-India, met als belangrijkste vertegenwoordigers het Malayalam, het Tamil en het Teloegoe;
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het Sino-tibetaans, met het Tibetaans en het Chinees met al zijn dialecten; en
het Indo-europees (zie hieronder).
Verder zijn er een aantal geïsoleerde talen, dat wil zeggen talen die voor zover bekend
niet verwant zijn aan een andere taal en dus niet tot een taalfamilie behoren. Het
Baskisch is zo'n geïsoleerde taal.
In situaties waar volkeren met verschillende talen werken, kunnen eenvoudige
omgangstalen ontstaan op basis van het Engels of een andere Westeuropese taal.
Dergelijke omgangstalen noemen we pidgins. Pidgin is een Chinese verbastering van
het Engelse woord business (in de Chinese havens werd vroeger gebruik gemaakt van
een pidgin) of van pigeon 'duif, omdat een pidgin net als een duif dient om simpele
boodschappen over te brengen. Een pidgin kan moedertaalsprekers krijgen, dat wil
zeggen dat de taal in huiselijk verkeer gebruikt wordt. De taal ontwikkelt zich dan tot
een volledige taal, en we noemen haar nu een creooltaal. Op basis van het Nederlands
is in Indonesië de creooltaal Petjoh of Petjok ontstaan als voertaal in de kazernes en op
straat. Het Papiaments, de omgangstaal op de Benedenwindse Eilanden, is een Portugees-Spaanse creooltaal, en het Sranan(tongo) in Suriname is een Engelse creooltaal.
Uit deze creooltalen hebben we een aantal woorden geleend.
Maar terug naar de Indo-europese taalfamilie. Deze familie is voor ons het
belangrijkst, omdat ze de voorloper van de Germaanse talen en dus ook van het
Nederlands is, maar dat niet alleen: ze is de voorloper van vrijwel alle talen in Europa
en verder van een aantal talen in India. In Europa zijn alleen het Baskisch, Turks, de
aan elkaar verwante talen Fins, Ests, Laps en Hongaars en een groot aantal kleine
Turkse, Oeralische en Kaukasische talen in de voormalige Sovjet-Unie geen Indo-europese talen. Zie Illustratie 1 voor de talen binnen Europa. Het Indo-europees is nooit
geschreven. Vanaf ongeveer 2500 voor Chr. viel het Indo-europees langzaam uiteen in
verschillende takken. Dat kwam, doordat het Indo-europees zich over een groot gebied
verspreidde waardoor het het onderling contact verloor, en doordat het in de verschillende gebieden in aanraking kwam met andere talen, die invloed op delen van het
Indo-europees uitoefenden. De verschillende takken vielen na enige tijd ook weer
uiteen in verschillende talen. Sommige daarvan zijn inmiddels alweer verdwenen (bij
voorbeeld het Thracisch), die laat ik hier buiten beschouwing. Andere bestaan nog
steeds. De verschillende talen bezitten gemeenschappelijke woorden die teruggaan op
het Indo-europees. Doordat de talen steeds meer uit elkaar groeiden, veranderde de
vorm van de woorden. In die verandering zit een zekere regelmaat, waardoor het
mogelijk is de oorspronkelijke vorm via klankwetten te reconstrueren. Zo weten we
dat het Nederlandse woord gast, het Latijnse hostis en het Russische gost' alledrie
teruggaan op een gemeenschappelijk Indo-europees woord, net als Nederlands hart,
Latijn cor, Grieks kardia en Russisch serdce. Doordat de talen een eigen ontwikkeling
doormaakten, werd het echter ook mogelijk dat talen woorden leenden van andere
talen, zelfs oorspronkelijke erfwoorden, omdat deze in de loop der tijd een verschillende vorm hadden gekregen. Zo hebben we naast het erfwoord vader het hieraan
verwante Latijnse woord pater geleend.
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Indo~uropese talen:
Germaans (Ijslands, Noors,
Zweeds, Deens, Engels, Nederlands, Fries, Duits)
Romaans (Portugees, Spaans,
Frans, Italiaans, Roemeens)
Slavisch (Russisch, Pools,
Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens,
Servisch, Kroatisch, Bulgaars,
Oekraïens, Witrussisch)
Keltisch (Iers, Gaelisch,
Welsh, Bretons)
Grieks
Baltisch (Lets, Litouws)
Albanees
Baskisch
Semitische talen (Arabisch)
Finoegrische talen (Fi ns, Ests,
Karelisch, Hongaars)
Altaïsche talen (Turks)
Berbertalen

Illustratie 1. Talen binnen Europa
(Bron: Van der Wal 1992: 46)

Met de meeste talen die - net als het Nederlands - teruggaan op het Indo-europees, hebben wij contact gehouden. Uit de meeste talen hebben we ook, direct of
indirect, woorden geleend. Daarom is het de moeite waard hier een overzicht van de
verschillende takken te geven. Zie ook Illustratie 2. Met het Albanees, het Armeens en
de Baltische talen (Lets, Litouws) hebben we nooit rechtstreeks contact gehad. Met de
Aziatische tak, het Indo-iraans, hebben we wel wat contact gehouden. Het Indo-iraans
bestaat uit een Iraanse tak (met als belangrijkste vertegenwoordiger het Perzisch; ook
het Koerdisch en het uitgestorven Scytisch zijn Iraanse talen), en een Indische tak met
als oudste taal het Sanskriet ofhet Oudindisch en als moderne talen onder andere het
Bengali, Hindi, Punjabi, Singalees, Urdu en tevens de Zigeunertalen.
Verder hebben we contact gehad met de Europese takken Grieks, Keltisch (met
de moderne talen Welsh, Iers en Gaelisch in Engeland en Bretons in Frankrijk), en het
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Slavisch, dat verdeeld wordt in het Oostslavisch (Oekraïens, Russisch, Witrussisch),
het Westslavisch (Pools, Slowaaks, Tsjechisch) en het Zuidslavisch (Bulgaars, Kroatisch, Macedoons, Servisch, Sloveens). Overigens is het verschil tussen het Kroatisch
en het Servisch heel gering, en werd de taal van de Serven en Kroaten in het zeer nabije
verleden Servokroatisch genoemd. Sinds de oorlog in voormalig Joegoslavië proberen
de Kroaten kunstmatig het verschil tussen het Servisch en het Kroatisch te vergroten.
De twee belangrijkste Indo-europese takken zijn voor ons het Italisch en het
Germaans. Het Italisch is het voorstadium van het Latijn. Het vulgair Latijn dat van
400 tot de negende eeuw gesproken werd, noemen we Romaans. Uit dit Romaans zijn
de moderne Romaanse talen voortgekomen, zoals het Catalaans, Frans, Italiaans,
Portugees, Provençaals, Retoromaans, Roemeens, Spaans. Met de Romaanse talen
hebben we gedurende lange tijd contact gehad, en uit deze talen hebben we verreweg
de meeste woorden geleend.
Tot slot dan het Germaans, onze voorvader. Vroeger ging men ervan uit dat de
Germaanse tak zich in drie groepen splitste: Oostgermaans, Noordgermaans en Westgermaans (zie Illustratie 3). Tegenwoordig gaat men ook wel uit van een vijfdeling
(genoemd naar de plaats van herkomst): Noordgermanen, Oostgermanen (of OderWeichselgermanen), Elbegermanen (waartoe onder anderen de Langobarden, Beieren
en Alamannen behoorden), Wezer-Rijngermanen (onder anderen de Franken) en de
Noordzeegermanen (Friezen, Angelen en Saksen; zie kader 3).3 Bij deze vijfdeling
komen Nederlands en Duits niet voort uit één tak, maar hebben stammen uit verschillende takken aan de talen bijgedragen.
De splitsing in takken ging uiteraard zeer geleidelijk, maar was waarschijnlijk vóór
het begin van de jaartelling een feit. Uit de periode dat het Germaans nog een eenheid
vormde, stammen de Germaanse erfwoorden baas, ooievaar, zeuren, die niet in andere
Indo-europese talen voorkomen. Na de periode van eenheid splitste het Germaans zich
volgens de traditionele opvatting in het Oostgermaans, bestaande uit het uitgestorven
Gotisch (dat enige tijd gesproken is van de Zwarte Zee tot Spanje en Noord-Afrika);
het Noordgermaans, waaruit het moderne Deens, Faeröers, IJslands, Noors en Zweeds
zijn ontstaan; en het Westgermaans, waaruit het moderne Engels, Duits, Fries, Platduits
(of Nederduits) en Nederlands zijn ontstaan. Het spreekt vanzelf dat de ontwikkeling
van het Westgermaans naar het moderne Nederlands geleidelijk was. In de periode 900
tot 1200 spreken we van Oudnederlands of Oudnederfrankisch; uit deze periode zijn
nauwelijks geschreven bronnen overgeleverd. Van 1200 tot 1500 spreken we van
Middelnederlands (waarbij de 13de-eeuwse taal wel Vroegmiddelnederlands wordt
genoemd), en in de periode daarna van Nieuwnederlands (waarbij het Nederlands van
de 16de eeuw wel Vroegnieuwnederlands wordt genoemd). Ook de andere talen
kennen vergelijkbare (niet identieke!) periodiseringen. Het Oudengels bij voorbeeld
loopt van 700 tot 1100, van 1100 tot 1500 spreken we van Middelengels, de periode
daarna heet (Nieuw)engels. 4
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Illustratie 3.
3- Een overzicht van de Germaanse talen

Het Nederlands kent zoals bekend verschillende dialecten. Voor een overzicht van de
hoofdgroepen zie Illustratie 4. Dit boek behandelt echter ontleningen in het standaardNederlands, en ik ga niet in op leenwoorden in de verschillende (Noord- en Zuidnederlandse
derlandse)) dialecten. Wel behandel ik de ontleningen en de cultuurgeschiedenis van
het gehele Nederlandse taalgebied, dus zowel van Nederland als van België. Soms is het
Noorddaarbij van belang om onderscheid te maken tussen N
oord- en Zuidnederlands. Onder
Zuidnederlands versta ik het Nederlands dat in België gesproken wordt en dat vaak
overeenkomt met het Nederlands van de zuidelijke provincies van Nederland. Onder
Noordnederlands versta ik alles wat daarboven gesproken wordt. Er is geen scherpe
lijn te trekken tussen waar Noordnederlands begint en Zuidnederlands eindigt, en dat
is voor dit boek ook niet nodig.
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Illustratie 4. De hoofdgroepen van de Nederlandse dialecten
(Bron: Vandeputte 1983: 48)

Er bestaan een aantal verschillen tussen het Noorden en het Zuiden. In Zuid- Nederland
zijn in de standaardtaal een aantal Vlaamse elementen doorgedrongen, die het Noordnederlands niet kent. Ook op het gebied van leenwoorden bestaan er enige verschillen
tussen het Noord-en het Zuidnederlands, bij voorbeeld in de uitspraak, maar soms ook
in soort en aard van de ontleningen. De standaardtaal in het zuiden wordt ook wel
'Belgisch beschaafd Nederlands' genoemd. 5 Overigens worden de verschillen tussen
het Noord- en Zuidnederlands steeds kleiner.

Nieuwvormingen
In 1965 zei Meijers: 'Nieuwe, werkelijk nieuwe woorden, woorden die nog nooit
gebruikt zijn, nergens aan herinneren, maakt men niet. In theorie zou dit best mogelijk
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zijn: we kunnen van de nederlandse klanken nog tal van combinaties maken: "lam" is
een nederlands woord, maar "lem", "lim", "laam", "liem", "Iurn", "luurn", "loem"
zouden nog beschikbaar zijn. Waarom het in de practijk niet mogelijk blijkt, weet ik
niet; het is echter nog nooit gebeurd, zo'n nieuwe klankenreeks als een nieuw woord
ingang te doen vinden.'6 'Nooit' is wel erg categorisch: wat te denken van kodak, de
wiskundige term googol '10 tot de 100ste macht', kukel (waarvan de samenstelling
minkukel gemaakt is) en misschien fiets? Maar zeldzaam zijn dergelijke vormingen
zeker, en opvallend is dat we meestal weten wie de bedenkers zijn: kodak is verzonnen
door de fabrikant George Eastman, googol door de wiskundige E. Kasner (eigenlijk door
zijn negenjarige neef, die op verzoek dit woord verzon) en kukel door Marten Toonder.
Alleen de herkomst van fiets ligt nog steeds in het duister. Misschien hoort ook gas,
verzonnen door de Brusselaar Jan Baptist van Helmont (1579-1644), bij dit rijtje
woorden thuis. Het is echter niet helemaal uit de lucht gegrepen, het is namelijk
geïnspireerd door Grieks chaos.
Tegenwoordig worden veel nieuwe woorden gevormd van de beginletters of
lettergrepen van andere woorden. Een letterwoord, dus een woord dat gemaakt is van
de beginletters van de woorden die het begrip uitdrukken, is vut voor vervroegde
uittreding, met de afleiding vutten; van het letterwoord pin, ontleend aan Engels PIN =
personal identification number, hebben we pinnen afgeleid en de samenstelling pincode
gemaakt. Lettergreepwoorden zijn agitprop van agitatie en propaganda, en de naam
Benelux van België, Nederland en Luxemburg.
Het grootste aantal nieuwvormingen wordt gemaakt door samenstelling of
afleiding. Samenstelling is de samenkoppeling van twee woorden tot een nieuw woord,
zoals tafelpoot, schoenveter. Afleiding vindt plaats door middel van voorvoegsels of
achtervoegsels, dat wil zeggen woorddelen die niet apart voorkomen maar alleen in
combinatie met een grondwoord of stam. Met achtervoegsels zijn gevormd maatschappij van maatschap en machtig van macht, met voorvoegsels bedenken van denken,
onmacht van macht, en met zowel een voor- als een achtervoegsel gebergte van berg.
Onder woorddelen versta ik ook woorden die wel apart voorkomen, maar met een
andere betekenis dan in samenstellingen, zoals marathon 'wedstrijd', dat als voorvoegsel marathon- de betekenis 'wat heel lang duurt' heeft: marathonvergadering.
Er zijn meer manieren om nieuwe woorden te vormen, maar die komen minder
vaak voor. Woorden kunnen gevormd worden door klanknabootsing: bliepen (dat wij
waarschijnlijk niet zelf gemaakt hebben, maar ontleend aan Engels to bleep); door
samentrekking van twee bestaande woorden: conculega van concurrent en collega; door
verkorting: rasta voor rastafari (deze verkorting is in het Engels gemaakt); of door
(opzettelijke of onbewuste) vervorming van een bestaand woord: sikkeneurig voor
chicaneurig.
chicaneurig.77 Persoonsnamen en plaatsnamen kunnen soortnaam worden. Woorden
die vernoemd zijn naar persoonsnamen (eponiemen) zijn bij voorbeeld: aan appelen
(naar Karel Appel), ammehoela (naar de Afghaanse koning Amanoellah), bakeliet (naar
de uitvinder Leo Hendrik Baekeland), belubberen (naar de vroegere minister-president
Lubbers), en bintje (naar het Friese meisje Bintje Jansma). Ook in andere talen komt
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het verschijnsel voor, en sommige eponiemen zijn in zeer korte tijd internationaal
geworden, bij voorbeeld boycot en sandwich, beide uit het Engels. Woorden die naar
aardrijkskundige plaatsen oflanden zijn vernoemd (geoniemen) zijn: astrakan, charleston (hierin zijn de plaatsnamen ongewijzigd) en krent (naar Corinthe), sinaasappel
(naar China) - in de laatste twee gevallen zijn de plaatsnamen zodanig gewijzigd, dat
de afkomst niet meer direct duidelijk is. 8 Merknamen die soortnaam zijn geworden,
zijn aspirine, landrover, luxaflex (in Nederland verzonnen), pingpong, walkman.

Ontleningen
De laatste mogelijkheid om de woordenschat uit te breiden is een woord te ontlenen
aan een andere taal. Hierover gaat de rest van dit boek.

Soorten ontleningen
Er zijn drie verschillende vormen van ontlening: betekenisontlening, vertalende ontlening en leenwoord. Ontlening is dus een overkoepelende term (met een recente
nieuwvorming: een paraplubegrip ).

Betekenisontleningen
Bij betekenisontleningen krijgt een al bestaand Nederlands woord er een betekenis bij
die uit een andere taal afkomstig is. Betekenisontleningen kennen we bij voorbeeld uit
het Duits: afbouwen in de betekenis van 'langzaam verminderen'; of uit het Engels:
administratie in de betekenis 'regering' ('de Reagan-administratie'), familie in de
betekenis 'gezin', controleren in de betekenis 'beheersen'. Het is vaak erg moeilijk om
zeker te weten of er sprake is van ontlening, want betekenissen veranderen nu eenmaal,
en daar behoeft geen buitenlands voorbeeld voor gevolgd te worden.
Betekenisontleningen worden behandeld in hoofdstuk v, 'Betekenisveranderinbetekenisontleningen'..
gen en betekenisontleningen'

Vertalende ontleningen
Bij een vertalende ontlening wordt het vreemde woord vertaald door inheemse woorden, dus woorden in de eigen taal. Het vreemde woord wordt overgenomen zowel qua
betekenis als qua samenstelling. Het gaat meestal om samenstellingen, soms om
afleidingen. Er zijn verschillende manieren van vertaling: de vertaling kan heel precies
het origineel volgen (de leenvertaling) of een meer vrije vertaling zijn. Voorbeelden
van leenvertalingen zijn ezelsbrug als vertaling van Latijn pons asinorum, letterlijk 'brug
van ezels', en grootvader als vertaling van Frans grand-père. Deze woorden zijn iets
gemakkelijker te herkennen dan betekenisontleningen, omdat zowel de wijze van
samenstelling als de betekenis zijn geleend. Maar het blijft moeilijk, omdat ze gevormd
zijn van al in het Nederlands bestaande woorden. De betekenis kan wel een aanwijzing
geven: het is heel onwaarschijnlijk dat ezelsbrug en pons asinorum met hun heel
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specifieke betekenis geheel onafhankelijk van elkaar verzonnen zouden zijn, dus zal er
sprake zijn van ontlening.
Ook uitdrukkingen kunnen vertaald worden: burgerlijk rechtvoor Latijn ius civile,
het hof maken voor Frans faire la cour, we gaan ervoor voor Engels we go for it. De term
'uitdrukking' vat ik overigens in dit hele boek ruim op als: iedere min of meer vaste
combinatie van twee of meer woorden met een specifieke betekenis.
Vertalende ontleningen worden in hoofdstuk IV behandeld.

Leenwoorden en geleende uitdrukkingen
Ten slotte kan een vreemd woord zowel qua klank (en/of spelling) als qua betekenis
geleend worden: een leenwoord. Leenwoorden zijn: imperium uit Latijn imperium,
kompres uit Frans compresse, finish uit Engels finish, vernuft uit Duits Vernunft. Ook
uitdrukkingen kunnen op deze wijze geleend worden: uit het Latijn sub rosa, uit het
Frans au sérieux, uit het Engels after all.
Deze wijze van ontlening is in de meeste talen en zeker in het Nederlands de
gebruikelijkste en tevens de ingrijpendste, omdat er sprake is van een vreemde klank
en/ of spelling die de ontlenende taal binnenkomt. In oplopende mate van beïnvloeding
vinden we dus de betekenisontlening (alleen de betekenis wordt geleend), de vertalende
ontlening (vorming en betekenis worden geleend) en ten slotte de leenwoorden (klánk
en betekenis worden geleend). Omdat leenwoorden in tegenstelling tot betekenisontleningen en vertalende ontleningen een 'vreemd element' (vreemde klank, vreemde
spelling) met zich meebrengen, is er sprake van aanpassing aan het Nederlands - of
juist niet, zie hieronder.
Hoofdstuk I is gewijd aan geleende woorden en uitdrukkingen.
De taal waaruit een woord geleend is, noem ik overal de brontaal. De taal die een
woord uit een andere taal ontleend heeft, heet de ontlenende taal.

Stadia van aanpassing van leenwoorden: vreemde woorden en bastaardwoorden
In principe kunnen we bij leenwoorden de volgende vier stadia van aanpassing
onderscheiden:
Een woord uit een andere taal wordt door een bepaalde groep mensen (bij
voorbeeld de hogere kringen, die vaak meerdere talen kenden, of wetenschappers, of
mensen die op een taalgrens wonen) gebruikt in een bepaalde context (zoals een
bepaald gebied van wetenschap of techniek) en met een specifieke betekenis. Het woord
is dan nog geen leenwoord, maar een woord uit een andere taal dat als een vreemd
element in de eigen taal wordt beschouwd; dit kan onder andere blijken uit het feit dat
een dergelijk woord typografisch wordt onderscheiden door het tussen aanhalingstekens of cursief te zetten. 9 Engelse voorbeelden zijn: 'matter-of-fact', 'roots' ('hij is op
zoek naar zijn "roots''');
"roots"'); uit het Arabisch komt jihad - ook anders gespeld, want een
ander kenmerk van een vreemd woord is, dat de spelling nog niet vastligt. In een
vertaling uit 1948 werd make-up nog gecursiveerd, dus kennelijk als vreemd ervaren.

1.
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Veel van deze woorden zijn exotismen, dat wil zeggen woorden die gebruikt worden
ter aanduiding van zaken die niet tot de Nederlandse cultuur behoren.
In principe laat ik woorden uit dit stadium buiten beschouwing, behalve als ze
zo vaak gebruikt worden, dat we kunnen verwachten dat ze de overstap naar het tweede
stadium gaan maken. Die verwachting zal vaak bedrogen worden.
Hierna kunnen meer groepen mensen het woord gaan gebruiken. Het woord zal
dan ook in andere contexten gebruikt gaan worden en het kan door bijvoeglijke
naamwoorden gespecificeerd worden. Op dit moment kunnen we het een leenwoord
noemen, maar het is nog steeds een 'vreemd' woord gebleven, dat meestal van het
Nederlands afwijkt in klank, spelling en/of woordvorming. De Woordenlijst lO noemt
als vreemde woorden onder andere meeting en thriller.
2.

3.
Door het veelvuldige gebruik kan het woord onderdeel van het standaard-Nederlands worden (het raakt ingeburgerd) en kan het aangepast worden aan het Nederlands in klank, spelling en/of woordvorming. Op dat moment is het een bastaardwoord
geworden. Vreemde uitgangen kunnen door inheemse worden vervangen, bij voorbeeld in fitheid voor Engels fitness (naast fitnesstraining), of empirisch voor Engels
empirical. Voor de aanpassing in klank zie hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en
vormveranderingen'. De regel is, dat hoe langer een woord in een taal voorkomt, des
te meer het aangepast wordt in klank en in principe ook in spelling. En verder: hoe
vaker een leenwoord gebruikt wordt, des te meer past het zich aan. Maar deze regels
kunnen doorbroken worden, bij voorbeeld door hernieuwde ontlening, zie hieronder. 11
4.
Het laatste stadium is, dat het woord niet meer als oorspronkelijk leenwoord
herkend wordt, het is ingeburgerd. Het is een 'inheems' woord geworden. Onder
inheemse woorden verstaan we erfwoorden en volkomen ingeburgerde leenwoorden
- hoewel deze woorden qua herkomst van elkaar verschillen, bestaat er vanuit de
huidige optiek geen verschil tussen beide, zij gedragen zich geheel gelijk. Zo kunnen
van inheemse woorden leenvertalingen gemaakt worden en samenstellingen of afleidingen. Alleen taalkundigen zijn zich nog van de verschillende oorsprong bewust.
Vanuit synchroon standpunt bezien, bij voorbeeld vanuit het heden, zijn van de
bovengenoemde vier stadia alleen de woorden uit het tweede stadium (de vreemde
woorden) en uit het derde (de bastaardwoorden) leenwoorden. In het eerste stadium
zijn ze het nog niet, in het laatste stadium zijn ze het niet meer. Vanuit diachroon
standpunt bezien (dus met het oog op de taalontwikkeling in de loop der tijd) zijn alle
stadia interessant.
Overigens behoeft een woord niet alle stadia te doorlopen: sommige woorden
komen direct in stadium twee of drie, omdat ze qua klank en vorm een erfwoord
zouden kunnen zijn (denk aan Engels film). Andere woorden zweven tussen twee stadia
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in. Verder kunnen de nog vreemde woorden uit stadium twee in een dialect of vaktaal
blijven steken, en dus niet standaard-Nederlands worden. Ze doorlopen dan binnen
het dialect of de vaktaal de stadia drie en vier.
Concluderend kunnen we zeggen dat een leenwoord ieder woord is dat (ooit)
geleend is uit een andere taal, onafhankelijk van de mate van aanpassing aan het
Nederlands. Leenwoorden worden op grond van hun aanpassing wel onderverdeeld
in vreemde (niet-aangepaste) woorden en (min of meer aangepaste) bastaardwoorden.
Op papier lijkt het verschil tussen vreemde woorden en bastaardwoorden heel acceptabel. Het probleem is, dat alle geleerden moeten toegeven dat de grens tussen vreemde
'2 Ik maak in dit boek dan ook
woorden en bastaardwoorden niet helder te trekken is. 12
geen onderscheid tussen vreemde woorden en bastaardwoorden.
Een leenwoord gaat in het Nederlands een eigen leven leiden, een eigen ontwikkeling doormaken, die onafhankelijk is van wat er met het woord gebeurd in de
brontaal (de taal waaruit het woord geleend is). Zolang het woord nog niet ingeburgerd
is, dus nog herkenbaar is als leenwoord, kan het beïnvloed blijven of opnieuw beïnvloed
worden door de brontaal.

Leenvormingen
De aanpassing zoals hierboven beschreven, is geleidelijk en geldt vooral voor leenwoorden uit niet-verwante talen. Leenwoorden uit verwante talen, en dan met name die uit
het Duits, worden direct bij de ontlening al aangepast, en niet pas nadat ze enige tijd
in het Nederlands verkeerd hebben. Duits besprechen, überwältigen zijn niet eerst in
deze vorm geleend en vervolgens (bij voorbeeld via überweldigen) gewijzigd in bespreken en overweldigen. Nee, ze zijn direct als bespreken, overweldigen in het Nederlands
gekomen. Dergelijke ontleningen noemen we leenvormingen. Meer hierover in hoofdstuk I, 4.1, 'Invloed van het Duits'.

Barbarismen
Een vreemd, dat wil zeggen niet
niet-aangepast
-aangepast woord hoeft geen weerstand te wekken, ook
al valt het op als 'vreemd', maar het kan dit wel doen. Men zegt dan dat het strijdig is
met het Nederlands taaleigen en noemt het een barbarisme: een anglicisme, gallicisme,
germanisme of een ander -isme. In deze eeuw hebben vooral Duitse leenwoorden sterke
weerstand opgeroepen, en woorden als middels, wetenschapper krijgen dan ook vaak in
woordenboeken het label'
label '(verfoeilijk)
(verfoeilijk) germanisme'. De onderverdeling tussen vreemde woorden die wel en die niet strijdig zijn met het Nederlands taaleigen, is echter niet
vol te houden - zie in hoofdstuk I de paragrafen 'Gallicismen', 'Anglicismen' en vooral
'Germanismen'
'Germanismen'..

De herkomst van de ontleningsterminologie
De hele ontleningsterminologie is geleend, en dat mag toch wel opmerkelijk heten! De
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meeste woorden hebben we aan het Duits ontleend - de 19de-eeuwse Duitse taalkunde
was een voorbeeld voor andere landen, en de indeling van leenwoorden is in de 20ste
eeuw door de Duitser Betz bedacht. Leenwoord is ontleend aan Duits Lehnwort;
leenvertaling en leenbetekenis zijn vertalende ontleningen van Duits Lehnübersetzung
en Lehnbedeutung. Het woord leenwoord is overigens nog jong, het is niet opgenomen
in het WNT (de letter L dateert van 1916). In het Duits is het bekend vanaf het midden
van de vorige eeuw. 13 Sommige wetenschappers hebben bezwaar tegen de naam
leenwoord, omdat lenen zou suggeren dat de gever, in dit geval de brontaal, het woord
weer terug moet krijgen, en dat gebeurt maar zelden. Het komt overigens wel voor: wij
hebben aan het Frans bolwerk en mannekijn 'mannetje' geleend, en dit als boulevard en
mannequin weer teruggeleend!
Leenwoord staat dus nog niet in het WNT, maar de termen barbarisme, bastaardwoord en ontleening zijn wel opgenomen. Ontleening (als taalkundige term uit 1872)
krijgt de definitie: 'Het ontleenen; bij overdracht ook: uitdrukking, woord enz. van
iemand anders overgenomen; in dien zin bij de Noordnederlanders als germanisme
beschouwd.' Barbarisme wordt het eerst in 1780 vermeld. Het woord is ontleend aan
het Latijn of Frans en gaat terug op het Grieks, waar barbaros in eerste instantie de
neutrale betekenis 'vreemd, niet-Grieks' had. Het WNT definieert: 'Reeds in de oudheid
de term voor: eene barbaarsche wijze van zich uit te drukken; thans [... ] woorden uit
Nederlandsche bestanddeelen, maar in navolging van andere talen en strijdig met de
wetten der onze gevormd.'
Het WNT omschrijft bastaardwoord (al in 1650 door Vondel gebruikt) als: 'Een
woord dat, van vreemde afkomst, in zijn vorm min of meer aan inheemsche woorden
is gelijkgemaakt.' Een leuke anekdote is, dat het woord bastaardwoord zelf een bastaard
is. Het woord komt uit het Frans (bdtard, Oudfrans bastard), waar het in ieder geval
gedeeltelijk ontleend is aan het Frankisch (een Germaanse taal): het achtervoegsel-ard
gaat terug op Germaanse persoonsnamen op -hard (zoals Bernhard). Waar bastvandaan komt is niet zeker, er worden verschillende verklaringen gegeven - het zou
ontleend kunnen zijn aan een Germaans woord voor 'schuur', dan zou bastaard dus
oorspronkelijk betekenen 'iemand die in de schuur verwekt is'.14 Bastaard werd oorspronkelijk gebruikt voor hooggeplaatste personen. Een van de eersten die zo genoemd
werd, was Willem de Veroveraar (1027-1087), de bastaardzoon van Robert 11 van
Normandië.

Hoe gaat ontlening in zijn werk?
Ieder woord wordt eerst door een of meer individuen geleend, dan dringt het door tot
een grotere groep mensen en dan kan het in de algemene taal overgenomen worden. IS
Bijna nooit is bekend wie de eerste lener was, maar van talrijk weten we het wel: dit
woord is uit het Duits geleend door Hooft in 1642: 'De Kooningschen, talryker veel,
kreeghen ten aanvang het voordeel der weeghen, heggen, en graften.'16 Het overnemen
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van ontleningen veronderstelt een zekere tweetaligheid: het ontlenen gaat altijd uit van
een of meerdere individuen die een zekere kennis van de brontaal bezitten, men moet
immers weten waar het over gaat. 17 Die tweetaligheid is overigens lang niet altijd perfect,
anders zou het niet mogelijk zijn dat woorden met lidwoord en al geleend worden denk aan alcohol, waarin al- het niet-herkende Arabische lidwoord is.
In zeldzame gevallen is er geen sprake van tweetaligheid. Dan gaat het ook direct
helemaal mis. Leuke voorbeelden zijn 18 de plaatsnamen Abidjan (de oude hoofdstad
van Ivoorkust), Banjul (de hoofdstad van Gambia, vroeger Bathurst), Dakar (de
hoofdstad van Senegal), TolearalToliara (een haven op Madagascar) en Yucatan (een
Mexicaanse staat). Het verhaal is telkens hetzelfde: een ontdekkingsreiziger ofvreemdeling ontmoet de inheemse bevolking, vraagt waar hij is, krijgt een heel ander
antwoord en geeft de plaats vervolgens deze 'naam', die de officiële plaatsnaam wordt.
In Abidjan dachten de inheemsen dat de vraag was 'wat hebt u gedaan?', waarop hun
antwoord 'bladeren geplukt' de naam van de plaats is geworden. In Banjul begreep
men 'wat maakt u?' en gaf men als antwoord 'matten van touw'. In Dakar dacht men
dat de vraag was 'wat is dit voor boom?' en luidde het antwoord 'tamarinde'. In Toleara
werd de vraag aan een prauwvaarder gesteld, die dacht dat men hem vroeg waar een
ankerplaats was; hij zei dan ook 'de ankerplaats is daar', wat de naam van de plaats
werd. In Yucatan vroegen de eerste ontdekkers, de Spanjaarden, aan de inheemsen naar
de naam van het land - deze zeiden yucatán 'ik versta het niet', en dit werd de naam
van de staat. 19 Bij de naam Texas wordt van het scenario afgeweken. Toen de Spaanse
monnik Damian in 1690 op de kust landde, werd hij verwelkomd met de kreten techas!
techas! 'vrienden, vrienden', wat een vorm van begroeting was. De staat kreeg vervolgens deze naam. De naam van het eiland Martinique, tot besluit, gaat terug op een
onbekend woord. Toen Columbus in 1493 langs het eiland voer, zag hij groepen
vrouwen die madinina! riepen. Men is er nooit achter gekomen wat dit betekende.
Aanvankelijk noemde men het eiland naar de kreet van de vrouwen, later werd het
onder invloed van de naam Martin veranderd in Martinique.
In het verleden kwamen Franse woorden bij ons binnen via de hoogste kringen,
die tweetalig waren: ze spraken Frans aan het hof, maar daarnaast gebruikten ze het
Nederlands. Dit Nederlands doorspekten ze met Franse uitdrukkingen, die door
andere standen overgenomen werden, omdat zij zich wilden spiegelen aan de hoogste
standen en dus graag 'voorname' taal gebruikten. De taalkundige Salverda de Grave 20
noemt dit de 'zwaartekracht' der vreemde woorden: 'zij dringen hoe langer hoe dieper
in, ook in kringen waar de vreemde taal onbekend is.' Een eerste ontlening kan ook
binnenkomen via groepstaal of vaktaal, en vandaar doordringen tot het standaard -N ederlands. Zo werden Jiddische woorden en Zigeunerwoorden eerst in de volkstaal of
het Bargoens geleend, en drongen ze vandaar door naar het standaard-Nederlands.
Een leenwoord dringt dus slechts geleidelijk door in een andere taal en wordt
eerst door een kleine groep mensen geleend. Vervolgens kan het zich over de grote
massa verbreiden, maar dat hoeft natuurlijk niet te gebeuren. Het is moeilijk te
voorspellen welk woord wel en welk niet door de taalgemeenschap overgenomen
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wordt. In ieder geval spelen verschillende factoren mee, zoals het prestige van de
brontaal, het prestige en de status van de individuen of groep(en) die het woord in
eerste instantie gebruiken, en de gebruiksfrequentie. Belangrijk is, dat wanneer een
woord zich van de kleine groep naar de massa verbreidt, de ontlening binnen de
Nederlandse taal plaatsvindt. Het wordt door de ene Nederlandssprekende doorgegeven aan de andere Nederlandssprekende. Vaak zal de 'massa' die het woord overneemt,
niet tweetalig zijn. Dan wordt het woord compleet vernederlandst, soms zelfs verbasterd - men kent het woord niet uit de vreemde taal, maar neemt het mondeling over
van een andere Nederlander. Vooral wanneer een woord doordringt tot in de dialecten,
zien we veel verbastering, bij voorbeeld ajuus, astrant, bezjoer, krek voor Frans adieu,

assurant, bonjour, correct.
Ieder woord komt binnen in een bepaalde context, in een vaste uitdrukking, met
slechts één betekenis en vaak ook maar één functie. Sommige woorden blijven een
dergelijk beperkt gebruik houden, lang niet ieder woord haalt het standaard-Nederlands. In het verleden heeft het Russische perestrojka het bij voorbeeld niet gehaald.
Aanvankelijk werd dit woord uitsluitend gebruikt als politiek begrip om de 'herstrucOost-Europa
turering' in OostEuropa aan te duiden, toen werd er zelfs een werkwoord bij gemaakt:
in NRC Handelsblad van 29/12/89 stond als vertaling van een Russische spotprent: 'Ben
je al geperestroikeerd?' Ik verwachtte dat dit zou leiden tot uitdrukkingen als 'de
perestrojka van het Nederlandse politieapparaat', maar dat is niet gebeurd, en inmiddels is perestrojka een stille dood gestorven. Zou het Arabische jihad het halen?
Momenteel wordt dit uitsluitend gebruikt voor de 'heilige oorlog' van de islamieten.
Het is mogelijk dat het gebruik hiertoe in de toekomst beperkt blijft, maar het kan ook
dat we binnenkort spreken over 'de jihad van de boeren tegen de E.G.'. Ayatollah, ook
uit het Arabisch, heeft het wel gehaald, we kunnen iemand zelfs 'de ayatollah van het
bedrijf noemen. Ook het Italiaanse aggiornamento, in eerste instantie alleen gebruikt
voor de Vaticaanse kerkhervorming in de jaren zestig, vinden we in figuurlijke betekenissen: 'het hoognodige aggiornamento van ons omroepbestel'.21
De kleine groep die als eerste een leenwoord gebruikt, kan dat doen uit de
behoefte op te vallen: 'Een gemakkelijk middel om zich van de massa te onderscheiden
is [... ] het vreemde, vooral het franse woord.'22 Als de grote massa vervolgens het
leenwoord overneemt, kan het zijn cachet verliezen. Het gevolg is dat niet iedereen het
meer wil gebruiken, waardoor het ofwel in een specifieke betekenis of context (bij
voorbeeld als technisch woord) voortleeft, ofwel verdwijnt en vervangen wordt door
een inheems woord. Het is aardig 'op een enkel [voorbeeld] te wijzen dat door zijn
veralgemening de distinctie verloor, en daarom, het eerst in de kringen die op gedistingeerd prijs stellen, is afgeschaft. Dat geldt voor engageren en engagement, waarbij het
aanvankelijk wel niet alleen gezond puristische overwegingen zullen geweest zijn, die
tot de vervanging door verloven en verloving hebben geleid, hoezeer het toe te juichen
is dat de franse woorden nu ook weer, door navolging, in de "brede lagen des volks"
voor de nederlandse hebben moeten wijken.'23
wijken. '23 Er zijn meer voorbeelden van woorden
die hun distinctie verloren hebben. Zo werd hospitaal eerst voor 'ziekenhuis' gebruikt,

15

toen alleen nog voor 'militair ziekenhuis', en daarna geheel vervangen door ziekenhuis.
Theater kreeg na een tijd de betekenis 'variété' en werd vervangen door schouwburg.
Feliciteren werd in de jaren vijftig vooral door kinderen gebruikt, en daarom vervangen
door gelukwensen 24 - inmiddels geldt dat niet meer en is feliciteren (net als het Latijnse
proficiat, letterlijk 'moge het baten'), een heel gewone wens.

Mondeling en schriftelijk lenen
Leenwoorden kunnen zowel mondeling als schriftelijk geleend worden, dus in persoonlijk contact of door schriftelijk contact. In de Romeinse tijd hebben we Latijnse
woorden door mondeling contact geleend, en later, in de middeleeuwen, hebben we
veel Franse woorden mondeling overgenomen. Leenwoorden uit dialecten, zoals de
Picardische woorden die we in de middeleeuwen geleend hebben (kaatsen, kampioen,
kans), zijn meestal mondeling overgenomen. Bij persoonlijke contacten wordt een
woord geheel op grond van de klank overgenomen, en daardoor kan het woord qua
spelling nogal afwijken van het woord in de brontaal. Een voorbeeld van een mondelinge ontlening is po uit Frans pot, waar de Franse uitspraak van het woord is overgenomen (de Fransen spreken de slot-t niet uit). Bij mondeling doorgegeven woorden
kunnen onbekende klankcombinaties gemakkelijk aangepast worden aan bekende
klankcombinaties, de zogenaamde volksetymologie (zie hoofdstuk II, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'). Zo werd Spaans hamaca veranderd in het veel begrijpelijker hangmat.
Bij woorden die schriftelijk geleend zijn, wordt de spelling van het vreemde woord
overgenomen. Er zijn periodes geweest waarin de Nederlandse literatuur overspoeld
werd met (schriftelijk geleende) leenwoorden. Dit heeft meestal geen blijvende invloed
gehad. Twee voorbeelden: in de 14de en 15de eeuw gebruikten de middeleeuwse
literatoren een stortvloed aan Duitse leenwoorden, die alle uit het Nederlands verdwenen zijn; en in de 18de eeuw ondervond de Nederlandse literatuur veel kortstondige
invloed van het Frans. De literatuur kan op twee manieren beïnvloed worden: Nederlandse literatoren kunnen veel leenwoorden gebruiken, of buitenlandse literatuur kan
(slecht) vertaald worden, waarbij de buitenlandse wendingen en woorden behouden
blijven. Niet alleen literaire woorden, maar ook geleerde woorden worden vaak schriftelijk geleend. Een voorbeeld van zo'n geleerde ontlening is zich, dat ontleend is aan
het Duits en hem of haar vervangt. In de volkstaal hoor je nog steeds vaak z'n/d'r eige(n)
in plaats van zich. 2s
Woorden die schriftelijk geleend zijn, en dus de spelling van het vreemde woord
overgenomen hebben, kunnen na enige tijd spellinguitspraak krijgen, dat wil zeggen
dat iedere geschreven letter uitgesproken wordt (onafhankelijk van de uitspraak in de
brontaal): zo wordt in gêne, score de slot-e uitgesproken, en vinden we spellinguitspraak in interessant met [ant] tegenover croissant met nasale [ä].26 Denk ook aan
[Mechieko] versus [Meksieko], waarbij de laatste uitspraak spellinguitspraak is. Bij
Franse leenwoorden vinden we soms een verschil tussen het Noord- en het Zuidnederlands: het Noordnederlands kent spellinguitspraak - het woord is dus schriftelijk
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geleend - terwijl het Zuidnederlands de Franse uitspraak volgt - het woord is dus
mondeling geleend. Dat zie je bij voorbeeld bij woorden op -ist: alcoholist, communist,
socialist. Het Noordnederlands zegt [ist J, het Zuidnederlands [iest J. 27 Spellinguitspraak
is bij ingeburgerde vreemde woorden, vooral Franse en Engelse, een gewoon verschijnsel.
Het onderscheid tussen mondeling en schriftelijk ontlenen kan alleen voor de
oudere taal gemaakt worden; in de jongere tijd is over het algemeen sprake van mondeling en schriftelijk contact tegelijkertijd - een nieuw woord duikt op hetzelfde moment
op in de krant en op het journaal.

Direct en indirect lenen
Leenwoorden kunnen zowel rechtstreeks uit een bepaalde taal geleend worden, als
indirect via een of meer andere talen. Sommige leenwoorden maken zelfs hele omzwervingen van de ene taal via de andere naar de volgende. Veel Perzische en Arabische
woorden zijn via een of meer Romaanse talen in het Nederlands gekomen. Een mooi
voorbeeld van dit laatste is de abrikoos. De vrucht stamt uit het Latijn, waar hij
(Persicum) praecoquum, praecox 'de vroegrijpe (perzik)' werd genoemd, omdat de
abrikoos eerder rijp is dan de perzik. Vervolgens is het woord geleend door de Grieken
als prekokkion (met diverse spellingvarianten). De Arabieren hebben dit overgenomen
als al-barqüq (met het lidwoord al en met b- in plaats van p-, omdat het Arabisch geen
p kent). Vervolgens is het woord via Portugees albricoque, Spaans albarocoque in het
Frans terechtgekomen als abricot. Dit woord is ten slotte, waarschijnlijk in de meervoudsvorm, geleend als Nederlands abrikoos. Het Duits en het Russisch hebben het
woord vervolgens weer uit het Nederlands geleend.
In dit boek bekijk ik leenwoorden niet vanuit de taal van oorsprong, maar vanuit
de taal waaruit wij het direct geleend hebben. Dàt is namelijk de taal waarmee wij
contact gehad hebben, met de taal van oorsprong hoeft dat niet het geval te zijn. Wel
neem ik in hoofdstuk I telkens een speciale paragraaf op, waarin ik aangeef of de
brontaal gediend heeft als intermediair of doorgeefluik voor andere talen; zo heeft het
Latijn veel Griekse woorden aan het Nederlands doorgegeven (apostel, basiliek, bibliotheek). Daarvan maak ik melding, en ik geef een groot aantal voorbeelden. Zo blijkt
hoe reeksen leenwoorden zich over verschillende talen uitbreiden. Door de huidige
internationalisering of 'globalisering' is van woorden uit deze eeuwen vooral van na
de Tweede Wereldoorlog het doorgeefluik vaak moeilijk te bepalen. Ik verdenk meestal
het (Amerikaans- ) Engels, maar als de spelling geen uitsluitsel geeft, noem ik het woord
bij de taal waaruit het woord stamt. Een voorbeeld is macho, dat een Spaans woord is,
op z'n Spaans gespeld is. Ik denk dat het via het Amerikaans-Engels bij ons gekomen
is, maar aan het uiterlijk is dat niet te zien, dus ik vermeld het onder de Spaanse
leenwoorden.

Herhaald lenen
Woorden kunnen meerdere malen geleend worden. Ze kunnen uit verschillende talen
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geleend worden in dezelfde vorm, bij voorbeeld relaxen en surprise, woorden die
oorspronkelijk uit het Frans waren geleend, maar nu op zijn Engels worden uitgesproken (behalve in Sinterklaassurprise, waar de Franse uitspraak behouden is). Vaker komt
het voor dat ze in verschillende vorm (en verschillende betekenis) geleend worden,
zoals bekken, citrus uit het Latijn en bassin, citroen uit het Frans.
Woorden kunnen ook meer dan eens uit dezelfde taal geleend zijn. Soms is het
gevolg hiervan, dat de normale klankontwikkeling en spellingaanpassingen worden
tegengegaan: altaar zou volgens de klankwettige ontwikkeling outer en outaar hebben
moeten luiden; beide vormen komen alleen gewestelijk voor; christen zou volgens de
normale klankontwikkeling kerst- moeten luiden, zoals we vinden in Kerstmis. Door
hernieuwde invloed van het Latijn zijn de vormen outaar en kerst- vervangen door
altaar en christen. Aan het begin van deze eeuw werd medalje, vanilje geschreven, door
hernieuwde ontlening aan het Frans hebben we tegenwoordig deze woorden weer aan
het Frans aangepast en schrijven we medaille, vanille.
Verder kunnen woorden in verschillende tijden, en daardoor ook in verschillende
kaak (je )
vorm, uit dezelfde taal geleend worden, zoals beschuiten biscuit uit het Frans en kaak(je)
en cake uit het Engels.
Woorden met dezelfde oorsprong die in verschillende vorm zijn geleend, worden
behandeld in hoofdstuk lIl, 'Tweelingen en meerlingen'.
Ook kunnen leenwoorden in eerste instantie met een bepaalde betekenis geleend
worden, en later uit de brontaal een nieuwe betekenis erbij lenen. Zo is eskader in eerste
instantie in de 16de eeuw aan het Frans ontleend in de betekenis 'afdeling soldaten'; in
de 17de
I7de eeuw is de betekenis 'afdeling oorlogsschepen' geleend. Zie verder hoofdstuk
v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen'.
Tot besluit kunnen erfwoorden die ooit bestonden in het Nederlands, maar
verouderd zijn geraakt, door ontlening gereanimeerd worden. Zo waren bluffen, slippen
al bijna verdwenen, tot het Engels ze nieuw leven inblies.

Taalcontact
Het overnemen van ontleningen veronderstelt dat er een situatie bestaat waarin twee
talen met elkaar in contact zijn, en het veronderstelt tevens een zekere tweetaligheid:
het ontlenen gaat altijd uit van een of meerdere individuen die een zekere kennis van
de brontaal bezitten. Omdat ontleningen alleen kunnen plaatsvinden tussen talen die
met elkaar in contact zijn, geef ik in hoofdstuk I altijd eerst een cultuur-historisch
overzicht van de contacten die er bestaan hebben tussen de brontaal en het Nederlands,
voordat ik een overzicht geef van de leenwoorden die deze contacten hebben opgeleverd.
Wanneer talen met elkaar in contact komen, zijn er twee mogelijke reacties. De
ene is meegaandheid en aanpassing, wat zich bij voorbeeld uit in het overnemen van
leenwoorden en betekenissen; de tweede is verzet: het weren van leenwoorden en
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invloed. 28 Beide houdingen vinden we bij voorbeeld in het Zuid nederlands tegenover
het Frans.
Er bestaan verschillende soorten contacten, en dat heeft invloed op de hoeveelheid en soort ontleningen. We hebben al gezien dat er een verschil gemaakt moet
worden tussen persoonlijke en schriftelijke contacten. Er bestaan en bestonden persoonlijke contacten met omringende landen, simpelweg omdat ze geografisch gezien
buren zijn en in de grensgebieden individuen contact hebben met elkaar. Het Nederlandse taalgebied bezit geen natuurlijke grenzen van enige betekenis: het landschap
loopt zonder onderbreking in het Oosten over in Duitsland, in het Zuiden in Frankrijk.
In het Westen en Noorden ligt de zee, die diende en dient als handelsroute. Bovendien
lopen grote riveren als Rijn, Maas, Schelde, die handelsverkeer vergemakkelijken,
dwars door het Nederlandse gebied. Al met al is het dus niet meer dan vanzelfsprekend
dat de Nederlanden al heel vroeg sterke invloed van andere volkeren ondergingen. 29
Volgens de historicus Blok is de invloed die de Nederlanden van andere volkeren
hebben ondergaan, deels gelijk aan die welke door het gehele Westen is ondergaan,
maar de invloed is in de Nederlanden intensiever geweest dan elders, vanwege de
toegankelijkheid van de Lage Landen, het geringe aantal bewoners, en door de volksaard die vanouds door handel en zeevaart openstond voor andere volkeren. Hoe dat
ook zij, wij hebben dus contact gehad met naburige landen, maar die contacten waren
verschillend en hebben dan ook tot een verschillende hoeveelheid leenwoorden geleid.
Frankrijk had vanouds een hoog prestige, en de contacten waren dan ook langdurig en
intensief, resulterend in vele leenwoorden. De contacten met Duitsland en Engeland
waren veel oppervlakkiger en leidden pas vanaf de 19de eeuw tot vrij veel leenwoorden.
Daarbij had Duitsland in de 19de eeuw op wetenschappelijk gebied een hoog prestige,
maar verdween dit in de 20ste eeuw mede door de twee wereldoorlogen volkomen.
Handelscontacten, die over veel grotere afstanden plaatsvinden, hebben veel
minder invloed dan persoonlijke contacten. Bij handelscontacten worden alleen woorden geleend (aan handelscontacten hebben we vooral veel produktnamen te danken:
cacao, chocola, suiker, tabak, thee), terwijl bij persoonlijke contacten ook voorzetsels,
uitroepen en dergelijke geleend worden. Contacten op zee tussen zeevaarders zijn veel
directer dan handelscontacten. Zeker in de oudere tijd hebben wij veel scheepstermen
geleend, en ook veel Nederlandse termen aan andere naties doorgegeven.
Ook staatkundige banden kunnen van invloed zijn, maar dat hoeft niet: toen
Holland van 1280 tot 1356 door het Henegouwse huis en van 1433 tot 1555 door het
Bourgondische huis werd geregeerd, kwamen er veel Franse leenwoorden binnen. Daar
staat tegenover dat het Beierse huis, dat van 1356 tot 1433 over Holland regeerde,
nauwelijks sporen heeft achtergelaten.
Verbreiding van het geloof, hervormingen en contacten met andere geloven
leveren allerlei leenwoorden op, omdat de nieuwe manier van denken verwoord moet
worden. Daardoor heeft de kerstening onze taal ingrijpend veranderd. 30
Oorlogscontacten leiden meestal tot het opnemen van minder in plaats van meer
leenwoorden. De contacten zijn wel intensief, maar de afschuw tegenover de agressor
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en de nationale gevoelens voor de eigen taal houden meestal het opnemen van
leenwoorden tegen. Dat blijkt wel uit de periode van de Tachtigjarige Oorlog tegen
Spanje: in het Noordnederlands heeft deze nauwelijks tot leenwoorden geleid, terwijl
in Zuid-Nederland, dat door de Spanjaarden bezet was, nog duidelijke Spaanse sporen
te vinden zijn. Tijdens de Franse tijd zien we hetzelfde: het aantal Franse leenwoorden
nam in Noord-Nederland af, terwijl de Fransen in Zuid-Nederland enorm aan invloed
wonnen, onder andere doordat ze probeerden het Nederlands daar uit te roeien. De
twee wereldoorlogen van deze eeuw hebben niet geleid tot een toename van het aantal
Duitse leenwoorden. Politiek overwicht leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot het opnemen van leenwoorden. Cultureel overwicht van de ene taal op een andere taal doet dat
wel. Cultureel overwicht en politiek overwicht hoeven niet hand in hand te gaan. In de
tijd dat de Romeinen de Grieken overheersten, ontleende het Latijn een groot aantal
woorden aan het Grieks: hoewel de Romeinen het politieke overwicht hadden, hadden
de Grieken het culturele overwicht. De Romeinse dichter Horatius zei hierover:
'Graecia capta ferum victorem ceperit et artis intulit agresti Latio' (Griekenland, zojuist
bedwongen, bedwong de koppige overwinnaar en bracht de kunsten in het boerse
Latium).31
Vriendschappelijke contacten tussen legers, doordat afdelingen in een bepaald
land gelegerd worden, of doordat huurlingen van het ene leger naar het andere gaan,
leveren wel leenwoorden op. De Nederlandse legerterminologie kent dan ook veel
32
leenwoorden. 32
De duur van de contacten tussen twee talen speelt natuurlijk een rol: hoe langer
het contact voortduurt, hoe meer woorden er geleend zullen worden. De langdurigste
contacten heeft het Nederlands gehad met het Latijn en het Frans, en dat is aan de
aantallen leenwoorden te zien: uit deze talen hebben we verreweg het meest geleend.
Van kortere duur waren bij voorbeeld de contacten met de Portugezen. Deze contacten
vonden plaats op vreemde bodem (de koloniën) en vaak nog in conflictsituaties: zo
verdreven de Nederlanders de Portugezen uit Indonesië. Het is dus geen wonder dat
het aantal Portugese leenwoorden in het Nederlands maar klein is.
Groepen Nederlanders hebben zich soms tijdelijk in andere landen gevestigd,
namelijk in de koloniën. De meeste leenwoorden komen uit Indonesië. In de periode
van de v.o.c., tot 1800,
1800, verbleven de Nederlanders telkens maar kort in Indonesië. Ze
werden snel door een nieuwe lichting afgelost. Er werden toen nauwelijks woorden
geleend. Pas toen men zich vestigde en kinderen kreeg, die opgevoed werden door een
inheemse baboe, nam het aantal leenwoorden snel toe.
Ook de intensiteit van de contacten speelt een rol: er verbleven en verblijven altijd
wel individuele reizigers, kooplui of wetenschappers uit andere landen in de Lage
Landen, maar zij oefenen niet veel invloed uit. Anders wordt het, wanneer groepen
anderstaligen zich blijvend vestigen. Dat gebeurde het eerst door de Romeinen, die een
deel van de Nederlanden bewoonden. In de 16de eeuw kwamen grote groepen Spaanse
en Portugese, later ook Duitse, joden naar de Nederlanden, in de 17de eeuw zochten
Franse hugenoten hier hun toevlucht. In de 20ste eeuw vinden we een toeloop van
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Italianen, Chinezen, Indonesiërs en Molukkers, Antillianen, Arubanen en Surinamers,
Turken (en Koerden), Marokkanen en Zaïrezen. De laatste tien à twintig jaar zijn nog
relatief kleine groepen Vietnamese bootvluchtelingen en Tamils naar Nederland gekomen. 33 Deze groepen hebben zeker niet allemaal evenveel invloed gehad. De meeste
invloed is uitgegaan van het Jiddisch en het Indonesisch, maar die laatste invloed
dateert al van de koloniale tijd en is zeker niet alleen te danken aan de hier woonachtige
Indonesiërs. Van de overige groepen beïnvloeden de Surinamers het Nederlands het
meest. 34 De huidige toestroom van mensen uit het voormalige Oostblok en vooral
ex- Joegoslavië is nog zo recent, dat hiervan geen invloed is uitgegaan. Gezien het feit
dat het hier voornamelijk gaat om hoogopgeleide mensen die zich snel aan de Nederlandse maatschappij aanpassen, valt niet te verwachten dat dat in de toekomst zal
veranderen.
Buitenlanders namen meestal hun vreemde familienaam mee. Vanaf ongeveer
het midden van de 19de eeuw werden familienamen vastgelegd, maar vóór die tijd
ondergingen de familienamen precies dezelfde veranderingen als leenwoorden. Ze
werden in meerdere of mindere mate aangepast aan het Nederlands: Slauerhoff uit het
oorspronkelijk Duitse Schlauraff, Fruin uit Engels Frewen/Frewin; of ze werden vertaald: Voorzanger uit het HebreeuwslJiddische Chazzen/Gazan, Visser uit Engels Fisher,
De Boer uit Zwitsers Baur. 35 Illustratie 5 geeft een overzicht van vreemde achternamen
in de Nederlanden.
Een speciale situatie bestaat er, wanneer er in een land dat een staatkundige
eenheid vormt, twee of meer talen gesproken worden. In het Nederlands bestaan het
Fries en het Nederlands naast elkaar, maar alleen in Friesland zelf heeft dat effect. Het
Fries heeft momenteel geen uitstraling meer, zoals het wel had in de middeleeuwen,
toen Fries in een groot gebied buiten Friesland gesproken werd: in Noord-Holland,
Groningen en Noord-Duitsland. Momenteel worden in Friesland Fries en Nederlands
naast elkaar gesproken, maar het Fries verliest steeds meer terrein aan het Nederlands
en wordt steeds meer vernederlandst. Er is geen sprake van een wisselwerking. Heel
anders ligt de situatie in België: hier worden Frans en Nederlands naast elkaar gesproken en bestaat een vrij grote tweetalige gemeenschap. De twee talen beïnvloeden elkaar
wederzijds en beconcurreren elkaar - de 'taalstrijd' leeft telkens weer op. Het Zuidnederlands neemt enerzijds veel Franse woorden op (en geeft ze soms door aan het
Noordnederlands), en probeert deze anderzijds te weren.

Taalcontact in de twintigste eeuw
In de 20ste eeuwen vooral na de Tweede Wereldoorlog is de taalsituatie in Nederland
en België drastisch gewijzigd. Door de moderne media en het toerisme ligt de wereld
letterlijk voor iedereen open. Geografische omstandigheden vormen geen belemmering meer, men kan met iedere taal op aarde communiceren, dus theoretisch zouden
we uit iedere taal woorden kunnen lenen. Daar staat echter tegenover, dat de huidige
lingua franca het Engels of Amerikaans-Engels is. Na w.o. II werd the American wayof
life met zijn muziek, film, literatuur een voorbeeld voor de rest van de wereld. Engels
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F. VREEMDE GESLACHTSNA&IEN
GESLACHTSNA!IEN IN DE NEDERLANDEN.

§F. 164. De uitgebreide handel en zeevaart door de Nederlanders
reeds sedert de middeleeuen gedreven en die hen met zoovele
bracht. - de vryheid van
vreemdelingen in aanraking en verkeer bracht
godsdienst die zy, in het Noorden, sedert de kerkherforming aan alle
ane
vreemdelingen gunden, welke zich onder hen vestigden - hoven al
ook de bloei en welvaart en rijkdom die in de 17de
ISde eeu in
17d. en lSd.
de noord-nederlandsehe
heerschten , en
noord-nederlandsche gewesten, vooral in Holland heerschten,
vonden,t aandie zeer vele vreemdelingen, welke hier volop brood vonden
lokten - al deze oorzaken hebben ten gevolge gehad dat duizenden
en·
en" duizenden vreemdeJingen zich onder ons vestigden. Dit waren
zoowel uitwykelingen uit gebrek, als uitwykelingen om des geloofs
wille ji zoo wel gelukzoekers als kunstenaars en handwerkslieden
ha.ndwerkslieden die
de weelde der ryke Nederlanders ter bevrediging harer eischen
opriep, als ook arbeiders, die de nyverheid der Nederlanders noodig
had. Van daar het groote aantal
aanta.l vreemde gesla.chtsnamen,
gesla.chtsna.men, uit
allerlei europesehe
europesche talen ontleend, dat onder de Nederlanders voorkomt. In der d.ad,
d•• d, er is in geheel Europa geen land dat zulk
eene gemengde bevolking heeft als juist Nederland, gelijk uit al
die vreemde geslachtsnamen,
geslachtsnamen I van vreemden oorsprong getuigende,
duid.lik
duidelik blijkt. Intusschen was die toefloed
toeftoed van allerlei vreemdedelingen in de laaiste middeleeuen meest naar Vlaanderen en Brn.~
Brabant I en wel naar de handels- en nyverheidssteden Antwerpen,
Leuven, Brussel, Gent en Brugge gericht. Eerst sedert de 16de
16d. eeu
was die beweging ook naar Holland,
Holla.nd, booftsakelik naar Amsterdam,
in mindere mate ook naar 's Gravenhage,
Gravenhage 1 Haarlem
Haarlem,I Leiden, enz.
gewend.
Wegens de onmiddellike nabuurschap zoude men reeds by
hy
voorbaat kunnen vel'wu,chten,
verwachten, dat Fra.nsehen
Fransehen en Duitschers onder
a..l die vreemdelingen in Nederland het grootste aantal
aa.ntal zouden uitmaken. En dit is in del'
der daad het geval. Immers zUn
zÜn zeker wel
van al die vreemde namen van franschen
fl'anschen
zeven achtste gedeelten vaD
of van
v,n duitsehen
duitschen oorsprong. Vooral in de groote hollandsehe,
vl
••msche en br.bantsche
vlaamsche
brabantsche steden zijn fransche en duitsche geslachtsnamen zeer algemeen 1 zoo algemeen dat er niet aan
aa.n te
denken valt ook slechts een bonderdste deel van al die namen in
behandelen,1 of slechts te vermelden. Wü
Wij moeten
dit werk te kunnen beba,ndelen
die namen dus laten blyven voor wat zy zÜn,
zijn f en behouden ons
dp- volgende § die fransche en duitsche namen
namen,1
slechts voor in df'!
welke in bunnen
hunnen farm of in bunne
hunne spelling half verdietscht zijn,
zÜn,
nog afsonderlik te vermoldell.
vermelden.
Andere vreemde namen echter, die ongelijk veel zeldzamer onder
a.ls duitsche
d uitsche en fransche,
fransehe, wil ik hier afsonderlik
ons voorkomen als
v~rmelden.
v~rlllelden. In de eerste plaats de engelsehen.
engelschen. Engelsche geslachtsnurnen zün
zÜn werkelik slechts in kleinen getale in de Nederlanden
namen
vertegenwoordigd. Dit stemt overeen met het feit dat ook sbchts
,bcbts
'" einig Engelsehen
Ned.erland.en
Engelschen,, in verloop van tijd,
t~d, zich in de Ned.e~lan~en
blyvend hebben
bebben gevestigd. Wat ook zoude hen daar toe bewegen?
De Nederlanden kunnen den Engelschman
Engel.chman weinig of niets bieden,
wat hy in zijn eigen land niet even zoo goed heeft, zoo niet beter
en ruimer. Zie hier eenige engelsche geslachtsnamen,
geslachtsna.men, die sedert
langeren of korteren tijd in de Nederlanden inheemsch zijn geworden: Aitton, Campbell, Clifford, I1 enz. Nevens d.
de engelsche komen ook byzonder-schotsche en iersche geslachtsnamen
onder ons voor, welke, voor zoo verre deze namen ontleend zijn
aon
aan de keltische talen van Schotland en Ierland (en Wales), in hun
voorkomen en form duidelik van de eigenlik
eigenlik-engelsche
... engelsehe namen
onderscheiden zgn.
zÜn. Ik ben niet zeker of onder de hier opgenoemde engelsche geslachtsnamen ook niet reeds een paar schotsche
I? - De omstandigheid dat het meerendeel
zijn; b. v. Cam p bbel
elI?
der Schotten zoo wel als der (Noord-)Nederlanders de zelfde streng
Calvinistische godsdienstleer belijdt, heeft eenige toenadering tusschen
beide volken te weeg gebracht, en i.
is oorzaak geweest dat zich
eenige schótsche
schûtsche geslachten in vorige eeuen in de Nederlanden
hebben nedergezet. Dezen formden zelfs in de groote steden (Amsterdam en Rotterdam) eigene
p.igene kerkelike gemeenten. Hunne na-
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komelingen onder ons zUn
ztin nog kenbaar aan
aa.n hunne eigenaardige
eigena.ardige
geslaûhtsnamen.
geslachtsnamen. als: Abercrombie,
Ab ere rom bie! Douglas
Do u g I a s (ook verhoJverho}landscht tot Doeglas), Mac-Donald of Macdonald. 2 Sommigen dezer mac-namen (eigenlik patronymika) schrijft men met
den volgenden naam (den hooftnaam of vaderliken naam), in één
n i el, Ma
M a cclIee 0 d. Anderen afsonderlik:
woord vereenigd: Ma cda ni
Mac-Intosh of Mac Gillavry. Zy komen ook wel afwisselend
in beide formen voor. De aloude naam Mackay is in de Nederlanden zeer
zeel' verspreid
verspreid,I en schijnt aan
a.a.n verschillende onderling niet
verwante geslachten eigen te zijn. Hy komt althans in verschillende
kaey 11 M 'Kay.
formen voor;
voor j als M
Maaec k a Y
y f1 M ackaay, M
Ma8 Cckaey
Of Moc.leder,
Maclaine en Macaré ook tot deze schotsche
Macale.ter, Macl.ine
mac-namen
mac~namen behooren, dan wel of zy van anderen oorsprong zijn,
kan ik niet uitmaken. Brycs,
Bryce, Fyan, Bryan, Kennedy,
Dunlop, Donesn,
Doncan, Dumbar, Skene, allen ook in Nederland
voorkomende, zijn meen ik ook keltisch-sehotsche
keltisch·schotsche namen
namen;i -_ 't en
zy misschien keltisch-iersche?
keltisch·iersche? Ik ken ze niet. uit elkanderen. Ook
Der m 0 u t schijnt my toe tot deze schotsche namen te behooren. In
Schotland althans
altbans is de geslacht.snaam
geslachtsnaam (eigenlik clannaam
c/annaam , 't welk niet
nnukeourig het zelfde is in beteekenis als
a.ls ons woord Ue8lacht,lDaam)
gsslachtmaam) M aa. c
nnuhurig
Der mot inheemseh.
inheemsch. Anders en kan ik Der m 0 u t niet verklaren.
Byzonder~iersche na.men
namen komen in de Nederlanden veel zeldByzonder-iersche
zamer voor als byzonder-schotsche. De grootendeels streng RoomschRoom.cbKatholyke Ieren staan den (Noord-) Nederlanders dan ook verder
als de Schotten. Het is dan ook juist aan de overeenkomst van
god~è.~enst
god!'lG;enst toe te schryven, dat meer Ieren zich in de zuidelike
als in de noordelike gewesten hebben gevestigd. En dat de weinige
al.
iersche geslachtsna.men
a.ls in
geslachtsnamen meer in Vla.a.nderen en Brabant als
Holland worden aangetroffen. Zie hier de weinigen, die my zijn
voorgekomen: Obreen
Ob reen met de byformen Obrien, ook O'Brien
geschreven, en Obrie; Ogilvie (te Batsvial,
Batavia), O'Kelly en
O'Toole,Sheridan
Sullivan.
O'To
ol e, She ridan en Su
11 ivan. Den geslachtsnaam Carmiggel t, ongetwyfeld eene verbastering van Ca r - Mie
M i c h a el,
e I, in Engelland als maagschapsnaam
m.agschapsnaam inheemseh,
inheemsch, meen ik ook tot de iersche
(of cornwelsche?) namen in Nederland te moeten brengen.
Deensehe, noorsche
noorsehe en zweedsche geslachtsnamen komen nog
DOg zeld·
zeld.
zamer als engelsche onder ons voor. Skandinaafsche namen in 't algemeen ontmoet men meest ~n
;n onze zeesteden.
zeesteden 1 en het zijn gewoonlik
gewoon lik dfJ
afstammelingen van den eenen of anderen skandinavischen zeeman,
die om deze of gene r~den
reden van zijn
zgn schip achter bleef, welke zulke
namen voeren. Onder die namen, vooral onder de deensehe,
deensche, zijn
er vele patronymika die m
in form
lorm niet verschillen van onze eigene
nederlandsche geslachtsnamen; als Ha n sen, Jen sen
s e D,I 0 I sen 1
Carelsen, Christiansen, Martensen, Gulbrandsen.
Dezen zijn moeielik, zoo niet onmogelik te onderscheiden van de
oorspronkelik nederJandsche
nederlandsche namen. Ook Bra n d t, vaD
VaD deenschen
sehen oorsprong
oOl'sprong JJ is eveneeens goed~nederlandsch. De volgenden
echter zijn oorbeeldig
skandinaafsch: Be
r g s tr 6 m, Bi
6 r n , Ca rIoorbeeldigskandinaafsch:
Bergström,
Biörn,Carlq v i s ti,
tI, enz. Den geslachtsnaam S wen s acht
aebt ik eene verhollandsehing te zijn, in spelling, van den in Skandinavie zeer veelvuldig
voorkomenden naam S ven s, een eenvoudig patronymikon van
den skanrunaafschen
.kandinaafschen mansvóórnaam
manSvóórnaam S ven, de zelfde die ook aan
Svenswen s s 0 n (eigenlik S
ven sden patronymikalen geslachtsnaam SSwensson
s 0 n) ten grondslag ligt.
Geslachtsnamen,
a.an de volken die van slavischen stam
Gesla.chtsnamen J eigen aan
zijn (Russen, Polen, Czechen of Bohemers,
Bohemers 1 Slavoniers, enz.), komen ook al onder ons voor. En ofschoon deze slavische volken
ons
ODS verre staan en vreemd zijn
zijn,I zoo zijn nogtans slavische namen
zeldza.&m onder ons, als men wel zoude verwIChten.
verwachten.
geenszins zoo zeldzaam
Maar Polen vooral zijn van ouds her een licht beweegbaar
beweegb..r volk geweest, dat zich gemakkelik verplaatste. En ook sta.tkundige en godsgod.dienstige partysch.ppen
partysch&ppen hebben duizenden Polen uit hun land verdreven en in den vreemde gevoerd. Eenigen van hen hebben hunhun·
nen weg ook tot in de Nederlanden gevonden, en hunne nakomelingen wonen nog onder ons. Czechen en Moraviers
Moraviers,1 Slavoniers
en Slowenen of Wenden hebben ook steeds
.teeds in grooten getale,
jaar uit jaar in, hun land verlaten, en als geringe handwerks-

lieden, kleine kooplieden (in muizevaJlen en ander draadwerk , in glaswaren, enz.), ook aJa reizende mDZikaDten, Dnitschland overstroomd.
Velen VaD hen, in Dnitschland tot eeDigen welstand gekomen en, op
hun geslachtsnaam 11&, verduiteeht (of huuue kinderen en womeliugen) , zijn naderheud, met eigeulike Dnitechere, ook naar de
Nederlanden komen afzakken. Rekent men dat onder de honderd
Dniteohere, die zich in de Nederlanden vestigen, er slechte één
is met eenen slavischen gealachtenaam, en die van slaviBChen oorsprong ie, den kunnen enkel bier uit reeds die geenSZÏD8 zeldzaam
voorkomende alevisehe namen onder OUB verklaard worden. In der daad
zijn die namen in grooter aantal onder OnS aanwezig, als eugelsche
of skaudiuaat'ache namen. Hoe vreemd het ook schyue, by eeuige
Zoo men de gealachtsnamen der spaansehe en portng_ehe Isral!liten uiteondert, komen spaansche en portugeesche namen sleeht.
in zeer kleinen getale onder ons voor. Bet is dan ook wel eene
groote zeldzaamheid als zich een Spanjaard of Portngees onder
ons netlr zet. In de zuidelike Nederlanden echter leven nog afstemmelingen van Spanjaarden, wier voorouders zich reeds, gedurende
.den spaanschen tijd", in de 16d. en 17de eeu, in Brabant en
Vlaanderen hebben gevestigd. En onder dezen zijn er die nog hunne
oude, ten deele oud-adellike namen dragen. Niet altijd hebben
die lieden den rijkdom en hoogen rang hunner voorouders kunnen bewaren.

De weuuge
weinige spaansche en portnge..ehe geslachtenamen (ik ken
ze niet nit elkanderen) , in de Nederlanden voorkomende, en my
bekend, zijn: Armiroto, Balabrega, D'AImara8, Da Silva,
De Outro, De Ruescu, De Zere zo de Tejada, Di Gazar, Diaz, Exalto, Ex alto d'Almaru, Espantoso, Gonsalves, Pedro, Perez, Rodrigues en Rodriguez. Ik
meen dat er onder dezen ook nog zijn, die aan oorspronkelikieralllitische gealachten toebehooren.
Tageuover d_ weinige iberische II&men staat een zeldzaam
groot aantal italiaansche gealechtsnamen, in de Nederlanden voorkomende. In der daad, .00 telrijk zijn die italiaansehe namen
onder ons dat 'y, wat hun wmtal aangaat, onmiddellik op de
frun.ehe en duiteohe namen volgen, en de engelschen overlreft'en.
Sedert de laatete twee, drie eeuen hebben er zich dan ook steeds
zeer veel Italianen onder ons netlrgezet. Dat weren meest kunstenaars,
vooral toonkunsteIl&8r8, ook kooplieden in regen- en zonnasehermen en weêrglazen, in gelanteryen en dergelyke zaken, schoorsteenvegers niet te vergeten, wijnheudelaars, enz. Een groot deel
daar van bleef op den duur bier. Sommigen huwden nederlandsche
vrouen, maar lieten hunne italiaansche namen aan hun nageslacht,
als bewijs van hunne afstemming. Een aantal di.r meest bekende
italiaansche geslachtsnamen, waar van ik overigens niete byzonders heb te berichten, moge bier vermeld worden: Aletrino,
Arzoni, Balli, enz.

Illustratie 5. Vreemde achternamen in de Nederlanden [fragmenten)
(Bron:- Winkler 1885: 533-541)

werd de voertaal van veel internationale organisaties en van de wetenschappelijke en
industriële wereld, Engels is in veel landen een verplicht schoolvak, en Engels wordt in
nieuwe technieken zoals de computertechniek gebruikt. Kortom, Engels is een wereldtaal met een hoge status. In Nederland en België komt iedereen in aanraking met het
Engels, al was het alleen maar door film en televisie. Nog steeds zal het gebruik van een
bepaald leenwoord beginnen bij een individu of een kleine groep individuen, maar het
overnemen door grotere groepen kan veel sneller gaan dan in het verleden. De dag na
de televisieuitzending van de laatste Elfstedentocht, kende half Nederland het Friese
woord klunen. Het is niet uitgesloten dat dit ook vluchtigheid in de hand werkt: een
leenwoord komt snel op, maar verdwijnt ook weer snel.
. Daar komt nog een andere belangrijke factor bij. De naoorlogse taal is in en na
de jaren zestig als gevolg van maatschappelijke veranderingen grondig veranderd. Het
verzet tegen het gevestigde gezag uitte zich mede in het taalgebruik, dat vrijer en minder
officieel werd. Er ontstond een grotere tolerantie tegenover uitSpraakverschillen, dialectverschillen, informeel taalgebruik en vreemde woorden (vooral uit het Amerikaans-Engels). In het standaard-Nederlands werden woorden opgenomen uit de
dialecten, de volkstaal en het Bargoens. In deze periode zijn Jiddische woorden, die al
langer in bepaalde taalkringen (zoals de toneelwereld) gebruikt werden, opgenomen
in het standaard-Nederlands. Voorbeelden zijn gotspe, kapsones, kinnesinne, matse,
sores, stennis.36 Verder dringen steeds meer woorden uit de vaktalen en de wetenschapstalen door tot het standaard-Nederlands. Twee illustratieve koppen uit NRC Handelsblad: 'Bevrijd van sclerose heeft Europa een goede toekomst' (18/3/95) en 'Te veel

23

afslanken leidt tot anorexia, alle ervaring wordt eruit geknepen' (28/1/95). Denk ook
aan de uitroep van de ene puber tegen de andere: 'Doe niet zo autistisch!'
Na de oorlog heeft het toerisme een enorme vlucht genomen. Dit levert echter
nauwelijks nieuwe woorden op. Nederlanders zwermen weliswaar over de hele wereld
uit, maar ze communiceren in het Engels, met handen of voeten, of vragen in Spanje
gewoon in het Nederlands om een broodje ros, dat ze nog krijgen ook. De toeristenindustrie is zo grootschalig, dat het niet nodig is een mondje buitenlands te spreken. Wel
zijn door de 'globalisering' de meest exotische voedingsmiddelen bekend geworden.
In de schappen van Albert Heijn liggen koemis, paksoi, tamari, tofoe en noem maar op.
Woorden voor levensmiddelen zijn net zo internationaal geworden als technische
termen. Ze duiden niet op enige invloed van de brontaal op het Nederlands.
Wat wel veel leenwoorden heeft opgeleverd is de sport. Deze is volkomen
geïnternationaliseerd, en we vinden dan ook woorden uit heel verschillende talen in
de verschillende takken van sport: uit het Italiaans catenaccio, libero, uit het Frans
parcours, soigneren, uit het Duits ausputzer, uit het Japans judo, karate.
Als conclusie van deze paragraaf kunnen we zeggen: culturele en maatschappelijke
veranderingen en invloed kunnen weerspiegeld worden in leenwoorden, maar het
omgekeerde geldt ook: de leenwoorden kunnen iets zeggen over de aard en omvang
van de culturele en maatschappelijke invloed - dat laatste bleek bij voorbeeld bij de
sterke maar kortstondige invloed van Duitse literaire leenwoorden in de middeleeuwen. Er was wel invloed, maar deze was kennelijk maar heel oppervlakkig. In de
woorden van Deroy: 'L'emprunt est, en effet, un témoin précieux des événements
politiques, des courants économiques, des grands découvertes, des pro grès scientifiques et techniques, des tendances artistiques, etc.' ('Een leenwoord is inderdaad een
waardevol bewijs van politieke gebeurtenissen, van economische stromingen, van grote
ontdekkingen, van wetenschappelijke en technische vorderingen, van artistieke richtingen, enzovoorts.')37
Taalcontact is weliswaar een voorwaarde voor ontlening, maar of een woord
uiteindelijk wordt overgenomen of niet, en ofhet na overname door een kleine groep
vervolgens in het standaard-Nederlands belandt, valt geenszins te voorspellen. Er
spelen allerlei factoren een rol, die voor een deel onvoorspelbaar en onsystematisch
zijn. Van belang zijn wel het prestige dat de brontaal heeft, en het prestige van het
individu of de individuen die het woord in eerste instantie lenen. Zo stond de
Zuidnederlandse ridderschap in de middeleeuwen in zo'n hoog aanzien, dat ze diende
als schakel tussen de Franse en de Duitse adel, met als gevolg dat de belangrijkste
riddertermen in het Duits, zoals hoofs (Duits höfisch) en ridder (Duits Ritter) via het
Zuidnederlands uit het Frans zijn geleend.
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Redenen van ontlening
Er zijn vele redenen waarom woorden ontleend kunnen worden. Als we hier allerlei
redenen geven, heeft dat natuurlijk geen enkele voorspellende waarde: als een of meer
redenen voor een woord gelden, behoeft het toch niet geleend te worden of geleend te
blijven. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke en
niet-noodzakelijke ontleningen. Die laatste worden ook wel luxe-ontleningen, modeontleningen of ontleningen op grond van 'raisons de creur'38 genoemd.

Noodzakelijke ontleningen
Noodzakelijke ontleningen hangen samen met de invoer van een nieuwe zaak, een
nieuw begrip of een nieuwe technische of wetenschappelijke ontwikkeling. Dergelijke
vernieuwingen worden dikwijls overgenomen samen met de naam waarmee ze worden
aangeduid, en ze worden vaak door meerdere talen overgenomen. Een noodzakelijke
ontlening vult dus een lacune in de woordenschat op. Dit verschijnsel is al heel oud.
Diere-, plante- ofkruidennamen (zoals kameel, leeuw; olijf, peper, rijst, roos) en grondstoffen (als brons en zilver) zijn al heel lang geleden van de ene taal in de andere ontleend
en bestrijken nu een groot gebied van vaak niet-verwante talen. 39 Soms kende men het
woord al, voordat men het dier of de plant leerde kennen. Dat veroorzaakte weleens
verwarring. Zo namen de Goten van de Romeinen het Griekse woord elephas 'olifant'
over. Maar de Goten wisten alleen, dat het een groot lastdier was uit het Zuiden en
Oosten. Toen dan ook rondtrekkende handelaren kamelen naar het land brachten,
kregen deze de naam 'olifant', in het Gotisch ulbandus. Bisschop Wulfila, de eerste die
de bijbel in een Germaanse taal (het Gotisch) vertaalde, vertaalde consequent Grieks
kamèlos 'kameel' door ulbandus 'olifant'. De fout werd overgenomen door het Oudhoogduits en Oudengels, en pas toen ivoren voorwerpen geïmporteerd werden en de
handelaren de oorsprong hiervan uitlegden, werd de fout gecorrigeerd. 40 Het ivoor
werd elpenbeen genoemd en de olifant heette in het Middelnederlands elpendier, waarin
elpen via het Latijn teruggaat op Grieks elephas 'olifant'.
Later zijn uit de nieuw-ontdekte gebieden in Azië en Amerika nieuwe woorden
en zaken als cacao, koffie, tabak, thee bekend geworden. Tegenwoordig zijn de meeste
nieuwe begrippen van technische en wetenschappelijke aard, zoals acupunctuur, aluminium, aspirine, bacil, chloor, computer, dinosaurus, telescoop. Ook nieuwe ideeën en
begrippen leveren noodzakelijke ontleningen op; denk aan de religieuze terminologie
die het christendom met zich meebracht (altaar, bijbel, evangelie, kastijden, pijn, plaag,
preek, sacrament), maar ook aan begrippen als gentleman, prestige en taboe.
Overigens wil een noodzakelijke ontlening niet zeggen dat het begrip helemaal
onbekend was, maar dat het niet precies zo bekend was. De Germanen leenden het
woord anker van de Romeinen. Natuurlijk zetten de Germanen ook voordat ze contact
hadden met de Romeinen hun schepen vast, maar ze deden dat met stenen aan een
touw - het tweearmige anker van de Romeinen was nieuw voor hen. Aan de leenwoorden boter en kaas ligt waarschijnlijk een nieuwe bereidingswijze ten grondslag. Het
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paard duidde oorspronkelijk een extra postpaard aan (het woord komt van Latijn
paraveredus, van para 'bij' en veredus 'postpaard); met het Germaanse ros bedoelde
men een oorlogspaard. De Romeinse muur was gemetseld, terwijl de Germaanse wand
bestond uit in elkaar gevlochte takken - wand is een afleiding van winden. Koken zal
een andere manier van eten bereiden zijn geweest dan het nu verouderde zieden. 41
Niet-noodzakelijke ontleningen
Niet-noodzakelijke ontleningen zijn ontleningen van woorden waarvoor al een inheems woord bestaat. Er wordt (soms tijdelijk) de voorkeur gegeven aan een woord
uit een andere taal. In principe heeft het leenwoord dan wel een iets andere betekenis
of gevoelswaarde, of het heeft meer prestige - een ontleend woord is nooit helemaal
synoniem met een al bestaand woord. Er kan ook sprake zijn van een stilistisch verschil,
vergelijk aandringen - insisteren, bezoek - visite, tevreden - content, haast hebben -

gepresseerd zijn.
Wanneer de houding tegenover een begrip verandert, gebruiken we er ook vaak
een ander woord voor, en dat kan een leenwoord zijn. Zo werd een giechelende bakvis
(een Duits leenwoord) vervangen door de serieuzere en meer volwassen teenager (een
Engels leenwoord). Een party geven klinkt heel anders dan een feestje geven, en in plaats
van dat is nog eens service! hoor je niet gauw dat is nog eens bediening!42
Soms heeft het Nederlands meerdere woorden nodig om iets uit te drukken wat
in de vreemde taal met één woord uitgedrukt kan worden. Er bestaat dan een voorkeur
voor het leenwoord. Denk aan uit het voorafgaande logisch voortvloeiend tegenover
consequent; je zeggen tegenover tutoyeren; van buiten leren tegenover memoriseren; druk
uitoefenen op de politieke besluitvorming tegenover lobbyen; verdovende middelen tegenover drugs. Ook kunnen leenwoorden korter zijn dan inheemse woorden: link naast
schakel of verbinding, hit naast succesnummer.
Een woord uit een vreemde taal kan meer prestige hebben dan een inheems
woord. Dat zie je momenteel bij beroepsnamen. Iedereen krijgt een dure Engelse titel,
de snelle jongens halen het niet in hun hoofd om adviseur of verkoopleider op hun
visitekaartje te zetten, nee, ze zijn consultant of salesmanager. Vroeger had het Frans
een hoog prestige, tegenwoordig het Engels. Dat heeft tot gevolg dat de oudere Franse
leenwoorden momenteel door de jongere Engelse verdrongen worden: boetieklboutique wordt shop; hausse wordt boom; insigne wordt badge; jus d' orange wordt juice; lak
wordt gel; restaurateur wordt caterer; verifiëren wordt checken.
Het gebruik van een vreemd woord uit prestigeoverwegingen zit dicht tegen
snobisme aan, en roept daarom nog wel eens weerstand op. Een citaat uit 1928: 'Dat
deze oorspronkelijk-uitheemsche naam [salaris] de "deftige" benaming voor "loon"
werd, is begrijpelijk; 't buitenlandsche klinkt ons, mallen Nederlanders, immers altijd
zooveel fraaier dan 't inheemsche; deftige onderlijven worden immers met pantalons
omhuld, in plaats van met broeken, en deftige bovenlijven met chemises in plaats van
met hemden; en deftige hoofden worden niet door kappers, maar door coiffeurs
bewerkt, en deftige magen worden door "confiseurs" bedorven!'43 Vreemde woorden
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worden dus gebruikt om zich van de grote massa te onderscheiden. Zo zie je bij
groetwoorden dat iedere generatie zich van de vorige wil onderscheiden door met
nieuwe groeten te komen. Oudere groeten zijn uit het Frans adieu/ajuus, au revoir,
bonjour, bonsoir, en uit het Indonesisch tabee. In de moderne tijd vinden we in de
jongerentaal de Italiaanse groet ciao, de fla uwe namaak-Duitse groet aufwieder schn itzel
en uit het Engels bye, cheerio, so long, see you of zie je en toodeloo.
Fatsoensoverwegingen of eufemisme kunnen ook een reden zijn om een leenwoord te gebruiken - het vreemde woord lijkt minder grof dan het inheemse, omdat
het minder bekend is. Men noemt ziektes, lichaamsdelen, seksuele handelingen, het
kleinste kamertje en dergelijke liever niet bij een inheemse naam, maar geeft de
voorkeur aan een 'neutraal' leenwoord, dus: attaque in plaats van beroerte, derrière in
plaats van achterste, transpireren in plaats van zweten, tuberculose, t.b.c. of t.b. (het
woord wordt steeds korter!) in plaats van tering, urineren in plaats van pissen. Elk
eufemisme staat aan sterke afslijting bloot. Daarom is er telkens weer behoefte aan een
nieuw woord, en dat verklaart het grote aantal leenwoorden voor het kleinste kamertje:
plee, privaat, retirade, toilet (alle uit het Frans), en w.c. (uit het Engels). Ook pis en
secreet, eens verbloemende termen uit het Frans, zijn door het veelvuldige gebruik
afgesleten en moeten weer door een andere term verbloemd worden. 44 Hetzelfde geldt
voor scheldwoorden: er zijn telkens nieuwe scheldwoorden nodig, als de oude hun
kracht verliezen door veelvuldig gebruik. Het is gemakkelijk om dan een nieuw
scheldwoord uit een andere taal over te nemen - bovendien geeft de vreemde oorsprong
een versterking van het begrip aan. En zo kennen we bij voorbeeld uit het Duits:
angsthaas, hansworst, hondsvot, jabroer, lummel, rakker, spitsboef, uit het Frans: fielt,
karonje; en uit het (Amerikaans- )Engels: asshole, bimbo, creep, dumbo, softie.
Ook woorden voor grote lof of afkeuring zijn aan slijtage onderhevig en worden
dan snel vervangen door een nieuw woord, veelal geleend uit een andere taal. Een aantal
(deels inmiddels ouderwetse) woorden uit het Frans zijn: briljan t, fameus, superbe naast
affreus, horribel, miserabel. Uit het Duits komen de versterkende woorden beeldschoon,

fonkelnieuw, steenrijk, wereldberoemd, wildvreemd.

Het leenwoord kan een nuance aangeven die in onze taal nog niet bestaat:
brunette, blondine, soepel, tenger. 45 Het vreemde woord kan ook een nuance van
liefkozing ofbewondering aanduiden; daarom zouden grootmoeder, tante aan het Frans
ontleend kunnen zijn, als vleinaam door voorname lui (tantetje).46 Deftigdoenerij zal
hierbij zeker een rol gespeeld hebben. Het leenwoord kan zelfs voor een bepaalde
nuance gebruikt worden die het in de brontaal helemaal niet heeft. Zo betekent
pomodoro in het Italiaans gewoon 'tomaat', maar wordt het bij ons voor een speciale
soort tomaat gebruikt.
In vaktaal gebruikt men graag leenwoorden, omdat deze het begrip preciezer
uitdrukken en de termen 'geijkt' zijn: een tube is een heel bepaald soort buis, de
begrippen zijn niet synoniem. Veel van deze vaktaalwoorden zijn internationaal, en
worden door technici en wetenschappers uit de hele wereld in dezelfde betekenis
gebruikt.
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Een laatste reden van ontlening is, dat twee inheemse woorden zoveel op elkaar
lijken dat er verwarring ontstaat - in dat geval kan een ervan vervangen worden door
een leenwoordY Zie hieronder 'Leenwoorden en homonymie'.
Het gebruik van niet-noodzakelijke leenwoorden is soms een modeverschijnsel
en van korte duur, soms echter nestelen de woorden zich 'voor altijd' in het Nederlands.
Noodzakelijke leenwoorden vullen een lacune in de taal op. Niet-noodzakelijke leenwoorden kunnen naast inheemse woorden komen te staan - dan hebben ze een andere
betekenisnuance dan het inheemse woord. Ze kunnen zelfs inheemse woorden verdringen. Zo zijn de erfwoorden bestje (verkorting van bestemoe(de)r) en moei (vergelijk
petemoei) door de Franse leenwoorden grootmoeder en tante verdrongen, en is het
middeleeuwse speelman verdrongen door het Franse leenwoord muzikant. Waarom dit
gebeurt, is vaak niet duidelijk.

Leenwoorden en homonymie
Homoniemen zijn gelijkluidende woorden die een verschillende betekenis en een
verschillende herkomst hebben. Door ontlening kunnen homoniemen ontstaan, wanneer namelijk een woord geleend wordt dat een gelijkluidende vorm heeft in de
brontaal. Men is echter geneigd een dergelijk leenwoord te vermijden. 48 De meeste van
dergelijke homoniemen ontstaan ná de ontlening: op het moment van ontlening zijn
de vormen verschillend, maar door een latere klankverandering vallen ze samen en
worden homoniem. 49 Voorbeelden zijn: het erfwoord vers 'fris' en het leenwoord vers
'dichtregel' uit Latijn versus (in het Middelnederlands hadden deze woorden verschillende vormen); vizier 'helmklep' uit Frans visière naast vizier 'hoogwaardigheidsbekleder' uit Turks vezir (uit het Arabisch).
Voorwaarden voor het accepteren van een leenwoord dat homoniem is aan een
al bestaand woord, zijn dat het betekenisbereik van de woorden ver genoeg uiteen ligt,
zodat de twee woorden niet gemakkelijk verward worden, en dat er syntactische
verschillen tussen de woorden bestaan, zoals verschillend lidwoord, wel of geen gebruik
van het meervoud en dergelijke. Daarom kunnen stofnamen gemakkelijk naast andere
woorden bestaan: stofnamen worden meestal zonder lidwoord en alleen in het enkelvoud gebruikt, andere woorden kennen wel een lidwoord en meervoud. Voorbeelden
van stofnamen naast andere woorden zijn: het erfwoord aas 'dood dier' en het aan het
Frans ontleende aas 'bepaalde kaart'; de leenwoorden munt 'geld' en munt 'plant',
ontleend aan twee verschillende Latijnse woorden; het erfwoord rijm 'bevroren dauw'
en het aan het Frans ontleende rijm 'gelijke klank'; het erfwoord staal 'metaal' en het
aan het Frans ontleende staal 'monster'; het erfwoord zijde 'kant' en het uit het
Romaans geleende zijde 'textiel'.50
Homoniemen worden eveneens geaccepteerd, wanneer het betekenisbereik van
de woorden zo dicht bij elkaar ligt, dat men een betekenisverband legt, dat er niet was.
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Zo is het erfwoord etter 'pus' niet hetzelfde woord als etter 'vervelende kerel'. De laatste
betekenis komt van Frans être 'wezen' ('wat een etter!' is
is''quel
quel être!'). De taalgebruiker
heeft bij beide betekenissen van etter vervelende associaties, en ziet ze dan ook als één
woord. Ook tussen het erfwoord deken 'beddek' en het Latijnse leenwoord deken
'overste' wordt een verband gelegd: 'Deze katholieke dignitaris voerde de titel deken,
omdat hij [... ] als een deken [... ] de gelovigen verwarmde en beschutte.'5!
beschutte.'51
Niet alleen bij het lenen van woorden, maar ook bij het lenen van betekenissen
kunnen homoniemen ontstaan, namelijk in die gevallen waarin het betekenisverschil
tussen de oorspronkelijke betekenis en de geleende betekenis heel groot is. Een homoniem is bij voorbeeld afbouwen 'de bouw afmaken', dat uit het Duits de betekenis
'verminderen' heeft geleend. Wanneer het betekenisverschil klein is, beschouwt men
de geleende betekenis meestal als een betekenisuitbreiding.
Wanneer twee homonieme woorden in een taal tot verwarring aanleiding geven,
is men geneigd een van de twee homoniemen te vervangen. En dat kan gebeuren door
een woord uit een andere taal te lenen! In het Middelnederlands bestonden twee
werkwoorden weren, een als 'verdedigen' en een als 'duren'. Dit laatste werkwoord is
verdwenen en vervangen door het aan het Frans ontleende duren. In het Middelnederlands betekende aal 'vloeibare uitwerpselen' en 'paling'. Omdat dit verwarring stichtte,
werd het Friese woord gier over een groter terrein gebruikt, en toen rond 1900 de
gierbemesting algemeen ingevoerd werd, werd gier een standaard-Nederlands woordY
Aal is overigens samengetrokken uit adel. Pas na deze samentrekking, toen het woord
adel 'gier' verdwenen was, werd uit het Duits adel 'stand van edelen' ontleend. Alleen
in samenstellingen als adellijk wild 'zich in rottende staat bevindend wild' is adel 'gier'
blijven voortleven, waarschijnlijk omdat adellijk wild volksetymologisch werd verbon
verbon-den met de jacht, de bij uitstek adellijke (edele) liefhebberij. 'De brug werd eveneens
geslagen door de ouderdom van adellijk wild, een eigenschap, die het met de ware
adeldom gemeen heeft.'53 Een andere Middelnederlandse betekenis van aal was 'bier',
vergelijk Engels ale. Dit woord is, vanwege de verwarring met aal' gier', vervangen door
bier. Aal 'bier' vinden we alleen nog in de samenstelling aalbes.
Ook het Friese woord ladder zal zijn uitbreiding te danken hebben aan de
homoniemen leer 'ladder' en leer 'doctrine'. In het Middelnederlands betekende eer
aar); vanwege de homonymie is het in de
zowel 'deugd' als 'roeiriem' (vergelijk Engels oar);
laatste betekenis vervangen door het aan het Latijn ontleende riem. Ten slotte zijn
beweren en strelen uit het Duits of uit een oostelijk dialect geïmporteerd om een einde
te maken aan de homoniemen bewaren 'houden' en bewaren 'zeggen', en stralen 'aaien'
verspreiden'.54 Een homoniem in het Duits was Mark 'grens' en
en stralen 'licht verspreiden'Y
'geldstuk'. In de eerste betekenis is het woord vervangen door het aan het Pools
ontleende Grenze, dat we als grens overgenomen hebben. 55
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Het verdwijnen van leenwoorden
Ook voor leenwoorden gelden de Darwiniaanse wetten van natuurlijke selectie en

survival of the fittest. Dat houdt in dat slechts een deel van de leenwoorden in een taal
blijft bestaan, de rest verdwijnt na kortere of langere tijd. Hetzelfde geldt overigens
voor erfwoorden en nieuwvormingen. De 19de-eeuwer Busken Huet gebruikte het
tegenwoordig totaal onbekende look-out voor 'venster'.56 Uit het Nederlands verdwenen germanismen zijn daadzaak, daarstellen, eigendommelijk, jaarhonderd. Deze woorden worden tegenwoordig niet meer gehoord, al staan de meeste nog in Van Dale. 57 De
taalkundige Algeo heeft gevonden dat van de meer dan 3500 Engelse neologismen
(nieuwe woorden) die tussen 1944 en 1976 in verschillende woordenboeken werden
opgenomen, ruim de helft in 1993 alweer verdwenen was. 5B
Er zijn verschillende redenen waarom leenwoorden weer verdwijnen. Ten eerste
omdat het begrip dat het woord aanduidt, verouderd raakt. Vergelijk de Franse
leenwoorden accrocheren, canneleren, debardeur, frotté, gareren, julep, mesurabel, peigné, poil, ramasseren, sourdine, alle vermeld in Van Dale (1992). Ten tweede vanwege
homonymie, zie boven. Ten derde omdat het leenwoord problemen geeft bij de
inpassing in het Nederlands, bij voorbeeld doordat het moeilijk onderworpen kan
worden aan de Nederlandse woordvorming. Dat laatste geldt vooral voor schriftelijk
gebruik, bij mondeling gebruik is er bijna nooit een probleem. Zo wordt deleten,
waarvan in de schrijftaal moeilijk een verleden tijd of deelwoord gemaakt kan worden,
vaak vervangen door het gemakkelijker te vervoegen deleren.
Ten slotte speelt regelgeving mee bij het verdwijnen van leenwoorden. Zo mijdt
de KNVB consequent Engelse termen en creëert de Bond voor alle voetbaltermen bewust
Nederlandse equivalenten. Een deel daarvan is goed aangeslagen. Zo vinden we achterspelervoor back, aftrap voor kick-of!, doellijn voor goalline, en strafschop voor penalty.
Overigens zijn lang niet alle Engelse voetbaltermen uit de spreektaal verdwenen. Ook
in technische taal zoals de computerterminologie bestaat een tendens de Engelse
woorden door vernederlandsingen, meestal vertalingen, te vervangen: de wordprocessor
is tekstverwerker geworden. Er bestaan speciale commissies die zoeken naar Nederlandse equivalenten voor vreemde, technische woorden. Het bekendst en invloedrijkst is
wel het Nederlands Normalisatie-instituut, dat als norm het boekje NEN 5050, Goed
woordgebruik in bedrijf en techniek uitgeeft, met als doel 'handhaving van de kwaliteit
van de Nederlandse taal'. 'De kern van het boekje is een lijst van goede alternatieven
voor afkeurenswaardige woorden (in het bijzonder "vreemde" woorden).'59

Welke taalelementen worden het meest geleend?
Verreweg het meest worden woorden geleend, en dan nog voornamelijk zelfstandige
naamwoorden. Basiswoorden, dat wil zeggen woorden betreffende levensnoodzakelijke activiteiten, worden veel minder snel geleend dan secundaire of speciale woorden. 60
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Daarom is het zo bijzonder dat het Engels in de nde en 12de eeuw uit het Scandinavisch
zulke essentiële woorden als call 'roepen', die 'sterven', drown 'verdrinken', fellow
'kerel', husband 'echtgenoot', get 'krijgen', low 'laag', root 'wortel' en de persoonlijke
voornaamwoorden they, them, their geleend heeft. Dit kan alleen gebeurd zijn doordat
de Scandinavische en Engelse bevolking ongeveer op eenzelfde cultureel peil stonden
en geheel in elkaar zijn opgegaan.
Na zelfstandige naamwoorden worden werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden geleend (niet noodzakelijkerwijze in deze volgorde). Volgens Deroy worden
bijvoeglijke naamwoorden moeilijker geleend, omdat ze geen zelfstandige woorden
zijn, en een manier van denken uitdrukken. 61 Het lenen van werkwoorden is mede
afhankelijk van het gemak waarmee ze in het vervoegingssysteem van de ontlenende
taal opgenomen kunnen worden.
Pas hierna worden functiewoorden zoals voorzetsels, voegwoorden en voornaamwoorden geleend, dus woorden die tot een gesloten klasse behoren - een klasse
waarvan de leden telbaar zijn. Minder gemakkelijk worden woorddelen geleend en nog
moeilijker worden klanken geleend. Buigingsuitgangen worden nauwelijks geleend. In
het Nederlands kennen we een paar geleerde woorden met vreemde uitgangen (naast
Nederlandse), zoals doses, indices, musea als meervoud van dosis, index, museum. Een
enkele maal wordt dit foutief uitgebreid naar woorden met gelijke uitgang (prospecti
als meervoud van prospectus, terwijl het Latijnse meervoud prospectus luidt) ofhoren
we dubbele meervouden: musea's. Maar we hebben geen enkele buigingsuitgang structureel uit een andere taal geleend, met uitzondering misschien van de meervouds-s, zie
hieronder.
Ten slotte kunnen betekenissen en manieren van samenstelling (bij vertalende
ontleningen) geleend worden - de omvang hiervan is moeilijk te schatten, maar in
ieder geval worden deze elementen veel minder vaak geleend dan woorden. Syntactische invloed, dus invloed op de zinsbouw, is over het algemeen heel gering (en
bovendien moeilijk bewijsbaar).
Woorden behouden meestal de grammaticale categorie waartoe ze behoorden in
de brontaal, maar er zijn uitzonderingen: de werkwoordsvorm lavabo 'ik zal wassen'
is een zelfstandig naamwoord geworden met de betekenis 'wasbekken'. Zelfstandige
naamwoorden worden meestal in de eerste naamval enkelvoud geleend, maar ook
11, 'Klankveranderingen en vormverandehierop zijn uitzonderingen. Zie hoofdstuk I1,
ringen'.

Aanpassingen van leenwoorden
Leenwoorden kunnen aan het Nederlands aangepast worden in geslacht, klank, spelling
en woordvorming.
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Toekenning van een lidwoord
Het eerste wat een zelfstandig naamwoord bij ontlening krijgt, is een lidwoord (de of
het) en een geslacht. De meeste niet-dialectsprekende Nederlanders maken feitelijk
alleen verschil tussen de- en het-woorden. Het voornaamwoord bij verwijzingen geeft
een aanwijzing over het geslacht ('Hoe gaat het met de koe? Zij heeft gisteren gekalfd'),
maar dit is tot nu toe niet onderzocht bij leenwoorden, dus ik laat het hieronder buiten
beschouwing. Sommige brontalen kennen ook een lidwoord en geslacht, hoewel
meestal afwijkend van de onze. Zo kent het Frans twee geslachten, mannelijk en
vrouwelijk, met de lidwoorden Ie en la. Andere brontalen, zoals het Engels, kennen
geen verschillende geslachten en lidwoorden.
Bij de toekenning van een lidwoord zijn twee mogelijkheden: een woord wordt
met een geslacht en lidwoord ontleend, of een woord krijgt na ontlening in het
Nederlands een geslacht en lidwoord toegekend. Het laatste blijkt meestal het geval te
zijn: 'Het Nederlands beslist [... ] zelf over de klassificeringvan nieuwkomers. Er blijken
geen redenen aanwezig te zijn om aan te nemen dat het vroeger - met name t.a.v.
ontleningen uit het Frans - anders geweest zou zijn:62 Het is niet altijd duidelijk
waarom een woord een bepaald geslacht heeft: 'Vooral bij ontleningen in het verleden
zal het ontbreken van voldoende informatie over de woorden met dezelfde of althans
min of meer dezelfde inhoud ons vaak verhinderen het waarom van een bepaald genus
te achterhalen: 63 Woorden waarvan de schrijvers eeuwen geleden de oorsprong kenden, kregen wel het geslacht dat ze in het Latijn en Grieks hadden: het drama, schema,
maar naast het thema 'onderwerp' komt uit het Frans de thema 'schoolopgave'.64
Bij de Engelse leenwoorden die dagelijks binnenkomen, zien we de toekenning
van een lidwoord in de praktijk. Bij de toekenning spelen vier factoren een rol, die
tegelijkertijd werken: 65
1.
Persoonsnamen krijgen het natuurlijk geslacht (beunhaas, steward zijn mannelijk,
stewardess is vrouwelijk).
2.
Wanneer de klankvorm van het leenwoord lijkt op die van een inheems woord,
krijgt het vaak hetzelfde lidwoord en geslacht: de creditcard naar analogie van de kaart,
het dashboard naar het bord.
3.
Het achtervoegsel bepaalt het lidwoord en geslacht: alle woorden op -ment

(abonnement, instrument, management), -aal (signaal, kanaal), -aat (formaat, resultaat)

zijn onzijdig; alle woorden op -er zijn mannelijk; woorden op -ing krijgen het lidwoord
de (dancing, hearing), analoog aan het Nederlandse mededeling. Woorden op -ing die
beantwoorden aan een Nederlandse infinitief met de functie van een zelfstandig
naamwoord, krijgen daarentegen vaak het. Deze Nederlandse infinitieven komen
doorgaans voor als nevenvormen, vergelijk het ballroomdancing naast het ballroomdansen, het bodybuilding naast het bodybuilden en het brainstorming naast het brainstormen
('veel bedrijven kennen tegenwoordig grote waarde toe aan het brainstorming', Cosmopolitan, jan. 1985).
4.
De betekenis heeft invloed op het lidwoord en geslacht: vaak krijgt een leenwoord
hetzelfde geslacht als een synoniem in de ontlenende taal: de approach naar de aanpak,
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de club naar de vereniging, het concern naar het bedrijf, het image naar het beeld, het label
naar het etiket, het ticket naar het kaartje. Verder gelden algemene regels zoals: stofnamen zijn onzijdig, dus het plastic; spelnamen zijn onzijdig, dus het hockey, rugby, tennis.
Door de invloed van woorden met dezelfde betekenis hebben in het verleden zelfs
geslachtsveranderingen plaatsgevonden: adres en beest waren vroeger vrouwelijk (vergelijk de beest uithangen), maar werden onzijdig onder invloed van opschrift en dier. 66
Opvallend is, dat er over het algemeen grote overeenstemming bestaat bij de
taalgebruikers in de toekenning van het lidwoord. 67 Het is dus niet zo dat de ene helft
van de bevolking spreekt van de ticket, en de andere helft van het ticket. Welzijn er
regionale verschillen.
In het Nederlands heeft ongeveer 75% van de woorden het lidwoord de, en slechts
25% het. Het is opvallend dat verreweg de meeste Engelse woorden het lidwoord de
krijgen, en het aantal leenwoorden met het zelfs aanzienlijk minder dan 25% is! Zo
wordt met de toename van het aantal Engelse leenwoorden het lidwoord het steeds
meer verdrongen. 68

De uitspraak van leenwoorden
Leenwoorden kunnen op drie manieren uitgesproken worden: met etymologische
uitspraak, met vernederlandste uitspraak en met spellinguitspraak. Bij spellinguitspraak wordt iedere geschreven letter uitgesproken, anders dan in de brontaal. Zo
wordt in machine de slot-e uitgesproken, en worden alle slotletters van arrogant,
interessant uitgesproken, anders dan bij croissant. Bij etymologische uitspraak wordt
gepoogd de uitspraak in de brontaal zo goed mogelijk te benaderen. Dat wil niet zeggen
dat het woord precies zo wordt uitgesproken als in de brontaal, maar het betekent dat
de vreemde klanken door de dichtstbijzijnde Nederlandse klanken worden weergegeven. In de woorden van Posthumus: 69
Een goed Engels accent is alleen op zijn plaats in de nogal uitzonderlijke situatie
waarin een Engelse uitdrukking nadrukkelijk als citaat wordt gepresenteerd.
Slechts dan is het gepast midden in de Nederlandse zin op het Engels over te
schakelen. [... 1Als er geen redenen zijn voor speciale markering worden Engelse
leenwoorden normaal met Nederlandse fonemen uitgesproken.
Voor 'Engels' kun je iedere willekeurige andere taal lezen.
Ook bij vernederlandsing worden de vreemde klanken door Nederlandse klanken
weergegeven, maar hierbij wordt niet gepoogd de vreemde klanken te benaderen. Het
verschil tussen etymologische uitspraak en vernederlandste uitspraak is dus de mate
van vernederlandsing. Zo klinkt grill met etymologische uitspraak als [gril], met de [g]
van guillotine, en met vernederlandste uitspraak als [chril]; goal klinkt met etymologische uitspraak als [gooI], met vernederlandste uitspraak als [kool], en met spellinguitspraak als [chool] (dit laatste kan echter ook vernederlandsing zijn). Vaak wordt een
woord in eerste instantie geleend met etymologische uitspraak, en krijgt het bij
voortschrijdende inburgering vernederlandste uitspraak.
Bij de ontlening worden de vreemde klanken dus vervangen door Nederlandse
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klanken of fonemen. (Een foneem is de kleinste klankeenheid die een betekenisverschil
aangeeft, bij voorbeeld ktegenover gin kat- gat.) Zo wordt cake uitgesproken als (hij)
keek, coat als Koot, en wordt de g in drugs uitgesproken als [kl of [eh]. 'Ook als er op
het eerste gezicht geen vanzelfsprekend Nederlands equivalent beschikbaar is, hoeft dat
nog geen probleem te vormen. Zo leveren de onnederlandse klinkers in "boiler" en
"skyline" eigenlijk nooit substitutieproblemen op, vermoedelijk omdat de vereiste
klanken bestaan in Nederlandse interjecties als "Hoi!" en "Ai!".'70 Zie verder hieronder
de paragraaf 'Leenfonemen' .
Of iemand voor een bepaald woord een etymologische uitspraak, een vernederlandste uitspraak of een spellinguitspraak gebruikt, hangt van een aantal factoren af,
zoals 'regionale herkomst en het opleidingsniveau van de sprekers, uitspraak naar
analogie van inhoudelijk verwante of uiterlijk gelijkenis vertonende woorden, de
fonetische structuur en gebruiksfrequentie van het woord en datum van intrede in het
Nederlands?' Andere sociologische aspecten die een rol kunnen spelen zijn: vaktaal
(de ingenieur zegt [enerehie], de leek zegt [enerzjie]); opleiding (al dan niet gymnasium
bij voorbeeld); geloof (de uitspraak [christelijk] tegenover [kristelijk]); en leeftijd. Zelfs
de context of gespreksgenoot kan de uitspraak beïnvloeden. Ook de ontleningsweg kan
invloed hebben op de uitspraak van een woord. Naast elkaar vinden we mekaniek en
mechaniek, waarbij het verschil in spelling en uitspraak veroorzaakt wordt door verschil
in ontleningsweg: mekaniek is via het Frans ontleend, mechaniek uit het Latijn, waar
het woord weer uit het Grieks stamt.
Nadat een woord geleend is, maakt het de normale Nederlandse klankveranderingen mee. In het Nederlands is bij voorbeeld de combinatie -ege- samengetrokken
tot -ei-: dweil, zeil komen uit de oudere vormen dwegel, segel. Hetzelfde zien we bij het
leenwoord tegel, dat samengetrokken is tot teil. De klankveranderingen die een leenwoord wel of juist niet meegemaakt heeft, zijn zeker bij de oudste leenwoorden een
belangrijke hulp bij het bepalen van het tijdstip waarop het leenwoord geleend is. Zie
hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.
Bij inburgering van leenwoorden kan ook de klemtoon aangepast worden. Zo is
bij de oudste Latijnse leenwoorden de klemtoon net als bij Germaanse woorden
teruggetrokken op de eerste lettergreep (bekken), terwijl de klemtoon bij jongere Franse
leenwoorden op de laatste of één na laatste lettergreep ligt (bassin).

De spelling van leenwoorden
Wij hebben het alfabet leren kennen van de Romeinen. Het Latijnse alfabet is enigszins
aangepast aan de behoeften van het Nederlands. Daardoor is er verschil gemaakt tussen
i en j, en v en u, en wordt de dubbele u als wgeschreven -letters die in het klassieke
Latijn niet voorkwamen. Bovendien kennen we dubbele klinkers om het verschil in
lengte tussen pot en poot, ter en teer aan te geven.
Bij oudere, ingeburgerde leenwoorden heeft de spelling in principe de uitspraak
gevolgd: een ingeburgerd leenwoord wordt dus als een Nederlands woord uitgesproken
en gespeld. Vreemde woorden daarentegen werden en worden gespeld zoals in de
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brontaal. Daardoor kent het Nederlands de letters c, q, x en y, die niet voorkomen in
Germaanse woorden, maar alleen in vreemde woorden en eigennamen. Ook zijn zo de
diacritische tekens in het Nederlands gekomen: uit het Frans het accent aigu (refugié),
accent circonflexe (enquête), accent grave ( volière), trema (naïef) en de cedille (garçon),
uit het Duits de umlaut (überhaupt; de umlaut is overigens hetzelfde als de Franse
trema), en uit het Spaans de zeer zelden voorkomende tilde (senor).
De spelling van bastaardwoorden, dat wil zeggen min of meer ingeburgerde
woorden, levert van oudsher problemen op, in tegenstelling tot die van volkomen
ingeburgerde of juist volkomen oningeburgerde, dus vreemde woorden. Moeten
bastaardwoorden gespeld worden volgens het etymologische beginsel (spellen zoals de
brontaal) ofhet uitspraakbeginsel (spellen zoals je het zegt)? De spelling ligt sinds 1804
vast, in eerste instantie zoals vastgesteld door Siegenbeek. Op deze spelling zijn allerlei
correcties gekomen, en vanaf 1954 is de spelling bij wet vastgelegd in de Woordenlijst.
In december 1995 is een herziene Woordenlijst verschenen, en vanaf 1 september 1997
is de nieuwe spelling wettelijk van kracht. Dat is hard nodig, want voor nieuwe woorden
die na 1954 zijn geleend, bestonden nog geen regels, maar de woordenboeken spelden
deze zoveel mogelijk 'in de geest van' de Woordenlijst. Iedereen is het erover eens, dat
al bij de samenstelling van de Woordenlijst fouten zijn gemaakt. Afgezien van inconsequenties als kopie versus fotocopie, insekt versus dialect en dergelijke (die door de laatste
spellingwijziging rechtgetrokken worden), is het niet duidelijk waarom we debácle
spellen naast mirakel, spektakel en faxen naast fiksen.
Iedere spellingcommissie die sinds 1954 is benoemd - en dat zijn er heel wat _72
heeft geprobeerd regels vast te stellen voor de spelling van de bastaardwoorden. Maar
wat is een bastaardwoord precies? Wanneer is een woord niet meer vreemd, maar
bastaard? Dit blijkt telkens weer een heikel punt te zijn, waarop meer dan één spellingcommissie haar tanden stukgebeten heeft. De laatste spellingcommisie onder voorzitterschap van Guido Geerts heeft geprobeerd het verschil tussen bastaardwoorden en
vreemde woorden terug te brengen tot de uitspraak en woordvorming: de commissie
beschouwt een woord waarvan uitspraak en woordvorming aangepast zijn aan het
Nederlands als een bastaardwoord, en een woord waarvan de uitspraak (goal, journaal)
of de woordvorming (centrum, meervoud centra) afwijkt als een vreemd woord. In
principe zouden alle bastaardwoorden voortaan als inheemse, Nederlandse woorden
gespeld moeten worden. Alleen vreemde woorden zouden een afwijkende spelling
behouden. De publieke opinie heeft echter anders beslist, en van het voorstel van de
commissie Geerts is slechts een zeer verwaterde versie aangenomen. Zoals Meijers al
in 1965 zei: 'het publiek heeft in spellingzaken doorgaans het laatste woord'. 73 Zie verder
de paragraaf'Spellingvoorschriften en leenwoorden' in hoofdstuk 11.

Aanpassingen in de woordvorming
Zelfstandige naamwoorden
Het Nederlandse zelfstandige naamwoord kent twee meervouden, op -en en op -s;
verder hebben een beperkt aantal woorden een meervoud op -eren: kinderen. Het
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meervoud op -en is het meest voorkomend. Ingeburgerde leenwoorden hebben een
-5, waar het in
meervoud op -en, recent ontleende woorden krijgen een meervoud op -s,
vergelijkbare Nederlandse woorden -en zou zijn, vergelijk wenken tegenover tanks en
rukken tegenover trucks. Voorbeelden van ingeburgerde leenwoorden tegenover recente leenwoorden zijn: ballonnen - chansons, banken - tanks, forellen - motels, fabrieken

74
- boetieks, sigaren - bazaars, sigaretten - sets. 74

Een uitzondering vormen aan het Frans ontleende persoonsnamen op -eur en
-ier. Deze woorden zijn ingeburgerd, maar hebben toch meestal het meervoud -s. Het
gaat hier om leenwoorden met een ontleend achtervoegsel en wellicht is deze 'dubbele
vreemdheid' de reden dat deze woorden het meervoud -s krijgen; waar de achtervoegsels produktief zijn geworden (vliegenier), is het meervoud -s gebleven.75 Ook kan
invloed van inheemse persoonsnamen met een meervoud op -s, zoals koks en ooms,
een rol spelen.
Recente leenwoorden hebben dus een meervoud op -s. Bij ontleningen aan het
Frans en Engels komt dit meervoud overeen met het meervoud in het Frans en Engels.
Maar dat lijkt toeval, want het meervoud -s wordt ook gebruikt voor ontleningen aan
talen die een heel andere meervoudsvorming hebben (vergelijk de Russische leenwoorden pogroms, sovjets, spoetniks) of die helemaal geen meervoudsvormen kennen (vergelijk de Indonesische leenwoorden kampongs, klewangs, pasars).76 Bij sommige woorden vinden we twee meervouden naast elkaar, wat wijst op voortschrijdende aanpassing: tests - testen. Een meervoud op -en kan 'deftiger' zijn dan het meervoud op -s,
vergelijk doctoren - dokters, professoren - professors. 77
Woorden die op een open klinker eindigen, krijgen in het Nederlands een
meervoud op -s, met uitzondering van woorden op -ie en -ee. Dat geldt zowel voor
Germaanse woorden als voor leenwoorden: vergelijk oma's met het leenwoord firma 'S;78 overigens zijn de meeste woorden met open klinker aan het eind van een woord
leenwoorden. Woorden op -ie, -ee kregen van oudsher een meervoud op -en, maar er
is een tendens naar dubbelvormen: assurantiën - assuranties, compagnieën - compagnies, menagerieën - menageries, oliën - olies, premiën - premies. Ook hier klinken de
vormen op -en 'deftiger'. Sommige woorden krijgen zelfs tegenwoordig alleen een
meervoud met -s: families, revoluties. De verschuiving van -en-meervoud naar -s-meervoud wordt veroorzaakt door het feit, dat de slot-n vaak niet uitgesproken wordt, en
dat daardoor bij woorden op -ie en -ee het verschil tussen enkel- en meervoud moeilijk
te horen is; bij meervoud op -s is geen twijfel mogelijk.7 9
Een speciaal geval vormen geleerde woorden van met name Latijnse en Griekse
oorsprong. Hier vinden we soms (meestal naast een Nederlands meervoud) het
meervoud uit de vreemde taal: basissen - bases, centrums - centra, examens - examina,

indexen - indices.
Van ingeburgerde zelfstandige naamwoorden worden volgens de normale Nederlandse
regels verkleinwoorden gevormd: premietje, pionnetje, schelmpje, toeristje; met spellingaanpassing diner - dineetje, cliché - clicheetje.
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Van mannelijke persoonsnamen worden vrouwelijke persoonsnamen gemaakt volgens
de Nederlandse regels (die niet met die van de vreemde taal overeen hoeven te komen).
Zo kennen we naast de typist de typiste en naast de stagiair de stagiaire, terwijl het Engels
alleen typist kent voor beide geslachten en het Frans voor beide geslachten stagiaire
gebruikt. Het achtervoegsel -ist, dat we ontleend hebben aan Frans -iste voor zowel
mannelijke als vrouwelijke personen, wordt in het Nederlands alleen voor mannelijke
personen gebruikt; daarnaast worden vrouwelijke persoonsnamen op -iste gemaakt:
analist - analiste, lokettist -lokettiste.
- lokettiste. Ten slotte staat naast de baron de barones (die in
het Frans baronne heet).

Bijvoeglijke naamwoorden
Een bijvoeglijk naamwoord krijgt volgens de Nederlandse regels een verbuigings-e:
markant - markante, fameus --fameuze,
fameuze, en zelfs chic - chique. Deze vormen staan geheel
los van de Franse vormen, hoewel de Franse vrouwelijke vorm toevallig ook een -e
krijgt (fameux - fameuse). Sommige geleende bijvoeglijke naamwoorden eindigen op
een klinker. Zij krijgen geen verbuigings-e, behalve als ze op -u eindigen: extra, prima,
maar cruë. 80 Van bijvoeglijke naamwoorden worden tevens vergrotende en overtreffende trappen gevormd: clever, cleverder; interessant, interessanter, interessantst.

Werkwoorden
Werkwoorden worden aangepast aan de Nederlandse vervoeging: checken, checkte,
gecheckt; passeren, passeerde, gepasseerd; starten, startte, gestart. Leenwoorden krijgen
vrijwel altijd een zwakke verbuiging. Uitzonderingen hierop zijn kopen - kocht - gekocht
en schrijven - schreef-geschreven (ook in het Duits), twee heel oude leenwoorden uit
het Latijn. Van geleende werkwoorden worden deelwoorden op ge- gemaakt; sommige
hiervan hebben de functie van een bijvoeglijk naamwoord gekregen - een bewijs dat
ze totaal ingeburgerd zijn: geborneerd, gebrouilleerd, gedistingeerd, geporteerd.
In het Nederlands kunnen werkwoorden afgeleid worden van geleende zelfstandige naamwoorden; deze werkwoorden hebben dan geen corresponderende vorm in
de vreemde taal. Zo is discussiëren afgeleid van discussie (dat ontleend is aan Frans
discussion); het Frans kent discuter. Portretteren is een afleiding van portret (ontleend
aan Frans portrait).

Samenstellingen en afleidingen
Van een ingeburgerd leenwoord kunnen samenstellingen of afleidingen gevormd
worden. Over de vorming van samenstellingen zegt M. de Vries in de Inleiding van het
8\ dat het een 'onfeilbaar kenmerk' van inburgering is 'zoodra een woord in staat
WNT 81
en gewoon is met Nederlandsche woorden in samenstelling te treden', en De Vooys 82
is van mening dat nog belangrijker is erop te letten of een leenwoord 'Nederlandsche
voorvoegsels of uitgangen aanneemt om nieuwe afgeleide woorden te vormen'.
Voorbeelden van samenstellingen zijn: ad-hocoplossing, efficiencybeurs, fabrieksdirecteur, high-techbedrijf, hockeyveld, laserstraal, racefiets, zangfestival. Soms is niet
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duidelijk of er sprake is van een samenstelling van een leenwoord met een erfwoord,
of dat het leenwoord gedeeltelijk vertaald is: is nachtclub een samenstelling van nacht
en club, ofis van Engels nightclub het eerste deel vertaald? Behalve samenstellingen van
een erfwoord en een leenwoord worden er ook samenstellingen gemaakt van leenwoorden uit verschillende talen, zoals een Engels en een Frans leenwoord: drugsbaron,
privé-club, weekendretour. We vinden zelfs samenstellingen met leenwoorden uit dezelfde taal (zie 'Vreemde woorden van Nederlandse bodem' hieronder).
Voorbeelden van afleidingen, dus ontleningen met een inheems voor- of achtervoegsel, zijn: ambachtelijk, bestuderen, verpachten. Ook vinden we inheemse woorden
met geleende voor- of achtervoegsels: aartsschelm (aarts- is ontleend aan het Latijn),
meesteres, stommiteit, kruidenier (de achtervoegsels -es, -iteit, -ier komen uit het Frans).
En ten slotte worden er afleidingen gemaakt van leenwoorden met geleende voor- of
achtervoegsels (zie weer 'Vreemde woorden van Nederlandse bodem' hieronder).
Mengvormen van twee talen, dus samenstellingen of afleidingen met een
'vreemd' element en een inheems element en van twee 'vreemde' elementen, worden
wel hybriden of hybridische woorden genoemd, maar dat klinkt negatief (vroeger
werden nieuwvormingen bestaande uit een Latijns en Grieks deel- automobiel, petroleum - als 'hybriden' van de hand gewezen). Het produktieve gebruik van (ken)woorden is juist een bewijs van creativiteit van de taal. S3

Ontleningsgraad
Het feit alleen dat er woorden uit een andere taal geleend zijn, wijst nog niet op nauw
contact. Hoe meer woorden er geleend zijn, hoe nauwer het contact zal zijn of zal zijn
geweest, maar door de vele internationale woorden geeft ook dat nog geen uitsluitsel.
We kunnen de intensiteit van het contact, ofwel de ontleningsgraad, bepalen aan de
hand van (1) de soort geleende woorden, en (2) de eigen ontwikkeling die de geleende
woorden in het Nederlands doormaken. Bij de soort geleende woorden geldt, dat het
lenen van omgangswoorden wijst op nauw contact, in tegenstelling tot het lenen van
technische termen, die vaak internationaal zijn. Het tweede criterium - de eigen
ontwikkeling van de leenwoorden - wijst erop dat ze volkomen ingeburgerd zijn en als
inheemse woorden worden beschouwd. Wanneer een grote groep leenwoorden een
eigen ontwikkeling is gaan doormaken, kan dat alleen maar veroorzaakt zijn door heel
nauw contact. Een eigen ontwikkeling kan blijken uit het produktieve gebruik van
geleende woorddelen, het vormen van nieuwe woorden met vreemde elementen, en
het vormen van eigen betekenissen.

Omgangswoorden
Salverda de Grave heeft de gedachte ingang doen vinden, dat nauw contact blijkt uit
de overname van omgangswoorden of niet-technische woorden, dit in tegenstelling
tot technische woorden. Technische woorden zijn woorden voor nieuwe zaken, voor-
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werpen, begrippen. Niet-technische woorden of omgangswoorden zijn woorden voor
algemeen-menselijke dingen, handelingen, gevoelens. Het lenen van niet-technische
woorden zegt veel over de invloed van een taal: waarom zou men een allang bekend
begrip als 'genoegen' met het Franse leenwoord plezier gaan aanduiden? '[ .. l hoe
persoonliker het begrip is dat door het vreemde woord wordt uitgedrukt, des te
krachtiger het bewijs is dat het levert van [... l invloed ten onzent. '84
Volgens Salverda de Grave is het lenen van omgangswoorden alleen mogelijk als
in het ontlenende land een groep mensen woont die tweetalig is en de vreemde woorden
ook in de eigen taal gebruikt. Omgangswoorden worden in principe niet geleend uit
boeken, hoewel cynisme, idealist, optimisme, sentimenteel misschien via literatuur
bekend zijn geworden. 85 Maar: 'Grondoorzaak voor ontlening van omgangswoorden
kan alleen zijn nauwe, duurzame aanraking in het ontlenende land zelf met de vreemde
taal, hetzij deze door de vreemdelingen zelf [zoals in Engeland 1hetzij ze door inheemsen wordt gesproken.'86

Produktieve geleende woorddelen
Ontlening van voor- en achtervoegsels gaat als volgt: eerst worden verschillende
woorden uit een andere taal geleend met dezelfde voor- of achtervoegsels, bij voorbeeld
uit het Latijn molinarius, monetarius, ru(p )tarius, tolenarius, woorden die in het
Nederlands molenaar, munter, ruiter, tollenaar werden. Daarna worden deze voor- of
achtervoegsels in de ontlenende taal als zodanig herkend. De derde fase is, dat deze
voor- en achtervoegsels produktief gebruikt worden voor het vormen van afleidingen,
vaak in eerste instantie in combinatie met andere leenwoorden, maar dat kunnen
leenwoorden uit andere talen zijn dan waaruit het voor- of achtervoegsel geleend is.
Het wordt dan de combinatie van een 'vreemd' voor- of achtervoegsel met een 'vreemd'
woord. Sommige voor- en achtervoegsels blijven in dit stadium steken: ze zijn alleen
produktief met vreemde woorden. Dat geldt bij voorbeeld voor de uitgang -aris,
vergelijk archivaris, jubilaris, missionaris. Andere voor- en achtervoegsels kunnen
vervolgens ook gebruikt worden in combinatie met inheemse woorden. Zo krijgen we
bakker, leraar, minnaar als afleiding van de erfwoorden bakken, leren, minnen. Het
produktieve gebruik van aan een andere taal ontleende voor- en achtervoegsels toont
grote invloed van de taal waaraan ontleend is, want grammaticale invloed is diepgaander dan lexicale. De meeste produktieve geleende woorddelen komen uit het Latijn en
het Frans.
Door de in het Nederlands gemaakte combinaties van een vreemd woord met
een vreemd achtervoegsel kunnen ook afleidingen ontstaan die niet bestaan in de taal
waaraan het achtervoegsel is ontleend. Voorbeelden hiervan zijn de in het Frans niet
voorkomende woorden artillerist, van het Franse leenwoord artillerie met het aan het
Frans ontleende achtervoegsel -ist (Frans -iste), en kwestieus, van het Franse question
met het aan het Frans ontleende achtervoegsel -ieus (Frans -ieux). Dit brengt ons op
de volgende paragraaf.
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Vreemde woorden van Nederlandse bodem
In het Nederlands worden woorden gemaakt die vreemd, dus ontleend, lijken, maar
dit niet zijn. Dergelijke woorden worden ook pseudo-ontleningen genoemd of namaak-buitenlands (namaak-Frans, namaak-Engels). We hebben hierboven al een van
de manieren gezien waarop pseudo-ontleningen gemaakt worden: door een vreemd
woord met een vreemd achtervoegsel te combineren (bij voorbeeld artillerist, barones,
discussiëren). Een andere mogelijkheid is verkortingen te maken die in de brontaal niet
bestaan: mixdrink voor Engels mixed drink. Wanneer van een woordgroep een of meer
woorden weggelaten worden, noemen we het een ellips: camping voor Engels camping
site, detective voor Engels detective story. Ook vernoemingen naar plaatsnamen (geoniemen) zijn vaak het gevolg van een verkorting: de japon heette oorspronkelijk Japanse
of Japonse rok. Hoe diepgaander de contacten tussen twee talen zijn geweest, des te
vaker vinden we pseudo-ontleningen. 87
Een bijzonder voorbeeld van een eigengemaakt 'leenwoord' is epibreren, dat door
Simon Carmiggelt in 1954 voor het eerst genoemd wordt in zijn verhaal 'Het woord'
uit de bundel Ping pong. Het woord bestaat duidelijk uit 'vreemde' elementen: epi-lijkt
Grieks, de uitgang -eren is Frans. Maar het woord bestaat in geen enkele taal, behalve
in het Nederlands, waar het de woordenboeken heeft gehaald. Het speciale van het
woord is, dat het geen betekenis heeft. In het verhaal gaat Carmiggelt een rapport halen
bij een ambtenaar, die hem vertelt dat het stuk bijna klaar is: 'We moeten het alleen
nog even epibreren.' Op de vraag van Carmiggelt wat 'epribreren' betekent, antwoordt
de ambtenaar:
Het betekent eigenlijk niets. Het is gewoon maar een woord. Ik heb het zelf
verzonnen. Op een dag was er een lastige heer aan het loket die ons haast wilde
laten maken met een kwestie, die zijn tijd moest hebben. Ik zei: 'Meneer, u hebt
groot gelijk, maar geef ons nog een weekje om de zaak te epibreren.' Het woord
kwam vanzelf uit mijn volheid te voorschijn. En het werkte uitstekend: de man
ging getroost heen.
In reclametaal gebruikt men graag (namaak)woorden uit vreemde talen, tegenwoordig
vooral Engels. Dit Engels is geen 'echt' Engels, het heeft een aparte functie, zoals
Nederlands in reclametaal ook niet het Nederlands is dat een normaal mens gebruikt.
U zegt net zo min hifi turbo drive videorecorder met laserprecisie als shampoo met
provitaminen, deodorant met de wilde frisheid van limoenen. Reclametaal heeft de
bedoeling te imponeren en te overtuigen van de noodzaak het produkt te kopen; het
doel ervan is niet om concrete informatie te geven. Kennelijk denken reclamebureaus
dat een (namaak- )Engelse boodschap meer impact heeft dan een Nederlandse boodschap. Dat zegt niets over de invloed van het Engels op de algemene taal, hoewel
sommigen dat wel suggereren. Het zegt wel iets over de status van het Engels. Deze
Nederlandse variant van het Engels wordt wel Anglo-Nederlands of Nederengels
genoemd.
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Eigen betekenissen ofgebruik
Als het woord helemaal ingeburgerd is, kan het in het Nederlands een betekenis krijgen
die het in de brontaal niet heeft. Zo hoorde ik laatst op de televisie van iemand zeggen
dat hij de 'ayatollah van de rock 'n roll' was. In het Arabisch, waar ayatollah vandaan
komt, zou een dergelijk gebruik als heiligschennis worden opgevat. Troep in de
betekenis wat een troep is het hier! is in het Frans onbekend. Spektakel betekent in het
Frans alleen 'schouwspel', niet 'herrie'. Bunkeren voor 'veel eten' is een Nederlandse
ontwikkeling van Engels bunker 'opbergplaats, verdedigingsstelling'.
Er kunnen zelfs woorden in een taal bestaan die qua vorm ook voorkomen in een
andere taal, maar daar een compleet andere betekenis hebben - een betekenis die niet
te verklaren is als betekenisontwikkeling van een oudere, geleende betekenis. Dergelijke
pseudo-ontleningen zijn bij voorbeeld box, dat in het Nederlands 'babybox' en 'luidspreker' betekent en in het Engels 'doos, bergplaats'; en jacket, in het Nederlands
'kroon', in het Engels 'omhulsel'. Het kan zijn dat deze woorden qua vorm geleend zijn
en dat ze in het Nederlands een geheel eigen betekenis gekregen hebben, maar bij
woorden als colbert voor een bepaald jasje en molière voor een bepaalde schoen zal het
eerder zo zijn dat de zaak (jasje en schoen) er het eerst was en dat men een mooi
klinkende, 'chique' naam zocht en vond in een Franse staatsman respectievelijk schrijver. Ook plaatsnamen kunnen zo een eigen betekenisontwikkeling krijgen: ze worden
geleend als leenwoord met verwijzing naar de plaats, maar krijgen in de ontlenende
taal een eigen betekenis, bij voorbeeld voor het produkt dat uit die plaats komt (denk
aan astrakan 'bone).
'bont'). In de ontlenende taal zijn het dus geoniemen, maar in de brontaal
niet, daar zijn het alleen geografische namen. 88

Overig creatiefgebruik van leenwoorden
In bovenstaande gevallen hebben leenwoorden een eigen ontwikkeling doorgemaakt
die de woordenboeken gehaald heeft. Hieronder twee gevallen van creatief taalgebruik
met leenwoorden die de woordenboeken nooit zullen halen.
Een taalgebruiker kiest soms een taalvorm die lijkt op een andere vorm, maar
waarvan de betekenis afwijkt van het bedoelde woord. Dit gebeurt vooral met Romaanse leenwoorden, zoals blijkt uit een onderzoek van Frank Jansen
lansen uit 1995. Een paar
voorbeelden van dergelijke malapropismen, uit het leven gegrepen: 'Gezien de intelligentsia van de algemene piloot zal dat geen probleem zijn', 'door een kleine discrepantie
onzerzijds zal de trein naar Tiel vandaag toch vertrekken van perron 4<1' (omgeroepen
op het Centraal Station in Utrecht), 'op 1 juni werden wij gecompromitteerd met uw
besluit over de invulling van de vakante coördinatiefunctie.'
Een bijzondere vorm van creatief omgaan met leenwoorden vormt de macaronische poëzie, een letterkundig genre dat tijdens de renaissance ontstond in Italië. Het
was geleerdenpoëzie waarin het Latijn de basistaal vormde, maar waarin men allerlei
volkstaalwoorden opnam met Latijnse uitgangen, wat leidde tot een grappig effect. Ook
na de renaissance maakte men wel poëzie waarin twee talen door elkaar gemengd
werden, waarbij Latijn niet meer noodzakelijkerwijs de basistaal vormde. De Beer en
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Laurillard89 geven als voorbeeld van macaronische poëzie:
Tu habes nullum,
Nai, nullum benullum,
Nullum benullum de artibus!
Opus tuum magnum prullum.
'Gij hebt geen, waarlijk, niet het allerminste benul van (dicht)kunst. Uw werk is een
groot pruL' En voorts90 Kokki messam non habentes, 'koks die geen mes hebben'.
In de 'Hongaarse rhapsodie (Rika Csardas)' van J. W. M. Scheltema wordt geen
Nederlands met Hongaarse uitgangen gebruikt, maar suggereert de spelling dat de tekst
in het Hongaars geschreven is, terwijl dat niet het geval is. De eerste twee coupletten
luiden:
Aszick vamme werc komcseggic
szunne meno u
rika, rika,
laane menou.
Evve nochwa tetegec kerd
toenoula melos
mallegec, mallegec
toenoula melos.
Em ma proppe, etep proppe
Em ma szèchela melos
Tottic nedde crantep emme
leckurre segret, danszeg tse
kanapee,kanapee
toenoutyn ustoe.

International ismen
Woorden die in ongeveer dezelfde vorm en met ongeveer dezelfde betekenis in meer
dan twee talen voorkomen, worden internationalismen of ook wel Europeïsmen of SAE
(Standard Average European) genoemd. Het kan hierbij gaan om erfwoorden (Duits
Herze, Engels heart, Nederlands hart) maar ook om leenwoorden, vooral wanneer een
woord in twee talenfamilies, bij voorbeeld het Germaans en het Romaans voorkomt.
Over die laatste categorie gaat het hier.
Bij culturele stromingen (renaissance, impressionisme) kijkt men meestal naar
de ontwikkeling in heel Europa, want culturele stromingen hebben zich over heel
Europa verspreid, we spreken niet voor niets over het 'Westerse denken'. Bij leenwoorden gebeurt dat echter maar zelden - meestal bekijkt men deze slechts per taal. Het is
zinnig om over de grenzen van de eigen taal heen te kijken, want de grote culturele
stromingen worden weerspiegeld in leenwoorden die over een groot deel van Europa
verbreid zijn, dus in internationalismen.
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Een heel belangrijke en langdurige rol bij het ontstaan van internationalismen
intemationalismen
heeft het Latijn gespeeld. 91 De oudste internationalismen zijn ontleend aan het Latijn
in de periode dat de Romeinen een groot deel van Europa bezetten (kamer, keizer, muur,
wal). Deze woorden zijn echter zo oud, dat ze alle klankveranderingen in de verschillende talen meegemaakt hebben, waardoor de vormen soms zo uit elkaar gegroeid zijn,
dat ze niet meer gemakkelijk als identiek herkenbaar zijn. De Romeinen hebben ook
de zogenaamde 'culturele zwerfwoorden' bij ons gebracht, vooral plante- en dierenamen zoals ibis, kameel, leeuw, tijger; lelie, olijf, peper, roos, sesam. Deze woorden komen
uit Azië of Afrika en hebben een lange zwerftocht door vele talen gemaakt. Daarna
volgen de woorden betreffende de kerstening. Deze stammen uit het Latijn (altaar,
kroon, kruis, mis), maar gaan deels terug op het Grieks (bijbel, bisschop, demon, duivel)
en Hebreeuws (jubileum, hosanna, manna, mirre). In de middeleeuwen was Latijn de
wetenschapstaal van geheel Europa en veel middeleeuws Latijnse woorden vinden we
in meerdere talen terug (examen, grammatica, kandidaat). Tijdens de renaissance in de
16de eeuw kreeg naast Latijn ook Grieks aandacht, en ging men zelfs nieuwe uitdrukkingen maken naar Grieks voorbeeld, zoals - in gelatiniseerde vorm - achilleshiel,

Pyrrusoverwinning, tantaluskwelling.
Vooral vanaf het midden van de negentiende eeuw worden nieuwe wetenschappelijke en technische woorden gemaakt met Latijnse en Griekse woorden of woorddelen: bibliofiel, insuline, internationaal, paragnost, petroleum, pyromaan, televisie. De
wetenschap is internationaal geworden, wat inhoudt dat geleerden uit verschillende
landen op dezelfde terreinen onderzoek doen en gebruik maken van elkaars resultaten.
Ter vergemakkelijking van de communicatie gebruiken geleerden uit alle landen
dezelfde woorden voor nieuwe begrippen en gebruiken ze vaste Latijnse en Griekse
woorddelen met een specifieke betekenis om nieuwe woorden te maken. Soms weten
we in welk land of zelfs door wie een bepaald woord gemaakt is, maar lang niet altijd.
Als voorbeeld: 'De [... ] termen dynamiet, dynamisch en dynamisme worden gewoonlijk beschouwd als Franse leenwoorden. Dynamiet dankt evenwel zijn ontstaan aan de
Zweed Nobel en dynamisch werd in het leven geroepen door de Duitser Leibniz. Deze
laatste schreef zijn werken in het Duits, in het Latijn en in het Frans. Daaruit blijkt hoe
.
internationaal onze woordenschat is.'92
Ook het Frans heeft gedurende vele eeuwen op geheel Europa invloed gehad: eerst
tijdens de middeleeuwen door het voorbeeld dat de Franse hoofse riddercultuur gaf,
daarna in de 17de en 18de eeuw door het culturele overwicht dat de Fransen hadden.
Het Italiaans heeft in de 16de en 17de eeuw aan de wieg gestaan van de meeste militaire
en vele economische termen en kunst- en muziekwoorden die in heel Europa gebruikt
worden. In de koloniale tijd zijn veel woorden (meestal via Spaans, Portugees of Engels )
uit inheemse talen (Indianentalen, Aziatische talen enzovoorts) naar Europa gebracht,
samen met nieuwe produkten: cacao, jute, kaki, koffie, thee.
In deze eeuwen vooral na de Tweede Wereldoorlog is Engels de internationale
taal geworden. Engelse en Amerikaanse woorden worden door vele andere talen
overgenomen, ook buiten Europa. Er bestaan plannen om een woordenboek van
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Engelse leenwoorden in verschillende Europese talen te maken, dat dan tevens een
woordenboek zou zijn van internationalismen. 93
Niet alleen leenwoorden zijn verspreid over een groot Europees gebied, maar ook
leenvertalingen, uitdrukkingen, spreekwoorden enzovoorts. Een voorbeeld van een
leenvertaling is Engels loud-speaker: Nederlands luidspreker, Frans haut-parleur, Russisch gromkogovoritel'. Zelfs leenbetekenissen kunnen internationaal zijn. Zo hebben
wij stem in de betekenis 'stem bij verkiezingen' ontleend aan het Frans; ook Engels vote,
Duits Stimme en Russisch golos kennen deze betekenis uit het Frans. Zowel in het Frans
als in het Nederlands heeft conventioneel er uit het Engels de betekenis 'niet-atomair'
('conventionele wapens') bij gekregen. 94 Interessant is, dat ook pseudo-ontleningen
vaak internationaal zijn. De woorden bestaan niet in de taal waaraan ze ontleend lijken,
maar wel in vele andere talen: het woord barones (dat in het Frans niet bestaat) komt
ook voor in het Zweeds en Duits, pseudo-Engels smoking komt ook voor in het Duits,
Frans, Italiaans, Spaans en Zweeds.
Er zijn niet alleen overeenkomsten in de woordenschat van de Europese talen,
maar ook in de syntaxis, de zinsbouw. Deze overeenkomsten zullen teruggaan op
gemeenschappelijke ontwikkelingen van de Germaanse en Romaanse talen door een
zelfde gedachtengoed en leefwereld, er zal niet zozeer sprake zijn van ontlening, maar
eerder van wederzijdse beïnvloeding en versterking van bepaalde tendensen. Zie verder
hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'.
Kortom, een groot deel van de woordenschat van de Europese talen is internationaal, een groter deel dan men op het eerste gezicht verwacht. Om dit internationale
aspect te benadrukken, heb ik in de verschillende hoofdstukken aparte paragrafen aan
'Internationalismen' gewijd. Internationale woorden tonen geen bijzondere invloed
van de ene taal op de andere aan, dit in tegenstelling tot omgangswoorden, zie hierboven. De meeste internationale woorden zijn noodzakelijke leenwoorden: ze duiden
een nieuw begrip aan. Bij internationale termen is vaak niet meer uit te maken langs
welke weg zij geleend zijn - omdat een woord in meerdere talen voorkomt, behoeft de
taal van herkomst van het woord niet de taal te zijn waaruit we geleend hebben. Bij
internationale woorden wordt de invloed van een leenwoord versterkt: als er toch al
Franse invloed is, en de Engelsen en de Duitsers noemen het begrip ook met een Frans
woord, zal het Franse woord des te gemakkelijker in andere talen ingang vinden. 95

Kader 1
Meijers Woordenschat96
IKE VAN HARDEVELD

In 1650 ziet, bij Thomas Fonteyn te Haarlem,
de eerste druk het licht van een klein bastaardwoordenboekje, dat later algemeen bekend
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zal worden als 'Meijers Woordenschat'. In
1650 is er van Meijer nog geen sprake en verschijnt het werkje anoniem als Nederlandtsche Woorden-Schat. Pas in het voorwoord
van de volgende druk blijkt dat de samensteller ervan Johan Hofman is geweest, een onbekende Haarlemmer.

De tweede druk van 1654 wordt bewerkt en
aangevuld door lodewijk Meijer. Deze Meijer
gaat vier jaar later medicijnen studeren in leiden. Hij zal in de herinnering voortleven als
een Amsterdams geneesheer met grote letterkundige invloed. Ook de druk van 1658, uitgejan Rieujan Hendriksz Boom en Jan
geven door Jan
wertsz te Amsterdam, en die van 1663 en
1669, nu uitgegeven door de familie Boom alleen, zijn bewerkingen van Meijer.
In 1658 herspelt Meijer de titel van het woordenboekje tot Nederlandsche Woordenschat.
Pas in 1669 staat zijn naam op de titelpagina, en wel in een nieuwe titel, die luidt
L. Meijers Woordenschat. Hoewel de bewerking van 1669 de laatste is van Meijers hand hij sterft in 1681 - houdt het woordenboek dezelfde titel bij de uitgaven die volgen in 1688,
1698, 1720, 1731, 1745 en 1777, en zelfs
1698,1720,1731,1745
nog in 1805, als de twaalfde en laatste druk
het licht ziet. Meijers dood wordt pas vermeld
in de uitgave van 1777. Het gevolg is dat in later jaren de Woorden-Schat over het algemeen wordt toegeschreven aan Meijer, met inbegrip van de drukken waarmee hij niets te
maken heeft gehad, en van de fouten die hij
niet gemaakt heeft.
De eerste druk van de Woorden-Schat bevat
slechts één deeltje, met bastaardwoorden. In
de derde druk van 1658 splitst Meijer de inhoud in een deel 'Basterdtwoorden' en een
deel 'Konstwoorden', d.w.z. in bastaardwoorden en.vaktermen. In 1669 voegt hij er een
derde deel aan toe met 'Verouderde woorden'. Deze drie delen, vrijwel altijd gebonden
in één band, zullen samen het woordenboek
vormen tot in de laatste druk.
Na de dood van Meijer is de WoordenSchat verscheidene keren herzien en aangevuld. Niet in 1698 en 1731, als er sprake is
van een ongewijzigde herdruk. Wel in 1688,

als de uitgever niet eens vermeldt van wie de
bewerking afkomstig is. De aanvullingen in
deze druk kunnen zelfs nog wel door Meijer
zijn nagelaten.
jan Boom,
In 1720 is de uitgever, nu een Jan
minder geheimzinnig over de bewerker. Dan
is het David van Hoogstraten, een bekend letterkundige, die net als Meijer medicijnen heeft
gestudeerd in leiden.
jeronimus RatelIn 1745 geeft de uitgever, Jeronimus
band te Amsterdam, de opdracht om de Woorden-Schat te herzien aan iemand van wie hij
het niet nodig vindt de naam te noemen.
In 1777 neemt voor uitgever loveringh en
Allart te Amsterdam een weinig bekende Haarlemmer, Ernst Willem Cramerus, de bewerking
voor zijn rekening. Zijn bewerking is zonder
twijfel na Meijers dood de beste geweest.
In 1805 wordt de Woorden-Schat herzien
dankzij 'Den Arbeid Van Verscheiden Taaljammer dat
minnaars', volgens de titelpagina. Jammer
de uitgevers, A. Blussé en Zoon te Dordrecht,
niet vermelden wie deze 'Taalminnaars' geweest zijn.
'Meijers Woordenschat' is in werkelijkheid
de Woordenschat geweest van Hofman,
Meijer en anderen. Wel is het zo dat Meijer
het woordenboek definitief heeft ingedeeld in
bastaardwoorden, kunstwoorden en verouderde woorden. Door hem is het werk uitgebreid
van krap 4000 artikelen en 10.000 woorden in
1650, tot 17.000 artikelen en 75.000 woorden
in 1669. In de laatste druk van 1805 bevat het
werk 21 .000 artikelen en meer dan 100.000
woorden. Hofmans bastaardwoordenboekje is
dan een echt woordenboek geworden, al vinden wij het nog altijd niet groot.

Het bepalen en dateren van een ontlening
Het is niet altijd eenvoudig om uit te maken of wij te maken hebben met een leenwoord
of met een erfwoord. In principe wordt dit uitgemaakt op grond van de klankwetten.
Overgesimplificeerd gesteld: taalkundigen bekijken of een woord 'klopt' met het
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klanksysteem en de klankontwikkeling van een taal. Zo niet, dan is het een leenwoord.
Jammer genoeg zijn er echter veel uitzonderingen op de klankwetten, die niet verklaard
kunnen worden door ontlening. Bovendien kunnen vertalende ontleningen en betekenisontleningen niet herkend worden op grond van hun klank, want ze bestaan uit
inheemse woorden. Ze kunnen dus alleen herkend worden door te kijken naar de tijd
waarin ze in het Nederlands kwamen en naar de betekenis. Bovendien: hoe ouder een
leenwoord, hoe meer het aangepast is aan het klanksysteem van de ontlenende taal.
Daarom kunnen geleerden bij de oudste overeenkomsten tussen het Germaans en het
Keltisch maar niet tot overeenstemming komen of er sprake is van Germaanse leenwoorden in het Keltisch, van Keltische leenwoorden in het Germaans of van gemeenschappelijke ontwikkelingen. Dit geldt bij voorbeeld voor de woorden broek, eed, lood
en gijzelaar. Van andere Keltische woorden, zoals ambacht, weten we dat ze geleend
zijn, omdat Romeinse geschriften dit melden.
Wanneer leenwoorden niet in strijd zijn met het Nederlandse klanksysteem, is
het moeilijk om te bepalen of we te maken hebben met een erfwoord of met een
leenwoord. Zo hebben film, printer, test niets wat erop wijst dat het leenwoorden zijn.
We kunnen dan bekijken wanneer het woord in het Nederlands voor het eerst aangetroffen is. Als dat nog maar kort geleden is, dan zal er sprake zijn van een leenwoord.
Verder kan soms uit oude werken opgemaakt worden ofer sprake is van een leenwoord,
hetzij doordat het woord als zodanig gekenschetst wordt, hetzij uit de oude spelling
van het woord. Vooral bij ontleningen aan het Duits, die geheel aan het Nederlands
worden aangepast, is het doornemen van taalzuiveringswerken vaak de enige manier
om erachter te komen dat er sprake is van Duitse invloed. Wie zou achter de woorden
aanhankelijkheid, afzet, bespreken, betwijfelen, bewonderen, bijbrengen, inburgeren Duitse herkomst hebben gezocht, als Siegenbeek in 1847 ze niet als afkeurenswaardige
germanismen aan de kaak had gesteld?
Soms weten we wel zeker dat een woord een leenwoord is, maar is niet met
zekerheid uit te maken uit'welke taal een woord geleend is. Ampel, coalitie, minister,
motie kunnen zowel uit het Frans als uit het Engels geleend zijn. Ook is soms wel te
bepalen uit welke familie een woord geleend is, maar niet uit welk lid. Vooral het
bepalen of een woord uit het Frans of uit het Latijn is geleend, kan veel moeilijkheden
opleveren (zie in hoofdstuk I, 3.1 de paragraaf 'Frans of Latijn?'). Bij het leenwoord
bravo geeft de klemtoon uitsluitsel: het woord heeft geheel de Italiaanse vorm, maar
gezien de eindklemtoon moet het woord via het Frans geleend zijn, want in het Italiaans
luidt het woord [brávo].
Een laatste bemoeilijkende factor bij de bepaling of een woord een leenwoord is
of niet, is dat het woord in de brontaal inmiddels verdwenen of verouderd kan zijn,
terwijl het leenwoord in de ontlenende taal springlevend is.97 Dat bemoeilijkt het vinden
van de oorsprong natuurlijk nogal. Zo gaan arrestant, muzikant en sukade terug op
verouderde Franse woorden, is winkeldochter een vertaling van het verdwenen middeleeuwse Franse fille de boutique, en gaat unheimisch terug op een verouderde Duitse
vorm. Sjamberloek kennen we uit het Du~~, waar het echter verdwenen is (het woord
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komt via het Slavisch uit het Turks). Bij Engelse woorden moet men er verder op
bedacht zijn, dat als een woord niet in Engelse woordenboeken te vinden is, het
misschien een Amerikaans woord is. Zo is jarenlang lunchroom als een pseudo-Engels
woord nagewezen, terwijl het 'gewoon' Amerikaans is.
Een voorbeeld waar de tijd van ontlening cruciaal is, is floers 'fluweel'. Het Frans
kende in de middeleeuwen de vorm velous (uit Latijn villosus 'harig, ruig'). Het
moderne Frans kent velours. Gezien de vormovereenkomst tussen Nederlands floers en
Frans velours lijkt het vrij duidelijk dat het Nederlandse woord aan Frans velours
ontleend is. Toch is dat niet zo: de vorm floers komt al in het Middelnederlands voor,
d us in de middeleeuwen, terwijl de Franse vorm velours pas sinds de 16de eeuw optreedt.
Kortom: Nederlands floers is ontleend aan Oudfrans velous, en de invoeging van r heeft
in het Nederlands en Frans onafhankelijk van elkaar plaatsgevonden. 98
Het is dus belangrijk om leenwoorden te dateren. Daaraan is in het Nederlandse
taalgebied tot nu toe nog niet zoveel gedaan. Natuurlijk zijn de oude leenwoorden wel
gedateerd, maar van de jongere is vaak niet bekend wanneer ze in het Nederlands
gekomen zijn. Voor de periode van het Middelnederlands, tot ongeveer 1500, hebben
we als bronnen ter beschikking het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het
Corpus Gysseling. Maar de meeste leenwoorden zijn jonger. De periode na het Middelnederlands wordt beschreven in het WNT. Veel leenwoorden zijn echter niet in het WNT
opgenomen. Matthias de Vries stelde zich op het standpunt dat woorden die in het
algemene gebruik waren aangenomen en het burgerrecht hadden verkregen, opgenomen moesten worden. Burgerrecht hadden volgens hem die woorden verkregen die:
een aangepaste klemtoon hadden, nieuwe afleidingen vormden, met Nederlandse
woorden werden samengesteld, of in het Nederlands een betekenis gekregen hadden
die ze in de vreemde taal niet hadden. 99 Vreemde woorden, die dus niet aangepast
waren, nam De Vries niet op, en over barbarismen ('woorden uit Nederlandsche
bestanddeelen, maar in navolging van andere talen en strijdig met de wetten der onze
gevormd') zei hij: 'ziedaar vijanden, waarbij een onophoudelijk waken en strijden
vereischt wordt. [... l Het is niet genoeg de vijand te ontwijken [dus niet in het
woordenboek op te nemen l: hij moet met den vinger worden aangewezen, opdat ieder
op zijne hoede moge zijn.'loo In de praktijk werden in de oudste delen van het WNT
maar weinig leenwoorden opgenomen. Later is het opnamebeleid versoepeld. Ook de
etymologische woordenboeken hebben altijd slechts beperkt leenwoorden en vreemde
woorden opgenomen. Het EWNgaat speciaal aandacht besteden aan leenwoorden, maar
is nog lang niet gereed. Het EWB heeft wel veel vreemde woorden opgenomen, maar
geeft maar heel beperkt dateringen.
Wat overblijft zijn vreemde-woordenboeken. Het oudste werk (vanaf 1650),
tevens heel belangrijk omdat er zoveel drukken van zijn verschenen, is Meijers Woordenschat, zie Kader 1 van Ike van Hardeveld. Een jonger werk dat in meerdere drukken
verschenen is, is Kolsteren, gepubliceerd vanaf 1956 tot heden. In het verleden werden
ook woordenboeken van zogenaamde kunstwoorden gepubliceerd. Daaronder verstond men vaktermen, en in de praktijk waren dit vreemde woorden ofbastaardwoor-
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den. (Zie voor de opvatting van Lodewijk Meijer over 'konstwoorden' Kader 2 van Ike
van Hardeveld.) Het is nuttig voor de datering van leenwoorden dergelijke woordenboeken te raadplegen, zoals Weilands Kunstwoordenboek, waarvan meerdere drukken
verschenen van 1824 tot 1858, en Kramers Algemeene Kunstwoordentolk, eveneens in
meerdere drukken verschenen van 1847 tot 1912. Ten slotte kunnen de opeenvolgende
drukken van Van Dale goede diensten bewijzen. Zie voor woordenboeken die slechts
een- of tweemaal zijn verschenen de bibliografie van Nederlandse woordenboeken van
Claes. JOI
Etymologische woordenboeken van het Nederlands zijn in chronologische volgorde naar de laatst bewerkte druk: Vercoullie 1925, 3e druk; Franck en Van Wijk 1912,
2de druk, met een supplement uit 1936; De Vries 1971; EWB 1989; De Vries en De
Tollenaere 1991; en het te verschijnen EWN. Ten slotte bestaan er twee registerboeken
waarin opgenomen zijn welke afzonderlijke woorden in welke tijdschriften behandeld
zijn: Gallée 1886, en Geerts en Smedts 1986.
Een belangrijk ijkpunt voor de datering van woorden is het woordenboek van
Kiliaan uit 1599 (3de druk). Dit is verreweg het belangrijkste lexicografische werk uit
de 16de eeuw. KiIiaan gaf als eerste etymologische informatie en hij vergeleek de
Nederlandse woorden met Duitse, Franse en Latijnse. Alle volgende vertaalwoordenboeken van het Nederlands, inclusief de Van Dale, gaan terug op Kiliaan! Vaak wordt
KiIiaan als eerste bron na het Middelnederlands genoemd - daarom spreekt De
Tollenaere met een prachtige metafoor over het 'Kiliaanse ijzeren gordijn'. 102 Er bestaan
echter wel degelijk bronnen in de periode tussen 1500 en KiIiaan (1599).
Een datering is altijd min of meer relatief en toevallig. Ten eerste hebben we gezien
dat een woord altijd eerst door een of meer individuen ontleend wordt, voordat het
door een grotere groep overgenomen wordt. Een woord kan dus al geruime tijd door
een kleine groep gebruikt zijn, voordat het tot het algemene taalgebruik doordringt.
Bovendien worden sommige woorden niet zo gemakkelijk opgeschreven, hoewel ze
misschien wel dagelijks in de spreektaal voorkomen. Denk aan scheldwoorden of
seksuele termen. Ten slotte komt een woord soms eenmalig voor, dan enkele eeuwen
niet en wordt het pas daarna een algemeen woord. Dat geldt bij voorbeeld voor de
naam van de slang boa, die door Van Maerlant in de 13de eeuw gebruikt is, en daarna
volgens het WNT pas weer opduikt in de 19de eeuw. Ten slotte moet niet alleen de vorm
van een woord (dus het verschijnen van het woord in een taal), maar ook iedere
betekenis van dit woord apart gedateerd worden. In de paragraaf 'Herhaald lenen'
zagen we al dat verschillende betekenissen in verschillende tijden geleend kunnen
worden.
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Kader 2
Meijers konstwoorden 103
IKE VAN HARDEVELD

Als Lodewijk Meijer in 1658 voor de tweede
maal de Nederlandtsche Woorden-Schat bewerkt, het bastaardwoorden boekje van Johan
Hofman, dan kondigt hij in het voorwoord
aan in deze druk bastaardwoorden en konstwoorden te zullen splitsen om ze in twee afzonderlijke delen onder te brengen.
Inderdaad bevat de uitgave van 1658 een
deel met bastaardwoorden, hier door ons (B)
genoemd, en een deel met konstwoorden,
hier door ons (K) genoemd. De konstwoorden
blijken meestal niet afkomstig te zijn uit de
voorgaande druk, maar in 1658 voor de eerste
maal te zijn opgenomen.
Wat Meijer verstaat onder bastaardwoorden
en wat onder konstwoorden is door hem
niet scherp omschreven. Voor zover uit de
voorwoorden van zijn bewerkingen valt op te
maken, zijn in Meijers ogen bastaardwoorden
de uitheemse woorden die door sprekers en
schrijvers ten onrechte in hun moedertaal worden gebruikt. Konstwoorden zijn uitheemse
termen die in de wetenschappen worden gebruikt omdat de geleerden menen dat deze termen in het Nederlands niet weer te geven
zijn. In de tijd van Meijer was het Latijn namelijk de taal waarin over het algemeen de wetenschap werd beoefend.
Wat voor Meijer nu precies het verschil is
tussen bastaardwoorden en konstwoorden
wordt niet helemaal duidelijk. Deze vaagheid
heeft gevolgen gehad voor zijn verdeling van
de stof over de beide delen van de Nederlandsche Woordenschat in 1658.
Inderdaad worden de wetenschappelijke termen door hem ondergebracht bij de
konstwoorden, maar de rechtstermen en de
termen uit het notariaat niet, die blijven bij de
bastaardwoorden staan:
(K) Capsulae atrabilariae - zwarteghalzakjens
(B) Compulsorien - dwangbrieven
(B) Döuagiere - vruchttrekkende weduw
Talrijk zijn de woorden die balanceren op de

grens tussen bastaardwoord en konstwoord en
die dan ook dikwijls maar in beide delen worden opgenomen. Dit maakt dat de gebruiker
van het woordenboek het gezochte woord niet
zelden zowel onder de bastaardwoorden als onder de konstwoorden op moet zoeken:
(B) Affabiliteit - ghespraaksaamheidt
(K) Affabilitas - ghespraakzaamheidt
(B) Affirmatie - bevestighing / betuighing
(K) Affirmatio - bevestighing
In de praktijk van zijn woordenboek plaatst
Meijer in het deel konstwoorden de wetenschappelijke termen in zuiver Latijnse en soms
Griekse vorm. Bij de bastaardwoorden plaatst
hij alle Franse woorden, en alle uitheemse
woorden die min of meer vernederlandst zijn:
(K) Abamita - oudtoverghrootvaders zuster /
oudtoverghrootmoey
(K) Epiglottis - ademtongsken / strótklapje
(B) Recours - toevlucht / herghang
(B) Recupereren - veroveren / wederkrijghen
Het kan gebeuren dat een lemma uit de voorgaande druk, in 1658 door Meijer in beide delen wordt ondergebracht en dat het hiervoor
ook een zuiver Latijnse vorm krijgt, of juist dat
het wordt voorzien van een tweede, vernederlandste vorm:
1654 Singulariteyt
1658 (B) Singulariteit
1658 (K) Singularitas
1654 Sanctimonia
1658 (K) Sanctimonia
1658 (B) Sanctimonie
In Meijers visie hebben bastaardwoorden een
Franse of vernederlandste vorm, en zijn konstwoorden vaktermen in het Latijn en soms in
het Grieks.
In feite lopen bij Meijers onderscheiding van
bastaardwoorden en konstwoorden twee principes door elkaar. Er is het onderscheid tussen
wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke
termen, en er is het onderscheid tussen Latijnse of Griekse vormen enerzijds en Franse of
vernederlandste vormen anderzijds. Echter,
noch het ene noch het andere principe heeft
Meijer bij de verdeling van zijn lemmata geheel consequent weten toe te passen.

49

Reacties op vreemde woorden
Op vreemde woorden wordt verschillend gereageerd: tolerant, waarbij de vreemde
woorden in principe geaccepteerd worden; of puristisch (taalzuiverend), waarbij men
probeert de vreemde woorden te weren en zoekt naar alternatieven in bij voorbeeld de
vorm van een vertaling of een nieuw bedacht woord. Deze reacties zijn alleen tegen
vreemde woorden gericht, die gemakkelijk herkenbaar zijn als leenwoord; bastaardwoorden worden meestal wel geaccepteerd, behalve in tijden van extreem purisme
waarin geageerd wordt tegen alles wat vreemd is. In de loop van de tijd worden periodes
van extreem purisme afgewisseld door periodes van gematigd purisme en periodes van
tolerantie. Momenteel beleven we een betrekkelijk rustige tijd, met een kleine groep
die fervent tegen vooral Engelse leenwoorden ageert en een grotere groep die de
leenwoorden gelaten over zich heen laat komen of zelfs hartelijk omarmt. Overigens
richt purisme zich niet alleen tegen vreemde woorden, maar tegen 'alle vreemde
wendingen en uitdrukkingen, verkeerde en klakkeloze vertalingen, [... l vaak voorkomende taalfouten, vooral tegen de syntaxis, alsook [... l niet algemeen gangbare, slechts
in een beperkte streek gebruikelijke woorden en uitdrukkingen'.104
In een periode van tolerantie worden allerlei argumenten gebruikt die voor het
opnemen van leenwoorden pleiten: de leenwoorden geven de mogelijkheid nieuwe
betekenisnuances aan te duiden, wat als taalverrijking wordt beschouwd; leenwoorden
die in meerdere talen voorkomen, vereenvoudigen de internationale communicatie;
leenwoorden zijn onmisbaar in vaktaal; leenwoorden kunnen eufemistisch gebruikt
worden; door het gebruik van leenwoorden kan een tekst afwisselender worden,
enzovoorts (zie ook de redenen van ontlening hierboven). 105
In een periode van purisme wordt gezegd dat het Nederlands zijn eigen karakter
zal verliezen door een toevloed van vreemde woorden ('binnenkort spreken we allemaal Engels!'); dat het vreemde woord overbodig is; en dat het gebruik van vreemde
woorden een vorm van snobisme of aanstellerij is. 106 Men is bang dat de Nederlandse
taal 'verbasterd' wordt - dat deze angst van alle tijden is blijkt uit Illustratie 6 van Rabus
uit 1688! Over het algemeen zijn de argumenten tegen vreemde woorden meer emotioneel en nationalistisch van aard dan taalkundig, en purisme is vaak een smoes voor
angst voor politieke invloed. 107
Puristen zochten en zoeken naarstig naar een Nederlands alternatief, of propageren het gebruik van een bestaand alternatief. 108 Soms heeft dit succes, meestal niet.
Puristische tendensen zijn uiteraard slechts bekend vanaf de tijd dat er geschreven
bronnen bestaan. Of er in de Romeinse tijd een stroming bestond die zich tegen de
Latijnse leenwoorden keerde, weten we niet - het lijkt niet erg waarschijnlijk. De
Latijnse leenwoorden waren noodzakelijke ontleningen voor nieuwe begrippen, en in
die periode zullen de Germanen zich niet met bespiegelingen over hun taal beziggehouden hebben. Purisme gaat namelijk altijd uit van mensen die zich bewust bezighouden met taal, die verschil maken tussen (taalkundig) 'eigen' en 'vreemd'.
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De Neerlandse tale zelf loopt groot gevaar, van alle hare verkregene glorie t'eenemaal te zullen verliezen, indien we voortgaan derzelver zuiverheid met den smook
van walgelijke en gemaakte bastaardwoorden te willen opsmuiken. 's Is reeds zoo
vere gekomen, dat men naauwelijks drie woorden achter een uitspreekt, of men lapt
'er een Frans of bastaard Latijns woord op, en dat met zulk een nastaning, dat men
dien drek voor blanketsel waardeert, als of men de oorspronkelijke en onbevlekte
schoonheid onzer tale wilde te schande maken met een barbaars tooisel, dat geen
rechtschapen Hollander past.

o Saeclum insipiens et inficetum!
Dat is:

o doffe en smakelooze tijd!
Dit quaad is over al doorgedrongen. Wijsgeren, rechtsgeleerden, en geneesoeffenaren hebben deze pop langen tijd zottelijk geliefkoost, en ze dringt hoe langs hoe
meer vrijmoedighiijk in hoven, en bierscharen, ja tot op den predikstoel toe.
De scherpstekende Juvenaal hekelde in zijn tijd de Romeinen, dat men niet langer
Rooms wilde spreken, noch Rooms wilde leren. 't Moest alles uitheems zijn. [... ]
Ik mag 't niet zien, Quirijten, de stad word Grieks. En was 't noch Grieks,
't mocht ons niet spijten, maar 't meeste schuim komt uit Achajen op ons aan.
De stroom Orontes is uit Syrien voortaan met onzen Tybervloed vermengt, en
voert zijn zeden, en taal te Roomen in.
Noch verder hooren wij hem als met eenen yzeren roskam de verbastering der
Roomse zeden doorstrijken, en teffens van de taal. [ ... ]
't Moet alles Grieks zijn. Schoon het schande is voor een Stad als Roomen,
dat ze niet haar Moedertaal bevat.
Met grooter reden mogen wy over de verbastering van onze Hollandse taal klagen,
ten welken aanzien ik my niet hebbe konnen onthouden, op't spoor van Juvenaal aldus in rijm uit te varen.

Op de verbastering der Neêrduitse Taal.
Is dan 't gedrocht der Bastaardy ten top
Van mogentheid in Nederland gestegen?
En krijgt althans de Moedertaal de schop,
Versteken van haar heerlijkheid, en zegen,
Waar mêe zy praalde, in spijt van alle spraak,
Gezuivert van 't wanstaltig schuim der reden,
Besproeyende de tong, als honingsmaak,
Gelijk voorheen de Griekse en Roomse deden.
Waar berge ik my voor zulk een vijzen klank,
Die, schier als uit den afgrond voortgesproten,
Ons lieffelijk geluijd, met haar gejank,
Vermengende, het beste heeft verstooten?
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Waar berge ik my voor zulk een Mengelklomp!·
Voor zulk een spraak, die met gebroken leden,
En manken tred, gebrekkelijk, en stomp,
Haar glory stelt in onverstaanb're reden!
Een toevlugt voor onkundigen, die 't pit,
En d'eigenschap der tale nimmer smaken,
Noch weten, welk een kracht in 't Neerduits zit,
Gewoon alleen gedrochten uit te braken.
Noch meer. Men leert elkand'ren niet verstaan,
(0 welk een kunst!) elk tracht voortaan te stamelen,
Schoon dat hy schrikt na d'oorspronk toe te gaan,
En schept zijn lust in grollen te verzamelen,
Op dat hy mêe een windbuil schijnen mag,
En, als het gros der domme brekebeenen,
Een basterdwoord kan brengen voor den dag,
En spreken durf voor grooten, en voor kleenen.
Vader Hoofd! 0 Vondel! rijs uit 't graf,
Verrijs, en wreek uw' Nederlandse schriften,
Die uwe pen tot Hollands glory gaf,
En wilt dit schuim van onzen landaart ziften.
Of zou de bron der Nederduitse taal
Zijn leêg geput door uw' doorluchtig schrijven,
In keur van Stijl, in Dichtkunst, en verhaal
Van heldendaên, en moedige bedryven?
En is 'er nu geen hoefbeek op Parnas
In Nederland? geen vocht voor groote geesten?
Legt nu de zorg van 't Negental in d' as?
En geeft men 't al ten prooy van wilde beesten?
Uw' schriften zijn, en blijven eeuwiglijk
Voor ons als vocht der Hippokreense wateren,
Gy zijt de beek, en bronaêr, altijd rijk
Van edel nat, spijt al 't barbaarse snateren.
Gelijk wel eer (toen 't gruwzaam Krijgsgeweld
Der Wandelers en godvergeten' Gotten
't Aaloude Roome, en 't Italjaanse veld
Verdelen quam met hun barbaarse rotten)
Geen cierlijkheid der Roomse taal meer blonk,
Maar alle kunst wierd met de voet gestooten,
Geleerdheid, en Welsprekentheid verzonk,
En Bastaardy haar glory zag vergrooten.
De heerlijkheid der Griekse taal verdween,
d' Aaloudheid of vervoert, of opgekluistert,
En d' ed'le Zon, die eertijds uit Atheen
Ons toeblonk, als voor eeuwig wierd verduistert.
Zoo schijnt althans een woester Gottendom,
Een ruwer hoop dan Gotten en Wandalen,
Den wimpel van hun kromme taal alom
Te zwaaijen, en hun glory te doen pralen,
Zoo schijnt elk een ruim schoots in d' open zee
Der domheid en verwarring in te varen,

o
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• Chaos

En, schier als van een vaste, en vrye rêe,
Onkundig zig begeven in de baren,
Waar in hy steeds onzeker host, en klotst,
En eindelijk door hobbelen en schokken,
Of deerlijk op en klip te barsten botst,
Of, eer hy 't weet, ten gronde word getrokken
Maar 't ga zoo 't wil. Men zal, na lang verloop
Van eeuwen, na verwisseling van tijden,
Als taalkunde om geen geld meer is te koop,
't Barbaars gebroed den schepter zien benijden,
Dan zal men noch omzoeken naar een blad,
Van zuiver Duits. En dichters zien herleven,
Wier schriften met geen onduits zijn beklad
Maar die voorheen rechtschapen Hollands schreven.
Dan zal men de Grollsten, en hun boeken
Uit ed'len spijt verbannen, en vervloeken.
't Is ook de spraak alleen niet, waar over wy met reden mogen klagen; 0 tempora! 0
mores! 0 zeden! 0 tijden! Maar dit werk laten we voor anderen, en besluiten alleenlijk dit Hoofddeel met de woorden van den welsprekende van BaarIe: [... l Wy zijn
Hollanders [zegt hyl en met het gewaad geven wy ons voor Fransen uit. Wy zijn in 't
Noorden geboren, en wy strooyen Arabische kruideryen op ons hoofd. Wy eten met
eerzugt. En in onze maaltijden zijn wy arger als de overdadige Sybariten. In de hoven zijn wy Weifelaars. Op de mart Harpyen, en in onze handelingen bedriegelijke
Kretensers.

Illustratie 6. Een waarschuwing tegen vreemde invloed
(Bron: Rabus 1688: 54-61)

De eerste puristische beweging waar we weet van hebben, stamt uit de renaissance: samen met de aandacht voor de klassieke oudheid en met name het Latijn, ontstond
ook aandacht voor de eigen taal. 109 Literatuur werd in de eigen taal geschreven. Vanaf
het midden van de 16de eeuw ageerde men tegen het gebruik van leenwoorden, en wel
uit het Frans en het Latijn. Veel vooraanstaande Nederlandse geleerden deden een
poging de wetenschappelijke woordenschat, die tot dan toe voornamelijk uit Latijnse
woorden bestond, te vernederlandsen. Dit leverde in deze periode een groot aantal
nieuwgemaakte woorden op, waarvan vele nog steeds gebruikt worden. De meeste van
deze woorden zijn vertalende ontleningen ofbetekenisontleningen van Latijnse woorden, en staan dan ook vermeld in hoofdstuk IV of v. De invloedrijkste geleerden waren
Simon Stevin, H. L. Spiegel, Hugo de Groot en P. C. Hooft. De wiskundige Simon
Stevin (1548-1620) beschouwde het Nederlands als verreweg de beste taal voor de
wetenschap en veel geschikter dan Latijn of Grieks. Hij heeft de termen aftrekken, as,

delen, driehoek, evenaar, evenredig, evenwijdig, hoogtelijn, kegel, middellijn, omtrek,
optellen, rechthoek, vlak, wortel ingevoerd in het Nederlands ofin ieder geval verbreid. I 10

53

De literator H. L. Spieghel (1549-1612) voerde de grammaticale termen bijwoord,
buiging, geslacht, meervoud, vervoeging in. Hugo de Groot (1583-1645) streefde naar een
Nederlandse rechtstaal. Hij schreef Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheijd (1631)
in het Nederlands, en gebruikte daarin onder andere de volgende purismen: boedel,
erfpacht, winstderving. lil
De voorstellen van P. C. Hooft (1581-1647) hebben geen weerklank gevonden. Hij
vormde de woorden enkeling voor particulier, loopmare voor courant/krant, onderworpeling voor suppoost, stadhuishavenaar voor conciërge, tegenrolhouder voor controleur, verdeelgeld voor pensioen, vernufteling voor ingenieur (nog in het Zuidnederlands
in gebruik), en vertrouwenaar voor crediteur. 112
Ook in de 18de eeuw behield het purisme aanhangers. Een belangrijke rol speelde
Balthazar Huydecoper (1695-1778).113 Tot de 19de eeuw richtte het Noordnederlandse
purisme zich voornamelijk tegen het Frans, dat dan ook verreweg het grootste aantal
ontleningen leverde. In de 19de eeuw veranderde dit en ging men zich voornamelijk
tegen Duitse leenwoorden richten. Tegen Engelse leenwoorden was het minste verzet,
hoewel het aantal daarvan in de loop van de 19de eeuw niet gering was. Belangrijke
strijders tegen Duitse invloed waren Nicolaas Beets en Jacob van Lennep. Nicolaas Beets
schreef een gedicht getiteld 'Germanismen':
Gij hebt mij, lieve Buren!
Uw toonstuk niet te sturen;
Ik zing niet gaarne op Duitsch;
Houdt, daar gij mij door 't oor boort
Met uw afgrijslijk voorwoord,
Uw liedertafels thuis.
Verlost mij van de daadzaak,
Waarover ik mij kwaadmaak,
Gewis niet zonder grond!
En wijs, om mij te grieven,
Niet heen naar de omloopsbrieven,
Die gij mij onlangs zondt.
Och, dat de Nederlanden
Toch sporeloos verbanden
Wat voortgaat uit uw huis,
In plaats van door te voeren
Wat burgeren en boeren
Tot schande strekt of kruis.
Ons Neerduitsch was welluidend,
Zoolang gij 't niet beduidend
Met valsche klanken schondt;
Ons Neerduitsch was verstandig,
Zoolang men 't niet onhandig
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Verplooide naar uw mond;
Ons Neerduitsch zal slechts leven,
Zoolang wij 't niet vergeven
Met vruchten van uw grond.
Het aantal Duitse leenwoorden was in de negentiende eeuw inderdaad aanzienlijk,
maar minstens zo belangrijk was de vrees voor de politieke en economische macht van
de Duitsers. De weerstand tegen het Duits nam tussen de wereldoorlogen en na de
Tweede Wereldoorlog alleen maar toe - dat had voornamelijk een politieke oorzaak,
want het aantal leenwoorden was niet zo groot. In 1931 werd het Genootschap Onze
Taal opgericht, met als doel 'in de eerste plaats door onderling overleg, maar zoo
mogelijk later ook naar buiten, de onzuiverheden in de Nederlandsche taal te bestrijden, welke bestrijding zich in het bijzonder - in dit tijdsgewricht - keert tegen het
gebruik van Germanismen'. Een enkele ijveraar stelde zelfs voor in spoorwegstations
borden te plaatsen met opschriften als 'Let op uw taal!', 'Gedoog geen germanismen!'
en 'Steun de degermanisatie!' Typische puristen uit die tijd, die nog steeds wel geraadpleegd worden, waren Charivari us en Haje. 114 De woordenboeken keuren in de jaren
veertig of vijftig zelfs woorden als germanisme af, die ze in de jaren twintig nog als goed
Nederlands accepteerden, bij voorbeeld betonen 'benadrukken'.115 Van recht hebben
'gelijk hebben' zegt Van Dalevanaf1950: 'thans als germanisme geïnterpreteerd, hoewel
het dit oorspronkelijk niet was'. Vooral na de wereldoorlogen is de puristische beweging zich behalve tegen het Duits ook tegen het Engels gaan richten. Tegen Franse
leenwoorden bestaat in de 20ste eeuw in Noord-Nederland nauwelijks meer bezwaar.
De Franse invloed is dan ook niet noemenswaard. I16
Het purisme in het Zuidnederlands vertoont eigen facetten, zoals Goossensl1 7
aantoont. Hier heeft het purisme zich van het begin af aan vrijwel alleen tegen
Romaanse, vooral Franse, invloed gericht. Logisch, want de Franse invloed was en is
groot, en het Zuidnederlands heeft enkele malen gedurende de geschiedenis bijna het
loodje gelegd tegenover het Frans. Als reactie ging men ter vervanging van Franse
woorden inheemse woorden gebruiken (geleider voor conducteur) of samenstellingen
maken (duimspijker voor punaise), waarbij vaak het Franse begrip min of meer werd
vertaald (dagorde 'agenda' voor ordre du jour). De neiging tot vertalen werd versterkt
door het feit dat tot voor kort het Nederlands in België in zeer grote mate als 'vertaaltaal'
fungeerde, waarbij officiële stukken eerst in het Frans werden bedacht en geschreven
en vervolgens werden vertaald.lIs
Daarnaast kent het Zuidnederlands spellingpurismen en uitspraakpurismen. Bij
spellingpurisme spelt men een woord opzettelijk zo, dat de vreemde herkomst zo min
mogelijk opvalt. Dat is de reden geweest van het ontstaan van de voorkeurspelling in
1954: de Noordnederlandse leden van de spellingcommissie wilden de oorspronkelijke
spelling van de vooral Franse woorden behouden, maar de Vlaamse leden wilden ze
vernederlandsen, om de Franse oorsprong te camoufleren. De Belgische kranten
spellen dan ook meestal kommissie, kultuur en dergelijke, waar alle Nederlandse
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kranten commissie, cultuur spellen. De laatste spellingherziening moet aan dit verschil
een einde maken. Uitspraakpurisme is spellinguitspraak met het doel zich af te zetten
tegen de vreemde taal, bij voorbeeld [handikap]
[handikap l in plaats van [hendikep].
[hendikep l. Natuurlijk
komen in het Noordnederlands ook vernederlandste spellingen en spellinguitspraken
voor, maar deze hebben bijna nooit een puristisch doel.
In het Zuidnederlands is veel minder verzet geweest tegen Duitse invloed dan in
het Noordnederlands, behalve tegen een paar woorden die telkens als germanisme
worden gebrandmerkt. Integendeel: men gebruikt Duitse ontleningen ter vervanging
van Franse. Ook de reactie tegen het Engels is slechts gering. "9 Wel is er verzet tegen
het 'Hollands', namelijk tegen de grote hoeveelheid vreemde (Franse) woorden die de
Noordnederlanders gebruiken, zoals attenderen, stagnatie, usances. In het Zuidnederlands worden in plaats van dergelijke woorden allerlei puristische uitdrukkingen
gebruikt, die in het Noordnederlands niet bekend zijn: aanwezigheidslijst voor presentielijst, doormeter voor diameter, inkom voor entree. 120
Het purisme is eigenlijk een overbodige beweging. Taal leeft en verandert, zoals de
maatschappij verandert. Leenwoorden worden ofwel opgenomen en raken ingeburgerd, en dan zijn ze een verrijking van de taal, ofwel ze bevallen niet, om welke reden
dan ook; dan worden ze afgestoten, vervangen door vertalingen of nieuwe woorden.
Dat gaat automatisch, er is geen puristische beweging voor nodig. Vijftig jaar ageren
tegen germanismen heeft nauwelijks enig effect gehad. '21 Vanaf het eerste nummer van
Onze Taal tot heden wordt bezwaar gemaakt tegen afbouwen in de betekenis 'verminderen', maar het woord leeft en bloeit. Puristische bewegingen zijn meestal slechts een
excuus: men is niet zozeer bang voor de invloed van de taal van een ander volk, als wel
voor de politieke, economische, culturele invloed. Kruisinga's uitspraak uit 1938 is nog
steeds geldig:
Onze slotsom is dus, dat er geen reden is om te vrezen dat onze taal z'n eigen
karakter en daarmee z'n waarde zou verliezen als we voortgaan vreemde woorden
erin op te nemen overeenkomstig de behoeften van 'n beschaving die deel heeft
aan het kulturele leven van Europa, en dat vernederlandsing van onze woordvoorraad, afgezien van vaktermen, geen nut zou hebben, daarentegen veel last
zou veroorzaken, en tot taalverarming zou leiden. Het grote publiek doet dus
verstandig niet te luisteren, althans niet te handelen, naar de raadgevingen van
zelf-aangestelde hervormers van onze taal; men zal opmerken dat taalkundigen
'22
zich er nooit toe lenen. 122
Veertig jaar later voegt Geerts hieraan toe:
Bovendien stel ik me de vraag of [.. ]l we er niet beter aan doen ons daarover [over
vreemde invloed]
invloed l te verheugen in plaats van ons erover te beklagen. Als het
immers ons verlangen is dat er meer eenheid komt in Europa en ook in de wereld,
dat er minder misverstanden zijn, meer verstandhouding, vriendschap en vrede,
dan zie ik niet goed in hoe we dat allemaal kunnen bereiken zonder dat op den
duur een taal ontstaat waarin dat nieuwe leven verwoord kan worden en die die
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nieuwe wereld ook mede gestalte geeft, een taal die zonder dwang of geweld de
Babylonische spraakverwarring en de gevolgen daarvan ongedaan kan maken.
Die taal moet geleidelijk groeien. [... l 't Is ook best mogelijk dat uiteindelijk zal
blijken dat de eenwording op dit moment al enkele eeuwen bezig is!1 23
Overigens heeft het Nederlands op sommige terreinen helemaal niet te klagen over
vreemde invloed. Opvallend is namelijk, dat het Nederlands voor technische termen
meer eigen termen kent dan de omringende talen, het Duits en met name het Engels
en Frans. Deze eigen termen zijn (leen)vertalingen of nieuwe begrippen. Voorbeelden
van eigen Nederlandse termen naast geleende wetenschappelijke termen zijn de namen
voor de schoolvakken: aardrijkskunde voor geografie, dierkunde voor zoölogie, letterkunde voor literatuur, natuurkunde voor fysica, natuurlijke historie voor biologie, plantkunde voor botanie, scheikunde voor chemie en taalkunde voor linguïstiek. Ook medische termen zijn buiten de vaktaal vaak vernederlandst: blindedarm voor appendix,
bloedarmoede voor anemie, bloederziekte voor hemofilie, bloedkanker voor leukemie,
darmontsteking voor enteritis, kankergezwel voor carcinoom, niervergiftiging voor uremie, slagader voor arterie, suikerziekte voor diabetes, wit bloedlichaampje voor leukocyt.

Structurele effecten van leenwoorden op het Nederlands
Zoals iedereen weet, verandert taal in de loop der tijd. Een van de (externe) oorzaken
van taalverandering is de invloed van andere talen. De grote hoeveelheid leenwoorden
die het Nederlands heeft opgenomen, vooral uit het Frans, heeft een aantal structurele
effecten op de taal gehad of bepaalde tendensen versterkt. Het Nederlandse klanksysteem is verrijkt met leenfonemen, eindklemtoon is een geaccepteerd en tamelijk vaak
voorkomend verschijnsel geworden, het aantal woorden dat een meervoud op -s krijgt,
is uitgebreid, en de woordvorming is beïnvloed.

Leenfonemen
Het oorspronkelijke .klanksysteem van het Nederlands was een erfenis van het Germaans. Toen er woorden uit andere talen ontleend werden, werden deze in eerste
instantie ingepast in en aangepast aan het eigen klanksysteem. Dat is gebeurd met de
oudste Latijnse woorden. Daarna kwam vanaf de middeleeuwen een stroom Franse
leenwoorden op gang. Hun aantal was zo groot, dat zij extra klanken in het Nederlands
brachten, klanken die de norm van het gestandaardiseerde Nederlands tot dan toe niet
toeliet. Dit noemen we leenfonemen: 'min of meer gestandaardiseerde klanken waarover de Nederlander kan beschikken voor de verzorgde uitspraak van leenwoorden uit
allerlei vreemde talen' .124 Deze leenfonemen worden niet alleen meer voor de uitspraak
van Franse leenwoorden gebruikt, maar ook voor die uit andere talen, zoals het Engels.
Een aantal van deze fonemen kwamen en komen overigens ook voor in Nederlandse
dialecten.
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De leenfonemen kunnen we verdelen in drie medeklinkers, tien klinkers en twee
tweeklanken. 125 De medeklinkers zijn:
de [g] van Frans guillotine, Engels goal, golf, Duits Goethe;
de [sj] van Frans chauffeur, douche, machine, Engels cash, sherry; en
de [zj] van Frans gendarme, horloge.
De tien klinkers zijn:
de lange [è] in Frans crème, malaise, Engels fair,
de lange [0]
[à] in de Franse leenwoorden controle, zone, Engels board, corner,
de lange [eu] in Frans reuvre, manreuvre, Engels girl, service, Duits freule;
de lange [ie] in Frans remise, Engels dealer, team;
de lange [oe] in Frans rouge, Engels cruise, pool;
de lange [u] in Frans centrifuge, prelude;
de nasale [ï]
['i] (ook wel als [ë] weergegeven) in Frans timbre;
de nasale [ö] in Frans bon-ton;
de nasale [ü]
[lil in Frans parfum;
de nasale [a]
[ä] in Frans enfin, restaurant.
Het standaard-Nederlands
standaard -Nederlands kende al wel de korte variant van de klinkers, maar de lange
[0] in de persoonsnaam
versie is aan andere talen ontleend. Zo kenden we al de korte [à]
Cor, maar namen we de lange versie over uit Franse woorden als (studenten)corps;
vergelijk ook kiem met team, poel met (Engels) pool en sterren met parterre. 126
Ten slotte zijn er twee tweeklanken die we ook leenfonemen kunnen noemen,
namelijk de tweeklanken [oi] en [ai]. Deze komen wel in het standaard-Nederlands
voor, maar alleen als interjecties (hoi en ai) - verder vinden we ze uitsluitend in leenwoorden: boiler, boy en high, skyline.
De combinatie van Nederlandse fonemen en leenfonemen maakt, dat er geen
absolute fonetische beletselen zijn voor de acceptatie van leenwoorden in het Nederlands, volgens Posthumus,127 die deze uitspraak echter toespitst op het Engels en
toevoegt: 'Hoogstens zou men kunnen zeggen dat bepaalde leenwoorden iets gemakkelijker in de mond liggen als andere.' De leenfonemen blijven 'vreemde' fonemen, wat
inhoudt dat ze bij inburgering door Nederlandse fonemen kunnen worden vervangen. 128 We kunnen een uitspraak met leenfonemen
leen fonemen de etymologische uitspraak noemen, en die met Nederlandse fonemen de vernederlandste uitspraak. Vernederlandste
uitspraak zien we bij garage, garderobe, grill, yoga, waarin de g meestal volkomen
vernederlandst is en wordt uitgesproken als in Germaans. De klank [(t)sj] wordt bij
vernederlandsing wel vervangen door [sj: chocolade wordt [sokelat] in plaats van
[sjokolade], douche wordt [does] in plaats van [doesj], match wordt [mets] in plaats
van [metsj]. Soms worden [tsj] of [dzj] verkort tot [sj]: [sjek], [sjips], [sjook], [sjem]
voor cheque, chips, choke, jam; ten slotte kunnen de lange klinkers onder de leenfonemen verkort worden: keeper wordt meestal met korte [ie] uitgesproken.
Door de instroom van leenwoorden zijn ook bepaalde klankcombinaties ingevoerd die aanvankelijk in het standaard-Nederlands niet voorkwamen binnen een
lettergreep, zoals sj- aan het begin van het woord, wat door sjouwen uit het Fries, sjees
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uit het Frans, sjofel uit het Duits en dergelijke een gebruikelijk woordbegin is geworden.
Hetzelfde geldt voor ps-, dat we leerden kennen door op het Grieks teruggaande
leenwoorden als psalm, pseudo-, psychologie; voor sf-, vergelijk sfeer; en voor sc-Isk-,
geleend uit verschillende talen zoals scala (uit het Italiaans), scalp (uit het Engels),
scalpel (uit het Frans) - in het Germaans kwam [sk-] wel voor, maar dit was in het
Nederlands veranderd in [sch-].129 De combinatie [eh] aan het begin van een woord
komt alleen voor in leenwoorden, niet in erfwoorden, dus chaos, chloor zijn geleend. IJO
Ook is de verdeling van klanken in het Nederlands veranderd door de ontleningen. In het Middelnederlands werd de keuze tussen de uitspraak [f] en [v] bepaald door
de plaats van de klank in het woord. Globaal gezegd: aan het begin van het woord sprak
men [v] (behalve voor een korte klinker gevolgd door een g- ofk-klank); aan het eind
van het woord [f]; en midden in het woord na korte klinker [f] (geschreven als iJ) en
na een lange klinker, lof r [v]. Maar door de ontleningen werd dit systeem doorbroken
en werden de [f] en [v] fonemen, klankeenheden die een verschil aangeven zoals kat
versus gat en nu dus ook fier (ontleend aan het Frans) versus vier.J31 Hetzelfde geldt
voor de oppositie [s] en [z]: ook deze klanken werden oorspronkelijk bepaald door de
plaats in het woord, maar door leenwoorden uit het Frans (suiker), uit het Duits (sabel,
sage, sidderen, sieraad) en dergelijke werden de [sj en de [z] fonemen, bij voorbeeld in
saai (ontleend aan het Frans) naast zaai(en). 132

Klemtoon 133
In het Germaans lag de klemtoon op de eerste lettergreep van een woord, behalve bij
werkwoorden met voorvoegsels, dan lag de klemtoon op de stam. In het Nederlands
veranderde dit in sommige gevallen. Globaal komt het op· het volgende neer. Bij
(jongere) scheidbaar samengestelde werkwoorden kwam de klemtoon op het voorvoegsel te liggen, bij (oudere) onscheidbaar samengestelde werkwoorden bleef de
klemtoon op de stamlettergreep liggen: vergelijk áánbreken, uitvliegen met omringen,
herstéllen, en vergelijk dóórlopen - doorlópen, óverleggen - overléggen. Verder werd in
het Nederlands de klemtoon een lettergreep naar achteren verplaatst bij bijvoeglijke
naamwoorden op -baar, -ig, -lijk, -loos, -zaam - de klemtoon verschoof dus naar de op
een na eerste lettergreep. De uitgang trok de klemtoon naar zich toe, omdat er anders
te veel onbeklemtoonde lettergrepen op elkaar volgden: uitvoeren - uitvóerbaar, mis-

daad - misdádig, hártstocht - hartstóchtelijk, médedogen - meedógenloos, árbeid arbéidzaam. De klemtoon werd niet verplaatst als er een toonloze lettergreep volgde
op de beklemtoonde lettergreep: ouderloos, hándelbaar. Ook wanneer een deelwoord

een bijvoeglijk naamwoord werd (en dus een andere betekenis kreeg), versprong de
klemtoon. Dat verklaart het bestaan van paren als uitmuntend (deelwoord) - uitmuntend (bijvoeglijk naamwoord), óplettend - opléttend. Samenstellingen hebben de klemtoon op het tweede deel, wanneer het eerste deel een bijvoeglijke betekenis heeft:
hogeschóol, noordenwind, plattegrónd. Als de twee samenstellende delen niet meer apart
worden gevoeld, maar één geheel vormen, komt de klemtoon op de eerste lettergreep
te liggen: róódvonk, táfelpoot,134 vergelijk kleinkind tegenover klein kind.
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De invoer van leenwoorden bracht veranderingen in dit systeem. De oudste
Romeinse woorden werden nog in het bestaande systeem ondergebracht en kregen
terugtrekking van de klemtoon op de eerste lettergreep. Maar de grote toestroom aan
Franse woorden zorgde ervoor, dat er veel woorden in het Nederlands kwamen waar
de klemtoon op de laatste of één na laatste lettergreep lag. Nu lag de klemtoon bij
sommige samenstellingen en achtervoegsels toch al niet meer op de eerste lettergreep,
en dat zal de acceptatie van de leenwoorden met eindklemtoon vergemakkelijkt
hebben. Er werden zelfs Franse achtervoegsels met eindklemtoon produktief in het
Nederlands, terwijl er tot dan geen beklemtoonde achtervoegsels in het Nederlands
bestaan hadden. Doordat de Franse woorden en achtervoegsels de Franse klemtoon
behielden, 'werkten ze ertoe mee, dat het gevoel voor de accentuering van de eerste
syllabe verzwakte en dat dus de kans op verschuivingen in inheemse woorden en
woordgroepen toenam'. 135 Door de toevloed aan Franse woorden hebben tegenwoordig veel woorden in het Nederlands eindklemtoon (bij voorbeeld veel woorden op -atie:
acrobatie, aristocratie, diplomatie), en is een dergelijk klemtoonpatroon geaccepteerd,
het wordt niet als 'vreemd' afgewezen. Hierdoor worden ook leenwoorden uit andere
talen met zo'n klemtoonpatroon aanvaard. Sterker nog, vreemde woorden krijgen
soms ten onrechte eindklemtoon, naar analogie van leenwoorden uit het Frans. Zo
wordt vaak dementie gezegd, terwijl het woord uit het Latijn is geleend (Latijn deméntia,
niet uit Frans démence), dus als deméntie zou moeten worden uitgesproken, net als
cleméntie, frequéntie, functie, indoléntie, urgéntie. 136 (Overigens wijten sommigen de
eindklemtoon in dementie aan Griekse invloed en zou er sprake zijn van analogie met
Griekse leenwoorden als antipathie, sympathie, therapie. Maar antipathie etc. zijn via
het Frans geleend, niet direct uit het Grieks, dus de boosdoener die de eindklemtoon
veroorzaakt heeft, blijft het Frans.)
Het huidige Nederlands heeft een vrij accent, vergelijk woorden als cánon - kan6n,
kol6s - k6kos, 61ifant - foliánt. 137 De klemtoon kan bovendien verplaatst worden. Vaak
wordt hij verplaatst naar de op een na laatste lettergreep. Dit lijkt zelfs het algemene
patroon te worden voor 'exotische' woorden, vergelijk uitspraken als deposito, linoléum, metrop61is,138 en denk aan notulen naast n6tulen.
De klemtoon kan ook teruggetrokken worden, wat gebeurt naarmate het woord
meer ingeburgerd is: vergelijk het ingeburgerde áspic, bánkroet met het buitenlands
klinkende aspic, bankr6et. Wanneer er twee klemtonen naast elkaar bestaan, is de
inburgering nog in volle gang.
De klemtoon kan in het Noord- en Zuidnederlands op een verschillende plaats
liggen. Soms trekt het Zuidnederlands de klemtoon van Franse woorden terug, waar
het Noordnederlands dat niet doet: pyjama, tórpedo. Maar interessanter is, dat een
leenwoord in het Noorden soms uit het Engels geleend is (en dan beginklemtoon heeft),
terwijl het in het Zuiden uit het Frans komt (dus eindklemtoon heeft): vergelijk
Noordnederlands detéctive, redtal met Zuidnederlands detective, recitál. 139

60

Meervouds-s
In de middeleeuwen kon het meervoud van een zelfstandig naamwoord op vijf
manieren gevormd worden: op -e en op -en (later vielen deze groepen samen), op -er,
de meervoudsvorm was gelijk aan de enkelvoudsvorm, en ten slotte op -s. Deze laatste
vorm was heel zeldzaam en kwam aanvankelijk alleen voor bij woorden op -are of -ere
(riddere - ridders). In de late middeleeuwen en vooral daarna kreeg het meervoud op
-s grote uitbreiding.!40 Deze uitbreiding was in eerste instantie naar eenlettergrepige
woorden op -el/-er/-en/-em en vreemde woorden.!4! Momenteel krijgen de meeste
zelfstandige naamwoorden in het meervoud de uitgang -en: boeken of -s: tafels. Een
kleine groep krijgt -eren: kinderen. Sommige geleerde woorden van met name Latijnse
en Griekse oorsprong behouden het oorspronkelijke meervoud (meestal naast een
Nederlands meervoud): centra, indices, lemmata.
Over de herkomst van het meervoud op -s bestaan verschillende theorieën: het
zou uit het Frans komen (dit wordt weersproken door Salverda de Grave, die erop wijst
dat in het Middelnederlands de eerste naamval meervoud van mannelijke woorden al
een -s-meervoud kende, toen dat in het Frans nog beperkt was tot de eerste naamval
meervoud vrouwelijk en de vierde naamval meervoud mannelijk en vrouwelijk); het
zou zich ontwikkeld hebben uit de tweede naamval enkelvoud in uitdrukkingen als
ridders ere; of - de meest aangehangen theorie - het zou van Noordzeegermaanse
oorsprong zijn (voor Noordzeegermaans zie Kader 3 van Marlies Philippa).142
Philippa!43 is van mening dat wij de oorsprong en de aanzetten tot expansie van
de meervoudsvorming op -s in het uiterste zuidwesten van het taalgebied moeten
zoeken, met zijn nauwe contacten met Engeland en Frankrijk. Volgens haar is het
meervoud op -s bij eenlettergrepige woorden en woorden op -er/-aar veroorzaakt door
Engelse invloed. De Vlaamse steden Brugge en Calais onderhielden handelscontacten
met Engeland, waardoor een zekere taalvermenging plaatsvond (de woorden met
-s-meervoud zijn erfwoorden die zowel in het Engels als het Nederlands voorkwamen).
De vreemde woorden van Franse oorsprong hebben hun -s-meervoud volgens haar te
danken aan Franse invloed, waarbij de Franse meervoudsvorm van de vierde naamval
Bremmer l45 gelooft niet in
in het Nederlands tot de eerste naamval werd uitgebreid.!44 Bremmer!45
Engelse invloed: 'daar de invloed van Engeland op Vlaanderen niet aantoonbaar zo
groot was dat het veel leenwoorden exporteerde, laat staan afleidingsmorfemen, kan
de Nederlandse meervouds-s bezwaarlijk van Engelse afkomst zijn.' Naar zijn mening
moet de oorsprong van de Nederlandse meervouds-s in het Frans gezocht worden.
Hoe dit ook zij, na de middeleeuwen werd het -s-meervoud steeds verder
uitgebreid, en dit zal naar mijn mening zeker aan Franse invloed toe te schrijven zijn:
het aantal Franse leenwoorden nam enorm toe, en in het Frans werd nu ook de -s
gebruikt voor de eerste naamval meervoud mannelijk. De Franse invloed werd versterkt
door Engelse invloed, hoewel die veel geringer was. Ook in het Duits is de uitbreiding
van het -s-meervoud na de middeleeuwen aan Franse en Engelse invloed te danken.!46
De huidige situatie is als volgt. Leenwoorden van recente datum, die nog niet in
het verbuigingssysteem van het Nederlands zijn opgenomen, krijgen de meervouds-
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147 Ingeburgerde leenwoorden hebben het meervoud -en. Zie verder de
_S.147
uitgang _5.
paragraaf 'Aanpassingen in de woordvorming' hierboven. Het aantal meervoudsvormen op -5
-s neemt nog steeds toe, mede doordat de meeste nieuwe leenwoorden dit
meervoud krijgen, maar ook door de toename van woorden op -ie die een meervoud
148
op -5
-s krijgen, en door de opkomst van gevallen als gemeentes, ziektes. 148

Kader 3
Noordzeegermaans
MARLIES PHILIPPA

Wat is Noordzeegermaans en wat is de invloed ervan op het Nederlands? Het is eenvoudig op deze vragen een antwoord te geven:
Noordzeegermaans is Ingweoons en van een
invloed op het Nederlands valt eigenlijk niet
te spreken. Maar een dergelijk antwoord roept
alleen maar nieuwe vragen op.
Noordzeegermaans/lngweoons
Het gaat bij Noordzeegermaansllngweoons
om een groep van nauw verwante talen en
dialecten die alle oorspronkelijk langs de kusten van de Noordzee werden gesproken. De
voornaamste waren het Anglisch van de Angelen, het Saksisch en het Fries. We spreken
over de periode van de 5de en de 6de eeuw
na Chr., toen de Germaanse volkeren nog volop aan het 'verhuizen' waren. Pas veel later is
men in deze gebieden in de volkstaal gaan
schrijven en eerst dan zijn de typerende kenmerken te signaleren.
In de jaren twintig van deze eeuw noemde
men deze kenmerken ingweonismen, Ingweoonse trekken. De term Ingweoons is afgeleid
van het stamverbond der Ingweonen, een
door Tacitus en Plinius in de eerste eeuw van
onze jaartelling vermelde cultusgemeenschap
die toegewijd was aan de god Ing (bekend uit
de namen Ingmar, Ingeborg, Inde enzovoort).
Men meende dat degenen die zich op zeker
moment van de 'Ingweoonse' taal bedienden,
de nakomelingen waren van deze historische
Ingweonen.
Latere onderzoekers merkten op, dat de 'Ingweoonstaligen' slechts voor een gedeelte van
'Ingweoonse' afkomst waren en dat veel afstammelingen van de oorspronkelijke Ingweo-
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nen helemaal geen 'Ingweoons' spraken. Zij
hebben daarom een wat neutralere naam voorgesteld die gebaseerd is op de plaats waar de
'Ingweoonse' taalverschijnselen kunnen worden waargenomen. Zo ontstond de term
Noordzeegermaans.
In het begin van dit stuk heb ik gesteld dat
men eigenlijk niet kan zeggen dat het Noordzeegermaans het Nederlands beïnvloed heeft.
Het maakt van oudsher deel uit van het Nederlands. De Noordzeegermaanse gebieden zijn
Engeland, Friesland (in ruimere zin: dus inclusief West-, Oost- en Noord-Friesland), alsmede
de Nederduitse, de Hollands-Zeeuwse en de
Vlaamse kuststrook. Aanvankelijk was Nederlands een overkoepelende benaming van
nauw aan elkaar verwante en in elkaar overlopende dialecten. De Noordzeegermaanse
hoorden daar dus bij. In de 16de en 17de
eeuw is de Nederlandse ~tandaardtaal
standaardtaal gevormd. Als basis diende het Hollandse dialect,
maar er werd ook flink wat Vlaams-Brabants
(een gevolg van de vlucht naar het noorden
van de zuidelijke culturele elite na de val van
Antwerpen in 1585) en wat minder oostelijk
Nederlands in opgenomen. In de basis zaten
diverse 'Noordzeegermanismen'
'Noordzeegermanismen'..
In de verschillende Noordzeegermaanse talen en dialecten vindt men veel gelijke en gelijksoortige taalverschijnselen. Gedeeltelijk
zijn dit relicten, dat wil zeggen gemeenschappelijke taalkenmerken uit een vroegere periode die in het verder van de kust afliggende
continentale Germaans verdwenen zijn. Van
belang zijn evenwel vooral de vernieuwingen,
de veranderingen. Men treft ze aan op verscheidene talige vlakken.
Soms is het niet helemaal goed uit te maken
hoe de parallellen met elkaar in verband

staan. De parallellie kan afhankelijk of onafhankelijk zijn. Onafhankelijkheid kan op toeval berusten of uit een gemeenschappelijke
tendens voortspruiten. Onafhankelijke parallellen zijn in het kader van dit boek niet van belang. Afhankelijkheid wil zeggen: eenzijdige
of wederzijdse beïnvloeding. Daarvan kan alleen sprake zijn als er nauwe contacten bestaan tussen de betrokken talen. Bij afhankelijkheid mag de chronologie, het tijdstip waarop de taalvernieuwingen zich in de verschillende talen voordoen, niet uit het oog worden
verloren, al kunnen de veranderingen zich
ook golfsgewijze - in ruimte en tijd - verplaatsen.
Onderlinge beïnvloeding van de talen waar
het hier om gaat, was zeer goed mogelijk. De
zee vormde de verbindingsweg. Zeeën verbinden eerder dan dat ze scheiden. Door historici
is aangetoond dat er een intens handelscontact was tussen de diverse Noordzeegermaanse taalgemeenschappen. De Friezen speelden
hierin een belangrijke rol. Bij Britse geschiedschrijvers en bij Adam van Bremen werd de
Noordzee de Friese Zee genoemd.
Zoals gezegd zijn er verschillendsoortige
Noordzeegermaanse woorden en verschijnselen in het Nederlands. Veel agrarische relictwoorden bij voorbeeld: big (Engels pig), bul
'stier' (Engels bulh, gier 'mestvocht' (Fries jarre, jerre; Middelnederduits gare). Wiel (Engels
wheel, Fries tsjil/fjih
tsjil/ljih is het Noordzeegermaanse woord dat staat tegenover rad.
Soms kent het Noordzeegermaans andere
klinkers: de a in ladder (Engels ladder) tegenover de e in (trap)leer;
(trapJleer, de -ee/-ie in plaats van
-a in plaatsnamen die met een rivier te maken hebben zoals Zierikzee (Sigeriks Ee),
Krommenie (de Kromme Ie) naast Breda (de
Brede Aa). Het achtervoegsel -schap dat aan
de kust verschijnt als -schip/-skip: vergelijk
Westvlaams gezelschip met Fries seIskip en
Engels friendship.

Kenmerkend voor het Noordzeegermaans is
de vereenvoudiging van de vormen. Hier staat
het Nederlands tussen Duits en Engels in.
Duits der, die, das; Nederlands de, het; Engels
the. Bij de persoonlijke voornaamwoorden is
maar één objectsvorm overgebleven: Duits
mir, mich; Nederlands mij; Engels me. Het wederkerend voornaamwoord kwam evenmin in
het Nederlands voor als in het Engels. 'Hij
wast hem(zeW of 'Hij wast zijn eigen' zijn oorspronkelijker Nederlands dan 'Hij wast zich'.
Zich is een leenwoord uit het Duits.
Ook wat de medeklinkers betreft heeft het
Noordzeegermaans zijn eigen ontwikkeling gekend. Zo is de n in bepaalde posities weggevallen. Bij voorbeeld in vijf, dat we kunnen vergelijken met Engels five en Duits fünf, of in
zacht, Engels soft en Duits sanft. Maar bij het
voornaamwoord ons gaan wij met het Duitse
uns mee; het Engels heeft us en het Fries us.
Onze ei is vaak afkomstig van de klankcombinatie ege. Deze is in het oosten bewaard gebleven, maar in het westen niet. Opnieuw
kiest het standaard-Nederlands soms voor de
oostelijke en soms voor de westelijke vorm. In
het Duits is het Segel, in het Engels sail en wij
zeggen zeil. De Duitsers hebben Regen, de Engelsen rain en wij regen. In sommige gevallen
zijn de oostelijke en de westelijke vorm varianten geworden met een verschil in betekenis.
Zo kennen we pegel naast peil, tegel naast teil
en zegenen naast seinen.
Ten slotte metathesis, de verspringing van de
r. Het Nederlandse dertig en dertien heeft
deze evenals het Engelse th irtyen thirteen wel
gekend, maar het Duitse dreissig en dreizehn
niet. Barnsteen heet zo omdat het zo goed
brennt. In naam van het 'kristen'dom kerstenen we en vieren we kerstmis. Maar de Engelsen rijden op een horse, die van Terschelling
op een ars en wij op een ros!

Woordvorming
De Nederlandse woordvorming is op twee manieren veranderd door de toevloed van
leenwoorden. Ten eerste zijn er in het Nederlands nieuwe voor- en achtervoegsels
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gekomen, die produktief geworden zijn, en waarvan een deel zelfs beklemtoond is
(oorspronkelijk kende het Nederlands alleen onbeklemtoonde achtervoegsels). Voorbeelden zijn de aan het Latijn ontleende achtervoegsels -aar/-er: bakker, molenaar,
-ment: dreigement en de aan het Frans ontleende achtervoegsels (met eindklemtoon)
-age: lekkage, slijtage en -es: lerares, meesteres.
Ten tweede zijn ook typen samenstellingen uit andere talen overgenomen of in
ieder geval uitgebreid onder vreemde, namelijk Duitse en Engelse, invloed. De belangrijkste voorbeelden zijn samenstellingen van een zelfstandig naamwoord en een voltooid deelwoord: bedrijfsgericht, handbediend, en samenstellingen van een onverbogen
bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord: grootstad, nieuwbouw.

Hoeveel leenwoorden heeft het Nederlands?149
Tot besluit, om dit hele boek te relativeren, gaan we eens kijken hoeveel leenwoorden
het Nederlands nu eigenlijk heeft. Door alle aandacht die puristen in heden en verleden
aan vreemde woorden en leenwoorden hebben geschonken, mag je veronderstellen dat
exact bekend zal zijn hoeveel leenwoorden er in het Nederlands zijn. Niets is minder
waar. De uitspraken die hierover worden gedaan, lijken voornamelijk gebaseerd op
intuïties. Marlies Philippa l50 spreekt van: '[ .. 1leenwoorden die toch zo'n 50% van onze
woordenschat uitmaken'. Van Veen 151 meent: 'Het aantal Nederlandse woorden, dat
we oorspronkelijk Nederlands mogen noemen in die zin, dat het al aanwezig was in
het Oud germaanse dialect dat zou uitgroeien tot onze taal [... 1is beperkt, een kleine
minderheid. De rest is ontleend aan Romaanse talen, het Latijn, Grieks, oosterse en
nog andere talen.' Geen van beide auteurs maakt duidelijk naar welke woordenschat
gekeken is: woordenboeken (welke?), teksten, gesproken taal?
Een heel ander aantal geeft Vee ring, die in 1967 een tweehonderd jaar oud
krantetekstje bekeken heeft. Van de 340 woorden waren er 32 vreemd, dus ongeveer
9%. Van die 32 woorden zijn er slechts 5 in het moderne Nederlands overgebleven, de
rest is alweer verdwenen, maar volgens Veering zijn er evenveel vreemde woorden weer
bijgekomen, dus het percentage vreemde woorden zou de laatste tweehonderd jaar
gelijk gebleven zijn. 152
Natuurlijk is het stukje dat Veering gebruikt heeft wel erg klein. Daarom besloot ik een
grotere steekproef te nemen om tot een bevredigender antwoord te komen op de vraag
hoeveel leenwoorden het Nederlands nu eigenlijk heeft. Daarvoor heb ik een gemiddelde geschreven tekst gekozen. Hèt Nederlands bestaat niet, en het percentage leenwoorden zal zeker beïnvloed worden door de aard van de gekozen tekst: een medische
of juridische tekst zal waarschijnlijk meer leenwoorden bevatten dan een streekroman.
Ik besloot een krantestuk te nemen, omdat kranteartikelen actuele problemen behandelen in begrijpelijke, eigentijdse taal. Desgevraagd was de hoofdredactie van NRC
Handelsblad zo vriendelijk de krant van 7 april 1994 digitaal ter beschikking te stellen.
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Daarvan heb ik de eerste vier pagina' s nagevlooid op leenwoorden, met het onderstaande resultaat.
NRCHandelsblad
Het totale aantal woorden op de eerste vier pagina's van NRC
Handelsblad van 7
april 1994 bedraagt 11.872; hiervan zijn 996 persoons- of plaatsnamen, die niet meetellen. Veel woorden zijn verbogen vormen zoals liep, loop, loopt, liepen, gelopen. Deze
heb ik onder het hoofdwoord lopen verzameld. Dan blijven er 2.311 verschillende
woorden over. Hiervan vormen 324 een samenstelling, dus een koppeling van twee of
meer woorden zoals alcoholgebruik, asielprocedure, autobom. Deze woorden heb ik
gesplitst in twee delen (alcohol en gebruik enzovoorts), zodat beide delen meedoen bij
de telling. Het is mogelijk dat één deel een leenwoord is, en het andere een erfwoord.
Na splitsing van de samenstellingen kwam het totale aantal woorden op 2.144. Niet
gesplitst heb ik de woorden die beginnen met een voorzetsel (aandeel, uitwijken).
Hoeveel van de 2.144 woorden zijn leenwoorden? Precies 658, ofwel 30,7%. En
dan heb ik 'leenwoord' zeer ruim gedefinieerd: heel oude leenwoorden die allang niet
meer herkend worden, zoals aantal, koppelen, kust, pijn, prijzen, school, schrijven,
trachten, voogd, heb ik net zo goed meegerekend als herkenbare ontleningen als affaire,

chef, circa, deal, drugs, gouverneur, journaal.
Hoe liggen de verhoudingen als we rekening houden met het aantal keren dat
een woord in de tekst voorkomt? Komen leenwoorden frequenter voor dan erfwoorden? Van ieder woord heb ik bijgehouden hoe vaak het in het bestand voorkomt. De
tien meest frequente woorden waren: de, van, het, in, met, zijn, een, en, op, dat. Dit zijn
allemaal functiewoorden (lidwoorden, voorzetsels, voegwoorden, voornaamwoorden). De komt 915 maal voor, ofwel 8% van alle woorden luidt de; van komt 450 maal
voor en vormt 4% van alle woorden; en het komt 360 maal voor, 3% van alle woorden.
Daartegenover staat dat 1.110 woorden, dus iets meer dan 50%, slechts eenmaal
top-lO zit geen enkel leenwoord. Sterker nog, het eerste leenwoord
voorkomen. Bij de tOP-lO
staat op de 30ste plaats. Het is het woord partij en deelt de 30ste plaats met het erfwoord
ons. Partij en ons hebben beide een frequentie van 40. Bij de 100 meest frequente
woorden zijn slechts 15 leenwoorden, dus 6,7%.
De verhouding wordt heel anders als we bekijken wat de tien meest frequente
zelfstandige naamwoorden zijn. Dit zijn: partij, april, jaar, regering, land, maart, politie,
plaats, zaak, week. Hier zijn vier erfwoorden bij (jaar, land, zaak, week), de rest is
leenwoord. Dit komt overeen met de bevindingen van Van Sterkenburg, die de taal
van het journaal onderzocht heeft. ls3 Hij vond dat de tien meest gebruikte woorden in
1987 waren: jaar, weer, mensen, minister, land, politie, Amerikaans, president, regerend,
graden. Hier zijn wederom slechts vier erfwoorden bij (jaar, weer, mensen, land). Ook
heeft hij bekeken welke woorddelen in samenstellingen meer dan 50 maal als eerste
deel voorkomen. Dit zijn: auto, olie, politie, regering, rijk, sovjet, televisie, top, vrede,
wapen, water, wereld. Slechts vier van de twaalf woorden zijn erfwoorden (vrede, wapen,
water, wereld). Veel van deze woorden zijn overigens internationaal.
Maar hoe zit het als we kijken naar de totale frequentie van alle woorden? Het
aantal woorden is 11.314. De totale frequentie van de leenwoorden is 1.836, dus 16,2%.
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Met andere woorden: van het totaal aantal woorden is slechts ruim 16% leenwoord,
maar in de tOp-10 van zelfstandige naamwoorden zitten meer leenwoorden dan
erfwoorden - een aantal leenwoorden wordt dus zeer frequent gebruikt.
Tot nu toe heb ik alle leenwoorden met een ruim gebaar bij elkaar geveegd. Het
is interessant om te herkomst van de leenwoorden nader te bekijken. Verreweg het
grootste aantal komt uit de Romaanse talen, dus Latijn, Frans, Italiaans, Spaans. Het
gaat om 540 woorden, 82% van de leenwoorden of 25,2% van alle woorden. Voorbeelden zijn: centrum, collega, rapport. Ook woorden die via het Romaans geleend zijn maar
een andere oorsprong hebben, heb ik onder de Romaanse leenwoorden gerangschikt.
Zo staan basis, bijbel onder de Romaanse· woorden, maar het Romaans heeft ze
natuurlijk uit het Grieks. 154
Aanzienlijk minder woorden komen uit het Duits en Engels. Uit het Duits komen
welgeteld 45 woorden, 6,8% van de leenwoorden of 2,1% van alle woorden. Voorbeelden hiervan: aantal, deelname, gehalte, wetenschapper. Uit het Engels komen 49 woorden, 7,4% van de leenwoorden en 2,3% van alle woorden: baby, blunderen, computer,
drugs, shoppen. Uit overige talen stammen maar 24 woorden, 3,7% van de leenwoorden.
Het gaat om woorden uit het Grieks: allochtoon, amnestie, embryo, kerk; uit het
Arabisch: moslim; uit het Hebreeuws: shoah; uit het Turks: koffie; en ten slotte het heel
oude leenwoord uit het Keltisch: ambt.
De meeste van deze leenwoorden zijn volkomen ingeburgerd. Slechts een klein
percentage is nog 'vreemd', dat wil zeggen niet aangepast aan het Nederlands. Omdat
er bij de taalgebruikers geen overeenstemming bestaat over welke woorden 'vreemd'
zijn en welke niet (meer), kan ik slechts een globale aanduiding geven van het aantal
vreemde woorden. Een persoonlijke schatting is dat slechts 25 woorden 'vreemd' zijn.
Deze komen voornamelijk uit het Engels (holocaust, intake, shoppen), wat logisch is,
omdat de Engelse leenwoorden het meest recent zijn, dus het minst zijn aangepast.
De conclusie is dus dat het aantal leenwoorden, afhankelijk van hoe je telt, 30,7%
of 6,7% bedraagt. Al met al lijkt de bedreiging van het Nederlands door een invasie van
leenwoorden, waar sommigen zo bang voor zijn, nogal mee te vallen.
De cijfers worden voor een deel bevestigd door een telling die de classicus Van
Hooff155 heeft verricht. Van Hooff heeft bekeken hoeveel van de meest frequente
woorden in het Nederlands 156 van klassieke oorsprong zijn. Onder klassieke herkomst
verstaat hij woorden uit het Latijn, uit de moderne Romaanse talen en moderne
vormingen van Latijnse woorden, zoals communisme, sociologie. Hij komt op een aantal
van ongeveer 20% woorden van klassieke herkomst waar wij 25% gevonden hebben niet zo'n schokkend verschil dus. Als we de frequentie van de woorden laten meetellen,
vinden we wel een verschil: Van Hooffkomt op 5% Romaanse woorden, het NRe-bestand op 14%.
Wanneer je naar woordenboeken kijkt in plaats van naar woorden in geschreven
of gesproken tekst, wordt de uitkomst heel anders. Beekes heeft geteld hoeveel leenwoorden er in de letter A van het EWNstaan en hij komt op ]1%!1 57 Daarbij blijft de
verdeling over de talen (verreweg het meest uit het Romaans, weinig uit Duits en
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Engels) wel ongeveer gelijk. Dat leidt dus tot de conclusie dat er weliswaar veel
leenwoorden bestaan in het Nederlands, maar dat ze maar zelden gebruikt worden,
met uitzondering van een paar zeer frequente woorden zoals politie en regering.

Over dit boek
In dit boek worden in principe alleen de woorden opgenomen die het Nederlands in
de loop der tijd heeft geleend en behouden. Leenwoorden die alweer zijn verdwenen
uit het huidige Nederlands laat ik buiten beschouwing. Uit het overzicht van ontleningen wordt duidelijk dat het Nederlands op bepaalde terreinen sterke invloed van andere
talen en culturen heeft ondergaan, blijkend uit het grote aantal leenwoorden op dat
terrein. Voorts wordt duidelijk, dat sommige talen als intermediair voor leenwoorden
uit andere talen hebben gediend. Bij de talen waaruit het aantal leenwoorden erg groot
is, moest een keuze gemaakt worden: het is niet mogelijk alle leenwoorden te geven (als
dat al bekend zou zijn), maar wel geef ik aan, op welke terreinen deze talen invloed
hebben uitgeoefend.
Alleen leenwoorden die voorkomen in het huidige standaard-Nederlands (ook
wel A.B.N. ofAlgemeen Beschaafd Nederlands genoemd) 158 worden behandeld, dus niet
woorden uit dialecten, vaktalen of verouderde woorden. In principe worden alleen
leenwoorden vermeld die opgenomen zijn in de laatste drukken van Van Dale en het
Groot geïllustreerd woordenboek van Verschueren, bewerkt door Claes. Het feit dat een
woord in een van deze woordenboeken is opgenomen, bewijst dat het min of meer
algemeen geaccepteerd is. Woorden die gebruikt worden ter aanduiding van zaken die
niet tot de Nederlandse cultuur behoren, de zogenaamde 'exotismen', laat ik buiten
beschouwing. Exotismen die door de moderne media en door het toerisme bekend zijn
geworden, zijn bij voorbeeld de namen voor muntsoorten en parlementen uit andere
landen (de Russische Doema, de Deense Folketing en de Noorse Storting, de Israëlische
Knesseth, de Poolse Sejm) of de Roemeense veiligheidsdienst de Securitate. Dit soort
woorden beschouw ik niet als onderdeel van de Nederlandse taal. Daarentegen liggen
de schappen van Albert Heijn tegenwoordig vol met de meest exotische gerechten, die
tien jaar geleden nog volkomen onbekend waren. Dergelijke namen neem ik wel op,
want ze behoren tot het Nederlandse taalgebruik ('krijgen we vandaag zabaglione toe?').
Als gezegd blijven ontleningen ofinvloeden uit de dialecten buiten beschouwing,
hoewel die er wel degelijk zijn. 159 Ik geef een paar voorbeelden. Uit oostelijke, Saksische
dialecten (Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland) komen bleu en sneu als
variant van standaard-Nederlands blood, snood, en bedeesd naast dazen. In de tijd van
de Spaanse bezetting van Zuid-Nederland, toen veel Zuidnederlanders naar het Noorden trokken (na 1585), zijn veel Brabantse woorden geleend die naast een van oorsprong
Hollands woord zijn komen te staan. Momenteel worden de zuidelijke woorden
meestal in schriftelijke taal gebruikt, ze klinken 'deftiger'. Zo vinden we naast elkaar
(de Brabantse woorden staan voorop) gaarne - graag, gelijk - zoals, heden - vandaag,

67

heffen - (op ) tillen, huwen - trouwen, lommer-schaduw, reeds - al, schoon - mooi, spoedig
- gauw, wenen - huilen, werpen - gooien, zenden - sturen. In later tijd hebben de
Zuidnederlandse woorden betoging, gezapig, monkelen, zinderen zich over het Noorden
verbreid,160
verbreid, 160 net als op voorhand en de wielerterm nipt ('een nipte overwinning'), die in
1960 nog veroordeeld werd: 'dat is natuurlijk verkeerd, zelfs al stelt men zich op
Westvlaams standpunt.'161
Ik schenk wel aandacht aan neologismen, jonge leenwoorden die nog maar kort
in het Nederlands voorkomen. Van deze woorden is nog niet zeker of ze zullen
standhouden, sterker nog: sommige zijn alweer verdwenen! Zelden hoor je nog de
Engelse leenwoorden hipster (hetzelfde als hippie), fesusfreak, loafer 'instapschoen', en
alle 'innen' zijn 'out': love-in, sit-in, sleep-in, teach-in. Ze zijn verdwenen, tegelijk met
de jaren-zestig-cultuur. In 1975 werden al deze woorden nog als neologisme genoemd. 162 Nieuwe leenwoorden heb ik verzameld uit neologismenwoordenboeken en
uit de kranten - nieuwe woorden en nieuwe betekenissen illustreer ik waar mogelijk
aan de hand van krantecitaten. Veel van deze nieuwe woorden staan nog niet in de
woordenboeken.
Verder geef ik zoveel mogelijk moderne woorden uit verschillende sociale groepen: jongerentaal, studententaal, yuppietaal, homotaal, Bargoense woorden en soldaten- en marinetaal. Onder Bargoens verstaan we tegenwoordig de volkstaal van de
randstad, zoals beschreven door Endt. 163 Vroeger werd hieronder verstaan de geheimtaal van zwervers en venters, een taal die gekleurd was door de streektaal van de sprekers
en die beschreven is door Moormann 164 - maar met het verdwijnen van zwervers op
het platteland en van venters is ook deze taal verdwenen. De woorden uit jongerentaal,
studententaal en yuppietaal lopen in elkaar over en overlappen elkaar gedeeltelijk,
omdat jongeren als ze gaan studeren natuurlijk hun woordenschat meenemen en
yuppen nog studentenwoorden gebruiken. Woorden uit deze groepstalen krijgen soms
ruimere verbreiding, ze worden dan (informeel) standaard-Nederlands. Maar ze kunnen ook geruisloos uit de groepstaal verdwijnen. Ruimere verspreiding hebben de
volgende leenwoorden gekregen, die in 1913 in studentenuitdrukkingen genoemd
werden: een strop hebben, in zijn sas zijn 165, en de oorspronkelijke soldatenuitdrukking
iemand in het vizier hebben. Of de in hoofdstuk I vermelde groepstaal woorden blijvertjes zijn of niet, zal de toekomst leren. 166
Ik geef géén woorden uit vaktalen, omdat dergelijke woorden te technisch zijn
en daardoor meestal tot de eigen groep beperkt blijven en onbekend zijn buiten de
groep.
Ik ga in principe niet in op de geschiedenis van afzonderlijke woorden, hun
betekenis- en klankveranderingen en dergelijke; daarvoor zijn etymologische woordenboeken. Ik geef altijd de meest waarschijnlijke etymologie, soms vermeld ik meerdere mogelijkheden, in die gevallen waar een keuze onmogelijk is (etymologie is een
moeilijk en glibberig terrein, zoals Van Lennep in Illustratie 7 aantoont). Van sommige
woorden geef ik meer achtergrondinformatie, vooral in die gevallen waar de geschiedenis interessant is of de etymologie moeilijk te vinden is. Ik heb daarvoor een aantal
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Illustratie 7. Tegengestelde etymologieën
(Bron: Van Lennep 1865: 107)

boekjes met taalkundige opstellen doorgenomen, 167 wat soms verklaringen opleverde
die de etymologische woordenboeken niet gehaald hebben, hoewel ze zeer waarschijnlijk lijken. Sommige woorden worden op verschillende plaatsen in het boek besproken,
besproken.
Als u alles over een bepaald woord wilt weten, doet u er goed aan achter in het
woordregister alle plaatsen waar het woord genoemd wordt op te zoeken, want de
informatie wordt niet op iedere plaats herhaald.
Alle hoofdstukken en hoofdparagrafen beginnen met een noot waarin de belangrijkste literatuur over dat hoofdstuk wordt vermeld. Verder worden in de noten
literatuurverwijzingen gegeven ter ondersteuning van bepaalde uitspraken. Deze informatie kan overgeslagen worden, maar geeft geïnteresseerden de mogelijkheid verder
te lezen over het onderwerp, en het maakt uitspraken verifieerbaar. Ik geef geen evaluaties van de gebruikte literatuur en ik ga niet in discussie met auteurs. In principe heb
ik de bronnen zo kritisch mogelijk gebruikt en datgene wat achterhaald is, genegeerd.
De leenwoorden worden gespeld volgens de WoordenZijst1954
Woordenlijst 1954 of de twaalfde druk
van Van DaZe.
Dale. Die spelling is niet altijd logisch. Waarom worden de Duitse vreemde
woorden draufgänger,fingerspitzengefühZ
dra ufgä nger, fingerspitzengefühl met een kleine letter geschreven en Fremdkörper, Fundgrube met een hoofdletter? Van leenwoorden geef ik voor de leesbaarheid niet
de vorm in de brontaal, maar deze wordt wel in het register achterin vermeld. Bij
vertalende ontleningen en betekenisontleningen geef ik wel het buitenlandse voorbeeld, omdat dat nooit herleidbaar is: vertalende ontleningen en betekenisontleningen

69

maken immers gebruik van inheemse woorden. In de inleiding bij de Woordregisters
wordt uitleg gegeven over de gebruikte transcriptie en spelling van woorden uit andere
talen.
In dit boek gebruik ik zo min mogelijk vaktermen. De gebruikte terminologie is
in deze inleiding uitgelegd; in hoofdstuk 11 komen nog een aantal nieuwe begrippen
ter sprake. Er zijn nog twee termen die nadere verklaring behoeven, namelijk 'teruggaan
op' en 'via'. 'Teruggaan op' wordt in twee situaties gebruikt. Ten eerste in de zin: 'het
Franse woord évacuer gaat terug op Latijn evacuare.' In deze zin duidt het erop, dat de
Franse vorm zich regelmatig ontwikkeld heeft uit de Latijnse. De Franse woordenschat
is immers in principe de voortzetting van de vulgair Latijnse. Ten tweede in de zin:
'asperge is ontleend aan Frans asperge, dat via het Latijn teruggaat op het Grieks'; of:
'Frans diagnose gaat terug op het Grieks.' Hier kan geen sprake zijn van normale
taalontwikkeling, dus hier is bedoeld, dat het Franse (ofbij asperge het Latijnse) woord
aan het Grieks ontleend is. Vaak gebruik ik in die gevallen ook de uitdrukking 'ontleend
aan' of' geleend uit', maar er zijn gevallen dat dit niet kan, al was het maar om stilistische
redenen. Dan het woord 'via' in: 'asperge is on,tleend aan Frans asperge, dat via het Latijn
teruggaat op het Grieks' of in: 'kalm is ontleend aan het Frans, dat via het Italiaans
teruggaat op het Grieks.' Hier vinden we dezelfde tweedeling als bij 'teruggaan op': bij
asperge is het Franse woord volgens de normale taalontwikkeling uit het Latijn voortgekomen, en is het Latijnse woord ontleend aan het Grieks; bij kalm is het Franse woord
ontleend aan het Italiaans, dat het woord op zijn beurt weer uit het Grieks geleend
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HOOFDSTUK I

Leenwoorden, geleende woorddelen en
uitdrukkingen

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de leenwoorden, geleende woorddelen en uitdrukkingen in het Nederlands. Eerst worden de oudste ontleningen
gegeven, uit het Keltisch en Latijn, dan de jongere, uit het Romaans, Germaans en de
overige talen. De vorm van de ontlening in de brontaal wordt niet vermeld, om de tekst
leesbaar te houden (dikwijls verschilt die slechts in geringe mate van de Nederlandse
(jamilia,
vorm). Dus bij de leenwoorden familie, functie wordt niet de Latijnse vorm (familia,
functio) gegeven. In het woordregister achterin zijn echter achter alle behandelde
woorden de brontaal opgenomen en de vorm die het woord in de brontaal heeft.
De paragraafindeling is voor iedere taal gelijk (voor gedetailleerde uitleg zie de
'Inleiding' van dit boek):
In de 'Cultuur-historische achtergrond' worden de contacten tussen de Nederlanden en het land van de brontaal beschreven. Leenwoorden komen tenslotte
niet uit de lucht vallen: ze vooronderstellen taalcontact.
Dan wordt een overzicht van de leenwoorden gegeven, zoveel mogelijk in chronologische volgorde. Ook wordt aandacht besteed aan neologismen, leenwoorden die nog maar kort in het Nederlands voorkomen. Van deze woorden is nog
niet zeker of ze zullen standhouden, de tijd zal het leren. Verder worden zoveel
mogelijk moderne woorden uit verschillende sociale groepen gegeven: jongerentaal, studententaal, yuppietaal, homotaal, Bargoense woorden en soldaten- en
marinetaal. Woorden uit deze groepstalen krijgen soms ruimere verbreiding,
maar ze kunnen ook na korte tijd uit de taal verdwijnen - dat is niet te voorspellen.
Speciale aandacht krijgen 'Geleende woorddelen', omdat het produktieve gebruik van aan een andere taal ontleende voor- en achtervoegsels een bewijs is van
grote invloed van die taal. Onder voor- en achtervoegsels versta ik woorddelen
die niet apart bestaan en waarmee afleidingen gevormd worden, bij voorbeeld
-erd (stommerd), en aarts- (aartsdom), maar ook woorddelen die apart een andere
betekenis hebben dan in samenstellingen: marathon 'wedstrijd', marathon- 'wat
heel lang duurt': marathonvergadering; mammoet 'olifantachtige', mammoet'heel groot': mammoetbedrijf Het aantal woorddelen neemt de laatste tijd sterk
toe, en deze komen voornamelijk uit andere talen: 'Opvallend voor de laatste
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decennia is de introductie van volstrekt nieuwe affixen; maar tegelijkertijd ook
de ontwikkeling tot pseudo-affix van een aantal ordelijke zelfstandige woorden.' I
In de paragraaf 'Geleende uitdrukkingen' worden niet-vertaalde uitdrukkingen
uit de brontaal gegeven. In deze paragraaf worden ook half vertaalde uitdrukkingen gegeven (goede sier maken) en leenwoorden die onderdeel zijn geworden van
een Nederlandse vaste uitdrukking (in de contramine zijn). Vertaalde uitdrukkingen worden behandeld in hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'.
In de paragraaf'Ingeburgerdheid' wordt aandacht besteed aan de aanpassing van
de leenwoorden aan het Nederlands in uitspraak, spelling en woordvorming.
Wanneer woorden niet aangepast zijn aan het Nederlands, wil dat overigens niet
automatisch zeggen dat ze niet ingeburgerd zijn: een woord dat dagelijks door
velen gebruikt wordt, is om die reden een ingeburgerd woord. Vooral veel recente
Engelse leenwoorden zijn niet aangepast maar wel ingeburgerd.
In de paragraaf 'Ontleningsgraad' wordt gekeken of de ontleningen wijzen op
nauw contact of niet. Nauw contact blijkt uit de overname van omgangswoorden,
indachtig de uitspraak van Salverda de Grave 'dat, hoe persoonliker het begrip is
dat door het vreemde woord wordt uitgedrukt, des te krachtiger het bewijs is dat
het levert van [... ] invloed ten onzent'.2 Verder is sprake van nauw contact
wanneer leenwoorden in het Nederlands een eigen ontwikkeling doormakenbij voorbeeld wanneer het Nederlands nieuwe woorden uit vreemde elementen
maakt of eigen verkortingen ofbetekenisontwikkelingen.
In 'De brontaal als doorgeefluik' bekijken we of de brontaal gediend heeft als
intermediair voor andere talen; zo heeft het Latijn veel Griekse woorden aan het
Nederlands doorgegeven.
In 'Doorgeefluiken voor de brontaal' bekijken we welke talen woorden uit de
betreffende taal hebben doorgegeven, dus via welke talen we indirect hebben
geleend. Zo zijn veel Italiaanse woorden via het Frans geleend. Deze woorden
worden onder de Franse leenwoorden behandeld, maar onder 'Doorgeefluiken
voor het Italiaans' wordt het Frans als een belangrijke intermediair vermeld. Als
u wilt weten om welke woorden het gaat, moet u naar de paragraaf 3.1 'Invloed
van het Frans' gaan.
Tot besluit bekijken we of de leenwoorden 'Internationalismen' zijn, dat wil
zeggen in meer dan twee talen voorkomen. Overigens zijn alle woorden onder de
kopjes 'De brontaal als doorgeefluik' en 'Doorgeefluiken voor de brontaal' per
definitie internationalismen. Ik wil met deze paragraaf het internationale karakter van veel leenwoorden laten zien. Leenwoorden worden vaak geïsoleerd bekeken: de Franse leenwoorden in het Duits, de Franse leenwoorden in het Nederlands, de Franse leenwoorden in het Engels - en vaak blijkt het dan om dezelfde
woorden te gaan.
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Illustratie 8. De vroegste verspreiding van de Indo-europese talen
(Bron: Mallory 1989: 23)

1

Invloed van het Keltisch 3
Cultuur-historische achtergrond

Vanaf de 4de eeuw voor Chr. verspreidden de Kelten zich vanuit hun stamland
(Zwitserland, Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Oost-Frankrijk) over een groot deel van
Europa, Engeland en Ierland. Of er ook Kelten in de Nederlanden hebben gewoond,
is niet zeker (zie Kader 4 van Gerald van Berkel). Voor de vroegste verspreiding van de
Indo-europese talen zie Illustratie 8. Illustratie 9 toont de verspreiding van de Kelten
over Europa. Omstreeks 400 voor Chr. drongen de Kelten Noord-Italië binnen en
bezetten de Po-vlakte. In 390 namen ze zelfs Rome in. De weerbare Romeinse mannen
trokken zich terug op de Capitolinus, waar ze zeven maanden belegerd werden door
de Kelten. Uit deze periode stamt de legende van de gakkende ganzen: op een nacht
zouden de Kelten de burcht bij verrassing hebben ingenomen, als de ganzen met hun
gegak de slapende bevolking niet hadden gewekt.
Er ontwikkelden zich twee vormen van het Keltisch: het vasteland-Keltisch (of
continentaal-Keltisch) op het continent en later het eiland-Keltisch in Engeland en
Ierland. Het vasteland-Keltisch had contact met de Germanen, want het Keltische
stamland grensde aan dat van de Germanen. Dit contact leidde tot Keltische leenwoorden in het Germaans. Deze leenwoorden komen voor in alle Germaanse talen, want
het Germaans vormde in die periode nog een grote taalkundige eenheid - de differentiatie in talen ontstond pas later, in de eerste eeuwen van onze jaartelling.
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Illustratie 9. De grootste verspreiding van de Kelten over Europa
(Bron: Mallory 1989: 95)

In de loop der eeuwen is het vasteland-Keltisch langzaam verdwenen, maar het heeft
zijn sporen nagelaten in de geschiedenis. Voor het verdwijnen zijn een aantal oorzaken:
de Kelten werden teruggedrongen door andere volkeren, vooral door de Romeinen,
en een deel van de Kelten stak over naar Ierland en Engeland - dit gebeurde gedurende
langere tijd, waarin telkens kleine groepjes overstaken. Uiteindelijk bleven er op het
continent alleen nog in Frankrijk Kelten over. Deze werden in het begin van de
jaartelling door de Romeinen onderworpen. Frankrijk heette toen Gallia, de Latijnse
vorm van een Keltisch woord waarvan ook zijn afgeleid de taalnaam Gaelisch, Engels
Gaelic, de streken Galicia in Spanje en Galicië in Polen, en ten slotte de stam der Galaten,
genoemd in het Nieuwe Testament en woonachtig in Klein-Azië. 4 De beginzin van
Caesars boek De Bello Gallico (Over de Gallische oorlog) luidt: Gallia est omnis divisa

in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua
Celtae, nostra Galli appellantur 'Geheel Gallië is verdeeld in drie delen, waarvan de
Belgen één deel bewonen, de Aquitaniërs een ander deel, en het derde deel degenen die
in hun eigen taal Kelten en in onze taal Galliërs heten.' Deze Galliërs spraken Gallisch,
wat dus een Keltische taal was. De Galliërs werden voor een deel door de Romeinen
vermoord, maar het grootste deel van de Galliërs paste zich aan aan de Romeinse taal
en cultuur. Dit assimilatieproces was een langdurig proces: de laatste resten van het
Gallisch die gevonden zijn, dateren uit de zesde eeuw na Chr. Doordat het Gallisch
zo'n taai leven leidde, heeft het invloed gehad op de Latijnse taal, zodat we het in Gallië
gesproken Latijn het Gallo-Romeins noemen. Uit dit Gallo-Romeins (dat tot de val
van het Romeinse rijk duurde) ontwikkelde zich het Gallo-Romaans, een regionale
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variant van het vulgair Latijn waaruit het huidige Frans met zijn dialecten is ontstaan.
Ook het Keltisch in Spanje en Portugal heeft invloed gehad op het daar gesproken Latijn
en Romaans.
Op de eilanden ontwikkelde het Keltisch zich intussen in twee takken: een Ierse
tak bestaande uit het Iers met zijn dialecten Gaelisch (in Schotland) en Manx (op het
eiland Man), en een Britse tak bestaande uit het Welsh en het uitgestorven Cornish in
Cornwall. Toen de Angelen en Saksen naar Engeland trokken (vóór het midden van
de sde
5de eeuw na Chr.), hebben zij de Kelten naar de uithoeken van het eiland gedreven
en zo het gebied waar eiland-Keltisch gesproken werd, aanzienlijk verkleind. Onder
druk van de Angelen en Saksen zijn groepen Britse Kelten teruggekeerd naar Frankrijk.
Hier ontwikkelde hun taal zich vanaf de sde
5de eeuw tot het Bretons, het Keltisch zoals
dat tot op heden in het Franse Bretagne gesproken wordt. Deze taal heeft een eigen
ontwikkeling in Frankrijk doorgemaakt, onafhankelijk van het eiland-Keltisch waarvan
het stamt. De namen Bretagne, (Groot- )Brittannië, Bretons en Brit gaan alle terug op
een Keltische volksnaam.

Kader 4
Kelten en 'Keltische' plaatsnamen in
Nederland
GERALD VAN BERKEL

De eenwording van Europa brengt met zich
mee dat men op zoek gaat naar een gemeenschappelijke oorsprong. In het volk der Kelten,
dat zich vanuit het brongebied van Rijn en Donau over Europa verspreidde, van Ierland tot
in Klein-Azië, ziet men die verbindende factor. Niet alleen Asterix en Obelix zijn populair, maar alles wat met Kelten te maken heeft
mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Die gemeenschappelijke oorspronggedachte is zelfs zo sterk aanwezig dat
de mogelijkheid is geopperd dat een groot
deel van de Nederlanders van de Kelten af
zou stammen en niet van de Germanen. In
hoeverre kan deze veronderstelling onderbouwd worden door de plaatsnaamkunde?
Op zoek naar een antwoord ga ik eerst even
terug naar de tijd van de Gouden Eeuw.
Een van de belangrijkste drukkers- en uitgeversgeslachten in Nederland in die tijd was de
familie Elsevier. Louis Elsevier vestigde zich in
1580 als boekbinder en boekhandelaar te Lei-

den. Het door hem gestichte bedrijf maakte in
de eerste helft van de 17de eeuw een grote
bloeitijd door. Bekend werden de uitgaven in
klein formaat van Latijnse auteurs en de zogenaamde Respublica-deeltjes met reisbeschrijvingen van verschillende landen. De uitgaven
in het kleine duodecimo-formaat werden verzamelaarsobjecten en ze waren zo gewild, dat
in de 19de eeuw onder Franse boekliefhebbers
een ware elseviromanie ontstond, het verwoed
verzamelen van Elsevieruitgaven in klein formaat.
Op de titelpagina van deze werkjes prijkt als
plaats van uitgave niet Leiden, maar
Lugdfunum) Batav[orum}. Men meende in de
17de eeuw dat dit de oorspronkelijke Romeinse naam voor Leiden was. Lugdunum is in de
vorm Lougodounon al in ca. 170 na Chr. overgeleverd en op de Peutinger kaart uit ca. 365
heet ter hoogte van de monding van de oude
Rijn een Romeinse legerplaats Lugduno. Taalkundig gezien is het een Keltische plaatsnaam.
Hij wordt meestal verklaard als een samenstelling van dunum 'versterkte hoogte' met Lug
'de naam van een god' of met lougos 'raaf'. Batavorum betekent 'van de Bataven'. Woonden
er nu Kelten in Nederland, die deze legerplaats
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Lugdunum noemden, en is Lugdunum wel de
oude naam voor Leiden?
Er zijn meer plaatsnamen in Nederland
waarin men Keltische elementen vermoedt,
zoals bij de nog bestaande plaatsen Ambie,
BIerik, Heel, Heerlen, Maurik en Nijmegen en
in de historische namen Batavodurum, 00restad en Fresdore. Nu is het van de Romeinen bekend dat zij graag het Keltische achtervoegsel -(i)acum gebruikten bij het geven van
nieuwe namen, zoals in BIerik, ontstaan uit
*Blariacum en Maurik uit *Maleriacum.
*Ma/eriacum. Ondanks het feit dat ook de mansnamen Blarius
en Malerius, waarvan beide plaatsnamen afleidingen zijn, Keltisch zijn, kunnen deze namen
door de Romeinen gegeven zijn. Zij vallen
dus af als strikte bewijsplaatsen voor Keltische
bewoning. Voor Ambie, ontstaan uit *Ambiaca, geldt hetzelfde. Men pleegt deze ogenschijnlijk Keltische plaatsnamen wel met pseudo-Keltisch of met Gallo-Romeins aan te duiden. Ook de namen Batavodurum 'vesting
van de Bataven' (met Keltisch durum 'vesting'
en een niet-Keltische volksnaam) en Nijmegen/Noviomagus (van novio 'nieuw' en magos
'veld') zullen door de Romeinen gegeven zijn.
Die kans is immers bijzonder groot, omdat
deze namen tot een zeer verbreid type van samenstelling behoren, dat in Gallo-Romeinse
tijd zoiets als een modeverschijnsel geweest
is. Fresdore 'vesting van de Friezen' is vergelijkbaar met Batavodurum. De etymologie van
de naam Oorestad is niet zeker, maar men ziet
hierin een afleiding van Keltisch *dworest'deur, poort' met het achtervoegsel -ate. De
namen Heel en Heerlen ten slotte zijn wel oorspronkelijk Keltische namen, ook al zijn zij
reeds vroeg in het Germaans vertaald. Zij luidCorioual/um en
den oudtijds Catualivm en Coriouallum
zijn samenstellingen van respectievelijk Keltisch catu-'strijd' en corio-'Ieger' met vallo
val/o
'wal'.
In dit verhaal ontbreekt nog het verband tussen Lugdunum en Leiden. In de 17de eeuw
werd Lugdunum ten onrechte met Leiden gelijkgesteld. De oude vormen van de namen
Leiden en Leiderdorp wijzen namelijk op een
ontstaan uit een waternaam *Lagitho met de
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betekenis 'complex van waterlopen'. Men situeert de legerplaats Lugdunum nu ergens bij
Katwijk, aan het einde van de tijdens keizer
Claudius gebouwde of verbeterde weg langs
de Rijn. Zij kreeg de naam Lugdunum naar de
geboorteplaats van deze keizer, Lugdunum,
het huidige Lyon.
AI met al kunnen deze namen weinig zeggen over de Kelten in Nederland. Alleen in het
zuiden van Limburg behoort een Keltische bevolking daadwerkelijk tot de mogelijkheden.
Een naam als Oorestad kan wijzen op (handels)contacten langs de rivieren.
De riviernamen wijzen overigens in dezelfde
richting. Waar de namen Rijn en Maas door
de Germanen ontleend zijn aan zuidelijker
streken en dus aan de Kelten, zijn het hoofdzakelijk enkele wateren in Limburg waarin men,
meer of minder overtuigend, Keltische namen
heeft willen herkennen. Het betreft de Wormjeker, Itter, Neer en misschien Niers, Suster en
Oieze.
Dit beeld past bij de opvatting van de archeologen. In de ijzertijd lag ons land aan de rand
van het zogenaamde La Tène-cultuurgebied.
De typische kenmerken van deze Keltische
kunststijl zijn minder duidelijk herkenbaar in
het materiaal dat in Nederland is gevonden.
Het is daarom ook goed denkbaar dat het gaat
om geïmporteerde modeverschijnselen.
Er kunnen dus, zij het spaarzaam, enkele Keltische elementen in Nederlandse plaatsnamen
onderkend worden. Zij duiden in hoofdzaak
op versterkingen of handelsplaatsen in het zuiden van ons land en langs de grote rivieren.
De vraag of het gebied rondom deze plaatsen
ook Keltisch was en of wij afstammen van de
Kelten blijft daarmee onbeantwoord. Voor het
gebied ten noorden van de grote rivieren moet
een Keltische oerbevolking bijzonder onwaarschijnlijk geacht worden.

De Keltische leenwoorden
De Keltische leenwoorden betreffen twee terreinen: bodemkunde en staatkunde.
Bodemkundige woorden zijn duin, lei(steen) en ijzer. Staatkundige woorden zijn rijk
'staat', ook 'vermogend', ambacht, en misschien de rechtstermen eed, eif'erfgenaam'
en gijzelaar. Het woord rijk vinden we ook in Keltische eigennamen als Ambiorix,
Dumnorix, Vercingetorix, bekend geworden door de strip Asterix. Het laatste lid -rix
betekent 'heerser', en een pendant hiervan vinden we in Germaanse namen als Frederik,
Hendrik. De betekenis 'vermogend' is via 'van een heerser, koninklijk' gegaan naar
'machtig' en dan, omdat de macht van een heerser berustte op zijn bezittingen, naar
'vermogend'. Van ambacht is al in het Middelnederlands de verkorting ambt afgeleid.
Ambacht was ook in het Latijn bekend; de Romeinse schrijver Festus (begin 3de eeuw
na Chr.) zegt: ambactus apud Ennium lingua gallica servus appellatur 'bij Ennius wordt
de slaaf in het Gallisch "ambactus" genoemd.' In het Middelnederlands betekende
ambacht nog' dienaar', naast 'bediening, beroep'. In de 17de eeuw ontstond de scheiding
tussen ambacht voor het lagere handwerk en ambt voor hogere functies - een scheiding
die tot op heden bestaat.
Van een aantal woorden die zowel in het Germaans als het Keltisch voorkomen,
zoals bok, broek en lood (en de boven al genoemde eed, eif'erfgenaam' en gijzelaar)
kunnen we niet meer met zekerheid uitmaken wat de oorsprong is geweest. Het kunnen
Germaanse leenwoorden in het Keltisch zijn, Keltische leenwoorden in het Germaans
of gemeenschappelijke ontwikkelingen. Ook van de betekenis van vrij is de oorsprong
niet meer uit te maken; het woord betekent alleen in het Keltisch en het Germaans 'niet
onderworpen' (als tegengestelde van horig); in andere Indo-europese talen betekent
het 'eigen'. In Keltisch en Germaans is de betekenis verschoven via 'behorend tot de
'vrij'.55
eigen sibbe', tot 'vrij'.
eiland-Keltisch
Een jonger leenwoord uit het eiland
-Keltisch is klok, dat door Ierse missionarissen
in de 7de eeuw over het Germaans is verbreid en dat 'kerkklok' betekende. Het woord
is ook geleend in het middeleeuws Latijn. De betekenis 'uurwerk' is veel jonger en in
het Nederlands ontstaan. In de 14de eeuw werd deze betekenis in het Engels geleend
uit het Nederlands, toen Nederlandse uurwerkmakers hun ambacht naar Londen
brachten. De Ierse missionarissen hebben verder eigennamen als GallUS
Gallus (in gelatiniseerde vorm) en Kilian/Kiliaan naar het vasteland gebracht. 6
De naam van de Walen en het Waals gaan terug op een Keltische volksnaam, die
in het Latijn Volcae luidde (bij Caesar genoemd) en in het Germaans Walhös. Dit woord
betekende aanvankelijk 'Kelten', na de verovering door de Romeinen van Gallië ging
het 'Romaanse bevolking in Gallië' betekenen, en tegenwoordig wordt het gebruikt
voor 'bewoner van het Franssprekende deel van België'. Het woord is verwant met
Welsh 'Keltische taal gesproken in Wales'. In het Duits betekent welsch 'Romaans', maar
vooral 'Italiaans', en soms in het algemeen 'onbegrijpelijke taal', bij voorbeeld in
Rotwelsch 'Duits Bargoens' en Kauderwelsch, dat wij als koeterwaals hebben geleend.
Het eerste lid van Rotwelsch is röt, een Rotwelsch woord voor 'bedelaar'. Het eerste deel

77

van Kauderwelsch is waarschijnlijk Kauer, de Tiroolse naam van de plaats Chur, waar
het onverstaanbare Retoromaans gesproken werd (Retoromaans is een Romaans
dialect in zuidoostelijk Zwitserland, Noorditalië en Tirol). Het woord zal beïnvloed
zijn door kaudern 'onduidelijk praten' en/of Kauderer 'handelaar' (dus 'praten als een
handelaar'). Van Luther stamt de waarschuwing: 'Behüt unsere Nachkommen vor der
Chauderwelschen oder Churwallen kahlen Glossen' (Behoed onze nazaten voor de
rare, moeilijke woorden van de Koeterwalen).7

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
De Keltische leenwoorden zijn volkomen aangepast aan het Nederlands in klank en
klemtoon, wat nauwelijks verbazingwekkend is gezien de lange tijd dat ze in het
Nederlands voorkomen. Samenstellingen en afleidingen ervan zijn bij voorbeeld am-

bachtelijk, ijzerwaren, zich verrijken.

De Keltische leenwoorden zijn allemaal woorden voor nieuwe technische begrippen die niet bekend waren bij de Germanen, het zijn geen omgangswoorden. Het aantal
geleende woorden is zeer gering.

Het Keltisch als doorgeefluik
Het Keltisch of de moderne Keltische talen hebben geen woorden uit andere talen
doorgegeven.

Doorgeefluiken voor het Keltisch
Het Latijn in Gallië heeft vele Gallische woorden opgenomen, en een aantal hiervan
doorgegeven aan de Germaanse talen. Sommige Gallische woorden hebben de weg
Gallisch> Latijn> Frans> Nederlands gevolgd, dus ze zijn eerst via het Latijn in het
Frans beland, en vervolgens door ons uit het Frans geleend. 8
Met de moderne Keltische talen heeft het Nederlands geen rechtstreeks contact
gehad. Bretonse woorden zijn via het Frans geleend. Het Engels heeft een aantal Welshe,
Ierse en Gaelische woorden doorgegeven.
Welke Keltische woorden we via het Latijn, Frans of Engels hebben geleend, is
onder deze talen te vinden.

Internationalismen
Gezien de tijd van ontlening - vóór de splitsing van het Germaans - is het onvermij-
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delijk dat de Keltische leenwoorden ook in andere Germaanse talen voorkomen en dus
internationale woorden zijn.
Alle woorden uit de moderne Keltische talen zijn via een andere taal geleend, dus
ook internationalismen.

2

Invloed van het Latijn 9
Cultuur-historische achtergrond

De Romeinse tijd en het vulgair Latijn
Met geen enkele taal is gedurende zo'n lange tijd contact geweest als met het Latijn. De
oudste contacten dateren uit de Romeinse tijd, van 57 voor Chr., toen Caesar NoordGallië veroverde, tot begin 400 na Chr., toen de bezettingstroepen aan de Rijn teruggeroepen werden voor de verdediging van Italië en een paar jaar later een grote groep
Germanen Gallië binnenviel. De Romeinen verbleven hier dus bijna vijf eeuwen! De
Rijn was de officiële grens van het Romeinse rijk, en deze grens liep dus dwars door de
Lage Landen. De Nederlanden waren van strategische waarde voor de Romeinen, onder
andere omdat de Romeinen via de Rijndelta naar Engeland konden reizen. Zie voor
het Romeinse wegennet Illustratie 10. Het gebied ten noorden van de Rijn stond slechts
kort, ongeveer twintig jaar, onder Romeinse heerschappij. In 28 bevrijdden de Friezen
zich van de Romeinse overheersing. Het Zuiden van het Nederlandse gebied was een
onderdeel van Noord-Gallië, in het Noorden woonden Germaanse stammen, onder
andere de Friezen, Franken en Saksen. Tussen de Rijn en de Waal woonden de Bataven
of Batavieren; het gebied waar ze woonden werd insuia Batavorum 'eiland van de
Bataven' genoemd, waaruit de naam Betuwe is ontstaan. Deze Bataven kwamen in 69
in opstand tegen de Romeinen en bezorgden hun een moeilijke tijd.
In de Romeinse tijd was de invloed van de Romeinen in het Zuiden natuurlijk
het grootst, omdat hier Romeinse kolonisten waren. Maar ook het Germaanse Noorden had door handel direct contact met de Romeinen, en ook in het Noorden nam
men Romeinse gebruiksvoorwerpen (met hun naam) en de Romeinse huizenbouw
over. Niet alle leenwoorden hebben zich over het hele Nederlandse taalgebied verbreid,
sommige zijn blijven hangen in het Zuiden, waar Germaans en Romaans aan elkaar
grensden. 10 Zo komen pep el 'vlinder' en Sinksen 'Pinksteren' alleen in het Zuidnederlands voor. Sinksen komt van Kerklatijn quinquagesima (latere vorm cinquagesima)
'vijftigste', namelijk vijftigste dag na Pasen, terwijl Pinksteren via het Latijn teruggaat
op Grieks pentèkostè (hèmera), dat eveneens 'vijftigste (dag)' betekent. Sinksen is het
oudste woord, en in het Noorden verdrongen door Pinksteren; in het Zuiden heeft het
standgehouden. 1I 1I
Leenwoorden uit de Romeinse tijd komen uit het gesproken Latijn, dus uit de
volkstaal, niet uit het geschreven klassieke Latijn. De Latijnse volkstaal wordt vulgair
Latijn genoemd, van vulgus 'volk'. De kolonisten en soldaten die in verre oorden het
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Illustratie 10. Het Romeinse wegennet
(Bron: Müller en Frings 1968, kaart 1)

Romeinse vaandel hoog hielden, spraken uiteraard niet hetzelfde Latijn als Cicero, om
de vertegenwoordiger bij uitstek van het klassieke Latijn te noemen. Naarmate de tijd
vorderde, werd deze volkstaal steeds belangrijker. Bovendien ging de volkstaal zich
langzamerhand in de verschillende gebieden differentiëren. Dat werd nog bevorderd
door de val van het Romeinse rijk, toen de band met de moederstad volkomen
verbroken werd. Toch duurde het nog een hele tijd voordat zich uit het vulgair Latijn
in de verschillende gebieden de Romaanse talen ontwikkelden.
Het verschil tussen klassiek en vulgair Latijn ligt vooral in de uitspraak en de
woordenschat. Twee voorbeelden: de soldaten noemden hun paard in vulgair Latijn
caballus 'knol' en niet equus, het klassiek Latijnse woord voor 'paard'. Van dit caballus
komt het Franse cheval, dat weer 'paard' betekent en niet 'knol'. Het Latijnse woord
testa betekende 'schaal, kom', en zo hebben we het ook geleend (in de vorm test). Maar
in het vulgair Latijn kreeg testa de betekenis 'kop, hoofd' (naast het klassiek Latijnse
caput) en die betekenis heeft Frans tête nog steeds. Ook die betekenis hebben we
geleend, denk aan de uitdrukking: 'ik geef je een klap op je test!' Dezelfde betekenisontwikkeling onderging kop, een woord dat we misschien ook uit het Latijn kennen (het
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Illustratie 11. De verspreiding van Latijn caput en testa over het Romaanse gebied
(Bron: Rohlfs 1971: 324)

kan ook een erfwoord zijn). Voor de verspreiding van Latijn caput en testa over het
Romaanse gebied zie Illustratie 11. In een klein gebied in Italië wordt voor 'kop' conca,
coccia gebruikt, oorspronkelijk 'schelp, schaal van een schelp'.
Ook de andere Germaanse talen hebben veel leenwoorden uit het Latijn overgenomen. De Latijnse leenwoorden verspreidden zich vooral vanuit Gallië over het
Germaanse gebied. Niet alle leenwoorden komen in alle Germaanse talen voor. Dat
komt doordat de Germaanse talen vanaf het begin van de jaartelling langzamerhand
taalkundig uit elkaar aan het groeien waren, en doordat de Romeinen een groot deel
van het Westgermaanse gebied hadden bezet en zelfs het Kanaal overgestoken waren,
maar zich niet bevonden op Noordgermaanse grond. Sommige woorden zijn dan ook
zalm,12
alleen in het Westgermaans geleend, bij voorbeeld zalmY
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Ter vergelijking tien Romeinse leenwoorden in verschillende Germaanse talen:
Nederlands

Deens

Duits

Engels

Noors

Zweeds
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straat
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In de periode van het Romeinse rijk dienden veel Germanen, onder wie Bataven en
Friezen, in Italië. Naarmate het Romeinse rijk zich verder uitbreidde, ondervond het
meer verzet van Germaanse stammen. Allerlei Germaanse stammen vielen delen van
het Rijk binnen. Vanaf de 2de eeuw na Chr. breidde het rijk zich nauwelijks meer uit.
Bovendien werd het intern steeds zwakker. De Germaanse druk werd steeds groter, en
rond 400 trokken de Romeinen zich terug van de Rijn. Dit zette de grote Volksverhui zing in gang: de Angelen en de Saksen trokken naar Engeland, de Friezen breidden hun
gebied uit tot de grote rivieren, en de Franken trokken Gallië binnen, dat ze later
helemaal veroverden, wat leidde tot het Frankische rijk (waartoe onder andere Frankrijk en de Nederlanden behoorden) van ongeveer 500 tot de 9de eeuw. In Duitsland
werden de Alamannen, Beieren en Saksen de belangrijkste stammen, in de Nederlanden de Franken, Saksen en Friezen. 13 Op de talen van deze stammen gaan de talen en
dialecten terug die momenteel in de Nederlanden gesproken worden. Het Fries is een
aparte taal, het Nederfrankisch vormde de grondslag van het huidige Nederlands (het
oudste Nederlands wordt wel Oudnederfrankisch genoemd), en in het oosten van het
land (Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland) worden Saksische dialecten
gesproken, die nauw aansluiten bij de Saksische dialecten in Duitsland. De naam van
de Alamannen betekende waarschijnlijk 'alle mannen'; de Fransen hebben Duitsland
naar deze Alamannen genoemd: Allemagne.
De Oost-Goten en andere Germaanse stammen trokken in de eerste helft van de
5de eeuw Italië binnen en brachten uiteindelijk het Romeinse rijk ten val; in 455 namen
de Vandalen Rome in, en in 476 riep de Germaan Odoaker zich uit tot 'koning der
Germanen in Italië'. Dit beschouwt men meestal als het einde van het Romeinse rijk.
Voor de Vandalen, naar wie het vandalisme is genoemd, zie Kader 5 van Ewoud Sanders.
De invloed van de Germanen op het Romeinse rijk weerspiegelt zich in woorden die
het Latijn overgenomen heeft uit het Germaans, zie de paragraaf 'Het Latijn als
doorgeefluik' hierna.
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Kader 5
Vandalisme
EWOUD SANDERS

Het is bij velen bekend dat het woord vandalisme is afgeleid van de Vandalen. Maar wat hebben de Vandalen nu precies op hun geweten?
Wat rechtvaardigt dat ze in één adem worden
genoemd met vernielzuchtige voetbalsupporters?
Laten we beginnen in de 4de eeuw na Chr.
De Vandalen kwamen van oorsprong uit het
gebied rond de ader. In de 2de eeuw waren
ze naar Midden-Europa getrokken, maar in
406 kwamen ze, voortgestuwd door de Hunnen, opnieuw in beweging. Na drie jaar plunderend te hebben rondgetrokken vestigden ze
zich in Gallië en Spanje. Maar de Vandalen
waren een rusteloos volk. Te hulp geroepen
door de Romeinse bestuurder Bonifatius stak
koning Geiserik in 429 met 80.000 man over
naar Afrika. Bonifatius kreeg spijt en keerde
zich tegen Geiserik, maar die versloeg de Romeinen en vestigde zich in Carthago. Van
daaruit teisterde hij met zijn vloot de kusten
van Sicilië, Sardinië en Corsica.
Keizer Valentianus 111 hield Geiserik een tijdje in het gareel door diens Afrikaanse veroveringen te legitimeren, maar nadat Valentianus
was vermoord, koerste Geiserik op Rome aan,
volgens sommigen op uitnodiging van Eudoxia, de weduwe van Valentianus.
Bij zijn mars op Rome ontmoette Geiserik
nauwelijks tegenstand. De moordenaar van
Valentianus, keizer Maximus, werd op de muren van de stad door een van zijn eigen soldaten met een steen doodgeslagen en uiteindelijk kon Geiserik op 2 juni 455 zonder slag of
stoot Rome innemen. Wat Geiserik daarna
deed zou de naam van de Vandalen vereeuwigen. Hij gaf namelijk bevel om de stad stelselmatig (maar zonder bloedvergieten) te plunderen.
De Vandalen - het moet gezegd - gingen
met Germaanse Cründlichkeit te werk. Alles
van waarde werd meegenomen, zelfs de bronzen pannen van het dak van het Capitool. Na
veertien dagen hard plunderen koerste Geiserik weer op huis aan, samen met een paar dui-

zend gijzelaars: senatoren, ridders, kooplieden
en ambachtslui. Ook de weduwe Eudoxia nam
hij mee.
Ziehier de basis voor de opvatting dat Vandalen vandalen waren. Die opvatting kwam onder andere tot uitdrukking in het Engels. Vanaf
de 17de eeuw werd vandal daar met regelmaat gebruikt voor iemand die moedwillig of
uit domheid iets vernielt dat mooi, eerbiedwaardig of behoudenswaardig is. Coth werd
trouwens ook in die betekenis gebruikt, want
ook de Goten hadden zich indertijd geen lieverdjes betoond.
In het Frans werd vandale vervolgens geïntroduceerd door Voltaire. Op 20 juni 1733
schreef hij in brief: 'In onze wellevende natie
zullen er altijd figuren zijn die iets weghebben
van Goten of Vandalen; voor mij zijn alleen
zij ware Fransen, die de kunsten liefhebben.'
Ook later gebruikte Voltaire vandale met regelmaat, waarmee dit ingeburgerd raakte in het
Frans.
Maar van vandaal naar vandalisme was nog
een hele stap. Die werd gezet door Henri Grégoire (1750-1831 ), de bisschop van Blois. Grégoire was een interessante man: hij had zich
ingezet voor emancipatie van de joden, was
een fel tegenstander van slavernij en hij was in
1792 - ten tijde van de Franse revolutie - als
afgevaardigde voor de geestelijkheid in de Nationale Conventie gekozen. Het was hier dat
hij, op 10 januari 1794, het woord vandalisme
lanceerde. Grégoire keerde zich tegen het
voorstel om alle Latijnse inscripties van oude
gebouwen te verwijderen. In een rapport hierover schreef hij: 'Men kan de burgers nooit te
veel afgrijzen inboezemen van dit vandalisme,
dat maar één ding kan: vernielen. De oude monumenten moeten compleet behouden blijven, maar wat de huidige monumenten betreft, heeft de Nationale Conventie in haar wijsheid de vernietiging verordend van alles wat
het stempel van het koningschap en het feodalisme draagt.'
Tussen 31 augustus en 14 december bracht
Grégoire nog drie rapporten uit over de 'huiveringwekkende' schade die volgens hem niet
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door revolutionairen werd toegebracht, maar
door contra-revolutionairen. In de titels van
deze rapporten gebruikte hij steeds het woord
vandalisme, dat op die manier snel opgang
maakte. In zijn memoires keek Grégoire op
deze periode terug. 'Toen ik voor het eerst
voorstelde om aan die verwoestingen een einde te maken, werd ik voor "fanaat" uitgemaakt: ze beweerden dat ik de "trofeeën van
het bijgeloof" wilde redden. Maar de excessen
werden zo erg, dat ik ten slotte toestemming
kreeg om een rapport tegen het "vandalisme"
in te dienen. Ik schiep het woord om de zaak
te doden.'
De memoires van Grégoire verschenen tussen 1837 en 1840. Het begrip vandalisme was
tegen die tijd ook in Nederland gemeengoed.
Het werd voor het eerst opgetekend in 1825,
met als omschrijving: 'het uitdooven van kunde, en het terugbrengen van barbaarschheid,
verwoestinggeest.' Overigens schreef men
indertijd regelmatig wandalisme, dus met een
w - ongetwijfeld Duitse invloed.

Resteert de vraag of de Vandalen terecht werden vereenzelvigd met vernielzucht. De hele
19de eeuw was men daarvan overtuigd. Naslagwerken uit die tijd maken met veel nadruk
melding van 'de ruwe woede, waarmede de
Vandalen vooral kunstgewrochten roofden en
bedierven', zoals Witsen Geysbeek het formuleerde. Maar omstreeks 1950 kwam men tot
andere inzichten. Wetenschappelijke studie
maakte duidelijk dat de Vandalen, die het Ariaanse geloof aanhingen, vooral het slachtoffer
zijn geworden van gekleurde -lees katholieke
- geschiedschrijving. Geiserik greep pas naar
de wapens als diplomatie niet hielp. Zijn volk
was zedelijk en goed georganiseerd. Natuurlijk, hij plunderde heel Rome leeg, maar dit
was in overeenstemming van het oorlogsrecht
van zijn tijd, zo schrijven verschillende Vandalen-specialisten. Hij bracht bijeen wat Rome
in zijn ogen aan Afrika verschuldigd was.
Anders gezegd: de Vandalen waren niet de
voetbalsupporters van de Oudheid.

Laat-Latijn en Romaans
Het feit dat Latijn de taal van een wereldrijk werd, had ook gevolgen voor die taal. De
taal veranderde doordat ze gesproken werd door anderstalige volkeren. Daarom noemt
men de laatste periode van het klasssiek Latijn, van ongeveer 200 na Chr. tot ongeveer
650 na Chr., wel het laat-Latijn. Het laat-Latijn onderscheidt zich door nieuwe woordvormingen en nieuwe betekenissen. Dit laat-Latijn wordt gevolgd door het middeleeuws Latijn, zie hieronder.
Als gezegd was in onze contreien sprake van invloed van het vulgair Latijn. Dit
is natuurlijk geen statisch gegeven: het Latijn bleef niet ongewijzigd in de vijf eeuwen
dat we er contact mee hadden. Ik hanteer in dit boek de indeling van het Latijn zoals
Weijnen die voorstelt voor ons gebied. 14 Weijnen noemt alle leenwoorden uit de tijd
van de Romeinse bezetting (tot begin 400 na Chr.) Romeinse leenwoorden, en maakt
hierbij geen verschil tussen Latijn en laat-Latijn. De leenwoorden uit de periode direct
na de val van het Romeinse imperium, van 400 na Chr. tot ongeveer 800, noemt hij
Romaanse of proto-Franse leenwoorden. Voorbeelden zijn beker, klooster, monnik,
non, school, spiegel. In deze tijd vormde het Romaans nog een grote taalkundige
eenheid, hoewel de kiemen van verschil aanwezig waren. Uit het Romaans ontwikkelden zich vanaf de 9de eeuw de moderne Romaanse talen: Catalaans, Frans, Italiaans,
Portugees, Provençaals, Roemeens, Spaans. Uit de meeste van deze talen hebben wij
in een latere periode woorden geleend, die in volgende paragrafen behandeld worden,
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alleen met het proto-Frans hebben we van begin af aan contact gehad. In de periode
van ongeveer 650 tot 800 was naast elkaar sprake van (gesproken) Romaanse of
proto-Franse invloed en (geschreven en geleerde) middeleeuws Latijnse invloed. In de
periode na 800 was sprake van invloed van het (gesproken) Frans (behandeld in 3.1,
'Invloed van het Frans') en het (geschreven) middeleeuws Latijn.
Het is niet eenvoudig om te bepalen of een leenwoord ontleend is in de periode
van het Romeins of in die van het Romaans. Er zijn een aantal hulpmiddelen om de
ouderdom van een leenwoord te bepalen. Ten eerste de vorm van het leenwoord, zie
hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'. Ten tweede kunnen andere Germaanse talen helpen bij de datering. 15 Het voorkomen van een leenwoord in het
Engels geeft een indicatie van de ouderdom. De Angelen en de Saksen zijn namelijk
vóór het midden van de vijfde eeuw het Kanaal overgestoken, waardoor de contacten
met de andere Germaanse talen sterk verminderden. Leenwoorden die in het Engels
voorkomen (zoals beet(wortel), kaas, ketel, keuken, koper, vork) zijn dus waarschijnlijk
vóór de vijfde eeuw geleend. Verder is van belang of het woord in het Duits de
zogenaamde (Oud)hoogduitse klankverschuiving heeft meegemaakt. Deze klankverschuiving vond waarschijnlijk in de tweede helft van de 5de en in de 6de eeuw plaats
(een klankverschuiving gebeurt niet van de ene dag op de andere), en hield onder
andere in dat in Duitse woorden p, t, k na klinkers f, s, eh werden en na medeklinkers
of aan het begin van een woord pf, (ts) z, k. Na r, I veranderde pin f, niet in pf Woorden
die in het Duits deze klankverschuiving hebben meegemaakt, zijn dus vóór 600 geleend:
plant - Duits Pflanze, put - Duits Pfütze. 'ongere ontleningen zijn pijn - Duits Pein,
priester - Duits Priester. Een laatste indicatie voor de ouderdom van een leenwoord is
het ontbreken van het woord in het Frans. Wanneer een leenwoord wèl in de Germaanse talen voorkomt, maar niet in het Frans, moet het om een oud leenwoord gaan - het
woord is kennelijk in het Gallo-Romeins verloren gegaan, maar in het Germaans
behouden. Een voorbeeld hiervan is kaas, vergelijk Frans fromage (in Noord-Italië
overgenomen), van Latijn easeus formaticus 'gevormde kaas'. Het Latijnse woord
easeus, dat wij geleend hebben, is gebleven in het Spaans, Portugees, Roemeens en
Italiaanse dialecten. Sicilië gebruikt een eigen woord. Zie illustratie 12.

Kerklatijn
Een speciale vorm van het laat-Latijn is het Kerklatijn of christelijk Latijn, het Latijn
dat in de kerk werd en deels nog wordt gesproken. Deze taal is ongeveer tegelijkertijd
met het laat-Latijn ontstaan, in de tweede eeuw na Chr., als speciale taal van de oudste
christenen, en heeft een eigen karakter en een eigen woordenschat met speciale betekenis, waarin het zich onderscheidt van het 'profane' Latijn. 16 Zo betekent sacrament
in het klassieke Latijn 'waarborgsom in een rechtsgeding, krijgseed', en kreeg het in het
Kerklatijn de betekenis 'wijding, heilige handeling'. Het Kerklatijn werd mondeling
verbreid, via prediking en contacten tussen monniken en leken. Ook in de middeleeuwen bestond er een 'kerkelijke' variant, die zich toen nog vrijwel alleen in woordenschat
onderscheidde. Het Kerklatijn is een lang leven beschoren geweest, want nog steeds is
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Illustratie 12. De verspreiding van woorden voor 'kaas' in het Romaanse gebied
(Bron: Rohlfs 1971: 304)

de officiële voertaal van het Vaticaan het Latijn! Er verschijnen zelfs nog regelmatig
lijsten met nieuwe Kerklatijnse woorden.
In 496 liet Clovis, de Frankische vorst uit het geslacht van de Merowingers die
van 481-511 over het Frankische rijk heerste, zich dopen en begon de kerstening van de
Nederlanden. De leenwoorden die het christendom betreffen dateren dus van na die
tijd. Vooral vanaf de 7de eeuw, toen het christendom zich een sterke positie had
verworven, werden veel christelijke woorden overgenomen. De kerstening verbreidde
zich vanuit twee centra: vanuit Engeland door Angelsaksische missionarissen (Bonifatius, Willibrordus) en vanuit Zuid-Duitsland en Trier. De Angelsaksische missionarissen hebben het Latijnse woord bisschop verbreid en een paar Oudengelse woorden (zie
hoofdstuk I, 4.3, 'Invloed van het Engels'). De Germaanse talen vormden in deze
periode geen eenheid meer, maar omdat het christendom zich over het gehele Germaanse gebied verbreidde, zijn veel van de leenwoorden ook in de andere Germaanse
talen te vinden. Bovendien bewijst het feit dat we door andere Germaanse volkeren
gekerstend werden, dat de talen nog zo dicht bij elkaar lagen dat ze onderling begrijpelijk waren.
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Tien leenwoorden uit christelijk Latijn in verschillende Germaanse talen:
Nederlands

Deens

Duits

Engels

Noors

Zweeds

aalmoes
altaar
bisschop
duivel
engel
kerstenen
kruis
monnik
non
priester

almisse
alter
biskop
djrevel
engel
kristne
kors
munk
nonne
prrest

Almosen
Altar
Bischof
Teufel
Engel
christianisieren
Kreuz
Mönch
Nonne
Priester

alms
altar
bishop
devil
angel
christen
cross
monk
nun
priest

almisse
alter
biskop
djevel
engel
kristne
kors
munk
nonne
prest

allmosa
alt are
biskop
djävul
ängel
kristna
kors
munk
nunna
präst

Middeleeuws Latijn
Toen uit het vulgair Latijn het Romaans en vervolgens de Romaanse talen ontstonden,
betekende dat niet het einde van het Latijn. Het Latijn bleef, naast het Romaans,
voortleven als lingua franca van geleerden en kerk. Het Latijn dat in de middeleeuwen
werd gesproken, van ongeveer 650 tot 1500, noemen we middeleeuws Latijn. Het
middeleeuws Latijn volgde niet slaafs het klassieke Latijn, maar had een eigen ontwikkeling. Omdat het op latere leeftijd op school geleerd werd en niemands moedertaal
was, vereenvoudigde men de grammatica. Om nieuwe begrippen uit te drukken,
werden woorden uit de volkstaal opgenomen en nieuwe afleidingen gemaakt van
klassiek Latijnse woorden. Nederlandse woorden werden in een gelatiniseerde vorm
in Latijnse teksten gebruikt, bij voorbeeld: dicus 'dijk', clenodium 'kleinood', buta
'boete'}1 Ook werden Nederlandse constructies in het Latijn omgezet: scire exterius
'van buiten kennen', hoc transit mihi ad cor 'dit gaat mij ter harte', leviter indignari
'lichtelijk boos worden', sibi res attrahere 'zich een zaak aantrekken', gravitas 'zwarigheid, moeilijkheid'.
Het middeleeuws Latijn werd gesproken door een kleine groep van geleerden en
geestelijken. Een deel van de woorden werd via boeken doorgegeven en bleef tot deze
kleine kring beperkt. Andere woorden werden mondeling doorgegeven door geestelijken of geleerden, bij voorbeeld artsen, en hadden een grote uitstraling. In de 14de en
15de eeuw verschenen de eerste woordenboekjes Latijn-Nederlands, vanaf de 15de eeuw
verschenen tevens Nederlands-Latijnse woordenlijstjes.

Humanistisch Latijn en modern Latijnse nieuwvormingen
Tijdens de renaissance ofhet humanisme, dus in de 16de en 17de eeuw, zette men zich
in de Nederlanden maar ook elders af tegen het middeleeuws Latijn, omdat men vond
dat dit te ver was afgedwaald van het klassieke Latijn. Men ging een nieuwe vorm van
het Latijn gebruiken, dat op het klassieke voorbeeld teruggreep. Dit wordt humanis-
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tisch Latijn genoemd, ook wel Neolatijn of modern Latijn. In deze periode ging men
tevens het belang van de volkstalen (Nederlands, Frans, Duits etc.) inzien. IS Het
humanistisch Latijn was de voertaal van geleerden en literatoren van ongeveer 1400 tot
in de 17de eeuw, met uitlopers tot in de huidige eeuw. Wetenschappelijke werken
werden in het humanistisch Latijn geschreven.
Daarnaast gebruikte men het Latijn om voor nieuwe zaken (planten, geneesmiddelen, ziekten) nieuwe woorden te maken, waarbij men zich baseerde op het klassieke
Latijn ofop gelatiniseerd Grieks. Vanaf de 19de eeuw werden wetenschappelijke werken
steeds vaker in de volkstaal geschreven, maar men bleef Latijn gebruiken voor het
maken van nieuwe termen. In het vervolg noem ik deze nieuw-gevormde wetenschappelijke termen (veelal uit de 18de,
lsde, 19de en 20ste eeuw) modern Latijnse nieuwvormingen, terwijl ik de taal waarin wetenschappelijke werken tussen ongeveer 1400 tot in de
17de eeuw of nog wat later geschreven werd, humanistisch Latijn noem. Modern
Latijnse nieuwvormingen zijn internationaal. Vaak zijn de bedenkers ervan bekend, of
weten we in ieder geval in welk land ze bedacht zijn.

De Latijnse leenwoorden
Omdat het vaak onzeker is of een woord uit het Romeins of het Romaans is geleend,
behandel ik in dit boek deze woorden bij elkaar, als woorden die geleend zijn uit de
gesproken taal. In het woordregister achterin wordt wel een verschil gemaakt tussen
Romaanse en Latijnse vormen. Romaanse vormen zijn dikwijls gereconstrueerd, dat
wil zeggen dat ze niet in geschreven tekst zijn aangetroffen. Verder bespreek ik
hieronder de woorden uit het Kerklatijn apart, omdat deze een bepaald en duidelijk
omschreven terrein beslaan. Vervolgens wijd ik een paragraaf aan de woorden uit de
geschreven en geleerde taal, het middeleeuws en humanistisch Latijn. Deze twee
vormen van Latijn lopen in elkaar over, althans voor wat de woordenschat betreft. En
ten slotte worden de modern Latijnse nieuwvormingen in een speciale paragraaf
behandeld.
Het moge duidelijk zijn dat het onmogelijk is alle Latijnse leenwoorden te
behandelen. Hieronder geef ik een overzicht van de soort woorden die we in de
verschillende tijden geleend hebben, en ik probeer de belangrijkste woorden en uitdrukkingen te noemen. Wel noem ik alle geleende woorddelen.
Leenwoorden uit het Romeins en Romaans
Ten tijde van de Romeinse bezetting leefde de bevolking van de huidige Nederlanden
cultureei
van de landbouw. De Romeinen waren hoger ontwikkeld en hadden daardoor cultureel
overwicht. Zij brachten nieuwe landbouwtechnieken, nieuwe voedingsprodukten en
nieuwe bouwmethodes. Met de nieuwe methodes brachten ze ook nieuwe woorden
om deze methodes te benoemen. Maar sommige woorden zullen gewoon modewoor19
den zijn - dwepen met vreemde woorden is van alle tijden. 19
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De oudste leenwoorden uit het Latijn betreffen het krijgswezen, het aanleggen
van wegen en van legerplaatsen. (De leenwoorden zijn telkens gecursiveerd.) Oude
krijgstermen die uit het Latijn stammen zijn defensie, ketenen, pijl. De draak was
oorspronkelijk een veldteken: een reusachtig slangelijf van beschilderde zijde dat door
de wind tot enorme proporties werd opgeblazen, om de vijand angst aan te jagen. De
naam werd vervolgens ook voor een reusachtig monster gebruikt. Woorden voor
scheepstermen zijn: anker, plecht, pont, riem. Anker is overgenomen van de Romeinse
vloot in de Noordzee en staat voor het tweearmige anker; de Germanen gebruikten
stenen. De Romeinse overheersing blijkt uit termen als: keizer, pacht, premie, salaris,
tol; jonger is cijns.
In de nieuwe provincie of kolonie legden de Romeinen kampen met versterkte
wallen en poorten, tempels, straten en wijken aan. Straat komt van Latijn via strata
'geplaveide weg'; later hebben we ook via geleend. In de legerplaats woonde de kastelein,
wat oorspronkelijk 'bewoner van een fort' betekende. De Romeinen woonden in villa's,
maar dat woord hebben we aan de vorm te zien later via het Italiaans geleend.
De Romeinen bouwden 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 nieuwe
bouwtechniek leverde de volgende leenwoorden in het Nederlands op: gips, kalk, krijt,
marmer, menie, molen, mortel, pek, pleister, specie, tegel. De Romeinse indeling van de
huizen was voor de Germanen een vernieuwing. Vandaar de leenwoorden kamer,
kelder, kerker, (deur)post, put, schouw 'schoorsteen', venster, zerk, zolder. Voor de
verspreiding van het Latijnse leenwoord zolder en het erfwoord beun binnen de
Nederlandse dialecten zie Illustratie 13. Bij het bouwen werden palen en pijlers gebruikt.
Het bijvoeglijke naamwoord kort werd waarschijnlijk als maat bij de huizenbouw
gebruikt. De invloed van de Romeinse architectuur blijkt nog uit de latere ontleningen

aquaduct, arena, pilaar.
Tussen Romeinen en Germanen bestond een levendige handel. Dit leverde
nieuwe woorden op voor munteenheden: munt, pecuniën, en voor maten of gewichten:
mud, ons, pond, maar ook bunder als oppervlaktemaat, graad en mijl. Zelfs het werkwoord kopen stamt uit het Latijn! Het is een afleiding van Latijn caupo 'kroegbaas,
kramer', wat bewijst dat hèt handelsprodukt in eerste instantie wijn was. De verkopen
vonden plaats op de markt, waar de Germanen nieuwe produkten, exotische planten
en dieren leerden kennen: het produkt koper, de planten acacia, amandel, kastanje,
kervel, kruizemunt (een halve vertaling van Latijn menta crispa, letterlijk 'gekrulde
munt'), papaver, peper, peppel; de dieren kameel, leeuw, lynx, merel, mus, oester, pauw,
mune),
struis(vogel), zalm. De kat werd door de Romeinen als huisdier geïntroduceerd. Zijn
land van oorsprong was Egypte.
De produkten werden op lastdieren naar de markt gebracht, vandaar de leenwoorden ezel, muil(dier) en uit middeleeuws Latijn paard. De produkten werden
vervoerd in karren met bussen, kisten, schrijnen of zakken. De graanhandel leverde de
leenwoorden mik 'brood', mud, zemelen op.
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zolder,
zolder; zoller.
zoUer. zulder,
zulder; zölder
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Illustratie 13. De verspreiding van het Latijnse leenwoord zolder en het erfwoord beun binnen de
Nederlandse dialecten
(Bron: Weijnen 1975a: 287)

Door handelscontacten of via Romeinse nederzettingen zijn woorden voor vaatwerk en koken geleend,
geleend. De Romeinen voerden namelijk een nieuwe vorm van voedselbereiding in, vandaar de leenwoorden keuken, kok, koken. De Romeinen brachten
nieuw voedsel: biet, graan, kool, pastinaak, raap, ui/ajuin. Ook de boter en kaas leerden
wij van De Romeinen kennen - totdat de Romeinen kwamen kenden we alleen de
vloeibare kaas van zure melk, niet de harde gestremde kaas. Namen voor kookgerei
zijn: beker, bekken, kelk, ketel, pan, schotel. Woorden voor huisraad: ark 'kist' (de
betekenis is vernauwd onder invloed van de bijbelse Ark des Verbonds en Ark van
Noach), dis, emmer, fakkel, kooi, kuip, lier, pop, speld, spiegel, tafel, urn, waarschijnlijk
ook korf. Voor de verspreiding van de twee Latijnse leenwoorden dis en tafel binnen
de Nederlandse dialecten zie Illustratie 14.
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Illustratie 14. De verspreiding van de twee Latijnse leenwoorden dis en tafel binnen de Nederlandse
dialecten
(Bron: Weijnen 1975a:
197sa: 276)

De Romeinen kenden een meer geavanceerde akkerbouw en graanbewerking.
Vandaar leenwoorden als: (hooi)mijt, kouter 'ploegmes', molen, molenaar, oogst, sikkel,
stoppel, vork (oorspronkelijk 'hooivork', pas later werd het voor eetgerei gebruikt), wan,
en het werkwoord planten. De bewerking van het dorsen werd aan de Romeinen
ontleend, en daarmee ook de naam voor het werktuig: de vlegel. Uit de wijnbouw en
wijnhandel stammen de leenwoorden fles (volgens sommigen echter in het Latijn uit
het Germaans geleend), most, pers, ton, trechter, wijn. Uit de Romeinse tuinbouw
stammen kers, mispel, peer, perzik, vrucht.
De hoenderteelt bracht de ziekte pip en het werkwoord plukken. Pluim is geleend
in verband met de uitvoer van ganzeveren naar Rome, waarover Plinius berichtte.
Hierbij hoort dan ook peluw.
Ook de Romeinse textielindustrie stond op een hoog peil; vandaar het werkwoord
vollen 'bewerking van wollen weefsels om ze te vervilten'. Woorden voor kleding die
uit het Latijn komen zijn sok en zool- de Romeinen voerden het gebruik van schoenen
met zolen in. Sok betekende in het Middelnederlands 'muil, lage schoen van wol of
vilt'. De betekenis 'korte kous' hebben we begin 19de eeuw aan het Duits ontleend.
De indeling van het jaar en de week hebben wij van de Romeinen overgenomen.
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De namen van de week zijn leenvertalingen (zie hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'), de namen van de maanden zijn leenwoorden.

De namen van de maanden
Alle namen van de maanden in de Germaanse talen zijn Latijnse leenwoorden. De
Romeinen hebben met twee kalenders gerekend, wat sporen in de naamgeving heeft
achtergelaten. Volgens de oudste kalender kende het jaar de volgende maanden:
Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November,
December, Ianuarius, Februarius. Maart was dus de eerste maand van het jaar, februari
de laatste. Door een politieke gebeurtenis is januari de eerste maand geworden: op het
eind van het jaar 154 voor Chr. brak er een opstand uit in Spanje. De Romeinse consuls
moesten er met het leger heen om de opstand te onderdrukken, maar zij zouden pas
eind februari aankomen, terwijl ze op 1 maart, bij het begin van het nieuwe jaar,
moesten aftreden. Er zou veel tijd verloren gaan voordat de nieuwe consuls in Spanje
zouden arriveren, en dus bedacht men een list. De nieuwe consuls mochten alleen op
de eerste dag van het nieuwe jaar geïnstalleerd worden, dus liet men het nieuwe jaar
gewoon twee maanden eerder beginnen en installeerde de nieuwe consuls onmiddellijk. 20 De consuls vertrokken naar Spanje, de nieuwe tijdregeling werd in het hele
Romeinse rijk ingevoerd en wij zitten er nog mee. Gedurende de gehele middeleeuwen
golden er overigens verschillende begindata van het jaar, maar in het burgerlijk leven
gold 1 januari als begin, wat de Spaanse landvoogd Requesens in 1575 ook officieel voor
de Nederlanden heeft vastgelegd.
In de oude Romeinse kalender rekende men met maanmaanden en bestond het
jaar uit 355 dagen, verdeeld over 12 maanden (niet voor niets is maand een afleiding
van maan!). Om het andere jaar werd na februari (de laatste maand) een schrikkelmaand ingelast, Mercedonius geheten (letterlijk 'die het verschuldigde voldoet, die het
restant volmaakt', een afleiding van merces 'loon, opbrengst'). Doordat de schrikkelmaanden echter willekeurig werden ingevoerd, liep de tijdrekening steeds meer uit de
pas met de tijd en vielen bij voorbeeld de oogstfeesten niet meer in de zomer en de
wijnoogstfeesten niet meer in de herfst. Daarom voerde Julius Caesar (die leefde van
100 voor Chr. tot 44 voor Chr.) een kalenderhervorming in, de zogenaamde Juliaanse
kalenderhervorming, die uitging van het zonnejaar. Hij liet het eerste naar hem
genoemde Juliaanse jaar op 1 januari 45 voor Chr. beginnen. Een jaar duurde nu 365
dagen, en eens in de vier jaar werd een schrikkeljaar van 366 dagen aangehouden. Het
aantal maanden bleef onveranderd. Tevens legde hij vast hoeveel dagen iedere maand
telde, en dat systeem hanteren we nog steeds.
Hoe komen de Romeinen aan hun maandnamen? Een deel van de namen is
afgeleid van godennamen, een deel verwijst naar het nummer van de maand of de
bezigheden tijdens de maand, en bij twee maanden spelen de keizers een rol. In detail:
Januari komt van Latijn (mensis) Ianuarius '(de maand) van Janus'. Janus was
een oude godheid van de deur, van de in- en uitgang, overdrachtelijk van het begin en
het einde. Janus werd voorgesteld met een skepter in de rechter- en een sleutel in de
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linkerhand en met twee gezichten, een jong en een oud, die tegelijkertijd voor- en
achteruit kijken in de toekomst en in het verleden. Janus was de god van ieder begin,
het begin van de maand, van de dag, van het zonnejaar en van het mensenleven. 21
Pfeifer22 meent dat januari naar Janus genoemd werd, toen Julius Caesar bepaalde dat
dit de eerste maand van het jaar werd. Dat is onjuist, want de maand had deze naam
al vóór de kalenderhervorming. Januari is gewoon naar Janus genoemd, omdat in deze
maanden de grote offerfeesten ter ere van de god gevierd werden.
Februari stamt van Latijn (mensis) Februarius, wat letterlijk 'reinigingsmaand'
betekent, van februare 'reinigen'. Dit stamt nog uit de tijd 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. Vergelijk de
Nederlandse naam sprokkelmaand voor februari. Sprokkelmaand is ontleend aan Latijn
spurcalia 'reinigingsfeesten, ontuchtige volksfeesten', naar de feesten die in februari
gehouden werden. De Latijnse naam spurcalia is een afleiding van spurcus 'vuil, smerig',
dus de spurcalia waren eigenlijk de 'smerige' feesten. Zo 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 speelde. Dat februari oorspronkelijk de laatste maand van het
jaar was, zien we tot op heden aan het feit dat februari de schrikkelmaand is, de maand
dus waarin de tijdrekening gecorrigeerd wordt, en door het afwijkende aantal dagen.
Maart komt van Latijn (mensis) Martius '(de maand) van Mars'. Oorspronkelijk
was maart de eerste maand van het jaar en gewijd aan Mars, de oorlogsgod maar in
oudere tijden ook de vegetatiegod. In deze maand werd na de winterstop de oorlog
hervat; tevens begint in deze maand de lente, vandaar dat men het jaar ermee begon.
April komt van Latijn (mensis) Aprilis '(de maand) april'. De oorsprong van
Aprilis is onzeker. Er zijn verschillende verklaringen: het woord zou afgeleid zijn van
een woord voor 'af, weg', en dus oorspronkelijk 'de tweede, volgende' betekenen,
omdat april in de oude tijdrekening de tweede maand van het jaar was;23 of van Grieks
Aphrö, een verkorting van Aphroditè - dan betekende het letterlijk 'de maand van
Afrodite';24 of het is afgeleid van het Etruskische apru 'Afrodite', een ontlening aan
Grieks Aphrö;2S of het is afgeleid van Latijn aperire 'openen', omdat deze maand het
Romeinse jaar opende. 26 Dat laatste klopt echter niet, want niet april, maar maart was
oorspronkelijk de eerste maand. Wel kun je zeggen dat de natuur zich in april opent,
dus een afleiding van aperire blijft mogelijk. Maar volgens anderen is de afleiding ook
formeel onjuistY Dan zou het nog een afleiding van een Indo-europees woord voor
'tweede' kunnen zijn en dus gewoon 'de tweede maand' kunnen betekenen. De
recentste hypothese is dat het woord samenhangt met Latijn aper 'everzwijn', omdat
sommige kalenderfeesten met het offeren van bepaalde dieren waren verbonden. Enfin,
mogelijkheden te over, maar geen enkele is bewezen.
Mei komt van Latijn (mensis) Maius '(de maand) van Maius', genoemd naar
Jupiter Maius, de god die de groeikracht in de natuur brengt; maius betekent 'groot'.
Juni komt van Latijn (mensis) Iunius, '(de maand) van Juno'. Juno was koningin
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der goden, de vrouw van de god Jupiter, en oorspronkelijk een vruchtbaarheidsgodin.
In deze maand bereikt de natuur haar volle wasdom.
Juli stamt van Latijn (mensis) Iulius '(de maand) van Julius', namelijk Julius
Caesar. Tot 44 voor Chr. luidde de naam (mensis) Quintilis 'de vijfde (maand)', nog
verwijzend naar het feit dat het jaar begon in maart. In 45 voor Chr. kwam Caesar na
grote veroveringen in Gallië terug naar Rome, hield er een triomftocht en werd tot
dictator voor het leven benoemd. Als eerbewijs besloot men in het begin van het jaar
44 voor Chr. de maand Quintilis - de geboorte maand van Caesar - naar hem te
vernoemen en te veranderen in Iulius. Caesar zelf heeft de maand niet meer mee mogen
maken: hij werd op 15 maart, de Idus van maart, vermoord.
Augustus is naar keizer Augustus genoemd, in het Latijn (mensis) Augustus.
Augustus is overigens een erenaam, de echte naam van de keizer luidde Gaius Octavius.
In de periode hiervoor heette de maand in het Latijn (mensis) Sextilis 'zesde maand'
(volgens de oude tijdrekening). Tijdens het leven van keizer Augustus (63 voor Chr.
tot 14 na Chr.) werd de maand Sextilis te zijner ere naar hem vernoemd, omdat hij in
deze maand tot consul was benoemd. De geleerden zijn het er niet over eens in welk
jaar deze vernoeming precies plaatsgevonden heeft. In het Nederlands heeft het woord
augustus zich in de spreektaal ontwikkeld tot oogst.
September, oktober, november en december verwijzen alle naar de oude tijdrekening; ze betekenen in het Latijn respectievelijk 'de zevende, achtste, negende, tiende
(maand)', van septem 'zeven, octo 'acht', novem 'negen' en decem 'tien'.

Leenwoorden uit het Kerklatijn
Het christendom bracht een golf van nieuwe ideeën en begrippen met zich mee, en
daardoor ook een overvloed aan leenwoorden en vertalende ontleningen (zie hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'). Sommige van de nieuwe ideeën werden aan al
bestaande woorden gekoppeld, zie hoofdstuk v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen '.
De kerkelijke leenwoorden werden door de geestelijken mondeling doorgegeven
aan de leken. Leenwoorden betreffende het heilige boek zijn: brevier, evangelie, psalm,
testament; betreffende het lijden van Christus: kastijden, martelen, pijn, plaag.
Het aantal namen voor kerkelijke functionarissen is heel groot: abdis, abt, bis-

schop, deken, diaken, dominee, episcopaat, frater, kanunnik, kapelaan, kapittel, kardinaal,
klerk, koster, monnik, non, leek, martelaar, pater, pelgrim, prelaat, presbyter, priester,
profeet, voogd. Paus komt van een Romaanse vorm die teruggaat op Latijn papa. Opvallend is dat alle namen voor hoogwaardigheidsbekleders Latijnse leenwoorden zijn,
geen leenvertalingen. Waarschijnlijk klonk de Latijnse titel beter (zoals tegenwoordig
een Engelse titel beter klinkt dan een Nederlandse!) en had een vernederlandste naam
een heidense connotatie, bovendien 'an seinen TitelläBt sich niemand gern tasten'!28
Voogd komt van Latijn vocatus, hetzelfde woord als advocatus, dat wij kennen als
advocaat. Voogd betekende oorspronkelijk 'hij die in rechte iemand, die niet voor het
gerecht kan optreden (zoals een klooster), vertegenwoordigt', vandaar 'beschermer'.
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Namen voor kerkelijke gebouwen en onderdelen daarvan zijn: abdij, basiliek, cel,
kapel, klooster, parochie, pastorie, refter, sacristie, toren. Het woord kapel heeft een
bijzondere geschiedenis: het komt van middeleeuws Latijn capella 'manteltje' (een
verkleinwoord van cappa 'kap, mantel met kap', dat wij als kap ontleend hebben). De
heilige Martinus, die in 371 bisschop van Tours werd, gaf eens de helft van zijn mantel
aan een arme man. Na zijn dood werd zijn mantel als relikwie door de Frankische
vorsten vereerd en werd capella ook gebruikt voor de kamer waar de mantel bewaard
werd; vanaf ongeveer 800 ging capella 'klein kerkgebouw voor familiegebruik' betekenen. De priester van een capella werd kapelaan (middeleeuws Latijn capellanus) genoemd.
Ook voor het inwendige van de kerk gebruiken we Latijnse leenwoorden: altaar, kluis,
koor, kroon, kruis, olie, orgel, tabernakel. Woorden betreffende de kerkdienst zijn:

absolutie, hostie, kazuifel, legende, litanie, mis, offeren, preek, sacrament, vesper, zegen(en). Kerkelijke feestdagen offeesttijden: advent, Pasen, Pinksteren, sabbat.
De kloosters hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van leenwoorden uit het middeleeuws Latijn. In de kloostertuinen groeiden planten en geneeskrachtige kruiden zoals kamperfoelie, kervel, lavendel, lelie, moerbei, palm, peterselie,
rabarber, roos, tijm, venkel. Ook leerde men via de kloosters de namen voor produkten
kennen: gember, pap, petroleum 'minerale olie', zijde. Iedere monnik kreeg een afgepaste
portie, vandaar spijs, van Latijn spesa uit expensa 'het bestede', letterlijk 'het afgewogene,
afgepaste'. Vanwege de eetvoorschriften, waarbij op sommige dagen geen vis gegeten
mocht worden, werden de vissoorten barbeel, lamprei bekend. Leuke betekenisontwikkelingen vinden we in nuchter en kuis. Nuchter komt van Latijn nocturnus 'nachtelijk',
omdat de monniken tijdens de nachtdienst, het officium nocturnum, niet gegeten
hadden en dus nuchter waren. Kuis komt van conscius 'bewust', vandaar 'dat wat past
of betaamt', en vandaar ten slotte 'kuis'. Bont 'meerkleurig' komt van Latijn punctus
'gestippeld' en ging 'meerkleurig' beteke- nen vanwege de veelkleurige stiksels op
kerkelijke gewaden. Later werd het waarschijnlijk tevens voor 'pelswerk' gebruikt (dit
kan echter ook ontleend zijn aan het Duits).
Van de monniken nam men de namen voor kledingstukken over: bef (kan ook
via Oudfrans geleend zijn), kap, mantel, muts, pels en van het huisraad koker, pijp. Via
de bijbel werden onbekende dieren en planten geïntroduceerd: ceder, mirre, palm.
De kloosters brachten de schrijfcultuur - de Germanen waren de kunst van het
schrijven niet machtig en namen het Latijnse alfabet over. We hebben dus een groot
aantal leenwoorden op het gebied van het schrijven: alfabet, brief, citaat, epistel, griffel,
inkt, les, lessenaar, pen, proza, punt, regel, rubriek, school, studie, traktaat, vers, zegel. De
kloosters brachten voor het eerst ook een aantal werkwoorden, tot nu toe werden
vrijwel alleen zelfstandige naamwoorden geleend: dichten, kastijden, prediken, trachten,
schrijven, vieren. Benedijen en (ver)maledijen komen van Latijn bene dicere en male
dicere 'goed spreken' respectievelijk 'kwaad spreken', laven komt van lavare 'wassen'.
De namen voor de noten van de toonladders zijn ontleend aan de hymne ter ere
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van Johannes de Doper van de monnik Guido van Arezzo (llde eeuw) - en naar hem
ook wel Aretinische lettergrepen genoemd. De hymne luidt als volgt:29
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Pamuli tuorum
Solve polluti
Labii reaturn
Sancte Ioannes
wat betekent: 'Opdat Uw dienaren het wonderbaarlijke van Uw daden luidkeels
kunnen verklanken, ontsla, Heilige Johannes, de schuld van hun bezoedelde lippen'.
De si uit de beginletters van de laatste twee woorden werd in de 15de eeuw toegevoegd.
Ut werd later vervangen door do, een Italiaanse innovatie, omdat ut moeilijk gezongen
kon worden; de lettergreep do is willekeurig gekozen.
De overdracht van een Latijns woord door de geestelijken aan het volk mislukte
wel eens. Dat is gebeurd met kwibus. Dit is waarschijnlijk het Latijnse quibus, de datief
of ablatief meervoud van quis 'welke' of qui 'wie', misschien uit een kerklied met de
tekst cum quibus 'met wie', dat door het volk werd verstaan als 'kom, kwibus', waardoor
kwibus in gebruik raakte als persoonsnaam. Het kan ook zijn dat men, omdat men het
niet begreep, het 'gek' vond klinken, en vandaar ging spreken van wat een rare kwibus.
Royen 30 wijst nog op de mogelijkheid dat het een studentikoze variant van quidam' een
zeker iemand' is. In het Engels is van quibus, dat veel in juridische teksten voorkwam,
quibble 'spitsvondigheid' afgeleid.
De namen voor gebeden zijn helemaal aangepast aan het Nederlands en soms
zelfs verbasterd. Ook kregen ze wel een geheel eigen betekenis. Dit komt eveneens
doordat de leken het Latijn niet goed verstonden. Zo zijn de metten 'eerste deel van het
dagelijks breviergebed' een verbastering uit Kerklatijn ad matutinam horam 'voor het
vroege uur'. Hiervan komen ook de uitdrukkingen korte metten maken met iemand/iets
en iemand de metten lezen 'kapittelen', vergelijk iemand de levieten lezen, naar het boek
Leviticus, waarin de wetten staan die God via Mozes aan Israël gaf. Priem 'eerste uur
van het koor- of breviergebed', van Latijn prima (hora) 'eerste uur' wordt niet vaak
meer gebruikt; maar we vinden het ook in priemgetal. Eveneens uit het Kerklatijn komt
noen, van (hora) nona 'negende (uur)'; men rekende vanaf zes uur's ochtends, dat wil
zeggen zes uur is het eerste uur, dus noen was eigenlijk drie uur 's middags. De
verschuiving naar de huidige betekenis van 12 uur' s middags kwam door een verschuiving van de kerkdiensten en de hoofdmaaltijd; vergelijk ook Engels noon en afternoon.
Namen van tijden worden wel vaker op de maaltijd overgedragen, vergelijk ons
twaalf-uurtje. De mis ten slotte is geïsoleerd uit de slotwoorden aan het eind van de
kerkdienst !te, missa est 'gaat heen, de bijeenkomst is opgeheven', letterlijk 'gaat heen,
er is wegzending'.
Gebeden of liederen worden dikwijls genoemd naar de beginwoorden van het
gebed, met voorbijgaan aan de betekenis van deze beginwoorden. Een verbogen of
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vervoegde vorm kan dan als zelfstandig naamwoord gebruikt worden. Het leenwoord
gaat dus in de ontlenende taal tot een andere grammaticale categorie behoren. Voorbeelden hiervan zijn: het angelus, de titel van een bepaald gebed - Latijn angelus
betekent 'engel'; het credo 'geloofsbelijdenis' van Latijn credo 'ik geloof, het eerste
woord van de apostolische geloofsbelijdenis; het magnificat 'lofzang van Maria' - Latijn
magnificat betekent 'hij looft'; het paternoster of de vertaling hiervan het onze-vader;
het peccavi'schuldbekentenis'
peccavi 'schuldbekentenis' (in religieuze zin) - Latijn peccavi betekent 'ik heb gezondigd'; het requiem, eigenlijk de vierde naamval van Latijn requies 'rust', naar de
beginwoorden van de mis voor de overledenen Requiem aeternam dona eis, Domine
'geef hun eeuwige rust, Heer'; het Te-Deum 'dankhymne' naar de beginwoorden Te
Deum laudamus 'U, God, loven wij'. Een memento 'herinnering' is eigenlijk de Latijnse
gebiedende wijs 'herinner u'. Dit komt waarschijnlijk van het memento der levenden en
het memento der doden, de misgebeden waarin de priester de levenden of gestorvenen
aan God aanbeveelt met de woorden memento ... 'herinnert u .. .' Het Engels spreekt
ook van a memento, meervoud mementos. Katholieken noemen de eerste zondag na
Pasen Quasimodo, naar de beginwoorden van de mis van die dag: Quasi modo geniti
infantes 'als pasgeboren kinderen'.
Woorden uit gebeden kunnen onder leken een betekenis gekregen hebben waar
de monniken waarschijnlijk raar van opgekeken hebben. Een amerij(tje) 'ogenblik' in
bij voorbeeld ik ben in een amerijtje terug is ontstaan uit de naam van een gebed, het
Ave Maria. Amerijtje is eigenlijk een avemariaatje 'zo weinig tijd als nodig is om een
Ave Maria te bidden'. In België zei ofzegt men ook: 'een Vader-ons ofeen Weesgegroet
wachten'.31 Ave vinden we ook in de uitdrukking om de haverklap 'ieder ogenblik'. Ave
betekent 'heil, gebed, klokgelui dat oproept tot gebed', klap betekent 'het kleppen (van
een klok)', dus om de haverklap is eigenlijk: 'na elk kleppen van de aveklok', wat drie
keer per dag wasY Het eerste woord van een gebed: lavabo 'ik zal wassen' heeft de
betekenis van 'wasbekken' gekregen. Oremus 'laat ons bidden' wordt of werd bij r.k.
godsdienstoefeningen vóór het gebed gezegd; vandaar wordt het ironisch gebruikt in:
't is daar oremus 'het ziet er daar somber, treurig uit',33 eigenlijk 'de toestand is daar zo,
DaleJs5 geeft het ook
dat men zich gedrongen voelt om te bidden om uitredding'.34 Van Dale3
als zelfstandig naamwoord in de betekenis 'langdurig en vervelend gezang', en vermeldt
nog de uitdrukking het is daar altijd oremus 'er is altijd ruzie'. Een solidee(tje) is een
priestermutsje;
priesterrnutsje; de naam komt van Latijn soli Deo 'alleen voor God'; het mutsje wordt
namelijk alleen voor het Allerheiligste afgenomen.

Leenwoorden uit het middeleeuws en humanistisch Latijn
De leenwoorden uit het middeleeuws en humanistisch Latijn komen uit de geschreven
taal. Ze bestrijken een beperkt terrein: kunsten en wetenschappen, wetgeving en
bestuur. Veel van de leenwoorden uit middeleeuws en humanistisch Latijn zijn ook
terug te vinden in andere Germaanse talen, tenslotte was Latijn de internationale taal
van de wetenschap.
Woorden voor kunsten en wetenschappen die teruggaan op het middeleeuws
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Latijn zijn: algebra, astronomie, dialectica, geometrica, grammatica, retorica, ook alchimie, astrologie. Astronomische aanduidingen zijn firmament, komeet, planeet. De categorie kunst wordt met leenwoorden uit het humanistisch Latijn vertegenwoordigd
door: kolos, museum, poëet. Wetenschapswoorden zijn dilemma, discuteren, orakel. Economie is een internationaal woord, dat pas in de 19de eeuw uit het Latijn geleend is.
Op het gebied van de medicijnen vinden we uit het middeleeuws Latijn: ampul,
apotheek, balsem, dokter, kuur, medicijn, pil, recept, spatel, watten; ziekteleer en ziekten:
cholera, kanker, karbonkel. Woorden voor lichaamsdelen: kruin, palm, pols. Uit het
humanistisch Latijn komen: delirium, dosis, feces, lepra, lues, lupus, pus, serum, tempe-

rament.
Op het gebied van de wetgeving hebben wij veel woorden aan het Latijn ontleend
- niet voor niets wordt Romeins recht nog steeds op de universiteit onderwezen.
Middeleeuws Latijnse leenwoorden op het gebied van het recht en de stadhuistaal zijn:

advocaat,36 agenda, artikel, clausule, datum, decreet, edict, inventaris, jurist, mandaat,
notaris, rector, testament, voogd en afkortingen als A.D. voor Anno Domini, etc. voor
etcetera, L.S.
L.s. voor Lectori Salutem, N.B. voor Nota Bene, N.N. voor Nomen Nescio, P.S. voor
postscriptum (letterlijk 'nageschreven'). Het woord datum betekent letterlijk 'gegeven'.
Onder oude oorkonden stond vaak al bij de Romeinen: '(dit stuk, deze oorkonde is)
gegeven (datum) op die en die dag'. Men kwam op deze betekenis van 'gegeven',
doordat litteras dare 'een brief geven, overhandigen, bezorgen' vanzelf 'verzenden' ging
betekenen. Men tekende de dag waarop de brief verzonden werd, erop aan. Zo kreeg
datum 'gegeven' de betekenis van 'dagtekening'.37 Medio voor 'midden' is een verbogen
naamval, namelijk de zesde naamval van medius. Het kwam altijd voor in vaste
verbindingen zoals medio novembri 'midden november'. Ook nadat de maandnamen
vernederlandst waren, bleef medio in gebruik.
Wetgevingstermen uit het humanistisch Latijn zijn curator, fiscus, leges, seponeren; in de staatsinrichting vinden we collega, familie, functie, jurisdictie, patriciër, regeren,
staat, trofee, veteraan. Het woord kornuit komt van middeleeuws Latijn cornutus
'gehoornd', omdat een nieuweling in een handwerksgilde horens droeg; de oorspronkelijke betekenis was dus 'gezel, genoot (in een gilde)', vandaar 'makker'.
Een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van de Duitse wetenschap en
woordenschat in de humanistische periode vinden we in Maurer en Rupp.38 Voor een
deel geldt de beschreven ontwikkeling voor heel Europa, zoals de ontwikkeling van het
school- en universitaire systeem. Het huidige onderwijs gaat qua naamgeving (en
inrichting) gedeeltelijk op de humanistische periode terug: academie, examen, kandidaat, klas, student, tentamen, thema. Van dit thema is overigens het werkwoord temen
afgeleid, met als betekenisontwikkeling 'zich met een onderwerp bezighouden', vandaar 'spreken' en ten slotte 'zeuren'. Kandidaat gaat terug op Latijn candidatus 'degene
die naar een ambt dingt', van candidus 'wit': iemand die naar een ambt dong gaf dit te
kennen door de kleding die hij droeg: een witte toga (toga candida). In academische
kringen is het gebruik van Latijn nog heel gewoon: abactis, alma mater, assessor, auditor,

bul, corona, decaan, dies (natalis), doctorandus, emeritus, extraneus, lustrum, mentor,
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praeses, professor, stipendium, studium generale, (summa) cum laude, syllabus, toga,
promovendus en de modern Latijnse persoonsnamen: conrector, copromotor, coreferent,
opponens. De alumni bij wie de universiteiten tegenwoordig geld en steun zoeken, zijn
via de Amerikanen in beeld gekomen, net als de campus waar studenten wonen. Nog
steeds bekend zijn de titels van drinkliederen Gaudeamus igitur 'laten we ons dus
verheugen' en 10 vivat 'hoezee, leve ... ' De hospes, hospita, hospiteren, mensa zijn bekend
geworden door de studententaal, evenals amice, de aanspreekvorm van Latijn amicus
'vriend', nu nog gebruikt onder collega-advocaten. Voor informele studentenwoorden
zie de paragraaf 'Groepstaal'.
Tijdens het humanisme greep men terug naar de klassieke Oudheid en ging men
de klassieken lezen. 39 Daardoor nam men allerlei termen uit de klassieke mythen en
staatsinrichting over: amazone, consul, dictator, mausoleum, senator.
Aan het einde van de middeleeuwen werd de boekdrukkunst uitgevonden - tot
die tijd werden teksten met de hand overgeschreven, wat letterlijk monnikenwerk was.
Latijnse leenwoorden die te maken hebben met boeken, boekdruk en het corrigeren
van drukproeven zijn: addenda, corrigenda, ex-libris, imprimatur (letterlijk 'het moet
gedrukt worden'), pagina en de uitroep sic! Voorts de boekformaten en aanduiding
van pagina's folio, octavo, quarto, recto, verso (allemaal geleend in de verbogen vorm).
Tot op heden is Latijn de internationale wetenschappelijke taal die gebruikt wordt bij
het citeren en verwijzen naar boeken: et al. (et alii), ibid. (ibidem), id. (idem), i.v. (in

voce), l.c. (loco citato), op.cit. (opere citato), passim, s.a. (sine anno), s.l. (sine loco), s.l.e.a.
(sine loco et anno), s.v.
s. v. (sub voce).
Tot besluit een aantal woorden die we dagelijks in de krant lezen en die teruggaan op
het Latijn, voornamelijk middeleeuws of humanistisch Latijn: 40
Zelfstandige naamwoorden: adagium, combinatie, conflict, consument, decorum,

docent, doctrine, effect, essentie, extract, impuls, kosten, libido, maximum, minimum (ook in het meervoud: de minima 'de mensen met een minimaal inkomen'),
negotie, nihil, novum, odium, paar, pauper, produkt, project, protestant, puber,
referendum (letterlijk 'dat wat overgebracht, gerapporteerd moet worden'), sector,
serum, spectrum, subject, subsidie, substantie, surrogaat, termijn, traditie, vacuüm;
twee oorspronkelijk astronomische termen waren conjunctuur en constellatie. Het
tegenwoordig voornamelijk in seculiere kringen gebruikte propaganda was oorspronkelijk een kerkelijke term; het woord is een verkorting van Sacra Congregatio
de Propaganda Pide 'heilige commissie voor de verspreiding van het geloof, een

commissie van kardinalen die in 1622 door Gregorius xv werd ingesteld. 4 \
Werkwoorden: abstraheren, alluderen, articuleren, attenderen, componeren, com-

promitteren, concluderen, dementeren, demonstreren, deponeren, dupliceren, fungeren, genereren, ijken, interrumperen, introduceren, koppelen, negeren, opponeren,
polsen, reduceren, trakteren; misschien komt dubben uit Latijn dubitare. Prakkezeren is in de volkstaal een verbastering van praktizeren, ontleend aan middeleeuws Latijn. Leuk is hierbij de betekenisontwikkeling van 'een praktijk uitoefenen' naar '(be)denken'!

99

Bijvoeglijke naamwoorden ofbijwoorden: adequaat, apert, attent, bonafide, clandestien, consistent, desolaat, dominant, gratis, humaan, klaar, malafide, mank,
obligaat, obstinaat, paraat, secuur, stabie~ strikt, zeker, zuiver. Latijnse bijwoorden
die we nog steeds in Nederlandse teksten aantreffen zijn ergo, interim, verbatim
en het niet-klassieke plusminus.
Het is aardig om te bekijken hoe een Latijns leenwoord in de oudere woordenboeken
werd behandeld. Zie hiervoor Kader 6 Van Ike van Hardeveld.

Kader 6
Lotgevallen van een bastaardwoord 42
IKE VAN HARDEVELD

De Woordenschat van Hofman, Meijer en anderen, bekend gebleven als 'Meijers Woordenschat', kent twaalf drukken. In de loop der jaren is het aantal artikelen vervijfvoudigd. De
artikelen uit de eerste druk die in alle uitgaven
zijn blijven staan, zijn de vele bewerkingen
niet altijd zonder kleerscheuren doorgekomen. Om dit te illustreren volgen hier de lotgevallen van het willekeurig gekozen artikel Abaliënatie, een Latijns leenwoord, met de aanhang ervan.
1650. Het bastaardwoord Abaliënatie wordt
als trefwoord opgenomen met één betekenis
erachter. Het krijgt twee hoofletters, doordat
de A onderdeel uitmaakt van een sierblokje:
ABaliënatie - ontvreemdingh
1654. Het artikel wordt uitgebreid met een
tweede betekenis. De eerste betekenis eindigt
nu op -dingh, maar de tweede op -ding. Het
trefwoord staat niet meer bovenaan naast het
sierblokje, waardoor de extra hoofletter verdwenen is:
Abaliënatie - ontvreemdingh I vervreemding
1658. Het trefwoord staat opnieuw bovenaan, zodat de tweede hoofdletter terugkeert.
De letter h achter -dingh is geschrapt. Een
tweede artikel wordt opgenomen, nauw verwant met het eerste. Dat is een eenvoudige,
veel voorkomende manier van uitbreiding. In
menig Latijns woordenboek zijn deze twee
trefwoorden immers bij elkaar te vinden. In de
volgende uitgave, die van 1663, blijven deze
artikelen onveranderd:
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ABaliënatie - ontvreemding I vervreemding
Abaliëneren - ontvreemden I vervreemden
1669. Een derde artikel wordt toegevoegd,
eveneens nauw verwant. Er ontbreekt een trema aan. In 1688 vinden we dezelfde drie artikelen zonder enige wijziging terug:
ABaliënatie - ontvreemding I vervreemding
Abalienabel - ontvreemdtbaar I vervreemdtbaar
Abaliëneren - ontvreemden I vervreemden
1698. Het ontbrekende trema is terecht. In
1720 valt het trema weg uit het eerste trefwoord. In 1731 blijven de artikelen ongewijzigd:
ABalienatie - ontvreemding I vervreemding
Abaliënabel - ontvreemdtbaar I vervreemdtbaar
Abaliëneren - ontvreemden I vervreemden
1745. De zetter maakt een ernstige fout. Hij
slaat van het tweede artikel het laatste stuk
over, een betekenis, en van het derde artikel
het eerste stuk, een trefwoord. Resultaat is een
weggevallen artikel, én een overgebleven artikel dat verkeerd is. Tevens worden twee artikelen gefabriceerd voor het deel Konst-woorden
(vaktermen), eenvoudig door de bastaardwoorden in zuiver Latijnse vorm weer te geven.
Ook hierbij gaat er iets verkeerd. Doordat de
nieuwe trefwoorden komen te staan tussen' Ab
altera statione' en 'Ab intestato', worden ook
zij gezet in twee delen:
ABalienatie - ontvreemding I vervreemding
Abaliënabel - ontvreemdtbaar I vervreemden
Ab alienare - vervreemden I ontvreemden
Ab alienatio - vervreemdinge I ontvreemdinge
1777. Er is geen sierblokje meer in deze

druk, dus geen extra hoofdletter. De twee vergissingen van de zetter zijn weggewerkt en uit
ontvreemdtbaar wordt een t geschrapt:
Abalienatie - ontvreemding / vervreemding
Abaliënabel - ontvreemdbaar / vervreemdbaar
Abalienare - vervreemden / ontvreemden
Abalienatio - vervreemding / ontvreemding
1805. Abaliënatie krijgt eindelijk zijn trema
terug. Het artikel Abaliëneren dat in 1745 was

weggeraakt, wordt in ere hersteld en weer opgenomen in het deel Bastaardt-woorden. In
plaats van één arti
artikel
kei in 1650 staan er nu vijf
artikelen in de Woorden-Schat:
Abaliënatie - ontvreemding / vervreemding
Abaliënabel - ontvreemd baar / vervreemdbaar
Abaliëneeren - ontvreemden / vervreemden
Abalienare - vervreemden / ontvreemden
Abalienatio - vervreemding / ontvreemding

Geleende voorzetsels
We hebben een groot aantal voorzetsels uit het Latijn geleend, wat wijst op nauw
contact. Zo kennen we: circa, contra, per, pro, qua, versus, via in: circa 100 gulden; een

proces contra de staat; pro forma, pro memorie, ik ben pro; qua prijs; x versus y; via een
omweg, via via. Vooral per wordt in veel contexten gebruikt: per abuis, per boot/trein,
per ongeluk, per post, per slot van rekening, per 1 april, per saldo. Qua was een tijdje
modewoord in zinnen als: 'het was wel aardig, qua vakantie.'

Modern Latijnse nieuwvormingen
Het aantal modern Latijnse woorden is zeer groot, maar vaak betreft het erg specialistische termen. Ik zal alleen de meer bekende woorden noemen. 43
Er zijn vier soorten modern Latijnse woorden: 1. woorden die al in het klassiek
Latijn bestonden, maar met een andere betekenis; 2. afleidingen met een Latijnse
uitgang; 3. afleidingen van Latijnse woorden met een niet-Latijnse of vernederlandste
uitgang; 4. samenstellingen van Latijnse elementen.
1.
Voorbeelden van woorden die al wel bestonden in klassiek Latijn, maar daar een
heel andere betekenis hadden, zijn aquarium en solarium. Aquarium betekende in het
Latijn' drenkplaats van vee'. Het eerste moderne aquarium 'bak met levende vissen en
planten' bevond zich in de Londense Zoo, waar de naam bedacht werd. Ook solarium
heeft zijn moderne betekenis 'zonnebank, zonnebad' waarschijnlijk in het Engels
gekregen. In het Latijn betekende het 'plat dak, terras' (waaruit ons zolder via de
betekenis 'bovenverdieping' ontstond). Arboretum 'verzameling van boomsoorten' en
pinetum 'verzameling van naaldbomen' betekenden in het Latijn 'beboste plek' respectievelijk 'dennenbos'. Een album betekende in het Latijn 'het witte'; vandaar kreeg het
de betekenis 'wit bord voor aantekeningen', en vanaf de 18de eeuw 'gedenkboek';
tegenwoordig wordt het onder Engelse invloed voor een platenalbum of zelfs voor een
langspeelplaat of e.d.
c.d. gebruikt. Het vademecum komt van klassiek Latijn vade mecum
'ga met mij'.
Prospectus betekende in het Latijn 'uitzicht'; de moderne betekenis
betekenis''drukwerk
drukwerk als
aankondiging' is in het Frans ontwikkeld. Ook de rebus komt uit het Frans. In het Latijn
betekent rebus 'met, door dingen'. In de 16de eeuw werden in Picardië satirische
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beeldraadsels gemaakt over de gebeurtenissen in de stad, die men de rebus quae geruntur
'over dingen die gebeuren' noemde. De Fransen spraken van rébus dePicardie. Omnibus
is een Latijns woord dat 'voor allen' betekent. In het Frans is voiture omnibus 'rijtuig
voor allen' gemaakt, later verkort tot omnibus. Dit omnibus is weer verkort tot bus (wat
raar is, want -ibus is een naamvalsuitgang!) en daarna zijn er nieuwe samenstellingen
mee gemaakt: autobus, bibliobus, trolleybus. In het Engels heeft omnibus de betekenis
'verzameling werken van een schrijver in één band' gekregen.
Omnium betekent in het Latijn 'van alle(n)'. De moderne betekenissen zijn
'wedren waaraan alle paarden mogen deelnemen' en 'wielerwedstrijd waarin de prestaties van alle onderdelen meetellen'. Deze betekenissen stammen uit het Engels,
evenals de betekenis van tandem 'bespanning met twee paarden achter elkaar, tweepersoonsfiets' , die eind 18de eeuw bedacht is als grappige toepassing van Latijn tandem
'eindelijk'. Ook innuendo 'insinuatie' komt uit het Engels. Het gaat terug op Latijn
innuendö 'door te knikken, door te suggereren'; deze formulering werd in oude
wetteksten gebruikt om aan te geven dat wat volgde een terzijde was, een opmerking
tussen haakjes.
2.
Afleidingen met een Latijnse uitgang zijn meestal gebaseerd op een (klassiek)
Latijnse of Griekse stam, bij voorbeeld harmonika, harmonium, millennium, postludium, pronuntius. Een enkele maal vinden we afleidingen van woorden uit moderne talen,
bij voorbeeld framboesia, roseola van Frans framboise 'framboos' en roséole 'rode
vlekjes', of mangaan (modern Latijn manganum), van Italiaans manganese.
De medische en biologische wetenschappen hebben veel modern Latijnse afleidingen voortgebracht, bij voorbeeld azalea, clitoris, coccus, cunnilingus, depilatoria,

fellatio, hominidae, invertebrata, legionella, meniscus, narcoticum, ovarium, tonicum.
Chemische termen zijn aluminium, calcium, magnesium, natrium - het achtervoegsel
-ium wordt veel gebruikt in scheikundige en natuurkundige namen. Wetenschappelijke termen zijn archivalia, criterium. Modern Latijnse woorden voor gebouwen of
plaatsen: crematorium, laboratorium, observatorium.
Vaak is sprake van analogievorming. In klassiek Latijn bestonden rosarium en
aquarium (het laatste woord echter in een heel andere betekenis, zie boven). Naar
analogie hiervan zijn herbarium en terrarium gevormd, die ook gebruikt worden in het
Engels en Duits, en noctuarium. Een Nederlandse vorming is dolfinarium, een in het
Nederlands op grond van dolfijn gemaakte afleiding (in het Latijn zou het delphinarium
luiden).
Persoonsnamen op -is zijn voor een deel gevormd naar analogie van woorden als
notaris, secretaris (Latijn notarius, secretarius), soms ook is een bestaand woord naar
analogie gelatiniseerd. Zo werden Frans actionnaire, missionaire veranderd in actionaris, missionarisY
missionaris. 44 Meer modern Latijnse persoonsnamen op -is zijn: archivaris, conces-

sionaris, dignitaris, jubilaris, pensionaris, titularis.
Een ander produktief achtervoegsel voor het maken van persoonsnamen is -tor.
Modern Latijnse persoonsnamen zijn: kolonisator, manipulator, organisator, plagiator,
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revisor, vulgarisator. Het achtervoegsel-tor was in klassiek Latijn al produktief, vergelijk
commentator, conservator, co"ector, curator, senator - woorden die wij nog steeds
kennen en die ongetwijfeld invloed op de vorming van de modern Latijnse woorden
hebben gehad. Soms verschilde de betekenis in klassiek Latijn van de huidige: repetitor
betekende in klassiek Latijn 'terugeiser' , terwijl het tegenwoordig iemand is die met
een student de leerstof herhaalt (een moderne afleiding van Latijn repetere 'herhalen').
Bij donor vinden we een afwijkend achtervoegsel- in klassiek Latijn heette een 'gever'
dator of donator.
De Latijnse uitgang -tor wordt (internationaal) ook gebruikt voor het vormen
van modern Latijnse namen van apparaten: carburator, collector, commutator, compres-

sor, condensor, condensator, conductor, connector, convector, injector, percolator, projector, reflector, rotor (in klassiek Latijn rotator), tabulator, vaporisator.
3.
Afleidingen van Latijnse woorden met een niet-Latijnse of vernederlandste uitgang zijn bij voorbeeld bacil, cantharel, carbon, fluxie, gravitatie, intramuraal, labiaat,
orchidee. We vinden veel woorden met het aan het Frans ontleende achtervoegsel-isme:
allimisme, atavisme, deïsme. Woorden met scheikundige achtervoegsels: acetaat, aceton,

adrenaline, caroteen.
4.
Samenstellingen bestaan meestal uit twee Latijnse delen, al dan niet met een Latijnse uitgang. Voorbeelden zijn acupunctuur, ambivalent, artefact, avifauna, bilinguïsme, disharmonie, interbellum, labiodentaal, nimbostratus, prenataal. Linoleum is in 1863
in Engeland gevormd door de uitvinder Walton. Voor een overzicht van veelgebruikte
Latijnse stammen bij de vorming van nieuwe woorden zie de paragraaf 'Geleende
woorddelen'. Ook hier vinden we veel analogievorming: op grond van het in klassiek
Latijn bestaande aquaduct zijn bij voorbeeld cerviduct, viaduct gemaakt.
De samenstellingen kunnen ook uit twee Griekse elementen bestaan; wanneer de
samenstelling dan een Latijnse uitgang heeft (zoals in brontosaurus, dinosaurus),
beschouwt men haar vanwege die uitgang als modern Latijn, zo niet, dan is het een
geleerde vorming op grond van Griekse elementen. Ik behandel deze laatste woorden
verder in hoofdstuk I, 5.1, 'Invloed van het Grieks'.
Ten slotte vinden we ook samenstellingen die bestaan uit één Latijns en één Grieks
deel, bij voorbeeld petroleum, van Grieks petra 'rots' en Latijn oleum 'olie' en automobiel, van Grieks autos 'zelf en Latijn mobilis 'beweegbaar, beweeglijk'. Dergelijke
woorden noemt men wel hybride, omdat ze bestaan uit elementen uit verschillende
talen. Op de vorming van dergelijke woorden zal van invloed zijn geweest, dat sommige
(Latijnse of Griekse) elementen een vaste betekenis kregen, waardoor men de herkomst
uit het oog verloor. Het werden produktieve voor- of achtervoegsels, die aan andere
woorden geplakt werden. Dat geldt bij voorbeeld voor Grieks autos in automobiel.
Andere voorbeelden met een Grieks en Latijns deel zijn claustrofobie, densimeter,

dictafoon, pictogram.
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Voor handelsartikelen worden vaak namen gemaakt op grond van (quasi-)Latijnse en Griekse elementen, om de produkten door een geleerd klinkende naam
aantrekkelijker te maken. Delen van dergelijke namen zijn vaak betekenisloos: wat
betekent zol in cardiazol 'opwekkend middel'? Het eerste lid is Grieks kardia 'hart'. Is
odol afgeleid van Grieks odön 'tand'? Wat is de -I dan? Op het Latijn geïnspireerd zijn
merknamen als aspirine, aspro, gluton, librium, unicura, valium. Calgon 'waterontharder' is een samenstelling van Latijn calx 'kalk' en Engels gone 'weg'. Sommige van deze
merknamen zijn vervolgens soortnaam geworden, zoals aspirine. Andere voorbeelden
van namaak-Latijnse merknamen zijn formamint, haemoferrin, menthodol, en als
namen voor surrogaten van soda: sodaïne, sodine, sodan, sodia, sodane, sodaline, sodexa,

soduxine, solvex, sotrax. 45

Nog dagelijks worden nieuwe wetenschappelijke namen gemaakt die zijn gebaseerd op
het Latijn. Lang niet alle halen de algemene woordenboeken, maar een aantal gaat over
tot het algemene taalgebruik. In 1975 en 1976 werden de volgende modern Latijnse
woorden als neologismen genoemd (wellicht deels geleend via het Engels): anticonceptivum, dolfinarium, forum 'groep deskundigen', numerus clausus en numerus fIXUS,
pessarium, pesticide, placebo, regio (bestond al in klassiek Latijn) en transistorium;46 in
1984 werden hieraan toegevoegd: informaticus, informatica en solariumY Het Latijn is
dus nog steeds niet dood!

Latijnse namen en invloed van het Latijn op de naamgeving
Het Latijn heeft invloed gehad op de naamgeving. Ten eerste heeft de kerk invloed
uitgeoefend op de voornaamgeving. Vanaf de 12de en 13de eeuw nam het aantal
voornamen van vreemde herkomst in de Nederlanden toe. Dit was deels een modeverschijnsel, maar tevens een gevolg van het feit dat bij het concilie van Trente
(1545-1563) christelijke doopnamen voorgeschreven werden. 48 De naamgeving breidde
zich vanuit Zuid-Nederland naar Noord-Nederland uit. Rond 1500 was het aantal
niet-Germaanse voornamen in Holland groter dan het aantal Germaanse, en dat is
daarna altijd zo gebleven. Vanaf de middeleeuwen vinden we namen uit het Oude en
Nieuwe Testament en heiligennamen, die in Latijnse vorm bekend zijn geworden. In
de volkstaal werden de namen meestal verkort of samengetrokken. Vooral de namen
van de apostelen waren en zijn populair: Johannes (met afleidingen zoals Johan, Jan,
Hans, vanaf ongeveer 1250 de meest populaire naam gebleven), Marcus, Paulus, Petrus.
Ook de aartsengelen Gabriël, Michaël worden vernoemd. Uit het Oude Testament
komen Abraham, Daniël, David, Joachim, Job, Jonas, Samson, Samuel en de vrouwennamen Eva, Susanna. Uit het Nieuwe Testament Andreas, Jacob, Simon, Thomas en de
vrouwennamen Elisabeth, Magdalena (eigenlijk 'vrouw uit Magdala'), Maria. Van
Maria zijn vele varianten gemaakt, onder andere Maaike, Maretta, Margje, Marieke,
Mariëlle, Mariët, Marion, Mariska, Ria, Rita. Heiligennamen zijn Adriaan, Alexander,
Antonius, Georgius, Leonardus, Maarten, Marinus, Nicolaas, Sebastian us. Als christelijke vrouwennamen kennen we Agnes, Christina, Cornelia, Margaretha, Sophia, Ursula. 49
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In de middeleeuwen waren de populairste mannennamen Johannes, Nicolaas, Jacob,

Petrus, Simon. 50

Bijbelse namen hebben we via het Latijn geleend, maar ze gaan gedeeltelijk terug
op het Hebreeuws en/ofhet Grieks. Het Latijn heeft uit het Hebreeuws onder andere
geleend de namen: Ahasverus 'de wandelende jood', Beëlzebub, cherub(ijn), Eva, Goliath, Jehova, leviathan. Goliath is een voorvoegsel geworden om aan te geven dat het om
een bijzonder groot exemplaar gaat: goliathfitting, goliathkever, goliathpad. Een goliath
is een onbehouwen vent.
Andere bijbelse namen hebben de leenweg Hebreeuws> Grieks> Latijn> Nederlands gevolgd: armageddon, Asmodee 'naam voor de duivel', farizeeër, filistijn,
Galilea, Gehenna 'hel', Israël, Jacob, Jeremias, Jerusalem, Jezus, Job, Jonas, jood, Judas,
Kaïn, Lazarus, leviet, mammon 'geldgod', Maria, Messias, Moloch 'afgod waaraan
mensen geofferd wordt', Mozes, Nazareth, Palestina, Sadduceeër, Salomon, Samaritaan,
Samson, satan, Sodom en Gomorrha, Thomas, Uria. Maria komt via Grieks Mariam,
Maria van de Hebreeuwse naam Mitjam.
Een aantal eigennamen is spreekwoordelijk geworden of werd soortnaam - de
bijbelse personen worden gebruikt als prototype voor hun hoofdeigenschap: een
barmhartige Samaritaan, een farizeeër' schijnheilige', naar de filistijnen gaan/helpen/zijn,
de ware Jacob, jeremiade, jeremiëren, jobsgeduld, jobstijding, jonassen, een judas 'verrader', judaskus, judasloon, kaïnsteken, de mammon dienen, de moloch van de eeuw (= de
mode), aan de moloch offeren, verkeersmoloch, Salomonsoordee~ een ongelovige Thomas,
uriasbrief. Voor veel afleidingen heeft Lazarus gezorgd. Er zijn twee mogelijke Lazarussen: 51 een met zweren bedekte bedelaarsfiguur, genoemd in Lucas 16, sinds de middeleeuwen de naamgever aan melaatsheid, of Lazarus, de broer van Maria en Martha, die
opgewekt werd uit de dood (Joh. 11). Waarschijnlijk gaat het om de eerste Lazarus,
zeker is dat in de uitdrukkingen krijg het lazerus (waarin lazerus 'melaatsheid' betekent)
en in lazaret 'veldhospitaal'. In het Italiaans heette het hospitaal nazaretto; onder
invloed van de naam van de patroon voor de melaatsen, Lazarus, is het woord nazaretto
veranderd in lazaretto. Andere uitdrukkingen met Lazarus zijn: arm als Lazarus, lazerus
'stomdronken', leplazarus, ben je belazerd?, oplazeren. Ook rond Sodom vinden we een
heel conglomeraat: een Sodom en Gomorrha, sodomie, sodemieter (verkort tot mietje),
op z'n mieter slaan, mieters, ook in opsodemieteren.
Opvallend is het grote aantal planten dat samengesteld is met een bijbelse naam.
De Beer en Laurillard52 noemen onder andere: aäronskelk (met volksetymologie),
jonasboom, jezusgras, judaspenning, salomonszegel en Brok53 voegt hier nog aan toe:

jezusoogjes, judasbeurs, judasdoorn, judasgeld, judasoor, judasroede, judastranen, mariahartjes, mariakelk, mariatranen.

De renaissance had grote invloed op de naamgeving. Toen de renaissance teruggreep
op de voorbeelden van de klassieken" grepen geletterden voor hun namen terug op het
Latijn. Zij namen Latijnse voornamen aan, zoals: Hector, Hercules, Junius, Pompejus,
Scipio,54 of zij latiniseerden hun voornaam: Adelbertus, Egbertus, Hen(d)ricus, Ro-
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dolphus voor Adelbert, Egbert, Hendrik, Roelof In de roepnaam viel de uitgang dan weer
weg. Ook latiniseerden ze hun achternaam met de uitgang -us of -ius: Bredius, Crame-

rus, Greidanus, Hazewindus, Heinsius, Hondius, Jansonius, Noordanus, Simonis, Tilanus, Voetius, Vossius of met -i, een tweede naamval voor 'de zoon van': Adriani, Conradi, Gerbrandi, Jacobi, Nicolaï. 55 Ook Michaëlis, Simonis zijn eigenlijk tweede naamvallen. Anderen vertaalden hun naam in het Latijn, dat klonk veel deftiger: Agricola
voor Boer, Pabervoor Smid, Nauta voor Schipper, Textorvoor Wever. Soms werd de
naam 'verhyperlatijnst' met -ius: Pistorius, Sartorius, Sutorius van Pistor (vertaling van
Bakker), Sartor (vertaling van Snijder, Kleermaker), en Sutor (vertaling van Schoenmaker).56
Tot slot is het gebruik van junior en senior achter eigennamen een innovatie van
het humanistisch Latijn.
Uit het Latijn hebben we verschillende mythologische namen van personen en plaatsen
geleend, maar het zijn er maar weinig vergeleken bij het grote aantal dat we uit het
Grieks kennen. Daar staat overigens tegenover dat we de meeste Griekse namen via het
Latijn geleend hebben, zie hierna. Van de Romeinen zijn spreekwoordelijk geworden
de cupido (een godheid), het lucullusmaal (L. L. Lucullus was consul en veldheer, maar
toch vooral gastronoom), en de mecenas (c. C. Maecenas was een belangrijke medewerker van keizer Augustus en kunstbeschermer). De Rubicon oversteken (in klassiek
Latijn heette de rivier Rubico) verwijst naar een historische gebeurtenis. Toen Caesar
met zijn troepen in 49 voor Chr. deze Rubico overstak, riep hij de legendarische
woorden alea iacta est 'de teerling is geworpen' - omdat hij zijn troepen aan de grens
niet had ontbonden, was een burgeroorlog onvermijdelijk geworden, er was geen weg
terug.
De uitdrukking van Pontius naar Pilatus sturen, naar de Romeinse stadhouder
van Juda ten tijde van Jezus, stamt uit de 17de eeuw. Eigenlijk zou het van (Pontius)
Pilatus naar Herodes sturen moeten zijn, en inderdaad kwam deze vorm oorspronkelijk
voor. 57 De verandering kan plaatsgevonden hebben omdat van Pontius naar Pilatus
mooi klinkt met de gelijke beginklanken p-, of onder invloed van Frans (envoyer
quelqu'un de Ponce à Pilate) of Duits (einen von Pontius zu Pilatus schicken).
Veel Griekse eigennamen kennen we in de Latijnse vorm. De Griekse herkomst
is aan het uiterlijk nog duidelijk af te lezen, de Romeinen hebben simpelweg de Griekse
letters door Latijnse vervangen. Griekse eigennamen die we in de Latijnse vorm kennen
zijn bij voorbeeld: Achilles (Grieks Achilleus), Aeneas (Aineias), Aeschylus (Aischulos),

Aesopus (Aisopos)
(Aisöpos),, Ajax (Aias)
(Aias),, Apollo (Apollon),
(Apollön), Clytaemnestra (Klutaimnèstra), Croesus (Kroisos), Cynici (Kunikoi), Cyprus (Kupros), Hector (Hektor),
(Hektör), Helena (Helenè),
Hephaestus (Hèphaistos)
(Hèphaistos),, Hercules (Hèraklès)
(Hèraklès),, Herodotus (Hèrodotos)
(Hèrodotos),, Homerus (Homèros), Icarus (Ikaros)
(Ikaros),Medea
, Medea (Mèdeia)
(Mèdeia),, Medusa (Medousa)
(Medousa),Narcissus
, Narcissus (Narkissos)
(Narkissos),, Nestor
(Nestor),
(Nestör), Odysseus (Odusseus), Pegasus (Pègasos), Plato (Platon),
(Platön), Plutarchus (Ploutarchos), Ptolemaeus (Ptolemaios), Thucydides (Thoukudidès). In deze namen hebben we
ook de Latijnse klemtoon overgenomen, die op de eerste lettergreep lag, in tegenstelling
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tot de Griekse klemtoon, die ergens achter in het woord lag. Vergelijk Latijns Hélena,
Hércules, Sócrates met Grieks Helénè, Hèraklés, Sökrátès (éen á geven de klemtoon aan).
Evenzo zeggen wij in navolging van de Romeinen Alexánder, terwijl de Grieken
Aléxandros zeiden.
Sommige Griekse eigennamen zijn spreekwoordelijk geworden; zie hoofdstuk I,
5.1, 'Invloed van het Grieks'.

Groepstaal
Onder jongeren leeft het Latijn momenteel niet meer, ongetwijfeld omdat nog slechts
een klein percentage jongeren Latijn op school krijgt. In het modieuze spraakgebruik58
en in de homotaal vinden we geen Latijnse woorden. In Hoppenbrouwers,59 die de
jongerentaal beschrijft, gaat slechts één woord terug op het Latijn: ave 'gegroet': 'ave!
zeiden die gym pikkies als ze de kantine inkwamen. Later nam iedereen het over.'
Daarentegen gebruikten studenten in het verleden veel Latijnse woorden, en
daarvan vinden we nog veel sporen in de huidige studententaal. De verschillende
officiële woorden die uit de studententaal komen (abactis, cum laude, mensa), zijn
boven al genoemd onder de leenwoorden uit humanistisch Latijn. Informele woorden
zijn de studentenscheldwoorden feut/foet en foetmans, die stammen van Latijn foetus.
Vroeger noemde men een rare snaak een rare vocativus, want' de Vocativus is in 't Latijn
de tot roepen dienende naamval; de bedoeling is, iemand, die uitlokt om aan te
roepen'60 - het Duits kende Vokativus 'een geslepen kerel'.61 De Nederlandse studententaal is sterk beïnvloed door de Duitse, en beide maakten gebruik van het Latijn; een
deel van de hieronder gegeven woorden zal dan ook uit het Duits geleend zijn (zie
verder in dit hoofdstuk 4.1, 'Invloed van het Duits'). Kul 'flauwe kul, flauwe vent' komt
via studententaal van Latijn culleus' (leren) zak', vandaar 'teelbal' en aldus naar analogie
van zak gebruikt voor een flauwe vent.
Het werkwoord jokken betekende oorspronkelijk 'schertsen' (vergelijk Engels
joke) en was een ontlening aan Latijn iocus. Het woord is in studentenkringen ontstaan.
Ookfuifis oorspronkelijk een studentenwoord, ontstaan rond 1850. De herkomst van
dit woord is onzeker, maar gesuggereerd wordt wel een afleiding van Latijn foveo 'ik
verwarm, verkwik'.62 Een typisch studentenwoord is mos in: dat is mos 'dat is gebruikelijk', en het is mos dat ouderejaars voorgaan. Het meervoud van mos kennen we in
heel ander verband: iemand mores leren. Examen doen cum laude wordt een cum halen,
een cum metje krijgen genoemd.
Studenten maakten zelfs namaak-Latijnse uitdrukkingen zoals in baribus voor
'in baar geld' en de onzinformule hocus-pocus (pas) die zwervende studenten al in de
16de eeuw bedachten en die wellicht een verbastering was van de bij de r.k. eucharistieviering uitgesproken formule hoc est enim corpus meum 'want dit is mijn lichaam'.
De Beer en Laurillard63 noemen in 1899 als studententaal ad hajos, een uitdrukking die
studenten in die tijd gebruikten om 'naar de haaien' te zeggen, dictator voor een
professor die steeds dicteert, klabakarium voor 'politiebureau', van het Bargoense
klabak 'agent', en een ultimus voor iemand die altijd te laat komt (van Latijn ultimus
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'laatste'). Verder vermelden ze fiducit, dat zij 'barbaars Latijn' noemen en definiëren
als: 'in de taal der Duitsche studenten het antwoord op den toegebrachten drinkgroet,
z.v.a. [zoveel als) gezondheid.'64 Overigens vermeldt Kluge65 het woord niet in het
Duits. Wel noemt Kluge proost, in de studententaal samengetrokken uit Latijn prosit
'moge het nuttig zijn, moge het bekomen' en de afleiding proosten 'drinken'. Drinken
vormde een belangrijke afleiding voor de studenten, denk aan de uitdrukkingen ad
fundum drinken en een poenitet 'boetedrank' , van Latijn poenitet me 'het berouwt mij'.
De Beer en Laurillard66 verklaren de betekenis uit het gebruik onder studenten dat
iemand die tijdens een feestje iets verkeerds zei of zich versprak, voor straf poenitet
moest drinken, dat wil zeggen het glas tot op de bodem moest uitdrinken. Hiervoor
werd ook pro poena drinken gebruikt, vergelijk Duits pro poena trinken 'voor straf
drinken'.67
Ook in bonis (zijn) 'in goede doen (zijn)' in bij voorbeeld een man in bonis stamt
uit de studententaa1.68 Vaak wordt deze uitdrukking fout gebruikt: in plaats van de
derde naamval meervoud bonis wordt de eerste naamval mannelijk enkelvoud bonus
gebruikt. Zo in NRC Handelsblad van 23 juli 1994: 'dat hem heeft gemaakt tot de man
in bonus die hij nu is'; en op 2/12/94 lezen we in dezelfde krant: 'Van een arme
één-kamerbewoner [... ) werd hij een man in bonus.'
De Coster69 noemt de mij onbekende studenten woorden kwastelorium en soppelorium, beide voor 'vloeibare spijs' (het laatste woord afgeleid van sop), en kakkeloris
van kak met een pseudo-geleerde uitgang: niet zo veel kakkeloris 'niet zo verwaand'.
In de lesbo taal vinden we, behalve wat medische Latijnse termen die uiteraard
geen onderdeel van de groepstaal vormen, capitus quadratus als potjeslatijn, letterlijk
'vierkant hoofd', gebruikt voor 'stevig gebouwde, masculien geklede pot'. Er wordt
geen bron of voorbeeld gegeven. 70
Uit de volkstaal komen krankjorum, krankiorem, krankjorem, van krank 'ziek'. De
woorden hebben een quasi-Latijnse uitgang gekregen. Het Latijnse woord mors 'dood'
vinden we in allerlei varianten. Dit kan zijn omdat men het vreemde woord niet goed
verstond of begreep, maar ook kan taboe een rol gespeeld hebben. Behalve hij is mors
'hij is dood' vinden we hij is mortjes, mortje, mortie, mortelefitikus, morsipiep, mortibus.
Overigens is mors in morsdood een ander woord, hoewel het Latijnse mors ongetwijfeld
invloed op de vorm van het woord heeft gehad. Morsdood is ontleend aan Nederduits
mursdot, waarin murs 'plotseling' betekent. Vroeger werd mors ook zonder dood
gebruikt: Cinna (trock) binnen Roomen [... }: maer Marius bleefmorts aen de poort staen,
segghende [... } dat hy ghebannen was; hier betekent morts 'plotseling'.71
Er gaan nauwelijks Bargoense woorden terug op het Latijn. Endt 72 geeft alleen
kanteren 'langs de huizen zingen, zangteksten verkopen', van (kerk- )Latijn cantare
'zingen'. Waarschijnlijk komt kapsies maken 'moeilijkheden maken', kapsies hebben
'praatjes hebben' van Latijn captio 'drogreden'. Hier speelt invloed van kapsones (uit
het Jiddisch) zeker mee. Test 'kop' (in ik sla je op je test) komt van Latijn testa
'pot(scherf)', wat in soldatenlatijn 'kop' werd, vergelijk Frans tête.
In de marinetaal vinden we geen Latijnse woorden. 73 Salleveldt74 geeft één Latijns
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woord uit de soldatentaal: gloria 'brand, vuur', in: Liever tien wagens naar de gloria dan
ik een nagel ingescheurd. Gloria vinden we ook in het verjaardagslied Lang zal hij leven
in de gloria! In het Latijn betekent gloria 'roem, eer'.

Geleende woorddelen75

Achtervoegsels
Oorspronkelijk Latijnse achtervoegsels worden gebruikt voor de vorming van persoonsnamen, zaaknamen en abstracta. De meeste van deze achtervoegsels worden
alleen verbonden met 'uitheemse' woorden, leenwoorden dus, maar niet noodzakelijkerwijs Latijnse leenwoorden. Andere achtervoegsels, een minderheid, worden ook
met Nederlandse woorden verbonden. Het aantal achtervoegsels dat teruggaat op het
Latijn is groot; alleen het Frans was een grotere leverancier van achtervoegsels.
Voor de vorming van persoonsnamen met Nederlandse woorden worden de
volgende Latijnse achtervoegsels gebruikt:
-aar/-er uit Latijn -arius: 'Eigenaardig is, dat het meest gewone suffix bij mannelijke persoonsnamen (-aar, -er) uit het Latijn stamt.'76 Uitgangspunt waren
woorden als molenaar, munter, die in hun geheel uit het Latijn (molinarius,
monetarius) overgenomen werden. Het achtervoegsel-er is de verzwakte vorm
van -aar, vergelijk bakker, kenner. De regel is: het achtervoegsel heeft de vorm
-aar na n, 1, r, als een onbeklemtoonde lettergreep voorafgaat. In alle overige
posities heeft het de vorm -er, behalve in leraar, minnaar, (over)winnaar, dienaar
en zondaar. Deze regel blijkt nog steeds produktief te zijn: ik ben al een aantal
malen de vorm cateraar tegengekomen in plaats van caterer, dat we uit het Engels
ontleend hebben!
Het achtervoegsel -er komt ook in andere Germaanse talen voor en is ook daar
produktief geworden; zelfs in het Slavisch is dit achtervoegsel produktief geworden, vergelijk Russisch ovéar 'schaapherder'. In het Middelnederlands was -er
gewoner dan -aar, woorden op -aar zijn jonger en 'deftiger'. Naar analogie van
woorden die op -n of -1 uitgingen (molenaar, tollenaar) is het achtervoegsel-enaar
ontstaan, vergelijk kluizenaar, kunstenaar, schuldenaar. In latere tijd werd het
achtervoegsel -er ook gebruikt met zaaknamen: gieter, loper, waaier, wekker,
wijzer. In boomnamen werd het uitgebreid tot -elaar: hazelaar, kastanjelaar,

mispelaar.
Interessant is, dat het achtervoegsel -arius viermaal geleend is en meerdere
malen produktief is geworden! Ten eerste dus in de vorm -aar/-er. Daarna
verschijnt het in de middeleeuwen in aansluiting op een Oudfranse dialectvorm
als -aris: commissaris, falsaris, notaris, referendaris, secretaris. 77 Omdat men echter
dacht dat dit een Latijns achtervoegsel was, is het produktief geworden in de
vorming van modern Latijnse persoonsnamen met uitheemse stammen zoals:
archivaris, jubilaris, missionaris, pensionaris, titularis. Dan vinden we in heel jonge
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woorden het achtervoegsel -arius in ongewijzigde vorm, voornamelijk in r.k.
context: beneficiarius, ceremoniarius, librarius, vestiarius, en in academische kringen de ordinarius en de extraordinarius. Tot slot hebben we het achtervoegsel
-arius via het Frans geleend in de vorm -ier (zie in dit hoofdstuk 3.1, 'Invloed van
het Frans').
-egge, waaruit -ei (uit vulgair Latijn -iga) was in het Middelnederlands heel
gewoon, maar is tegenwoordig slechts in een enkel woord overgebleven en is dus
niet meer produktief. De woorden die wij nog kennen, zijn uit het Zuidnederlands afkomstig: 78 dievegge en twee woorden voor 'babbelaarster: klappei en

labbei.
-es in woorden als dreumes, lobbes, smeris is volgens Franck en Van Wijk79
mogelijk via studententaal uit Latijn -us geleend. Dit is versterkt door tweedenaamvalsvormen als brommens, kijvens, menens, maar ook door Jiddische woorden op -es zoals dalles, noppes. 80
-ster voor vrouwelijke persoonsnamen komt waarschijnlijk van vulgair Latijn
-istria en is produktief geworden: herbergierster, naaister, werkster. Het is ook in
het Engels geleend, maar duidt hier niet meer specifiek op vrouwelijke personen:

youngster 'jongeling', tricks ter 'bedrieger'.
Voor de vorming van persoonsnamen met uitheemse woorden worden de volgende
Latijnse achtervoegsels gebruikt:
-aan uit Latijn -anus, gebruikt in aardrijkskundige namen (Afrikaan) en voor
aanhangers van een bepaalde persoon of stroming: dominicaan, lutheraan, Voetiaan. Volgens De Vooys8J is dit achtervoegsel naar analogie van woorden op -i(Voetiaan) uitgebreid tot -iaan, maar -iaan is vaak te herleiden tot Frans -ien (zie
aldaar).
-aat uit Latijn -atus, dat ontleend is aan het Grieks. Het wordt gebruikt in
aardrijkskundige namen (Aziaat) of voor de afleiding van een titel of ambtsperiode van een persoonsnaam: consulaat, notariaat, sultanaat.
-aster uit Latijn -aster wordt gebruikt om een ongunstige benaming te geven:

criticaster, filosofaster, politicaster.
-icus, vrouwelijk -ica (in het Latijn aan Grieks -ikos ontleend) wordt gehecht aan
uitheemse woorden om deskundige personen aan te duiden (medicus, musicus,
neerlandicus, politicus, statisticus) of aan een ziekte lijdende personen (alcoholicus,
hystericus).
-tor, meestal -ator, -cator, -isator, -itor, met als vrouwelijke vorm -trix en soms
het aan het Frans ontleende -trice. Voorbeelden zijn agitator, kolonisator, plagiator; met vrouwelijke vorm: curator - curatrix, conservator -conservatrix, rectorrectrix naast examinator -examinatrice, explorator - exploratrice, coördinator -coördinatrice. Het achtervoegsel -tor betekent iemand die of iets dat de in het

grondwoord genoemde handeling verricht, en wordt dus ook voor zaaknamen
gebruikt: condensator, perforator, stabilisator. In persoonsnamen correspondeert
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het met het eveneens geleende Franse achtervoegsel -teur (meestal -ateur, -cateur), met als vrouwelijke vorm -trice; soms komen de Latijnse en Franse vorm
naast elkaar voor: explorator - explorateur.
Ook zaaknamen en abstracta worden gevormd met Latijnse achtervoegsels. Over
abstracta merkt Van Loey op: 'Het Oudgermaans kende wel abstracta, maar (zoals voor
de hand ligt bij concreet denkende volken als de oude Germanen) ze waren nog
betrekkelijk zeldzaam. Tot bloei kwamen de abstracte vormingen met suffixen eerst
onder invloed van het Christendom [... ]; daarbij komt uiteraard veel navolging van
Latijnse voorbeelden voor.'82 Latijnse achtervoegsels zijn:
-aria of -alia: deze achtervoegsels komen slechts zelden voor. We vinden ze in
prullaria, een verlenging van prul, en archivalia en chemicalia, afleidingen van het
Latijnse archivum 'archief en chemia 'chemie'. Het Duits kent overigens ook
Archivalien, Chemikalien. Culinaria bestond wel in het Latijn, en betekende 'tot
de keuken behorende (dingen)'. Het gebruik van dit achtervoegsel is enigszins
produktief: in NRCHandelsblad van 26/11/94 wordt gesproken van computeralia.
-arium vormt modern Latijnse woorden die een verzameling of verzamelplaats
aanduiden. Naar analogie van Latijnse woorden als: rosarium, sanctuarium zijn
aquarium, dolfinarium, herbarium, noctuarium, terrarium gevormd. Op het Leidse Instituut voor Nederlandse Lexicologie wordt een zaal het Verbarium genoemd, afgeleid van Latijn verba 'woorden'!
-atie: Dit achtervoegsel kan zowel op het Latijn als op het Frans teruggaan, en
wordt in geringe mate aan Nederlandse woorden geplakt. De klemtoon kan een
indicatie geven van de herkomst: in principe komt -átie uit het Latijn en -atie uit
het Frans, vergelijk declinátie, illuminátie met aristocratie, diplomatie. Maar deze
regel is zeker geen wet van Meden en Perzen; zie ook de paragraaf'Frans of Latijn?'
in 3.1, 'Invloed van het Frans' in dit hoofdstuk. Woorden op -atie komen ook
voor in de omgangstaal (redenatie), het Bargoens83 (bibberatie, lullificatie) en de
homotaal (pottificatie voor 'toename van het aantal lesbische dames'). Het achtervoegsel-(a)tie is ook in het Engels produktief als -(a)tion.
-ment: Ook dit achtervoegsel kan zowel op het Latijn als op het Frans teruggaan,
en wordt in geringe mate gebruikt voor de vorming van Nederlandse woorden.
De meeste geleerde woorden op -ment gaan terug op het Latijn: document,
element,fragment, instrument, testament. Van woorden op -ementis Frans meestal
de bron: abonnement, amendement, ameublement, amusement. Het achtervoegsel
is uitgebreid naar Nederlandse woorden: dreigement, gruzelement, mankement.
Het is populair geworden in het Bargoens, waarschijnlijk omdat de tegenstelling
tussen het geleerde achtervoegsel en het 'gewone' woord grappig gevonden
werd: 84 bikkesement 'eten', donderement 'lijf, kakement, pierement 'draaiorgel',
prevelement 'pleidooi voor de rechtbank', zielement (in: 'op zijn zielement geven'). Rapplement, informeel voor 'standje, terechtwijzing', is een samenstelling
van Frans rappel met -ment. Het achtervoegsels -ment is ook in het Engels
produktief.
111

-oTium wordt gebruikt bij de vorming van modern Latijnse namen voor gebouwen: crematorium, laboratorium, observatorium.
-theek duidt een plaats aan waar datgene wat in het eerste deel genoemd wordt,
wordt bewaard of uitgeleend. We vinden het in bibliotheek, maar ook in nieuw
gevormde woorden als artotheek, discotheek, videotheek, vinotheek. Het achtervoegsel -theek komt uit het Latijn, dat het aan het Grieks ontleend heeft. Het
wordt alleen verbonden met uitheemse woorden.
-uur, -atuur, -tuur komt voor met uitheemse woorden die deels rechtstreeks op
het Latijn teruggaan, deels indirect via het Frans geleend zijn, dat is dikwijls niet
meer uit te maken. Het gaat om woorden zoals: acupunctuur, apparatuur, architectuur, armatuur, cultuur, factuur, kandidatuur, titulatuur. In het Nederlands
gemaakt zijn advocatuur, agentuur.
Bij werkwoorden ten slotte vinden we het achtervoegsel -iceren, dat in principe
teruggaat op het Latijn en als tegenhanger uit het Frans -iëren heeft. Uit het Latijn
komen communiceren, diversificeren, excommuniceren, falsificeren, uit het Frans communiëren, diversifiëren, excommuniëren,falsifiëren. Beide achtervoegsels zijn produktief
geworden, en er is vaak sprake van analogiewerking. De achtervoegsels komen alleen
bij geleerde woorden voor. Het achtervoegsel-ficeren gaat terug op Latijnfacere 'doen,
maken', in samenstellingen -ficere; de overige werkwoorden beantwoorden dikwijls
aan een Latijns werkwoord op -icare (excommunicare) en dergelijke. Het is echter niet
zeker of het werkwoord geleend is en het Latijnse achtervoegsel vervangen is door
-ieeren, of dat eerst het zelfstandige naamwoord ontleend is (diversificatie, excommunicatie), en daarvan een werkwoord is afgeleid met het produktieve achtervoegsel-eren.
Sommige werkwoorden, zoals mystificeren, petrificeren zijn alleen te verklaren als
afleidingen van mystificatie en petrificatie, want in het Latijn bestonden geen vormen

mystificere, petrificere.
Voorvoegsels

Het voorvoegsel aarts- stamt uit middeleeuws Latijn arci- (waarschijnlijk uitgesproken
met lts)) uit Grieks archi- 'eerste, voornaamste'. We vinden dit woord ook in arts (uit
het Duits) en in de Franse leenwoorden archipel, architect. De oudste ontleningen
waren aartsbisschop, aartsengel, aartsvader. Misschien kreeg het via aartsketter de
betekenis 'iemand met een zeer slechte hoedanigheid'; het kan ook aanvankelijk
schertsend in een dergelijke betekenis gebruikt zijn. In ieder geval werd het voorvoegsel
produktief in aartsbedrieger, aartsdeugniet, aarstdomoor, aartsschavuit, aartsvijand.
Daarna werden dan bijvoeglijk naamwoorden gemaakt als aartsdom, aartsvijandig, en
vandaar werd aarts- een produktief voorvoegsel bij bijvoeglijke naamwoorden: aartsgek, aartslui. Dit is het enige volkomen ingeburgerde Latijnse voorvoegsel, alle andere
zijn als 'vreemd' herkenbaar gebleven.
Een groot aantal van oorsprong Latijnse voorvoegsels of woorden worden tot op
heden gebruikt voor de vorming van geleerde woorden, soms alleen in combinatie met
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vreemde woorden. Ook andere talen gebruiken deze voorvoegsels produktief. Vaak
worden er internationale woorden mee gemaakt. De volgende van oorsprong Latijnse
voorvoegsels worden ook met Nederlandse woorden verbonden:
contra- 'tegen': met zelfstandige naamwoorden: contra-expertise, contra-gewicht.
extra- 'bijkomend', in het Latijn 'buiten, uitgezonderd': is eigenlijk een bijwoord;
het wordt gecombineerd met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: extrakorting, extrapremie, extrasterk. De oorspronkelijke Latijnse betekenis 'buiten'
vinden we alleen wanneer het voorvoegsel met uitheemse bijvoeglijke naamwoorden gecombineerd wordt: extramuraal, extraparlementair.
inter- 'tussen' werd in eerste instantie met vreemde woorden verbonden: intercellulair, interdepartementaal, interzonaal. Tegenwoordig is het echter heel populair bij nieuwvormingen, zowel met zelfstandige als met bijvoeglijke naamwoorden: interkerkelijk, intermenselijk; een intercollege is een school waar men zich kan
laten bij-of omscholen, en het voorvoegsel is zeer geliefd bij namen voor bedrijven
of instellingen. Het Utrechtse telefoonboek vermeldt onder andere: interburo,
intercambio, interconneet,
interconnect, interhal, interheem, intertoys. Het gebruik van dit voorvoegsel is internationaal, denk aan internet.
interim- 'tussentijds': met zelfstandige naamwoorden: interimadvies, interimbe-

stuur, interimregering.
loco- 'plaatsvervangend': met zelfstandige naamwoorden; het is niet produktief:
locoburgemeester, locosecretaris. Loco betekent in het Latijn 'ter plaatse', ook 'in
de plaats van', en is de ablatief van locus 'plaats'.
minimum- en maximum- 'kleinste, laagste waarde', respectievelijk 'hoogste
waarde' (in het Latijn betekende minimum 'het kleinste' en maximum 'het
hoogste'): met zelfstandig naamwoorden: minimumprijs, minimumsnelheid en
maximumprijs, maximumsnelheid. Minimum wordt ook zelfstandig in het meervoud gebruikt in de minima 'de mensen met een minimaal inkomen'.
multi-, van Latijn multus 'veel', is bijna even populair als inter-. Het Utrechtse
telefoonboek vermeldt onder andere: multi media land, multiclima, multicopy,
multifoil, multimovie, multizorg.
pro- 'voor': met bijvoeglijke naamwoorden: pro-Iraans, pro-Lubbers.
quasi- 'alsof: is eigenlijk een bijwoord; het wordt gecombineerd met zelfstandige
en bijvoeglijke naamwoorden: quasi-geleerd(heid).
semi- 'half: met zelfstandige naamwoorden: semi-ambtenaar, semi-officieel.
socio-, van Latijn socius 'gemeenschappelijk', populair geworden door de sociologie, in: sociodrama, sociopreventie, sociotherapie.
sub- 'onder': met zelfstandige naamwoorden; het is niet produktief: subhoofd,
subparagraaf
super- 'boven, meer dan, zeer': met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden:
superfijn, supermacht, supermarkt, superster, superzaken. Het wordt veel in bedrijfsnamen gebruikt. Het Utrechtse telefoonboek vermeldt onder andere: superdoe, superfone, supertextiel. Er is hier zeker sprake van Engelse invloed: supermarkt, superster en dergelijke zijn aan het Engels ontleend.
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trans- betekent in het Latijn 'aan gene zijde van'. In de betekenis 'zodanig dat de
beperkingen waarvan de aard genoemd wordt in het tweede lid, doorbroken
wordt', is dit een neologisme: 85 transcultureel, trans ideologisch, transpersoonlijk.
ultra- 'zeer, bovenmatig': met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: uItrafilter, ultramodern, ultrarechts, ultrastraling. In reclame is ultra- in de mode:
ultradun maandverband, Dash Ultra.
vice- 'plaatsvervangend': met zelfstandige naamwoorden; het is niet produktief:
vice-koning, vice-president, vice-voorzitter. Latijn vice 'in plaats van' was eigenlijk
de ablatief van vicis 'beurt'.
Voor ex- in ex-minister en dergelijke zie de aan het Frans ontleende achtervoegsels. De samenstellingen ex-libris, ex-voto zijn in hun geheel uit het Latijn geleend:
ex-libris betekent letterlijk 'uit de boeken (van ... )'; een ex-voto is een voorwerp
dat men in de kerk zet 'uit gelofte' (dat betekent het letterlijk), namelijk wanneer
men dit beloofd heeft als dankbetuiging wanneer een wens vervuld wordt.
Enkele Latijnse voorvoegsels worden alleen verbonden met woorden uit vreemde talen:
coC
co(n)n)- 'met, mede', met zelfstandige naamwoorden: co-auteur, co-assistent, copro-

duktie, conrector.
de- in het Latijn 'van .. weg', gebruikt om aan te duiden dat de genoemde
handeling tenietgedaan wordt; met werkwoorden: deconfessionaliseren, demilitariseren.
dis- in het Latijn 'uiteen', om een scheiding of verwijdering aan te duiden; met
werkwoorden: diskwalificeren.
in- 'niet': met uitheemse bijvoeglijke naamwoorden: inadequaat, incompleet;
incompleet, in
het Nederlands zijn gevormd incourant, inefficiënt, instabiel.
post- 'na': met bijvoeglijke naamwoorden: postmodern, postnataal.
pre- 'voor': met zelfstandige naamwoorden: preadvies. Dit voorvoegsel komt

soms uit het Latijn, soms uit het Frans. Vroeger kon je dit zien aan de spelling
(uit het Latijn was het prae-), maar in 1954 zijn alle ae's vervangen door e's. We
kennen alleen, en onlogisch, nog: een prae hebben.
Van sommige van de Latijnse voorvoegsels zijn zelfstandige naamwoorden ofbijvoeglijke naamwoorden gemaakt: de ultra's, een extraatje, iets extra's, een prae hebben.

Modern Latijnse voorvoegsels
Schwartz86 noemt een groot aantal Latijnse woordelementen die gebruikt worden om
modern Latijnse woorden te vormen. Deze stammen of woorden worden gecombineerd met een Latijns of Grieks eerste lid. De woordelementen hebben vaak een heel
specifieke wetenschappelijke betekenis gekregen, die ver verwijderd is van hun betekenis in het klassieke Latijn. Bij de vorming van nieuwe samenstellingen gebruikt men
altijd het woord in de modern Latijnse, wetenschappelijke betekenis, niet in de klassieke
betekenis. Voorbeelden: lymfe- heeft de medische betekenis 'weefselvocht'; het komt
van Latijn lympha 'helder water, water uit rivier of bron', gedissimileerd uit Grieks
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numphè 'nimf, riviergodin'; vas(o)- betekende in het Latijn 'vat', maar het wordt in
medische taal voor 'bloedvat' gebruikt; ventrikel 'orgaanholte' komt van Latijn ventriculus 'buikje'.
Hieronder geef ik een aantal Latijnse stammen of woorden met hun betekenis,
die veel gebruikt worden in nieuwvormingen. De woorden of stammen die ook
gecombineerd worden met Nederlandse woorden, zijn hierboven al genoemd; deze
laat ik hier weg.
ab(s)audiaVlbi(s)centicommumcommuOldecidentduplexequa-/equiferriinfraintralabi-

van ... weg
horen
vogel
tweemaal, tweevoudig
honderd
gemeenschappelijk
tiende
tand
dubbel
gelijk
ijzer
beneden, lager
van binnen
lip

mediperplanipluriquadriradi((00))radi
reretrosupraunivas(o)vas( 0)-

midden
door
vlak
veel
vier
straal
opnieuw
terug
boven
een, enkelvoudig
bloedvat

Geleende Latijnse uitdrukkingen
Latijnse uitdrukkingen die we vrij frequent tegenkomen in Nederlandse context zijn: 87

alm a mater; alter ego; anno Domini; casu quo (c.q.); communis opinio; compos mentis;
conditio sine qua non; consileum abeundi; contradictio in
in terminis; corpus delicti; deo
volente; deus ex machina; exempli gratia (e.g.); expressis verbis; grosso modo; honoris
causa; id est (i.e.); in vino veritas; linea recta; magnum opus; mea culpa; mirabile dictu;
modus operandi; modus vivendi; mutatis mutandis (m.m.); nec plus ultra; nomen est
omen; Nomen Nescio (N.N.); non multum, sed multa; non plus ultra; nota bene (N.B.); ora
et labora; oratio pro domo; 0 tempora, 0 mores; pars pro toto; pater familias; per aspera
ad as tra; perpetuum mobile; persona (non) grata; primus inter pares; qualitate qua (q.q.);
quod licet Iovi, non licet bovi; quod non; sine ira et studio; status quo; tabuia rasa; terra
incognita; tertium comparationis; testimonium paupertatis; totum pro parte; urbi et orbi;
vice versa; vita brevis, ars longa.
Curriculum vitae, letterlijk 'levensloop, loop van het leven' wordt vaak afgekort
tot c.v., maar ook de verkorting curriculum komt voor: dat is goed voor je curriculum,
het curriculum van een studie. Dit laatste misschien onder invloed van het Engels. De
Latijnse wiskundige uitdrukkingen quod erat demonstrandum 'hetgeen te bewijzen was'
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en quod erat faciendum 'hetgeen te doen was', die we meestal in afgekorte vorm
gebruiken: q.e.d. en q.e.f., zijn in het Latijn vertalingen van het Grieks: hoperedei deixai
en hoper edei poièsai. 88
Latijnse voorzetselverbindingen die vaak in Nederlandse context optreden zijn:

ad absurdum; ad infinitum; ad interim; ad nauseam; ad rem; a fortiori; ante meridiem
(a.m.); a priori; cum annexis; cum laude; cum suis (c.s.); de facto; de jure; ex cathedra; ex
aequo; in abstracto; in casu (i.c.); in concreto; in dubio; in extenso; in medias res; in
memoriam; in natura; in optima forma; in persona; in spe; per se; post meridiem (p.m.);
pro Deo; pro forma; pro memoria (p.m.); sub rosa. Sommige van deze uitdrukkingen
werden al in de klassieke Oudheid gebruikt, maar vele zijn van veel jongere datum.
Half Nederlands, half Latijnzijn mores leren, in de dagen van olim (toen de kippetjes
keurslijven droegen) van Latijn olim 'vroeger', ad pa tres gaan 'overlijden' letterlijk 'naar
de (voor)vaderen gaan', een prae hebben, en iemand in ferio overtuigen 'hem een dracht
slagen toedienen', van Latijnferio 'ik sla'.89 Op zijn apostelpaarden gaan of in/met zijn
apostelwagen is een vernederlandsing van Latijn per pedes apostolorum, letterlijk 'door
middel van de voeten van de apostelen', ofwel 'te voet, zoals de apostelen'. Onder
auspiciën van is een halve vertaling van Latijn sub auspiciis. Naar rato 'naar evenredigheid' is een onjuiste combinatie; het Latijn luidt pro rata parte, letterlijk 'voor het
berekende deel'. In een maand na dato gebruiken we een verbogen Latijnse naamval
na een Nederlands voorzetsel; dit kan geen halve vertaling zijn (Latijn post 'na' gaat
met de vierde naamval, die datum luidt); waarschijnlijk is dato losgeweekt uit de
combinatie de dato.
Tot besluit een aantal modern Latijnse uitdrukkingen: nolens volens 'goed- of
kwaadschiks, tegen wil en dank', in politicis 'in de politiek', in praxi 'in de praktijk', in
toto, in totum 'geheel, in het geheel' .90 Nolens volens is nagevolgd in de vernederlandsing
willens nillens - volgens het voorbeeld van nolens als samentrekking van non volens 'niet
willend', is nillens samengetrokken van niet willend. Van oorsprong is dit een geleerd
ofkerkelijk woord. Willens is een oude vorm van willen met bijwoordelijke -s, die onder
andere voorkomt in willens en wetens. 91

Ingeburgerdheid
Uitspraak en spelling
De ingeburgerdheid van de Latijnse leenwoorden hangt nauw samen met de periode
waarin ze geleend zijn. De oudste leenwoorden, uit de Romeinse tijd, zijn geleend in
rechtstreeks mondeling contact. Deze woorden zijn volledig ingeburgerd in het Nederlands en niet meer herkenbaar als leenwoorden: de klemtoon en klanken zijn geheel
aangepast. De klemtoon kwam, net als bij Germaanse woorden in die periode, op de
eerste lettergreep te liggen.
Daarentegen zijn leenwoorden uit middeleeuws en humanistisch Latijn vaak niet
meer aan het Nederlands aangepast, maar vreemde woorden gebleven. Alleen de
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Latijnse uitgangen verdwenen. Dit komt doordat de woorden ontleend zijn aan de
geschreven taal: omdat men geen gesproken voorbeeld had, sprak men de woorden
automatisch uit 'op z'n Nederlands', met de klemtoon op de eerste lettergreep. Om de
woorden een Nederlands uiterlijk te geven, behoefde men nu alleen nog maar de
uitgang weg te laten. 92 Zo werd Latijn hiatus vernederlandst tot hiaat. Leenwoorden uit
de geschreven taal zijn overigens van na 1200, omdat er pas vanaf die tijd in het Nederlands geschreven teksten zijn gevonden.
De jongste Latijnse leenwoorden behielden zelfs de Latijnse uitgang. Vergelijk de
oude en jonge leenwoorden briefen breve 'pauselijk schrijven', dokteren doctor, munster
en monasterium.
Kerkelijke woorden werden mondeling doorgegeven en dus meestal aangepast
aan het Nederlands, soms zelfs door de leken verbasterd. Maar sommige kerkelijke
woorden werden telkens opnieuw geleend, waardoor ze vaak weer gelatiniseerd werden; zie de paragraaf 'Hernieuwde ontleningen' hieronder.
Bij Latijnse leenwoorden op -eum, -eus of de meervoudsvorm -ei (baccalaureus,
baccalaurei, museum, petroleum) wordt geen trema op de tweede klinker gezet, ook al
worden de klinkers als twee klanken uitgesproken - op Nederlandse woorden komt in
dergelijke gevallen wel een trema: drieën. De Latijnse spelling is dus overgenomen. Wel
wordt een trema geschreven op bij voorbeeld coïtus, continuüm, vacuüm, waar het
Latijn geen trema gebruikt.

Het meervoud van zelfstandige naamwoorden
Sommige zelfstandige naamwoorden die hun Latijnse uiterlijk volledig behouden
hebben, geven toch blijk van inburgering, doordat ze een Nederlandse meervoudsvorming hebben: aroma's, cosinussen, cursussen,.
cursussen, prospectussen. Andere woorden kennen
zowel een Latijnse als een Nederlandse meervoudsvorming (waarbij de laatste vaak het
populairst is). De ANS 93 geeft een groot aantal voorbeelden:
Woorden op -a: alumnae, collega's!collegae.
Woorden op -e krijgen soms een meervoud op -ia: plurale (ook pluralis) pluralia, singulare (ook singularis) -singularia, universale - universalia en personalia, dat alleen in het meervoud voorkomt.
Woorden op -ex, -ix krijgen soms een meervoud op -ices: codex - codices, index

- indexen/indices, matrix -matrixen/matrices.
Woorden op -is (die uit het Grieks stammen, maar via het Latijn geleend zijn),
hebben het Latijnse meervoud -es vaak behouden: basissen/bases, crisissen!crises,
dosissen/doses, thesissen/theses.
Woorden op -men krijgen soms -mina: examens/examina, specimens/specimina,
tentamens/tentamina.
Woorden op -um hebben soms alleen een Latijns meervoud: conservatoria,
criteria, data, en soms twee meervoudsvormen centrums!centra, gymnasiums/
gymnasia, jubileums/jubilea, laboratoriums/laboratoria, museums/musea, podiums/podia. Hier gaat het nogal eens fout en vindt men een dubbel meervoud:
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musea's. Volgens de ANS hebben namen van planten en bloemen op -um alleen
het meervoud -ums: anthuriums, geraniums.
Woorden op -us hebben soms alleen een Latijns meervoud op -i: alumni, intimi,
promovendi, stimuli, maar circussen, cyclussen, krokussen en catalogussen/catalogi,
doctorandussen/doctorandi.
Woorden op -icus hebben een Latijns meervoud behouden, ook wanneer het
nieuw gemaakte woorden zijn: academici, botanici, chemici, critici, historici, informatici, musici.
Een heel klein aantal (onzijdige) woorden op -us krijgt als meervoud -era/-ora:
corpus - corpora, genus - genera, tempus - tempora.
Woorden op -or krijgen soms twee meervouden, een Latijns op -es en een
Nederlands op -en: doctoren/doctores, junioren/juniores, senioren/seniores. Maar
meestal krijgen ze twee Nederlandse meervouden, zowel op -en als op -s, waarbij
de klemtoon bij het meervoud op -en een lettergreep naar achteren verspringt:
condensatoren/condensators, kernreactoren/kernreactors, professoren/professors,
transformatoren/transformators, ventilatoren/ventilators. (Veel van deze woorden
zijn modern Latijn, maar ook bij voorbeeld woorden op -tor die uit het Engels
geleend zijn (tractor, transistor) krijgen twee meervouden.)
Verbogen vormen die geleend zijn als zelfstandig naamwoord
We hebben bij de leenwoorden uit het Kerklatijn al gezien dat namen van gebeden vaak
in verbogen vorm geleend zijn, of dat werkwoordsvormen als zelfstandige naamwoorden geleend zijn. Ook niet-kerkelijke woorden zijn in verbogen vorm geleend. Dat
komt omdat de Latijnse woorden altijd in vaste verbindingen voorkwamen, en men
daarom niet meer inzag dat het om een verbogen vorm ging. De kennis van het Latijn
van veel mensen was niet zo goed. Niet voor niets kreeg Latijn de betekenis van
'geheimtaal', bij voorbeeld in kramerslatijn voor de geheimtaal van de kramers (handelaars) en smokkelaars aan de Duitse grens in Zuid-Nederland. Dit heet Latijn, 'omdat
het niet algemeen verstaan wordt'.94 Vandaar werd kramerslatijn ook wel voor 'slecht
Latijn' gebruikt, en dan is het synoniem met keukenlatijn (het Latijn van de ongeletterde
keukenhulpen in kloosters die het Latijn van de recepten nauwelijks begrepen), potjeslatijn en monnikenlatijn. Monnikenlatijn omschrijven De Beer en Laurillard95 als volgt:
het Latijn van monniken, die, niet in 't classiek Latijn der oude Romeinen
geoefend, vaak Of Latijnsche woorden smeedden of aan woorden uit hun moedertaal en omgeving een Latijnsche tint gaven, om ze alzoo voor classiek Latijn
te doen doorgaan. De Duitschers gebruiken in dezelfde beteekenis Küchenlatein,
Klosterlatein, Kuttenlatein, of ook wel Töpferlatein (Saksen) [vergelijk ons potjeslatijn, NvdS I, wegens de dikwerf zonderlinge inschriften van potten, enz.
Een Nederlandse taalkundige ging zelfs zo ver te beweren: 'De erfenis van het latijn is
potjeslatijn.'96 Er wordt beweerd dat de term potjeslatijn ontstaan is tijdens een ruzie
tussen de Italianen Lorenzo Valla en Poggio Bracciolini. De humanist Valla (1407-1457)
werkte mee aan de opleving van het klassiek Latijn en bestreed het ontaarde 'potjesla-
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tijn' dat in de kloosters gesproken werd, vooral door de lekebroeders in de kloosterkeukens. 97
Opschepperige taal ten slotte wordt jagerslatijn of visserslatijn genoemd.
De geringe kennis van het Latijn die veel mensen hadden, werkte het lenen van
verbogen vormen dus in de hand. Zo gaat factotum 'manusje van alles' (net als het
boven behandelde memento) terug op een Latijnse gebiedende wijs: in het Latijn
betekentfac totum 'doe alles'. In het middeleeuws Latijn is dit woord een zelfstandig
naamwoord geworden. Het komt ook voor in het Engels en Frans (factotum) en Duits
(Faktotum). Ook het manusje of manusje van alles heeft een leuke geschiedenis: het
woord is 'een woordspeling tussen manus (lat.) = hand en Manus = Hermanus'.98 Als
synoniemen geven De Beer en Laurillard factotum, omnis-homo (letterlijk 'mens van
alles'), Frans homme à tout faire en Engels Jack of all trades.
Maar terug naar vervoegde werkwoorden die als zelfstandig naamwoord zijn
geleend, woorden dus die overgegaan zijn naar een andere grammaticale categorie: een
non sequitur is een ongerechtvaardigde gevolgtrekking; in het Latijn betekent non
sequitur 'daaruit volgt niet'. Deficit, fiat, ignoramus en veto betekenen in het Latijn
respectievelijk 'het schiet tekort', 'dat het geschiede', 'wij weten niet', en 'ik verbied'.
Deze woorden komen ook in andere talen voor als zelfstandig naamwoord. Interest
betekent letterlijk 'het is/ligt tussen, het verschilt', maar ook 'het is aanwezig bij', en
vandaar 'het is van belang'. En zo is men interest gaan gebruiken voor het belang dat
men bij een kapitaal heeft, namelijk dat het rente oplevert. 99 De herkomst van placebo
'geneesmiddel zonder werkzame bestanddelen', maar in het Latijn 'ik zal behagen' is
als volgt: placebo is ontleend aan Psalm 114:9, waar de dichter getuigt dat hij na een
ongeneeslijk geachte ziekte hersteld is: placebo Domino in regione vivorum 'ik zal de
Heer behagen in het land der levenden', waarmee bedoeld is 'ik zal, omdat ik de Heer
welgevallig ben, in het land der levenden verkeren.' Dit werd vaak bij lijkdiensten
gezongen. Placebo kreeg de betekenis 'ik zal u behagen, het u naar de zin maken',
vandaar dat vroeger de uitdrukking placebo zingen, placebo spelen voor 'vleien' gebruikt
werd. De medische betekenis is in Nederland pas na 1925 opgekomen, maar in andere
talen al veel ouder. 100
Als voorbeelden van Latijnse zelfstandige naamwoorden die in een verbogen
naamval geleend zijn, kwamen we tegen omnibus, rebus, requiem. Andere woorden zijn
folio, proviso, via, quorum. Een bijvoeglijk naamwoord dat in een verbogen naamval
geleend is, is blanco.

Werkwoorden
Latijnse werkwoorden gaan meestal uit op -are, -ere, ëre of -ire. De oudste geleende
werkwoorden en veel kerkelijke werkwoorden krijgen -en na de Latijnse stam: benedijen, ijken, laven, planten. Jongere werkwoorden krijgen over het algemeen de uitgang
-eren. Bij Latijnse werkwoorden op -ere, -ëre betekent dat, dat de Nederlandse werkwoordsuitgang -(e)n achter de Latijnse infinitief is gezet. Bij de andere Latijnse werkwoorden is de infinitief vervangen door de uitgang -eren, die aan het Frans is ontleend
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en in het Nederlands produktief is geworden. Heel bijzonder is het, dat twee geleende
werkwoorden vervoegd worden als sterke werkwoorden: kopen, kocht, gekocht en
schrijven, schreef, geschreven. De andere geleende werkwoorden zijn zwak.
We zullen zien dat uit het Frans geleende werkwoorden ook zowel van de stam
geleend zijn (bij voorbeeld passen) als van de infinitief (passeren). Volgens Salverda de
Grave zijn de woorden die van de stam zijn afgeleid afkomstig uit het gesproken Frans,
en de woorden die van de infinitief zijn afgeleid van het geschreven Frans. lol Het is
logisch dat de gesproken taal het werkwoord afleidt van de stam, want de vervoegde
werkwoordsvorm komt vaker voor dan de onvervoegde vorm. Voor de Latijnse
werkwoorden zal dus hetzelfde gelden: de werkwoorden die van de stam zijn afgeleid,
komen uit de gesproken taal, de andere uit de geschreven taal.

Samenstellingen en afleidingen
De meeste Latijnse leenwoorden, zowel de Romeinse als de latere, worden gebruikt in
Nederlandse samenstellingen en afleidingen. Een paar willekeurige voorbeelden van
afleidingen zijn bestuderen, kankeren, ontkalken, scholing, verpachten, en van samenstellingen: boterberg, gipsplaat, paardrijden, premieheffing en kermis uit kerkmis (een
samenstelling van een Grieks en een Latijns leenwoord), dat van 'dienst' via 'feestdag
waarop die dienst gehouden werd' ging betekenen 'feest'. Een samenstelling met een
eerste deel uit het Latijn en een tweede uit het Frans is moerbei. Het woorddeel-centrum
is bezig een achtervoegsel te worden. Het wordt gebruikt om een instelling of gebouw
mee aan te duiden, denk aan: astmacentrum, energiecentrum, informatiecentrum, wereldcentrum. Deze betekenis komt uit het Engels, vergelijk health centre.

Hernieuwde ontleningen
De inburgering van een leenwoord kan tegengewerkt worden door hernieuwde ontleningen. Omdat de invloed van het Latijn voortdurend is blijven bestaan, onderging het
Nederlands telkens weer invloed van het Latijn; soms werd hierdoor een klankwettige
ontwikkeling tegengehouden. Dat zien we bij voorbeeld bij bieten beetwortel. Biet stamt
klankontwikkelingvan
van Latijn
uit de Romeinse periode en is ontleend aan Latijn beta. De klankontwikkeling
-e- naar Nederlands -ie- is volkomen regelmatig. De -ee- in beetwortel is ontstaan,
doordat geleerden zich bewust waren van de oorsprong van het woord (Latijn beta) en
de -ie- daaraan aanpasten.
Hetzelfde vinden we bij altaar, dat volgens de klankwettige ontwikkeling outer en
outaar had moeten luiden; deze beide vormen komen wel voor, maar worden beschouwd als gewestelijk of verouderd. Ze zijn verdrongen door hernieuwde ontlening
van altaar. Zo vinden we naast psalter(ium) ook souter, bij voorbeeld in souterliedeke
'16de-eeuwse berijmde psalmvertaling'. Souter is de klankwettig te verwachten vorm,
maar deze is verdrongen door de hernieuwde ontlening psalterium. Andere voorbeelden van dit verschijnsel zijn christen (dat kerst- had moeten luiden, vergelijk kerstman,
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kerstmis), anti-christ (eigenlijk entekerst), psalm (eigenlijk salm), titel (eigenlijk tijtel)
en fabel (eigenlijk favel, vergelijk Middelnederlands favele). In het Middelnederlands
gebruikte men spitaal uit middeleeuws Latijn hospitaie, waarbij de eerste lettergreep
was weggevallen. Momenteel vinden we spitaal alleen nog in de namen van ziekenhuizen. Voor het algemene begrip 'ziekenhuis' gebruiken we hospitaal, dat een hernieuwde
ontlening aan het Latijn is.
Eenzelfde Latijns woord kan ook meerdere malen in verschillende vorm geleend
worden. Voorbeelden hiervan zijn dokter - doctor, doos - dosis, munster - monasterium,
pijler - pilaar. Het eerste woord is telkens het oudst. Dit verschijnsel wordt uitgebreid
behandeld in hoofdstuk lIl, 'Tweelingen en meerlingen'.
Ontleningsgraad

Omgangswoorden
De Romeinse leenwoorden hebben alle betrekking op het dagelijks leven. Het zijn
voornamelijk zelfstandige naamwoorden die samen met de onbekende zaak zijn
ingevoerd. We vinden vrijwel geen werkwoorden of bijvoeglijke naamwoorden. De
geleende woorden zijn geen omgangswoorden. Buitengewoon opvallend is, dat er geen
enkele invloed van de Romeinse filosofie, het Romeinse culturele gedachtengoed
bespeurbaar is. Ofwel de Germanen waren hier nog niet aan toe, ofwel het gedachtengoed beperkte zich tot Rome en omgeving, en reikte niet tot de verre buitengewesten.
Leenwoorden uit het middeleeuws en humanistisch Latijn betreffen geleerde
woorden; ook hier vinden we nauwelijks omgangswoorden. Volgens Salverda de
Grave 102 zijn de leenwoorden uit het middeleeuws Latijn allemaal vakwoorden,
hetzij kerk-, hetzij rechtstermen, benamingen van bepaalde begrippen, voorwerpen, ambten, die in de kerk of vóór de balie gebruikt werden [... ].
j. Werkwoorden
waarvan de lat. afkomst boven allen twijfel verheven is, zijn er zoo goed als niet
en hebben, zoo zij voorkomen, eene zeer beperkte en technische beteekenis, b.v.
school- en kerkwoorden, als respondeeren, doceeren, exponeeren [... ];
j; met de bijvoegelijke naamw. is het eveneens gesteld. Trouwens dit is niet meer dan natuurlijk: voorwerpen, begrippen enz. die meestal in het Lat. genoemd werden, brachten hun naam mede in onze taal; adj. en ww. daarentegen, die uitteraard eene
vagere beteekenis hebben, worden bijna uitsluitend overgenomen bij een levendig verkeer; bezwaarlijk kunnen zij aan eene doode taal ontleend worden [.. j.
].
Een paar kerkelijke woorden zijn omgangswoorden geworden, maar waren dat niet
toen ze geleend werden: bont, kuis, nuchter, pijn, plaag, strikt, zeker.
Wel is het bijzonder dat er voorzetsels uit het Latijn geleend zijn, omdat voorzetsels een belangrijke bouwsteen bij het maken van zinnen vormen, en je dus verwacht
dat hiervoor erfwoorden zullen worden gebruikt. De geleende voorzetsels (contra, per,
pro, qua, via) komen alleen in officiële taal voor, met uitzondering misschien van via,
dat overigens in het Latijn geen voorzetsel was, maar de ablatief van via 'weg' en dat
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betekende 'langs de weg', ook' op die manier'. Sommige voorzetsels en bijwoorden zijn
zelfs zelfstandige naamwoorden geworden: alias, alibi, extra's, extraa~e en pro en con tra
in: de pro's en contra's van iets tegen elkaar afwegen.

Latijn van Nederlandse bodem
In de paragraaf 'Groepstaal' hebben we gezien dat studenten veel namaak-Latijnse
woorden gebruiken. Dat is begrijpelijk, want lange tijd was Latijn de academische
voertaal, en tot begin jaren zeventig was kennis van het Latijn voor de meeste studierichtingen verplicht. De moeilijke taal leende zich voor grappige vormingen, en zo
kwamen ad hajos 'naar de haaien', dictator 'professor die steeds dicteert', in baribus 'in
baar geld', in bonis (zijn) 'in goede doen (zijn)' en hocus-pocus (pas) in de wereld.
Ook buiten de studententaal worden Nederlandse of in ieder geval niet-Latijnse
woorden verbonden met een Latijns achtervoegsel. Deze staan genoemd in de paragraaf
'Geleende woorddelen'. Voorbeelden zijn kletsica voor' geklets', prullaria als verlenging
van prul met een Latijnse uitgang en de in het Nederlands gemaakte afleidingen
archivalia, archivaris en chemicalia, van Latijn archivum 'archief respectievelijk chemia
'chemie'. Het Duits kent overigens ook Archivalien, Archivaris, Chemikalien.
Verder is er natuurlijk een enorme hoeveelheid Latijn gemaakt door de wetenschap. Maar dat noemen we modern Latijn, geen namaak-Latijn, hoewel een oude
Romein het ongetwijfeld als namaak zou bestempelen (en Cicero zich in zijn graf
omdraait als hij het hoort).

Verkortingen
Vrij veel Franse en Engelse woorden en uitdrukkingen zijn in het Nederlands verkort,
waarbij ze hun Franse of Engelse uiterlijk bewaard hebben. Het Frans of Engels kent
de verkorte vormen niet. Daarom worden het wel pseudo-ontleningen genoemd. Denk
aan maillot voor maillot de jambes en camping voor camping site.
Voor het Latijn heb ik dergelijke verkortingen, waarbij de woorden hun Latijnse
uiterlijk behielden, niet gevonden. Dat is opvallend. De reden is misschien dat Latijn
voornamelijk in geschreven, officiële taal gebruikt wordt, taal die zich niet leent voor
het maken van verkortingen. Alleen in de scholieren - of studententaal vinden we enkele
affectieve verkortingen: gym voor gymnasium, lab voor laboratorium, memo voor
memorandum, profvoor professor en curriculum of het letterwoord c. v. voor curriculum

vitae.

Latiniseringen
Een verschijnsel dat met name bij Franse (leen)woorden optreedt is latinisering, dat
wil zeggen het krijgen van een Latijns jasje. Dit kan de spelling, maar ook de uitspraak
betreffen. Een voorbeeld van gelatiniseerde spelling is nummer uit Frans nombre, maar
beïnvloed door Latijn numerus. In het Middelnederlands luidde het nommer, nomber.
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De uitspraak van Franse leenwoorden op -tie (politie, relatie) als [ts] in plaats van als
[sj, is ook terug te voeren op latinisering}03 De Franse uitspraak luidt [sj (dat is ook
de uitspraak die we in het Zuidnederlands vinden); de uitspraak [ts] is invloed van het
school-Latijn. Zie verder hoofdstuk I, 3-1, 'Invloed van het Frans'.
Werkwoorden worden nogal eens gelatiniseerd, wat in de hand kan zijn gewerkt
doordat bepaalde Franse werkwoordsuitgangen moeilijk te vernederlandsen waren.
Vergelijk bij voorbeeld absolveren (Frans absoudre, Latijn absolvere), introduceren
(Frans introduire, Latijn introducere), recipiëren (Frans reçevoir, Latijn recipere, lste
persoon recipio - daar komt de i dus vandaan). 104
Een andere vorm van latinisering is al besproken bij de leenwoorden uit het
humanistisch Latijn, namelijk de latinisering van eigennamen (Albertus, Bredius).

Het Latijn als doorgeefluik
De Latijnse woordenschat bestond voor een deel uit ontleningen aan de talen van de
vreemde volkeren waarmee de Romeinen in aanraking kwamen, en wel uit het Grieks,
Gallisch en Germaans. In de middeleeuwen zijn Arabische wetenschapstermen opgenomen. De Latijnse bijbelvertaling heeft een aantal hebraïsmen doorgegeven.

Grieks
Het meest en langst is het Latijn schatplichtig geweest aan het Grieks. De hoogstaande
Griekse cultuur heeft grote invloed uitgeoefend op de Romeinse. Er was handel met
de Grieken, er woonden Griekse slaven, zeelieden, kooplieden, ambtenaren in Rome,
er waren kleine Griekse stadstaten in Zuid-Italië, en van 146 voor Chr. tot het einde
van het Romeinse rijk heersten de Romeinen over Griekenland. Het Latijn leende
Griekse woorden,105 maar vertaalde ze ook. Zie hiervoor hoofdstuk IV, 'Vertalende
ontleningen'.
Bij de overname van Griekse woorden pasten de Romeinen de Griekse klanken
en letters aan aan hun eigen systeem. Door die aanpassingen kunnen we bepalen, of
een woord rechtstreeks in het Nederlands gekomen is, of via het Latijn. Latijnse
woorden waarvan de Griekse herkomst nog heel duidelijk is af te lezen, noemen we
'gelatiniseerde Griekse woorden'. Ik geef een kort overzicht van de klankaanpassingen
die Griekse woorden in het Latijn ondergingen. Aanvankelijk gaven de Romeinen de
Griekse upsilon weer met u, bij voorbeeld in kubus (Grieks kubos 'dobbelsteen') en
purper (Grieks porphura). Vanaf de tijd van Sulla (gestorven 78 voor Chr.) nam men
de Griekse upsilon over met het Griekse letterteken y (in het Grieks de hoofdletter
upsilon: Y), zoals in hyacint (Grieks huakinthos) en mysterie (Grieks mustèrion); soms
is de y in het Nederlands i geworden: mirre (Grieks murra). In de oudste ontleningen
gaven de Romeinen de Griekse phi, theta en chi weer met p, t en k, bij voorbeeld in
purper (Grieks porphura), koor (Grieks choros). In de tweede eeuw voor Chr. veranderde
dit in ph, th, ch: theologie (Grieks theologia), cholera (Grieks cholera), chrysant (Grieks
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chrusanthemon). Nog later veranderde ph in f fantast (Grieks phantastès; overigens
werden in het Nederlands Latijns ph en fallebei f, dus dit verschil vinden we niet meer
terug). Grieks kappa wordt in het Latijn c; dit wordt uitgesproken als [kl, behalve vóór
i, e en de uit het Grieks geleende y, daar is het vanaf eind 6de of begin 7de eeuw [sj
geworden. Zo wordt Grieks kirkos ons circus. 106
Verder vinden we de volgende klinkerveranderingen. De Griekse ei werd in het
Latijn ë ofï: hypotenusa (Grieks hupoteinousa), clitoris (Grieks kleitoris ); Grieks ou werd
in het Latijn u: museum (Grieks mouseion). Wanneer Grieks ei, ou zijn behouden, wijst
dat erop dat de ontlening niet via het Latijn heeft plaatsgevonden. Grieks ai werd in
het Latijn meestal ae, wat in het Nederlands e werd: ether, Latijn aether, Grieks aithèr.
Grieks oi werd in het Latijn meestal oe, wat in het Nederlands e werd: tragedie, Latijn
tragoedia, Grieks tragoidia.
De Griekse uitgangen werden verlatijnst. Zo werd Grieks -os, -on in het Latijn
-us, -um (circus), maar -ros werd -er: presbyter (Grieks presbuteros ). Veranderingen van
uitgang hebben niet in alle gevallen sporen in het Nederlands nagelaten: het feit dat
Grieks -è(s) Latijn -a werd, zie je in het Nederlands niet meer omdat de Latijnse uitgang
meestal verdwenen is, vergelijk atleet, Latijn atletá, Grieks athlètès. En sommige uitgangen bleven in het Latijn ongewijzigd, bij voorbeeld -is en -ma, dus er zijn andere
gegevens nodig om te weten dat aroma, basis, dogma, ibis, paradigma, programma,
schema via het Latijn geleend zijn. lo7
We hebben boven al gezien dat het Latijn veel Griekse mythologische namen heeft
doorgegeven. Andere woorden die wij via het Latijn uit het Grieks hebben geleend
betreffen produkten: boter, olie; dieren: draak, lynx; planten: andijvie, kervel, perzik,
peterselie; huisraad, kleding: beker, bus, kelk, kist, krater (oorspronkelijk 'mengvat'),
pan, sok, troon; woningbouw: kamer; scheepvaart: anker; de kleur purper, het metaal
koper en het begrip tol.
Er heeft altijd een levendige handel plaatsgevonden tussen de grote cultuurcentra.
Ook in de Oudheid bestonden er diverse belangrijke handelsroutes, waarlangs produkten, met hun naam, van het ene land naar het andere werden gebracht. Dergelijke
zwerfwoorden zijn dikwijls via het Gt'ieks in het Latijn gekomen. Voorbeelden:
Egyptisch> Grieks> Latijn> Nederlands: albast (letterlijk 'vaas van (de godin)
Bastet'), andijvie, ebbe(hout), farao, gum(mi), ibis, lelie, olie, papyrus (letterlijk
'dat van de koning'); via het Frans: piramide en blouse, dat teruggaat op de
Egyptische plaatsnaam Par-ir-imen, een stad aan de oostelijke arm van de Nijldelta, waarschijnlijk identiek met Palestijns. lo8 Via het Duits kennen we oase.
Farao heeft de weg Egyptisch > Hebreeuws> Grieks > Latijn > Nederlands
gevolgd.
Perzisch> Grieks> Latijn > Nederlands: paradijs, satraap, tijger. Het woord
paradijs bestond in het Grieks ter aanduiding van een park van Perzische edelen.
In de Septuagint werd het woord gebruikt om het Hebreeuwse gan 'hof van Eden'
mee te vertalen, en zo kreeg het woord een nieuwe betekenis uit het Hebreeuws.
Vervolgens is het woord met de nieuwe betekenis internationaal geworden. lo9
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Sanskriet> Grieks> Latijn> Nederlands: opaal, peperen uit de Indische volkstaal
Prakrit beril, waaruit bril.
Ook op het christelijk Latijn heeft het Grieks veel invloed gehad, omdat het christendom in Rome uitging van de Griekssprekende gemeenschap. De Romeinse legioenen
hadden Griekse zaken met hun Griekse namen doorgegeven aan andere landen, en de
Romeinse monniken brachten nu het geloof vanuit Griekenland naar de rest van de
wereld. Palmer 110 zegt dan ook: 'It has been said that the Latin language was brought
twice to the Western world, and on both occasions it transmitted a message from the
Greeks.' Een belangrijke rol heeft de Griekse bijbelvertaling van de joodse Tenach
gespeeld (in het christendom het Oude Testament genoemd). De Griekse bijbelvertaling die gemaakt werd tussen 250 en 100 voor Chr., wordt de Septuagint(a) genoemd,
omdat zij volgens het verhaal door zeventig vertalers is vervaardigd (Latijn septuaginta
betekent 'zeventig'). Deze vertaling gaf de bijbelboeken Griekse namen, die later in de
Latijnse vertaling als leenwoorden overgenomen werden. En zo komen we aan de
namen Pentateuch, letterlijk 'vijf boeken' , namelijk de vijfboeken van Mozes; Genesis,
letterlijk 'oorsprong, schepping'; Exodus 'uittocht'; Leviticus; Deuteronomium 'tweede
wet', waarmee bedoeld 'herhaling der wet'; Kronieken en Psalmen. Numeri is een
Latijnse vertaling van Grieks arithmoi 'getallen'.
Andere bijbelse woorden die we via Grieks en Latijn kennen zijn: apocalyps,
apostel (letterlijk 'afgezant'), basiliek, bisschop, clerus, demon, duivel (letterlijk 'lasteraar'), heremiet, katholiek, leek, monnik, orthodox, patriarch, pijn, Pinksteren, plaag,
presbyter, priester, profeet, psalm, synagoge, theologie, zegen. Engel en evangelie gaan beide
terug op hetzelfde Griekse woord, namelijk angelos 'bode'; engel betekent dus eigenlijk
'bode (der goden)', evangelie betekent 'goede boodschap' (Grieks eu betekent 'goed').
Het middeleeuws en humanistisch Latijn hebben veel Griekse woorden geleend en
verbreid. Het zijn bijna allemaal geleerde woorden.
Voorbeelden op het gebied van de letterkunde en cultuur zijn amfitheater,

bibliotheek, drama, komedie, koor, lier, metrum, museum, muze, mysterie, mythe, pantheon, plectrum, proza, retorica, ritme, tragedie.
Op het gebied van de geneeskunde vinden we ampul, angina, apotheek, bronchiën,
cholera, crisis, cyclus, diabetes, epidemie, herpes, lepra, orgaan, placenta, porie, tyfus.
Algemene wetenschappelijke termen zijn agnosticus, atoom, aura, basis, criterium,
criticus, cynisch, programma, schema. Maar niet alleen wetenschappelijke termen zijn
geleend, hoewel zij de meerderheid vormen. Andere leenwoorden zijn bij voorbeeld
monopolie en de sporttermen atleet, discus. Via middeleeuws Latijn hebben we het op
het Grieks teruggaande slaaf geleend, dat oorspronkelijk betekende 'als lijfeigene
verkochte Slaaf, waarin Slaaf staat voor 'lid van een Slavische stam'.
Tot besluit geef ik ter illustratie van de enorme invloed van het Grieks een
opsomming van Latijnse woorden die teruggaan op het Grieks. De meeste van deze
woorden hebben we in of na de middeleeuwen geleend. Het is niet altijd zeker of een
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Grieks woord via het Latijn geleend is of via Latijn en Frans. Plantenamen die we via
het Latijn en Grieks geleend hebben, zijn: acacia, cannabis, chrysant, citrus, clematis,
geranium, hyacint, narcis; een dierenaam: hyena; gesteente: amethist. Astronomische
termen zijn: astroloog, astronomie, corona, ellips, ether, horizon, komeet, massa, planeet.
Overige wetenschapstermen: apostrof, catalogus, centrum, echo, enigma, fallus, gips,

historicus, icoon, kolos, labyrint, manie, marmer, podium, politicus, scepter, systeem,
talent, thema, thesaurus, thesis, trofee, zone. Woorden betreffende school en schrijven:
aula, decaan, diploma, epistel, komma, mathematica, school, symposium. In het Latijn
betekende symposium overigens 'gastmaal', de betekenis 'wetenschappelijke bijeenkomst' komt uit het Amerikaans-Engels. Ook in het Grieks betekende sumposion
'gastmaal, drinkgelag'. Hierbij speelden de tafelgesprekken een grote rol, en een van de
beroemdste dialogen van Plato (429-347 voor Chr.) heette dan ook Sumposion. De
betekenisontwikkeling naar 'wetenschappelijke bijeenkomst' is dus goed voorstelbaar. 1I1
Ook modern Latijnse woorden gaan soms terug op het Grieks, zoals we boven al gezien
hebben, bij voorbeeld chloor, clitoris, criterium, meniscus, narcoticum.

Griekse woorden uit het Semitisch: Het Grieks heeft een aantal woorden uit de Semitische talen geleend en deze via het Latijn aan ons doorgegeven. Uit het Oostsemitisch
of Akkadisch, de taal die in het oude Mesopotamië gesproken werd, komen leeuwen
sesam. I 12

Veel meer woorden heeft het Grieks ontleend aan het Noordwestsemitisch. Het
Noordwestsemitisch bestond uit het Fenicisch, het Hebreeuws en het Aramees. Het
Fenicisch werd gesproken van de 12de eeuw voor Chr. tot de 5de eeuw voor Chr. en
gevolgd door het Punisch (tot de 5de eeuw na Chr.), gesproken in Noord-Afrika en
bekend van de Punische Oorlogen waarin Rome het opnam tegen Carthago - vooral
de tweede oorlog, waarin Hannibal met zijn olifanten tegen Rome optrok, is bekend
gebleven. Het Hebreeuws was nauw met het Fenicisch verwant. Het Aramees (van 1000
voor Chr. tot 600 na Chr.) was de taal die door Jezus en de apostelen gesproken werd.
Handelstermen stammen meestal niet uit het Hebreeuws, maar uit een andere Noordwestsemitische taal. Het is echter niet altijd uit te maken of woorden voor produkten
of dieren via de handel of via de bijbel bekend zijn geworden. Woorden voor produkten
of dieren die waarschijnlijk via de handel bekend zijn geworden uit het Noordwestsemitisch en die we via het Grieks en Latijn kennen, zijn: l13 amandel (letterlijk 'vrucht
van god'), canna 'riet'; kameel, koraal, krokus, kubus, mirre, nafta, nectar, saffier (in het
Hebreeuws geleend uit het Sanskriet), smaragd, tonijn (letterlijk 'zeemonster'), zak;
misschien ook balsem, maar de oorsprong van dit woord is onzeker. Een Middelnederlandse nevenvorm van kameel is kemel, dat we voornamelijk kennen in de samenstellingen kemelsgaren, kemelshaar. Via het Frans kennen we komijn. Verder komt
Amazone waarschijnlijk van een woord dat in het Noordwestsemitisch 'sterk' betekende, vergelijk Hebreeuws 'ammiz.. De vorm is in het Grieks volksetymologisch veran-
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derd, omdat men veronderstelde dat het woord een samenstelling was van a- 'niet' en
mazos 'borst', en dus 'zonder borst' betekende - het verhaal ging dat de Amazones hun
rechterborst afhakten om beter te kunnen boogschieten.
Bijbelse woorden stammen uit het Hebreeuws of soms uit het Aramees. 114 Het
Oude Testament was in het Hebreeuws geschreven en het Nieuwe Testament in het
Grieks. Voordat de bijbel in het Nederlands vertaald werd, gebruikte men de Latijnse
vertaling, de zogenaamde Vulgata of Vulgaat (van Vulgata editio 'uitgave voor het
volk'). Deze Vulgaat, gemaakt door kerkvader Hieronymus in ongeveer 400 na Chr.,
werd in 1546 bij het concilie van Trente bestempeld als enige en authentieke Latijnse
vertaling en is, met wat kleine herzieningen, tot in de 20ste eeuw gebruikt. Sommige
Latijnse woorden gaan direct terug op het Hebreeuws of Aramees (zie hieronder), maar
de meeste hebben de tussenstap van het Grieks gemaakt. (Voor bijbelse namen zie
hierboven.)
hierboven. )
Bijbelse woorden die de weg Hebreeuws/Aramees> Grieks> Latijn> Nederlands
gevolgd hebben, zijn waarschijnlijk: abt, amen (met als afleiding beamen), aloë (in het
Hebreeuws geleend uit het Sanskriet), ceder, jubileum, hosanna, lotus, manna, Pasen,
rabbijn, sabbat, sikkel 'een munt'. Abt is via het Latijn en Grieks geleend uit Aramees
abä' 'vader', denk aan Rom. 8:15: 'maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap,
door welke wij roepen: Abba, Vader!' Jubileum is een moderne vorming van christelijk
Latijn (annus) iubileus 'jubeljaar', dat via het Grieks teruggaat op Hebreeuws yövel'ram,
ramshoorn' en, omdat het geschal van de ramshoorn een eens in de 50 jaar voorkomend
jubeljaar inluidt, 'jubeljaar'. In tegenstelling tot wat wel gedacht wordt, heeft het woord
dus niets te maken met jubelen (dat wij uit het Duits geleend hebben). Manna wordt
ook buiten de religieuze sfeer gebruikt: 'Voor de Nederlandse delegatie kwam de
nieuwe leeftijdsklasse als mannah [sic!] uit de hemel vallen' (Trouw 30/1/95).
30/1195).
Het Kerklatijn heeft aan het Grieks het Hebreeuwse woord alleluja 'looft de Heer'
ontleend, dat in de katholieke eredienst het gebruikelijke woord is; de protestanten
gebruiken halleluja, dat rechtstreeks uit het Hebreeuws geleend is.
Sommige bijbelse Griekse woorden die we via het Latijn kennen, zijn vertalingen
van Hebreeuwse woorden: Calvarië, Christus, engel, Petrus, testament; zie hoofdstuk IV,
'Vertalende ontleningen'.
Hebreeuws ofNoordwestsemitisch
Niet alle bijbelse woorden hebben de weg Hebreeuws> Grieks> Latijn gevolgd, een
aantal heeft de Griekse tussenstap overgeslagen en is dus rechtstreeks van het Hebreeuws geleend in het Latijn. Het gaat hierbij om eigennamen, zie de paragraaf
'Latijnse namen en invloed van het Latijn op de naamgeving' hierboven.
Voorts zijn een aantal hebraïsmen in de Latijnse vorm bekend geworden en
gebleven: Canticum Canticorum 'zang der zangen' of 'lied der liederen' (het Hooglied),
vanitas vanitatum 'ijdelheid der ijdelheden', sanctum sanctorum 'het Heilige der Heiligen', voor het 'Allerheiligste', een vertrek in de tempel van de Israëlieten waarin de Ark
des Verbonds stond.
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Uit het Noordwestsemitisch heeft het Latijn matta geleend, ons mat 'vloerbekleding' en mappa, dat we via het Latijn en Duits als map hebben geleend.

Gallisch
Vanaf het begin van onze jaartelling werden de Kelten op het vasteland teruggedreven
en onderworpen door de Romeinen. Het Keltisch dat zij spraken werd Gallisch
genoemd. Het Gallisch is in de 6de eeuw na Chr. uitgestorven, maar heeft invloed gehad
op het Latijn dat in Gallië werd gesproken. Dit Latijn wordt dan ook Gallo-Romeins
Gallisch,I15 waarvan
genoemd. Het Latijn heeft diverse woorden ontleend aan het Gallisch,lI5
enkele via het Latijn in het Nederlands zijn beland: druïde, kar, kant, ton, vazal. Het
woord paard, Latijn paraveredus, was een samenstelling van Grieks para- 'naast, bij' en
Gallisch veredus 'postpaard'. De bemesting met mergel werd het eerst door de Kelten
toegepast, en door de Romeinen overgenomen. Kant is in de betekenis 'zijde' geleend;
de betekenis 'fijn weefsel' is hier later van afgeleid, omdat dit weefsel gebruikt werd om
de kanten van stukken linnengoed te omzomen. Gladiator is een afleiding van Latijn
gladius 'zwaard', een woord dat geleend is uit het Gallisch. Een verkleinwoord van
gladius was gladiolus, ons gladiool, voor een plantengeslacht met zwaardvormige
bladeren.

Germaans
De Romeinen hadden een 'Germaans probleem'. 1I16
16 Naarmate het Romeinse rijk zich
uitbreidde, veroverde het steeds meer Germaans gebied. Er waren veel contacten met
Germaanse stammen, zowel handelscontacten als vijandige contacten. Er dienden
Germanen in Italië. Maar in de laatste periode van het Romeinse rijk verzetten de
Germanen zich steeds meer tegen de Romeinse overheersing en vormden zo een
levensgroot probleem. Verschillende Germaanse stammen vielen Italië binnen en
veroverden delen ervan. De Germanen veroorzaakten uiteindelijk het einde van het
Romeinse rijk: in 476 riep de Germaan Odoaker zich uit tot 'koning der Germanen in
Italië'.
Het Latijn heeft woorden ontleend aan het Germaans - weliswaar niet zoveel als
de Germanen aan het Latijn hebben ontleend, maar het toont wel dat er sprake is
geweest van wederzijdse invloed. Deze woorden heeft het Latijn doorgegeven aan de
moderne Romaanse talen, en soms zijn ze vandaar weer teruggeleend in de moderne
Germaanse talen. In het Nederlands zijn ze meestal via het Frans weer teruggekomen.
Daar worden ze dan ook behandeld.
Veelzeggend is dat het normale Latijnse woord voor' oorlog', bellum, is vervangen
door het Germaanse "werra 'weer, oorlog', dat in ouder Nederlands nog voorkwam en
tegenwoordig nog in samenstellingen zoals noodweer, weerloos, en verder in weermacht
(ontleend aan het Duits) en Engels war. Het Germaanse "werra heeft zich waarschijnlijk
in de tijd van Karel de Grote via het Frans (guerre) over de andere Romaanse talen
verbreid (zie Illustratie 15). We vinden het ook in Spaans guerrilla, dat wij teruggeleend
hebben. Het Roemeens gebruikt voor dit begrip een Slavisch leenwoord. Germaans w
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Illustratie 15. De verspreiding van Germaans 'werra
'werm 'oorlog' binnen de Romaanse talen
(Bron: Rohlfs 1971: 286)

is in de Romaanse talen regelmatig veranderd in geul. Er zijn waarschijnlijk twee
redenen voor het verdwijnen van het Latijnse bellum 'oorlog'. Ten eerste de steeds
slechter wordende Romeinse militaire organisatie, ten tweede de gelijkenis van het
woord met bellus 'mooi', die als storend werd ervaren: bellum non est bellum 'oorlog is
niet mooi'.
Het Latijn ontleende glesum 'barnsteen' aan het Germaanse woord voor 'glas' en
burgus aan 'burcht', vergelijk Frans bourg. Caesar vermeldt urus, een ontlening aan de
Germaanse 'oeros'.
Het Latijnse woord sapo '( vloeibare) zeep' stamt van het Germaanse woord 'zeep'.
Martialis noemt hetspuma batava 'Bataafs schuim' -zoals bekend woonden de Bataven
in de Betuwe, dus ook toen al was de Nederlandse properheid alom bekend!

Arabisch
In de middeleeuwen was de Arabische wetenschap verder ontwikkeld dan de Europe117 Het middeleeuws Latijn nam dan ook Arabische wetenschapstermen en apothese. 117
kerstermen op, en gafze door. Via het middeleeuws Latijn zijn zo de Arabische woorden
alchimie, amalgaam, antimoon, borax, elixer, natrium in het Nederlands beland, en
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misschien ook almanak, hoewel de Arabische herkomst van dit woord onzeker is. De
Arabieren hebben in Europa het huidige systeem van rekenen ingevoerd, dat in de
Oudheid niet bestond en waarbij de nul een belangrijke rol speelt. Via het middeleeuws
Latijn zijn uit het Arabisch geleend: algebra en algoritme. Ook niet-wetenschappelijke
termen werden geleend: gember, muts.
Het middeleeuws Latijn heeft de Arabische woorden aan de Romaanse talen
doorgegeven, en vaak hebben we ze via deze omweg geleend.

Doorgeefluiken voor het Latijn
De oudste leenwoorden zijn in direct contact geleend, dus zonder doorgeefluik.
Kerkelijke termen zijn voor een deel doorgegeven door Angelsaksische missionarissen
en vanuit Zuid-Duitsland.
Woorden uit middeleeuws en humanistisch Latijn zijn in geringe mate door het
Duits (gymnasium, practicum) en in meerdere mate door het Engels doorgegeven. De
woordenschat van het Engels bestaat voor een groot deel uit Latijnse en Franse woorden
(zie in dit hoofstuk paragraaf 4.3, 'Invloed van het Engels'). Nog dagelijks geeft het
Engels Latijnse woorden door: heel modern zijn bonus, campus, chorus, cohort, curriculum, exit, innuendo, medium, monitor, operator, premium, supervisor, video. Meestal
kunnen we aan de betekenis en soms aan de uitspraak zien dat het woord via het Engels
geleend is. Soms is het woord tweemaal ontleend, eenmaal aan het Latijn en nogmaals
aan het Engels. Dat geldt voor credit, dat we met twee uitspraken vinden.
De woordenschat van de Romaanse talen gaat terug op het Latijn. Hier is echter
geen sprake van ontlening, maar van een lineaire ontwikkeling. De Romaanse talen
kunnen we dus niet beschouwen als doorgeefluiken voor het Latijn.
Modern Latijnse woorden zijn in een bepaald land bedacht en soms zijn dit land
en de bedenker van het woord bekend, maar dat wil niet zeggen dat een bepaald land
als doorgeefluik gediend zou hebben; het bedenken van nieuwe woorden was en is een
internationale zaak waarin geleerden of wetenschappers uit alle landen een rol speelden
en spelen.

Internationalismen118
De woorden waarvoor het Latijn als doorgeefluik gediend heeft, zijn per definitie
internationaal. Maar eigenlijk geldt dat voor vrijwel alle ontleningen: de oudste Latijnse
leenwoorden zijn geleend in de periode van het Germaans, dus ze komen meestal in
meerdere Germaanse talen voor, en het christelijk, middeleeuws en humanistisch
Latijn was lange tijd de lingua franca van de geleerden en de kerk in geheel Europa. Het
modern Latijn wordt door groepen wetenschappers uit verschillende landen bedacht.
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Zelfs in het ver afgelegen Russisch komen veel Latijnse leenwoorden voor:

intelligencija, interim, koordinirovat', modificirovat', rotacija. De Russische namen van
de maanden komen met de onze overeen: janvar', fevral', maj, aprel' enzovoort.

3

Invloed van de Romaanse talen

De moderne Romaanse talen zijn voortgekomen uit het vulgair Latijn. Na de val van
het Romeinse rijk in 476 vormde het Romaans nog een grote eenheid, maar geleidelijk
ging het Romaans in de verschillende gebieden uiteenlopen, onder andere door de
invloed van de talen die daar oorspronkelijk gesproken werden. Vanaf ongeveer 800
spreken we van de Romaanse talen, maar de overgang is geleidelijk gegaan en al eerder
begonnen. I 19 Het Nederlands heeft uit verschillende moderne Romaanse talen woorden geleend. Verreweg de grootste invloed is uitgegaan van het Frans, gevolgd door
Italiaans, Spaans en op de laatste plaats Portugees. Uit het Catalaans, Provençaals,
Retoromaans en Roemeens zijn voor zover mij bekend geen woorden direct geleend.
Dat is begrijpelijk, want de landen waar deze talen gesproken worden, liggen ver weg
en ze hebben nooit veel politieke of culturele invloed uitgeoefend.

3.1

Invloed van het Frans

De grote specialist op het gebied van Franse leenwoorden in het Nederlands is Salverda
de Grave, die zijn leven gewijd heeft aan dit onderwerp. Veel van het onderstaande gaat
dan ook terug op zijn werk, dat voornamelijk dateert uit het eerste kwart van deze
eeuw. 120

Cultuur-historische achtergrond

De Franse dialecten
Het Frans is de voortzetting van het Gallo-Romaans, het vulgair Latijn met invloed van
het Gallisch, de Keltische taal die oorspronkelijk in Frankrijk (Gallië) gesproken werd.
Vanaf de 3de eeuw waren er invallen van allerlei Germaanse stammen in het Romeinse
rijk. Gallië werd zelfs door de Franken veroverd en vanaf ongeveer 500 tot de 9de eeuw
spreekt men van het Frankische rijk, dat globaal bestond uit het huidige Frankrijk,
Nederland, België, Duitsland en Noord-Italië. De oudere naam voor Frankrijk, in het
Latijn Gallia (wat teruggaat op een Keltische naam), werd in de 5de of 6de eeuw
vervangen door Francia, naar de Franken. 121 Daarom spreken wij over Frankrijk en de
Fransen. Gedurende lange tijd was Noord-Gallië tweetalig, er werd zowel Germaans
(Frankisch) als Gallo-Romaans gesproken. Uiteindelijk kreeg het Romaans de overhand. En zo ontstond er een taalgrens tussen het Romaans en het Germaans, die dwars
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Illustratie 16. De woorden voor 'ja' in de Romaanse dialecten
(Bron: Rohlfs 1971: 244)

door België loopt. Rond deze grens vonden en vinden we nog steeds tweetaligheid. 122
De taalgrens is ontstaan in de 8ste eeuw, als gevolg van een zeer langdurig samengaan
van Franken en andere Germaanse volkeren en Romanen. Hierbij gingen de Romanen
ten noorden van de taalgrens op in de Germaanstaligen, en andersom: de Germanen
ten zuiden van de grens gingen op in de Romaanstaligen, totdat de taalgrens vastlag.
Sindsdien is de grens niet meer ingrijpend veranderd. 123
Al spoedig na de Frankische overheersing ontwikkelde zich in Frankrijk geleidelijk een dialectische tweedeling met in Noord-Frankrijk de langue d'oïl en in ZuidFrankrijk de langue d' oe, ook wel Occitaans of Provençaals genoemd. De namen langue
d'oe en langue d'oïl zijn bedacht door Dante, en wel op grond van het woord voor 'ja':
in Noord-Frankrijk luidde dit oïl (waaruit het huidige oui; dit gaat terug op Latijn hoe
ille), in Zuid-Frankrijk luidde het oe (Latijn hoe). Zie voor de woorden voor 'ja' in de
Romaanse dialecten Illustratie 16.
De drie belangrijkste dialecten van Noord-Frankrijk waren het Normandisch, het
Picardisch en het Francien, het dialect van Parijs en het Ile de France. Illustratie 17 geeft
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Illustratie 17. De Franse dialecten
(Bron: Elcock 1960: 13)

een overzicht van de Franse dialecten. Vanaf de 12de eeuw kreeg het dialect van het He
de France steeds meer aanzien, mede door de invloed van de Universiteit van Parijs,
en werd het de nationale taal. Het Nederlands heeft voornamelijk uit deze nationale
taal geleend, maar ook uit de andere Noordfranse dialecten stammen leenwoorden,
met name uit het Picardisch: boetseren, (na)bootsen, kaatsen, kamenier, kampioen,

kandelaar, kans, kapoen, kassei, kasteel, komfoor, kous, kozijn, plank, rots, rozijn, schaats,
taak, toets, toorts. Dergelijke leenwoorden zijn vaak herkenbaar aan ts (toorts) waar
standaard-Frans ch heeft (torche), ofkvoor a (kaatsen), waar standaard-Frans ch heeft
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(uit Latijn ca).124 Uit het standaard-Frans is chance of sjans geleend, uit het Picardisch
kans; uit het Frans komt nonchalant, uit het Picardisch klant, van c(h)alant 'sterk
geïnteresseerd' (voor meer voorbeelden zie hoofdstuk 111, 'Tweelingen en meerlingen').
De Picardische leenwoorden dateren van vóór de 15de eeuw, dus ze zijn al in de
periode van het Middelnederlands geleend. 125 De oorzaken van de Picardische invloed
zijn het feit dat het Henegouwse huis van 1280 tot 1356 over Holland en Zeeland heerste,
en de grote economische invloed die in de middeleeuwen uitging van de Henegouwse
steden. 126

Contacten tussen de Nederlanden en Frankrijk
Dat de Franse invloed zeer oud is, blijkt uit het grote aantal leenwoorden dat stamt uit
het Oudfrans (±800-1500 ).127 Er heeft gedurende de gehele historische periode contact
tussen de Nederlanden en Frankrijk plaatsgevonden. Hieronder dus onze vaderlandse
geschiedenis in vogelvlucht.
Na de Romeinse tijd (die onder 2, 'Invloed van het Latijn', beschreven is) volgt
de Frankische tijd van ongeveer 500 tot de 9de eeuw,128 waarin andere Germaanse
volkeren in de Nederlanden de hoofdrol speelden. Eerst heersten de Merowingers,
waarvan Clovis de belangrijkste was. Clovis liet zich in 496 dopen, wat de kerstening
van de Nederlanden inluidde. In de periode van de Merowingers lagen de Lage Landen
aan de periferie van het rijk, maar onder de Karolingers veranderde dat. Karel de Grote
(742-814) veroverde Friesland, onderwierp de Saksen en maakte het gebied tussen Maas
en Rijn tot het administratieve centrum. 129 In deze periode was Latijn de taal van het
bestuur en de kerk, verder was uiteraard de volkstaal belangrijk (Karel de Grote
stimuleerde het gebruik hiervan), maar ook het Frans had al invloed op het Nederlands:
in de hofhouding van de Duitsers bevonden zich veel Fransen. Karel de Grote vertoefde
vaak in de Nederlanden, en hoewel hij zelf Duits sprak, had hij zich omringd met
Fransen. Na 843 werd het Frankische rijk in drie delen verdeeld. Een daarvan was het
Duitse rijk, waaronder de Nederlanden vielen.
Na de invallen van de Noormannen in de 9de eeuw vormden zich de kleine staten
die later onze gewesten zouden vormen: het bisdom Utrecht, het hertogdom Brabant,
de graafschappen Holland, Zeeland, Gelderland, Zutphen, Limburg en een aantal
kleinere graafschappen in Friesland en Saksenland. Utrecht en Gelderland ondergingen
de minste Franse invloed: de Utrechtse bisschoppen richtten zich tot het eind van de
15de eeuw, de Bourgondische tijd, op Duitsland, en de Gelderse graven en hertogen
waren tot de 15de eeuw Duitsers, hoewel ze vaak wel huwelijksbanden met Frankrijk
hadden. In Vlaanderen, Brabant en Limburg echter was de bovenlaag van de bevolking
geheel op Frankrijk gericht en volgde de Franse gewoonten, bestuur en staatsinrichting.
De bovenlaag sprak Frans, terwijl het volk Nederlands sprak. Ook in Holland en
Zeeland was de Franse invloed heel groot: er waren veel contacten met Vlaamse steden,
onder andere door huwelijksbanden, en met Henegouwen. Het Nederlands dat in de
13de eeuw gesproken werd, noemen we Vroegmiddelnederlands. Voor de invloed van
vreemde talen en vooral het Frans op het Vroegmiddelnederlands zie Kader 7 van
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Kader 7

Vroegmiddelnederlands 148
MOOljAART
MARljKE MOOIJAART

Pas in een betrekkelijk laat stadium van het bestaan van het Nederlands als zelfstandige taal
is men het gaan schrijven. Literaire werken
gingen daarbij aan de zakelijke teksten vooraf;
zij werden waarschijnlijk al in de 11 de eeuw
in het Diets te boek gesteld, maar niets uit die
tijd is bewaard in contemporaine handschriften. Wel kunnen we vrij precies nagaan wanneer ambtelijke teksten zoals oorkonden, rekeningen en statuten in plaats van in het gebruikelijke Latijn in de moedertaal werden opgetekend. De eerste doorlopende Nederlandse
tekst die wij kennen dateert van 1236; het zijn
de leefregels van het Gentse leprozenhuis of
der lazersen hus. Deze statuten bevatten opmerkelijk weinig leenwoorden. Daartoe horen
bekende woorden als bisscop, seghel, ordine
'kloosterregel', pine 'straf', aelmoesene, summe, veelal van Latijnse oorsprong, die in de
13de eeuw (de periode van het Vroegmiddelnederlands) waarschijnlijk al een respectabel
verleden in het Nederlands hadden. In teksten
die niet tot een bepaald vakgebied hoorden,
wijkt het beeld voor wat betreft leenwoorden
niet erg van het moderne Nederlands af. Het
didactische Mora/ium Dogma geeft te midden
van de erfwoordenschat bij voorbeeld maniere, storie 'historie', aventure, nature, proeven,
lettere.
Voor zover ontleend wordt, getuigen de dertiende-eeuwse teksten vooral van Franse invloed, die natuurlijk al van ouder datum was.
De literaire taal, niet zelden de weerslag van
Franse originelen, kent woorden in de ridderlijke sfeer als delijt 'vreugde', amijs 'vriend',
achemant 'mooi, bevallig', vilein 'gemeen,
slecht' en batalië 'gevecht'. Ook het Latijn
was niet zelden de brontaal en bij de verschillende auteurs vinden we de eerste optekeningen van leenwoorden in die taal. Zo introduceert de dichter van het heiligenleven van Sente Lutgart argument, terwijl Jacob van Maerfilosoof en filosofie, in
lant de taal verrijkt met filosoof

een iets ruimere betekenis dan we nu aan
deze woorden toekennen. In de Limburgse
Evangeliënharmonie vinden we conclusie en
concluderen.
In de taal van kerk en godsdienst is het Frans
eveneens opvallend aanwezig, dikwijls als intermediair voor het Latijn (en via het Latijn het
Grieks), waaruit ook rechtstreeks ontleend
wordt. Voorbeelden zijn visioen (een woord
uit bijbelbewerkingen en heiligenlevens), disci&;cipel, en vele kerkelijke termen als sint en mitere 'mijter', convent 'klooster', capel, capittel,
cape/laen en chore 'koor', octaaf'achtste dag
na kerkelijk feest' en incarnatie 'menswording
(van Christus)'.
De woorden brief en lettere voor 'brief' of
'oorkonde' zijn in alle tekstsoorten te vinden.
De verschriftelijking van de maatschappij
schiep zelf weer een vraag naar nieuwe woorden. Het Frans was ons voorgegaan in het gebruik van de moedertaal in de ambtelijke taal,
en naast het aloude, oorspronkelijk Latijnse
brief, de eveneens op het Latijn geënte carte
en het van oorsprong Griekse chirografe '(bepaald soort) afschrift', verschenen dan ook de
Franse woorden lettere en chartre ter aanduiding van de oorkonde. De spreiding van deze
woorden ten opzichte van die van het eerder
van het Latijn overgenomen brief laat duidelijk
zien dat het Zuidwesten de meeste invloed onderging van de Romaanse buurtaal. Ook in andere vaktalen is dat waar te nemen. Zie het
Brugse lijstje van ambachtslieden: corduaniers
'leerbewerkers', bollenghiers
bo/lenghiers 'bakkers', brassuers 'brouwers' en blanders 'mengers', broederlijk naast appelcopers en kerseghieters
'kaarsenmakers' .
Hoewel deze zuidelijke contacten er ook waren in de lakenindustrie, blijkt het overgrote
deel van de terminologie oorspronkelijk te
fauseren 'vervalsen' en
zijn. Is het toevallig dat fauseren
conterfaite 'namaak' van Franse origine zijn?
In dit vakgebied worden overigens ook opgetekend sai 'saai (bepaalde wollen stofl',
stof)', sisseren
'stoppen (met de produktie)', jugieren 'beoordelen', waerduer 'keurmeester' en draperie 'Iakennijverheid', drapenier 'lakenfabrikant'.
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Geen beroepsgroep zo conservatief als de
boeren. Toch houden zij het niet allemaal bij
morgen, dagwant en roede als benami ngen
van de vlaktematen. Bunder is al een oude ontlening die (vanuit het zuiden) steeds meer veld
wint, en in Vlaanderen is line een van de standaardmaten. Eenzelfde mengsel van vreemd
en eigen zien we in de rechtstaal. Daar vinden
we oude (Latijnse) bekenden als seghel en
voogd, maar ook de oorspronkelijk Franse fait
'(mis)daad' en fraude.
Contacten in handel en nijverheid hadden
hun stempel op de taal gedrukt; met de nieuwe produkten waren de woorden binnengekomen. Uit heel diverse bronnen tekenen we bij
voorbeeld ajuun 'ui' en anijs op, overgenomen uit het Frans (maar van oorsprong Latijn)
en kennelijk al ingeburgerd. Het internationale pont voor de bekende munteenheid heeft
een rechtstreekse overlevering uit het Latijn,
maar het kleine muntje poitevijn is weer
Frans.
Voor leenwoorden kunnen we ten slotte niet
om twee belangrijke bronnen voor het 13de-

eeuwse Nederlands heen: een encyclopedisch
en een lexicografisch werk. Daarin vinden we
eveneens allerlei nu heel gewone woorden,
waarvan echter de positie in de omgangstaal
van toen niet altijd vast te stellen valt: marmer,
canker, en daarnaast veel diere- en plantenamen: boa, cameleon en Iinx, popeliere, jenuever en lauwer(blat).
Veel van de Vroegmiddelnederlandse leenwoordenschat is nu nog gemeengoed: proFite,
hospitaal, sot, bastaert, gratie, installeren en
casteel. Maar andere woorden hebben de
20ste eeuw niet gehaald. Na soms eeuwen
trouwe dienst verdwenen ze mèt de zaak die
ze benoemden: clareit 'kruidenwijn', caproen
'mantelkap' en chevauchie 'ridderlijke heervaart', of ze maakten plaats voor een ander
woord: baraet 'list', allame 'huisraad' en suffisantelike 'voldoende'.

Marijke Mooijaart. In deze eeuw stroomden Waalse ridderromans via Brabant en
Vlaanderen Holland binnen. Via deze romans werden literaire voornamen verbreid en
populair, zoals Arthur, Ploris, Lancelot, Olivier, Perceval, Reinoud, Roeland. 130 Lang niet
al deze namen zijn Frans van origine, maar ze zijn via de Franse romans verbreid. Van
1280 tot 1356 heerste het Henegouwse huis over Holland en Zeeland. Het hele hof werd
hierdoor op Franse (Waalse) leest geschoeid.
Het Beierse huis (1356-1433) had Franse sympathieën en huwelijksbanden met
Frankrijk, en de Duitse vorsten verbraken alle intellectuele banden met Duitsland,
zodra zij in Holland kwamen. Jacoba van Beieren bij voorbeeld sprak Frans, niet Duits.
In de Bourgondische tijd (1433-1555) was Frans de hoftaal in de Nederlanden.
Brussel werd een centrum van Franse cultuur en Filips de Goede (1430-1467) maakte
Brussel de hoofdstad van het Bourgondische rijk. Dit leverde een stroom van Franse
hovelingen, ambtenaren en kunstenaars naar Brussel op. De Bourgondiërs hervormden de financiën, de rechtspraak en het bestuur naar Frans voorbeeld. Het Bourgondische hof beschouwde het Nederlands als een barbarentaal. De officiële regeringstaal
van de hertog en de kanselarij was het Frans, maar in de lagere regeringsorganen werd
de volkstaal gebruikt, omdat de vorsten wel wisten 'que leur puissance estoit plus
flamande que wallone', dus dat hun macht meer te danken was aan Vlaanderen dan
aan Wallonië. l3J Vanaf ongeveer 1400 ontstonden in de Zuidelijke Nederlanden, later
ook in Noord-Nederland, de.rederijkerskamers naar Frans voorbeeld en met een van
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het Franse chambres de rhétorique afgeleide naam. Rederijker is een volksetymologische
vervorming van rhétorique. Tijdens de Bourgondische periode genoten de kamers de
bescherming van de hertogen en andere vorstelijke personen. De grootste bloei kenden
de kamers in de 16de eeuw. Kenmerkend voor de kunst van de rederijkers waren
ingewikkelde versvormen en het gebruik van veel Franse woorden.
Ook de Oostenrijkers Margaretha van Parma, Karel v en Filips 11 van Spanje
keken neer op de volkstaal. Karel v (1500-1559) beroemde zich erop dat hij alleen met
zijn paard Duits sprak - wat een vrij eenzijdige conversatie zal zijn geweest! Karel v
bracht in zijn regeringsperiode de Nederlanden bij elkaar, doordat hij Friesland,
Groningen en Gelderland in bezit nam. Na zijn aftreden brak onder zijn zoon Filips 11
een roerige tijd aan, waarbij de noordelijk gewesten zich verzetten tegen de overheersing. Uiteindelijk resulteerde dit in de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, van 1568 tot
1648. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog bleef Frans de taal van de hoogste kringen.
Berlaymont, de raadsman van landvoogdes Margaretha van Parma, noemde de verbonden edelen in het Frans gueux 'bedelaars, schooiers', ons geuzen. Willem van Oranje
had Frans als moedertaal en zijn laatste woorden zouden Frans geweest zijn: 'Mon
Dieu, aie pitié de mon ame et de ce pauvre peuple' (Heer, heb meelij met mijn ziel en
dit arme volk). De val van Antwerpen in 1585 zorgde voor een scheiding tussen Noorden Zuid-Nederland. Zowat een half miljoen mensen, vooral intellectuelen, notabelen
en handelaars, vluchtte van het bezette Zuiden naar het Noorden. In het Zuiden bleef
Frans de taal van de adel, de hogere burgerij, het centrale bestuur, het gerecht en het
leger, als een vorm van verzet tegen de Spaanse bezetter.
De lutherse reformatie kwam uit Duitsland. Maar deze beweging is overscha~
duwd door het calvinisme, dat van Franse oorsprong is. Vanaf 1560 werd het calvinisme
door Franse predikanten eerst in het zuiden, daarna in Holland verspreid. Wel is het
taalgebruik van het protestantisme meer beïnvloed door het Duits dan door het Frans.
In de 16de eeuw verschenen de eerste Frans-Nederlandse / Nederlands-Franse woordenlijsten; pas in de eeuw daarna verschenen woordenlijsten of woordenboeken van
andere talen.
In de Republiek der Verenigde Nederlanden (1648-1795) gaf het gewest Holland
de toon aan, en zoals we gezien hebben was Holland Frans georiënteerd. Maar eind
17de eeuw kwam ook verzet tegen een te grote invloed van het Frans. De toneelschrijver
Bernagie parodieerde in 1684: 'Ik spreek goed Hollandsch, maar die taal is wat plat,
daarom moet men ze zo wat entrelarderen met Fransch .. .'132 Ondertussen zuchtte
Zuid-Nederland van 1585 tot 1713 onder het Spaanse juk, en daarna, van 1713 tot 1792,
onder het Oostenrijkse juk (met een korte onderbreking van 1745 tot 1748, toen de
Fransen weer de baas waren). Het Nederlands leidde in de 17de en 18de eeuw in het
Zuiden een kwijnend bestaan: overheid, kerk en heersende standen bedienden zich van
het Frans. Alleen het 'volk' en de lagere geestelijkheid hielden het Nederlands in stand.
Ten gevolge van godsdienstvervolgingen en revoluties in eigen land kwamen in
de 16de, 17de en 18de eeuw veel Franse immigranten, protestante refugiés, naar de
Nederlanden. De Beer en Laurillard 133 verwijzen hiernaar in hun trefwoord: eerlijk als
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een réfugié, dat zij verklaren als: 'de Réfugiés, in grooten getale naar Nederland
overgekomen, maakten dit land door hunne industrie gelukkig, en brachten er de
zegeningen van een stil, arbeidzaam leven:
leven.'
Het grootste aantal refugiés kwam in de 17de eeuw naar Noord -Nederland, vooral
nadat in 1685 het Edict van Nantes uit 1598, waarin een bepaalde mate van godsdienstvrijheid was toegestaan, werd herroepen. Toen hebben zij allerlei omgangswoorden in
onze taal gebracht. Hun invloed is daarna verminderd, doordat zij zich aanpasten aan
de Nederlandse omgeving. De Nederlandse muziek en schilderkunst, die in de 17de
eeuw toonaangevend was, werd in de 18de eeuw verdrongen door de Franse. De Franse
zeden, mode, letterkunde, wijsbegeerte werden nagevolgd. Maar dit gold niet alleen
voor Nederland: in de 18de eeuw beheerste de Franse beschaving geheel Europa, van
Madrid tot St.-Petersburg. Tegelijkertijd nam het verzet tegen de Franse invloed in
Noord-Nederland toe. Justus van Effen spot: Ot Is zo glissant, dat had ik mejuffer niet
134
hebben.'134
gesouteneert, zij zekerlijk zoude getombeerd hebben:
Na de Franse revolutie in 1789 vluchtte een deel van de Franse adel, ongeveer 3000
personen, naar Brussel. In 1792 vielen de troepen van de Franse republiek Zuid-Nederland binnen en in 1795 Noord-Nederland. Tijdens de hierop volgende Franse overheerNoord-Nederland
Nederland eerder af dan toe: de
sing, tot 1813, nam de invloed van het Frans in NoordFranse soldaten mengden zich niet onder de bevolking, het ambtenarenapparaat bleef
Nederlands, en alleen in regeringskringen was persoonlijk contact met de Fransen.
Bovendien boezemde de politieke inmenging veel Nederlanders afkeer in, die gepaard
ging met en zich uitte in afkeer van de taal van de bezetter. Er ontstond een vernieuwd
nationaal gevoel, dat leidde 'tot een streven naar verheffing onzer taal'.13S In de Franse
tijd, om precies te zijn in 1804, kreeg Nederland zijn eerste officiële spelling, de spellingSiegenbeek. Ook de naamgeving werd volgens Frans model geregeld: in 1810 en 1811
werd de Franse wetgeving overgenomen, die onder andere bepaalde dat het verboden
was familienamen als voornaam te gebruiken en die alleen voornamen toestond van
heiligen en namen uit de 'oude geschiedenis'.u
geschiedenis'. 1366 Personen die nog geen vaste familienaam droegen, moesten er vanaf 1811 een aannemen, en personen die al een familienaam droegen, moesten deze bevestigen, waarna ze hem niet meer mochten veranderen
zonder toestemming van de overheid. 137
137
Koning Lodewijk Napoleon, die van 1806 tot 1810 het bewind voerde over
Nederland, droeg het Nederlands een warm hart toe en hij heeft zich buitengewoon
verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse taal, hoewel hij die zelf slechts gebrekkig
sprak. Hij nam weliswaar taalles bij Bilderdijk, maar toen hij zich voorstelde aan de
138 In 1809 benoemde hij een commissie
ministers zei hij: 'lek ben konijn van Olland:
Olland.'138
die de opdracht kreeg voorstellen te doen ter vervanging van de bastaardwoorden
(waaronder ook de Franse!) door Nederlandse termen. Tevens droeg hij de Tweede
Kamer van het door hem opgerichte Koninklijk Instituut op een 'Hollandsch Woor139 Hoewel dit in eerste instantie tot niets leidde, is het
denboek' te vervaardigen. 139
uiteindelijk de aanzet geweest tot het Woordenboek der Nederlandsche Taal. De ambtelijke stukken die onder zijn regering geschreven werden, bevatten slechts weinig
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Franse woorden, en het Wetboek Napoleon, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek
der Civiele Rechtsvordering en het Wetboek van Koophandel werden in zijn regeringsperiode uit het Frans in het Nederlands vertaald. Lodewijk Napoleon is waarschijnlijk
spreekwoordelijk geworden in verdomde Lowietje 'het zwarte schaap, sukkel': 'Men ziet
hier op koning Lodewijk, die in alles van zijnen broeder, Napoleon, afhankelijk was en
dus alleen als werktuig kan beschouwd worden.'140
In Zuid-Nederland lagen de zaken ondertussen heel anders: de invloed van het
Frans was altijd al veel groter geweest dan in Noord-Nederland, maar in de Franse tijd
wilde men zelfs het Nederlands uitroeien ten gunste van het Frans. Wetgeving, rechtspraak en administratie mochten uitsluitend in het Frans gevoerd worden, het onderwijs werd in het Frans gegeven, Nederlandstalige dagbladen waren verboden of moesten vergezeld gaan van een Franse vertaling.
Na de verdrijving van de Fransen werden Noord - en Zuid -Nederland in 1814 sam engevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I. In 1814 riep Willem I het
Nederlands uit tot landstaal en administratieve taal van het rijk, onder het motto: één
land, één taal. In Zuid-Nederland ontstond veel verzet tegen het Nederlands bij de
Franstalige aristocratie en ambtenaren, en bij de katholieke geestelijken, die het Hollands als 'de taal des duivels', namelijk de taal van het protestantisme, beschouwden.
In 1830 werd Willem I gedwongen zijn taalregelingen te herroepen, maar het was al te
laat: in hetzelfde jaar scheidde België zich van Nederland af, en dit is in belangrijke
mate te wijten aan Willems taalregelingen. Na de afscheiding verzetten sommigen in
België zich des te meer tegen de Nederlandse taal, als symbool van verzet tegen de
Nederlanders, en grepen terug op het Frans; anderen bleven echter strijden voor een
eigen, Vlaamse taal. Zo ontstond de Vlaamse Beweging, een culturele beweging die de
emancipatie van de Vlaming met zijn eigen cultuur en taal ter hand nam. In de laatste
honderd jaar is de positie van het Nederlands in België langzamerhand verstevigd: in
1898 werd Nederlands naast Frans als nationale taal erkend, in 1932 (100 jaar na de
afscheiding van Nederland!) werden het lager en voortgezet onderwijs in Vlaanderen
eentalig Nederlands, en in 1962 werd de Nederlands-Franse taalgrens vastgelegd: de
gewesten ten noorden van de taalgrens zijn eentalig Nederlands, die ten zuiden ervan
eentalig Frans; Brussel is als hoofdstad officieel tweetalig. In 1973 werd bepaald dat de
taal van de Vlaamse gemeenschap officieel Nederlands heet.
Het Frans was dus vanaf de 14de eeuw tot ongeveer 1800 de hoftaal en de taal van de
hoogste kringen. De hogere standen waren tweetalig, en wanneer zij Nederlands
spraken, doorspekten ze dit met Franse woorden. Andere standen namen de Franse
woorden van hen over, omdat zij zich wilden spiegelen aan de hoogste standen en dus
graag 'voorname' taal gebruikten. Salverda de Grave 141 noemt dit de 'zwaartekracht'
der vreemde woorden: 'zij dringen hoe langer hoe dieper in, ook in kringen waar de
vreemde taal onbekend is.'
Overigens was het in de burgerkringen, in tegenstelling tot de hofkringen, met
de kennis van het Frans over het algemeen vrij pover gesteld. 142 En het Frans dat op de
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Franse scholen gedoceerd werd, was niet veel zaaks. Dat Frans werd (en wordt)
beschouwd als een moeilijke taal blijkt uit de uitdrukking daar is geen woord Frans bij
'dat is volstrekt duidelijke taal'. Ook over Grieks, Hebreeuws, Sanskriet en Chinees
bestaan vergelijkbare uitdrukkingen: dat is Grieks, Hebreeuws, Sanskriet voor mij en dat
is Chinees voor mij. Huygens spot al in de 17de eeuw over de slechte kennis van het
Frans:

Frans sijn Frans.
Frans spreekt sijn Frans gelijck Hollands, die eer hoor ik hem geven
Maar ik ben van die gevers niet; Frans moet het mij vergeven.
Ik moet bekennen: Frans spreekt Frans, maar nog en is 't geen fijn Frans.
Gij moet het mij bekennen: Frans spreekt niet fijn Frans maar sijn Frans. 143
Van de burgerkringen drong het Frans nog verder door tot zelfs de volkstaal en de
dialecten - en dan niet alleen de Zuidnederlandse dialecten die grenzen aan de Franse
taalgrens. Een bewijs te meer van de grote invloed van het Frans. In de volkstaal en
dialecten vinden we de ontleningen meestal in verbasterde vorm, bij voorbeeld ajuus,
astrant, bezjoer, krek voor Frans adieu, assurant, bonjour, correct, voorts merakels voor
miracles 'wonderen', als uitroep 'wat een wonder!', tantefeer voor 'bemoeial, druktemaker' (van Frans tant à faire 'zoveel te doen'), mamzel voor mademoiselle en voorts
komplementen, manjefiek, reneweren/rinneweren, saggerijn. Voor meer voorbeelden zie
Illustratie 18. Soms krijgen de woorden een eigen betekenis: egaal (van Frans égal
'gelijkmatig, glad') betekent 'onverschillig' in: het is me egaal. Hier kan sprake zijn van
Duitse invloed.

leder toch wil gaarne fatsoenlijk heeten; en velen weten daartoe niet beter te geraken,
dan door de kleeding en de spreekmanieren der aanzienlijken na te bootsen. Van
daar dan, dat zelfs de zoo genoemde gemeene man veelal den mond vol heeft van
Fransche basterdwoorden, hoe wonderlijk ook dikwijls geradbraakt en verkeerd toegepast, b.v. compelementen - krankiel voor tranquil- pourlefu voor portefeuille - miserabel
voor admirabel- ordonneren voor supponeren of soupçonneren - durabel in de beteekenis
van duur, kostbaar - vexeren voor forceren, enz.

Illustratie 18. Verbasterde Franse woorden
(Bron: Anoniem 1829: 18)

Na de Franse tijd is gedurende de gehele 19de eeuw de Franse invloed aan het hof sterk
verminderd. Prinses Wilhelmina (1751-1820), echtgenote van Willem v, was de eerste
die met haar kinderen en haar hofdames Nederlands sprak, geen Frans. De nieuwe

140

staatsregeling was geënt op het Engelse stelsel, niet op het Franse. In de 19de eeuw
stonden in Nederland de Engelse en Franse invloed naast elkaar, vanaf 1870 bovendien
geflankeerd door de Duitse. Het was afgelopen met de Franse hegemonie.
Hoe het in de 20ste eeuw afgelopen is met het Frans van de adel beschrijft Agnies
Pauw van Wieldrecht. 144 Zij wijst erop dat de aristocratie tot na de Tweede Wereldoorlog tweetalig was; op chique kostscholen werd nog in deze eeuw in het Frans les gegeven.
Pauw van Wieldrecht geeft een lange lijst met Franse leenwoorden die tot na de Tweede
Wereldoorlog gangbaar waren in de taal van de adel. Een deel van deze woorden is in
het 'gewone' Nederlands bekend (furieus, geborneerd, matineus, quitte), een ander deel
niet, bij voorbeeld frileus 'kouwelijk'. De kinderen van de adel leerden Frans van
gouvernantes, gouverneurs of mademoiselles. Na de Tweede Wereldoorlog werd het
Frans langzaam maar zeker verdrongen door het Engels, mede door de vele onderwijshervormingen. Het langst heeft het Frans het uitgehouden als taal der diplomaten.
Pauw van Wieldrecht vermeldt dat tot voor zeer kort ook de Engelstalige buitenlandse
ambassadeurs in het Frans aan de koningin werden voorgesteld.
De beweging die zich verzette tegen het opnemen van vreemde woorden in het
Nederlands, richtte zich van eind 17de tot de 19de eeuw voornamelijk tegen de Franse
leenwoorden. In de 19de eeuw richtte men zijn pijlen vooral op het Duits, en in de 20ste
eeuw kwam daar het Engels bij. Tegen het Frans bestaat in de 20ste eeuw in Nederland
(in tegenstelling tot Vlaanderen) nauwelijks meer bezwaar. Daar is ook geen reden toe,
want de Franse invloed staat momenteel vrijwel stil. Ik kan niet veel meer noemen dan
een enkel woord als franglais, de denigrerende benaming voor het Frans dat doorspekt
is met Engelse woorden. De term is in 1964 bedacht door de taalkundige René Etiemble
Pa rlez-vo us franglais? Franse leenwoorden in het standaarden genoemd in zijn boek: Parlez-vous
Nederlands die in de periode 1955-1975 als neologisme worden genoemd, zijn: ambiance, het inmiddels verdwenen aquavion 'draagvleugelboot', blouson, boetiek, commu-

nautair, deux-chevaux, elitair, fondue, galerie, gaullisme, organiek, permanente educatie,
polemologie (een in het Frans bedachte nieuwvorming met Griekse elementen), prudent, visagistee).145 Het Zuidnederlands heeft in deze tijd meer Franse leenwoorden
opgenomen, maar die zijn niet tot het Noordnederlands doorgedrongen en daarom
laat ik ze weg. Een enkel voorbeeld ter illustratie: decalage 'verschil', geklimatiseerd
'voorzien van airconditioning'. In de periode hierna (1970-1984) is de Franse invloed
nog veel kleiner: atomiseuren misschien het tussenwerpsel exact! 'juist, precies'; dit kan
echter ook aan het Engels ontleend zijn. 146 In beide perioden vermelden de neologismenwoordenboeken ongeveer even veel - of beter gezegd: even weinig - Franse als
Duitse leenwoorden. Het aantal Engelse leenwoorden in deze perioden is nauwelijks
te tellen. In 1954 zei iemand: 'Het aantal franse woorden, dat hier nog is binnengekomen
nadat Salverda de Grave z'n onderzoek [in 1906) had afgesloten, zal wel uiterst klein
zijn.'147 Dat feit is zeker niet veranderd sinds 1954.
In de 19de en 20ste eeuw werd bij de technische woorden het Latijn steeds meer
een concurrent van het Frans. Vergelijk agitator, commentator, conservatorium, corrector, curator, massa, missionaris waar in oudere teksten gebruikt werd agitateur, com-

mentateur, conservatoire, correcteur, kurateur, masse, missionair.
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Gallicismen
Onder gallicisme verstaat men over het algemeen een woord, uitdrukking of constructie gevormd naar het Frans of daar letterlijk uit vertaald, in strijd met het Nederlands
taaleigen. Overigens is het van belang erop te letten, dat sommigen de term 'gallicisme'
gebruiken voor iedere ontlening aan het Frans, onafhankelijk van het feit of deze in
strijd is met het Nederlandse taaleigen of niet.
Momenteel maakt vrijwel niemand in Noord-Nederland zich nog druk om
Franse leenwoorden of gallicismen. Muller zei in 1920 al: 'eigenlijke gallicismen in 't
spreken en 't schrijven [zijn] hier te lande thans zeldzaam.'149 In NEN 5050 150 worden
110 woorden afgekeurd omdat ze germanismen zijn, tegen 11 anglicismen en één 0)
(!)
gallicisme, te weten: voor wat betreft, wat zou moeten zijn: wat ... betreft.
Heel anders ligt de zaak in het Zuidnederlands. Dit kent veel meer gallicismen,
en de tegenstand ertegen is onmetelijk veel groter dan in Noord -Nederland. De oorzaak
van de massa gallicismen in het Zuid nederlands zal gezocht moeten worden in de
tweetaligheid van de toonaangevende Vlamingen. 'Als ik het wat kras mag formuleren:
de zuid nederlandse tweetalige spreekt Vlaams met franse, en Frans met vlaamse
woorden.'151 Zie verder de paragraaf 'De rol van het Zuidnederlands'.
Wat wordt tegenwoordig als gallicisme beschouwd? Als je de woorden bekijkt die
in Van Dalel52 het label 'gall.' gekregen hebben, dan blijkt dat verreweg het grootste
deel tevens het label 'in Belg.' of'gew.' heeft. Het aantal gallicismen dat in Noord- en
Zuid-Nederland voorkomt is heel gering, het gaat om de volgende woorden: bijbelpapier 'dundrukpapier' en zeefruit 'mosselen of oesters'. Verder hebben sommige woorden er een betekenis uit het Frans bij gekregen: crimineel 'misdadiger', gevoelig 'aanzienlijk, ingrijpend', regime' dieet'. De meeste gallicismen betreffen letterlijk vertaalde
uitdrukkingen; zie hiervoor hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'.
Omdat 'in strijd met het Nederlands taaleigen' niet sluitend gedefinieerd kan
worden, laat ik verder het begrip gallicisme buiten beschouwing, en spreek alleen van
Franse invloed. Voor de argumentatie zie 4.1, 'Germanismen'.

De rol van het Zuidnederlands
Hoewel ik me beperk tot de leenwoorden die in het modern standaard-Nederlands
voorkomen, moet de rol van het Zuidnederlands als doorgeefluik van Franse woorden
speciaal genoemd worden. 153
Het Zuidnederlands stond en staat onder grotere invloed van het Frans dan het
Noordnederlands, omdat het rechtstreeks aan het Frans grenst en veel sterkere culturele invloed van Frankrijk heeft ondergaan. Dat heeft twee gevolgen gehad: meegaandheid: het Zuidnederlands nam meer Franse leenwoorden op dan het Noordnederlands;
en verzet: het Zuidnederlands deed meer moeite dan het Noordnederlands om gallicismen te weren. 154 Bovendien verliep de wijze van ontlening anders: het Zuidnederlands heeft Franse woorden geleend uit de gesproken taal, terwijl ze in het Noordnederlands deels via de geschreven taal geleend zijn. Dit blijkt uit de uitspraak: de e in
annonce, con trole, formule, machine, principe, reclame wordt in het Frans niet uitgespro-
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ken, maar in het Noordnederlands wel, omdat de geschreven vorm geleend is. De
Zuidnederlanders zeggen (en schrijven soms ook) kontrool,formuul,
kon trool, formuul, machien,
mach ien, princiep,

reklaam. 155

Al in middeleeuwse literaire teksten blijkt dat het aantal Franse leenwoorden in
Zuidnederlandse teksten groter is dan in Noordnederlandse. Dat is niet zo vreemd,
want het middeleeuwse ridderwezen had zijn grootste bloei in Zuid-Nederland, onder
invloed van de Noordfranse adel. Wanneer een zuidelijke tekst in Noord-Nederland
werd overgeschreven, verving men vaak de onbekende leenwoorden door inheemse
woorden. Zo werden content vervangen door tevreden, calengieren door beschuldigen,
15ó
purgeren door reinigen, sententie door vonnis, tribulatie door verdriet. 156
Door de ligging van het Zuidnederlands tussen Noord-Nederland en Frankrijk,
en de grote economische invloed die de Zuidnederlandse steden hadden van de 13de
tot de 15de eeuw - denk aan de lakenindustrie en de handel- zijn veel Franse woorden
via het Zuidnederlands in het Noordnederlands gekomen. Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) verliest Vlaanderen zijn macht, omdat het wordt bezet door de
Spanjaarden. Na de val van Antwerpen in 1585 speelt Antwerpen geen bemiddelende
rol meer tussen Noord-Nederland en Frankrijk.
In het huidige Zuidnederlands komen Franse woorden voor die niet in het
standaard-Nederlands zijn doorgedrongen, zoals: camion, garçon voor 'kelner', gazet,
kravat, vélo. 157 Maar er zijn ook Franse leenwoorden die wel door het Noordnederlands,
maar niet door het Zuidnederlands zijn geleend. Voorbeelden zijn elegant, eventueel,

frappant, gracieus, luxueus, pantalon, soepel. 158

Het Zuidnederlands
Zuid nederlands heeft zich altijd bedreigd gevoeld door de Franse invloed,
veel meer dan het Noordnederlands. Daarom zijn in het Zuidnederlands purismen
gevormd ter vervanging van Franse leenwoorden, 159 bij voorbeeld autozoektocht voor
autorally, brieventas voor portefeuille, droogzwierder voor centrifuge, duimspijker voor
punaise, geldbeugel voor portemonnee, omslagvoor envelop, omzendbriefvoor circulaire,
regenscherm voor paraplu, steekkaart voor fiche, stortbad voor douche, vereremerken
l60 merkt hierbij echter wel venijnig op:
voor decoreren. Muller l60
terwijl zij angstvallig elk Fransch woord verwijderen, krioelt hunne geschreven
en gesproken taal in woordbeteekenis, zegswijzen, zinswendingen, de laatstgenoemde zelfs ook in 'accent' [... ] van 'gallicismen'.
Een moderner citaat is van Geert van Istendael (Het Belgisch labyrint of De schoonheid
der wanstaltigheid, 1990: 113):
Je neemt massa's woorden en constructies uit het Frans over en tegelijk verwijt
je de Nederlanders dat ze te veel Franse woorden gebruiken. Je trekt het toilet
met een 'chasse' door, maar je vindt etages en etalages belachelijk. Je zegt 'vest'
('veston' in het Frans) voor jasje en 'gile' voor een vest en je vindt het belachelijk
dat men in Nederland een pantalon draagt in plaats van een broek.
Om gallicismen tegen te gaan zijn er in de loop van de tijd vele werken verschenen met
'fOUt'.lól
.161 Voor een voorbeeld van 'verdietschingen' uit GezelIe en
lijsten van 'goed' en 'fout'
Craeynest 1946 zie Illustratie 19.
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VERDIETSCHINGEN

A.
Aalmoese.
Aalmoese,
Abat-jour,
Abat-jour.

")
*) z. o. w.: Godsdeel.

Abimer,
Abimer.
Absolüment,
Absoluut,
Absluit,
Absorbeeren,
Absoute,
Absoute.
Accès,

Accoord,
Accordeeren,
Accordeeren.
Accoutrer,
Accoutrer.
Accueillant,
Achevé,
Acheveeren,
Acheveeren.
Acies.
Acies, (1.)
(I.) "0)
*')
Acumen, (1.)
Acumen.
Adres,
Adres.
Adret,
Adret.
Adulter, (I.)
Adulter.
Affaire,
Affairens,
Affairens.
Affiliatie,
Affiliatie.
Affüt,
(5') Aggraver,
Agitation.
Agitation,
Air,
Aisseau,
Aisseau.
Ajonc,

»
Hoed.
»Hoed.
Schemerhoedtje,
»
Schemerhoedtje.
»
\Terzeerden.
Verzeerden.
»
\Terlaten.
Verlaten.
»
Uit-perduit.
»
Geirnen.
»
Nirrewaarddeure.
»
\Tergroeien.
Vergroeien.
»
Beles.
»
Betuimen.
»
Bollesukse.
»
Robbel.
»
Roefel.
»
Scheute.
»
Besprak.
Hakkepaaien,
»
Hakkepaaien.
»
Klokkeren.
»
Gezettig
Gezettig..
»
God-en-genoeg.
»
\Toldoen
Voldoen
»
Eg.
»
Snijdigheid.
»
Eg.
»
Terecht.
»
Gehandzaam.
»
Lodder.
»
Doenens.
»
Kadijs.
»
Ongedoeg.
»
Kommenschepe.
Vertier.
»
\Tertier.
»
Spruiteling.
»
Lonte.
Verzwaarzen.
»
\Terzwaarzen.
»
Roeringe.
»
Opgezichte.
»
Pakkelberd.
»
Hiedoorn.

")
*) Z. o. w. = zie onder

't

Illustratie 19. 'Verdietschingen'
GezelIe en Craeynest 1946: 657)
(Bron: GezeIIe
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woord.

z. o. w.:
Alarm,
Alarm.
»
Alumette,
»
Aloyau,
Aloyau.
Alvéole.
Alvéole, (dentaire) »
»
Ambages,
Ambages.
»
Ambras,
Ambras.
brisé,
Anneau brisé.
Anesthésique.
Anesthésique,
(potion)
Anus.
Anus, (1.)
Apoplexie.
Apoplexie,
(poplezie)
Appartement,
Appät,
Appät.
Appel,
Appel.
Appetijt,
Appetijt.
Appetitig,
Appetitig.
Apprensie,
Apprensie.
Apprentie,
Apprentie.
Apprivoiser.
Apprivoiser,
Archelle.
Ardor, (1.)
Ardor.
Arère.
Arlequin.
Arrangeeren.
Arrangeeren,
Arrêteeren.
Arrière,
Arrière.
Assiette,
Assiette.
Assimiable.
Assimiable,
Association,
Association.
Assortir.
Assortir,
Asthma.
Asthma,
Atelier.
Atelier,
(g') Attacheerd.
Attacheerd,
Attaque,
Attaque.
Atteinte.
Atteinte,
Attifer.

"")
* *) 1.

jn.
= lBti
latijn.

»

Over een boord.
Kletser.
Rompstik.
Busse.
Porret.
Leed.
Stompe.
Spletring.

»
»

Dooldrank.
Grende
Grendeldeure.
Ideure.

»

\Terdooien.
Verdooien.
Huis.
Lokkebrood.
Toepeel.
Ate.
Eetveerdig.
Geätig.
Gewag.
Scheppenesse.
Tessen.
Pakkelberd.
Snijdigheid.
Meulenasse.
Spelspeelder.
Berekken.
Kadijzen.
Grijpen.
Hermen.
Witteberd.
Gezauwelijk.
Poenderen.
Poenderen.
Tieren.
Hazemaal.
Werkstal.
Hechtig.
Bolles ukse.
Bollesukse.
Parle.
Robbel.
Opmatooien.

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

In België bestaat een zekere tweetaligheid, en niet alleen rond de taalgrens. Door
deze tweetaligheid bestaat er een bijzondere wisselwerking tussen het Zuidnederlands
en het Belgisch-Frans. Deze heeft ertoe geleid dat het Frans in België gedeeltelijk een
eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt, die afwijkt van het Frans in Frankrijk. 162 Er
bestaan veel overeenkomsten tussen woorden en betekenissen in het Belgisch-Frans en
het Nederlands. Zo gebruikt het Belgisch-Frans bourgmestre voor 'burgemeester' (in
Frankrijk maire), drève voor 'dreef (in Frankrijk allée), machiniste beteKent 'treinbestuurder' (in Frankrijk 'toneelmeester'), endive 'andijvie' (in Frankrijk 'brussels lof).
Het Belgisch-Frans kent bel-étage 'eerste verdieping', prester 'presteren', twee woorden
die in Frankrijk niet bestaan. 163
Voor een deel zal hier sprake zijn van ontleningen uit het Noordnederlands, maar
het is ook mogelijk dat er door de contacten tussen Frans en Zuidnederlands nieuwe
woorden of betekenissen zijn ontstaan, die vervolgens naar het Noordnederlands zijn
overgebracht. Dat zou het ontstaan van sommige namaak-Franse woorden zoals
bellettrie en coulance kunnen verklaren (zie de paragraaf 'Frans van Nederlandse
bodem' voor meer voorbeelden). Maar dit is vaak moeilijk te bewijzen. Salverda de
Grave zegt hierover: 'Wanneer wij nu door de familie Kaeckebroek en hun vrienden
[Franssprekende romanfiguren uit Brussel] horen gebruiken vigilante, ordinaire (voor
"niet-gedistingeerd"), perron (Fr. quai), ruse (Ned. ruzie), woorden die wij ook bezigen
in diezelfde betekenis, dan lijkt het ons natuurlik waarschijnliker dat deze België, en
niet Nederland tot vaderland hebben. En dan mogen wij in principe veronderstellen
dat dat met meer Franse woorden die, wèl bij ons, maar niet in Frankrijk voorkomen,
het geval is, ook al bevatten de schaarse Frans- Belgiese teksten ze niet.' 164Ter verklaring:
het verouderde vigilante werd vroeger voor 'huurrijtuig' gebruikt. Het Frans kent alleen
de letterlijke betekenis 'waakzaam, voorzichtig'. Het rijtuig werd zo genoemd toen men
in het midden van de 19de eeuw meer ging letten op de veiligheid van de rijtuigen.
Ordinair betekent in het Frans 'gewoon, eenvoudig', de betekenis 'niet-gedistingeerd'
vinden we alleen in het Zuid- en Noordnederlands.
Zonder ook maar enigszins te tornen aan de stelling van Salverda de Grave, dat
sommige woorden hun betekenis te danken hebben aan het Belgisch-Frans, laat
Grauls 165 zien dat de door Salverda de Grave gebruikte voorbeelden wat ongelukkig
gekozen zijn. Zo toont hij aan dat perron in de betekenis 'treinplatform' niet herleid
kan worden uit het Belgisch-Frans, omdat het hierin niet voorkomt. 166 In het Zuidnederlands gebruikte men kaai (naar Frans quai), wat later in officiële stukken onder
invloed van het Noordnederlands is vervangen door perron. Volgens Grauls zal perron
ontleend zijn aan het Duits, dat ook de bron is geweest van Deens perron, Noors en
Zweeds perrong. In het Duits zelf is het woord overigens inmiddels uit puristische
motieven vervangen door Bahnsteig. Ook het voorbeeld van ruzie klopt volgens Grauls
niet. 167 Ruzie is volgens hem waarschijnlijk een Germaans woord, ouder ruze, ruse,
afgeleid van rusen 'lawaai maken'. Het Nederlands heeft het woord niet ontleend aan
het Brussels-Frans, maar het is juist andersom: de Franssprekende Brusselaars hebben
het uit het Vlaams geleend.
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De volgende Franse of namaak-Franse woorden zijn recentelijk via het Zuidnederlands in het Noordnederlands terecht gekomen: de wielertermen recupereren 'op
krachten komen', koers 'snelheidswedstrijd' 168 en vals plat, 169 en verder confituur 'jam',
praline 'bonbon', panne 'motorpech', patates (ook patat) 'aardappel', frites (ook friet)
en patates frites (ook patat friet; in het Frans van Frankrijk heten ze pommes frites). 170
De rol van het Zuidnederlands komt mooi tot uiting in de geschiedenis van het
woord sas 'sluis':171 dit woord is in Vlaanderen geleend uit Frans sas 'zeef; in de 16de
eeuw kreeg het in Vlaanderen de huidige betekenis 'sluis' (namelijk 'zeef voor het laten
passeren van schepen'), en in deze betekenis leende het Frans het terug uit het
Nederlands in Vlaanderen, terwijl de betekenis 'sluis' ook overging naar het Noordnederlands.
Enigszins vergelijkbaar is de geschiedenis van staminee 'kroeg'. Dit voornamelijk
Zuidnederlandse woord is ontleend aan het Waals. In het Waals is het een afleiding
van Germaans (Nederlands?) stam: oorspronkelijk was het een zaal met een door palen
gestut dak, een 'stamlokaal'. Het Waals heeft het woord niet alleen aan het (Zuid)nederlands doorgegeven, maar ook aan het Frans als estaminet.
Het verschil tussen het Noord- en Zuidnederlands wordt overigens de laatste tijd
steeds kleiner. l72 Dezelfde ontwikkeling zien we in de Nederlandse dialecten: deze
groeien naar elkaar toe, worden regionaal, en ondergaan steeds meer invloed van het
standaard-Nederlands.

De Franse leenwoorden
Het standaardwerk over Franse leenwoorden is nog steeds het werk van Salverda de
Grave uit 1906. 173 In het door Elzinga gemaakte register uit 1920 komen ruim 12.000
trefwoorden voor. Salverda de Grave geeft echter ook woorden die in het Nederlands
niet meer bestaan, hoewel dat er verhoudingsgewijs niet eens zo veel zijn: 'Het is
verrassend te constateren dat de grote meerderheid der vroeger gebruikte Franse
woorden thans nog worden gebezigd.' Voorts worden spelvarianten apart opgenomen.
Desalniettemin blijft het aantal leenwoorden enorm. Ik kan uiteraard alleen een selectie
van de belangrijkste categorieën woorden geven. 174

Leenwoorden uit de middeleeuwen
De oudste Franse invloed betreft de middeleeuwse riddercultuur. Aan alle middeleeuwse hoven werd Frans gesproken, en Franse woorden waren in de mode. De adel
stuurde zijn zonen vaak naar Frankrijk, onder andere om daar de taal te leren. Salverda
de Grave merkt op, dat de Franse leenwoorden uit de middeleeuwen meer woorden
uit het gewone leven waren, terwijl later meer luxe-woorden werden geleend.
Voorbeelden van leenwoorden uit de riddercultuur met haar vechtlust zijn:
avontuur, banier, bazuin, blazoen, granaat, harnas, heraut, kamp 'legerplaats', kampioen,
klaroen, lans, malie, minstreel, pantser, partij, prijs, rantsoen 'losgeld', toernooi, trouba-
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dour. Jachttermen zijn konijn, koppel, patrijs, valkenier en de algemene termen rivier
(oorspronkelijk 'jachtterein langs een stroom') en seizoen. Overigens hebben we na de
middeleeuwen geen jachttermen meer ontleend aan het Frans.
Het woord schalmei hebben we al voor 1300 geleend. Het woord is met de
kruisvaarders naar het Oosten gekomen en gaat terug op een Grieks woord. Het werd
aanvankelijk voor een muziekinstrument van de ridders gebruikt.175
Leenwoorden betreffende de hofhouding en de weelderige woninginrichting van
de adel zijn: baldakijn, buffet, buis, fornuis, gordijn, kabinet, kanteel, kasteel, kozijn,

kussen, ledikant, matras, meubel, paneel, paleis, paviljoen, plantsoen, porselein, portaal,
pui, servies, tapijt. De feesten van de adel vinden we terug in dans, feest, partij. Woorden
die te maken hebben met spelletjes of spelen zijn: aas, dobbelen, kaatsen, pat(stellingJ,
pion, schaak. Dammen is afgeleid van Frans dame 'koningin, dame' (bij schaken), ook
'damschijf. Sollen was ontleend aan een woord voor 'ballen' en werd gebruikt in het
kolfspel. Vroeger betekende het in het Nederlands ook 'ballen'; de huidige betekenis
met iemand sollen kent het Frans niet.
Het adellijke voedsel bestond onder andere uit asperge, azijn, citroen, compote,

dadel, fazant, jenever, komijn, komkommer, makreel, meloen, pastei, prei, rijst, saus,
specerij, spinazie, taart. Voor de verspreiding van het Franse leenwoord patrijs en het
erfwoord (veldJhoender binnen de Nederlandse dialecten zie Illustratie 20.
Dure stoffen zijn: damast, fluweel, livrei, satijn, taf. Deze stoffen kun je borduren.
Edelstenen hebben wij door bemiddeling van Frankrijk leren kennen: agaat, amber,
diadeem, juweel, kristal, parel, topaas.
De hiërarchie tussen mensen blijkt uit: bastaard, baron, cipier, kamenier, kanselier,
lakei, markies, meester, page, paladijn, palfrenier, portier, prins, prinses.

Uit de middeleeuwen kennen we alleen 'eenvoudige', algemene kledingstukken,
zoals: habijt, jak, pantoffel, wambuis; in latere periodes wordt vooral speciale, luxe-kleding geleend. Jak 'kort kledingstuk' is genoemd naar de voornaam Jacques, omdat
boeren dit kledingstuk vaak droegen en boeren vaak Jacques heetten. Hiervan afgeleid
is de veel deftiger jacquet. Moerdijk l76 toont aan dat ook jurk ontleend is aan het Frans,
en wel via de oudere vorm jurken, die oorspronkelijk 'wapenrok' betekende. Het is via
het Zuidnederlands verbreid, en door het Engels uit het Nederlands geleend en niet
andersom, zoals altijd gedacht is. Voor de vorming zie hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.
Woorden op het gebied van reizen zijn arriveren, fooi, koffer, logeren, logies.
Middeleeuwse bestuurlijke termen en rechtstermen zijn arresteren, baljuw, gouverneur, informeren, kwijt, pleit, rente, schavot; belastingtermen: accijns, registreren, taks.
Via Frankrijk hebben wij exotische dieren leren kennen, zoal: buffel, buizerd,
dolfijn, dromedaris, jakhals, luipaard, papegaai, salamander. De dieren zijn samen met
hun naam bekend geworden. Wonderlijk is echter dat we voor algemene begrippen op
het gebied van terrein en landschap ook Franse leenwoorden gebruiken: golf, kaap, kust,
moeras, rots, terrein, vallei. Helemaal opvallend is het leenwoord kanaal, een woord dat
altijd met de Hollanders verbonden wordt; kennelijk is de techniek van het kanalen
graven door Franse ingenieurs hier bekend geworden!
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Illustratie 20,
20. De verspreiding van het Franse leenwoord patrijs en het erfwoord (veld)hoender binnen
de Nederlandse dialecten
(Bron: Weijnen 1975a: 284)

Kloosterorden als de cÏstercÏëncers en later de benedictijnen en jezuïeten kwamen
uit Frankrijk en richtten in de Nederlanden kloosters op. Godsdienstige leenwoorden
zijn: collecte, devotie, kathedraal, offerande, religieus, sermoen, sint, visioen.
Tot besluit omgangswoorden die al in de middeleeuwen zijn geleend: akkoord,

delicieus, dubbel, excellent, fel, fier, fijn, grief, gulzig, helaas, jaloers, jolijt, juist, loyaal,
massief, plat, pompeus, precieus, puur, raar, rond, royaal, schaars; scheldwoorden als
fielt, karonje; werkwoorden als blameren, flatteren, paaien, peinzen; woorden betreffende het menselijk karakter: abuis, falen, fantasie, fout, humeur, melancholie, motief, nobel,
simpel, spijt; en ten slotte algemene begrippen als: feit, manier, nummer, orde, plaats.
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Militaire termen, vooral uit de zestiende eeuw
Voor het militair Nederlands zieI<ader
zie Kader 8 van Leen Verhoeff. Vrijwel de gehele militaire
terminologie stamt uit het Frans. Deze invloed stamt vanaf de Bourgondische tijd
(1363-1482). Enkele militaire termen zijn Duits (hopman, ritmeester, vaandrig), maar
de Duitse legers gebruikten ook veel Franse termen (Leutnant, marschieren, Munition,
Soldat), wat de invloed van het Frans op de militaire terminologie nog vergrootte. 177
Jones l78 en Seiler l79 menen overigens exact het tegenovergestelde: de Franse militaire
leenwoorden zouden door Nederlandse bemiddeling in het Duits gekomen zijn!
Verschillende voorbeelden bevestigen dit: Duits Bagage en Bresche zijn via Nederlands
bagag(i)e en bres geleend,lso
geleend,180 net als exerzieren en Offizier, het laatste woord met
Nederlandse uitspraak [ier
[ier].181
).181 Verder zal gelden wat voor alle internationale termen
geldt: de invloed van een woord wordt versterkt doordat het in meerdere talen
voorkomt, en de richting van de invloed is niet meer te bepalen.
De hiërarchische inrichting van het leger ontstond in de periode van de Tachtigjarige Oorlog en vooral onder generaal Maurits van Nassau (1567-1625), wat een vloed
aan leenwoorden opleverde. Tot Napoleon bleef deze legerinrichting ongewijzigd. In
het leger van de Republiek bevonden zich veel Franse officieren, vooral na het herroepen van het Edict van Nantes in 1685. Er waren compagnies die bijna uitsluitend
bestonden uit Fransen. 182 Deze zullen zeker invloed op het taalgebruik gehad hebben.
De inrichting van alle moderne legers is gebaseerd op het Franse leger van Napoleon.
l83 behandelt de legerinrichting en Franse leenwoorden tijdens Maurits
Schulten 183
van Nassau. In die periode heeft hij de volgende leenwoorden voor legeronderdelen
gevonden: artillerie, bataljon, batterij, cavalerie, compagnie, garnizoen, infanterie, regiment, en voor rangen en functies generaal, kanonnier, kapitein, kolonel, korporaal,

lansier, luitenant, luitenant-kolonel, militair, officier, orde, pionier, sergeant, sergeantmajoor, soldaat.
Namen voor wapens en onderdelen daarvan zijn affuit, ammunitie, arsenaal,
bastion, kanon, karabijn, kuras, mijn, mortier, munitie. De uitvinding van het buskruit

veroorzaakte een hele omwenteling in oorlogvoering en jacht. Toen men de vuurwapens op de jacht ging gebruiken, in plaats van valken, werden de namen van de
roofvogels die men vroeger gebruikte overgedragen op de nieuwe wapens, vandaar
falconet 'valkje' en musket 'soort sperwer' als wapennamen. 184
Overige militaire termen: alarm, bagage, commanderen, discipline, escorte, exerceren, flank, fort, fortificatie, kazemat, kwartier, marcheren, palissade, soldij. Jongere
leenwoorden zijn: bivak, brigade, eskader, eskadron, insubordinatie, kazerne, legioen,
18S
partizaan, spion. 18s

Gezien het belang van de Nederlandse scheepsvaart door de eeuwen heen, is het
verbazingwekkend dat wij zoveel scheepstermen uit het Frans geleend hebben: admi-

raal, admiraliteit, boei, boekanier, bras, drossen, flottielje, fregat, harpoen, kabel, koers,
kompas, konvooi, laveren, marine, marinier, matroos, piraat, quarantaine, sluis.
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Kader 8
Militair Nederlands
LEEN VERHOEFF

Het ontstaan van een staand Nederlands leger
valt in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog:
vanaf die periode in onze geschiedenis is er
steeds een Nederlands leger geweest, met uitzondering van de drie jaren dat ons land was
ingelijfd bij het Franse keizerrijk (1810-1813).
Sommige van onze thans bestaande regimenten kunnen hun oorsprong terugvoeren tot
eenheden die in onze onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje werden geformeerd.
In die tijd valt ook het begin van de krijgsvoering op een wetenschappelijke basis en dat
houdt uiteraard in het ontstaan van een specifiek militaire terminologie. Er zijn natuurlijk
wel woorden die al eerder voor typisch militaire zaken bestonden, zoals blijde 'werptoestel',
geweer, goedendag 'van punten voorziene
knots' en schildwacht uit het eigen taalgebied
en ontleningen aan andere talen als garnizoen, lans, mortier en soldij, maar de meeste
typisch militaire, meestal aan het Frans ontleende woorden dateren uit de zestiende
eeuwen later. Enkele voorbeelden: appel (jawel, zonder accent op de el), arsenaal, fort en
kornet uit de zestiende eeuw, attaqueren, escorte en kaliber uit de zeventiende en achttiende eeuwen ambulance, mitrailleur, piket en
tactiek uit de negentiende en twintigste eeuw.
Slechts enkele woorden werden aan andere talen ontleend, zoals dragonder en ritmeester uit
het Duits, houwitser uit het Tsjechisch via het
Duits, huzaar uit het byzantijns-Grieks via het
Hongaars en Duits, commando uit het Spaans
en tank uit het Engels. In de Tweede Wereldoorlog en daarna verdringt het Engels het
Frans en doen woorden als briefing, mess, strafen (Engels to strafe, ontleend aan het Duitse
lied Gott strafe England, betekent 'schieten
met boordwapens van vliegtuigen op gronddoeien') en radar (oorspronkelijk een afkorting
van radio detection and ranging 'opsporing en
afstandbepaling door middel van radio') hun
intrede.
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Slechts incidenteel zijn militaire termen uit
vreemde talen in het Nederlands vertaald, zoals vrijgeleide uit sauf-conduit, achterhoede uit
arrière-garde, bos (afkorting voor benzine, olie,
smeermiddelen, altijd uitgesproken als [bos))
uit POL (petrol, oil, lubricants).
Heel weinig Nederlandse militaire woorden
zijn in vreemde talen overgenomen, althans
woorden uit de taal van de landmacht; het aantal uit de taal van de Nederlandse marine (en
koopvaardij) geleende woorden is groter, maar
er zijn ook wel enkele land machtwoorden ontleend, bij voorbeeld het Engelse furlough (hetzelfde als leave, maar wat deftiger) uit verlof,
tattoo uit taptoe en to commandeer 'vorderen'
uit het Afrikaanse kommandeer; het Franse bivouac en boulevard uit het Nederlandse bijwacht 'de wacht die zich voor de hoofdwacht
in het terrein bevindt' en bolwerk (of mogelijk
uit de Duitse equivalenten); deze twee woorden zijn in het Nederlands teruggekomen als bivak en boulevard.
Zien we naar het moderne militaire Nederlands, dan vallen er drie componenten te onderkennen. De eerste is de officiële militaire
vaktaal, met woorden als as van bevelvoering,

legerkorpsartilleriecommandant, routeclassificatie en tegenvoorbereidingsaanval. Kenmerkend

voor deze woorden is, dat ze in de militaire
handboeken nauwkeuring worden gedefinieerd. Daardoor zullen woorden die in het
algemene spraakgebruik vrijwel synoniem zijn,
nauwkeurig begrensde detailbetekenissen krijgen. Zo zal een burger het woord kanon gebruiken, ook als het volgens militaire begrippen
een houwitser is, en zal hem of haar het subtiele verschil tussen gevechtsactie, gevecht en
operatie ontgaan. Zodoende kunnen misverstanden ontstaan. Een minister van defensie gebruikte bij voorbeeld steeds het woord parade
als hij defilé bedoelde; zijn staf trachtte hem
duidelijk te maken dat een parade meer omvat
dan een defilé, maar of die pogingen succes
hadden valt te betwijfelen.
De tweede component zijn de woorden uit
de dagelijkse militaire omgangstaal, het militaire jargon. Dit omvat de woorden die feitelijk

niet officieel zijn, maar worden gebruikt om
vlot een zaak aan te duiden die een wat langere, of minder gebruikelijke naam heeft. Zo
sprak men over strafmutatie voor 'omschrijving van de strafreden' (deze werd namelijk in
de kolom 'mutaties' van het 'dagelijks rapport'
aan het hogere bevelsniveau gemeld), gouden
zon voor 'borstonderscheidingsteken voor generale-stafbekwaamheid', bospomp voor 'boslaadstation'. Ook gebruikt men uit gemakzucht dikwijls een vreemd (meestal Engels)
woord in plaats van het minder gebruikelijke
Nederlandse equivalent: booby-trap voor 'valstrikmijn', service dress voor 'dagelijks tenue',
sniper voor 'sluipschutter'. En er worden veel
woorden in afgekorte vorm gebruikt: omu
voor 'organieke munitie-uitrusting', pruttel
voor 'pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen'
(officiële afkorting: prt~, wachtmeester één
voor 'wachtmeester der eerste klasse'.
En ten slotte is er het soldatenslang, voornamelijk gesproken door de ongegradueerden:
afzwaaien voor 'met groot verlof vertrekken',
tankslet voor 'bemanningslid van een tank',
baalkoord voor 'fluitkoord' (dit werd soms
voorzien van zoveel knopen als men douwen
ofwel 'krijgstuchtelijke straffen' had opgelopen), A.P. (uitgesproken als [apee)) voor
'avondpermissie' en korito voor 'kompasrichttoestel'.
Veel van deze officiële termen en jargon- of
slangwoorden zullen voor buitenstaanders volkomen onbegrijpelijk zijn. Wat bij voorbeeld
te denken bij rustkamer 'het vertrek waar de
uitrusting wordt bewaard', de enkele man (typisch militaire aanduiding voor 'de individuele militair'), kazernedegradatie 'de vroeger gebruikelijke inhouding op de soldij als vergoeding voor beschadigingen aan gebouwen of legeringsruimten, waarvan de dader(s) niet
kon(den) worden achterhaald', aftrektouw
'touw met behulp waarvan een vuurmond
werd afgevuurd' - in het slang werd dit een
varkensstaart genoemd.
In de loop van de tijd zijn heel wat militaire
woorden in onbruik geraakt. Wie weet nog
van sapperen 'graven van loopgraven, ofwel

sappen', passevolanten 'lieden die voor enkele
dagen soldaat speelden om de eenheid tijdens
de monstering voltallig te doen schijnen', blikkendozenvuur 'artillerievuur met holle, cilindervormige bussen, gevuld met kogels of
schroot en afgesloten met een houten deksel'
(dit deksel versplinterde bij het afgaan van het
schot, waardoor de inhoud zich in het rond verspreidde), manegewerken 'het aanharken van
de manege met een door manschappen getrokken eg' - een onaangenaam corvee, door het
kader dikwijls gebruikt als 'opvoedkundige
maatregel' tegen recalcitrante manschappen.
Ten slotte valt op te merken dat nogal wat militaire woorden in het algemene spraakgebruik
zijn overgegaan, zoals alarm (van à I'arme! 'te
wapen!'), kaliber, pionieren, ravitailleren. Ook
staande uitdrukkingen als de aftocht blazen
'het trompetsignaal voor de aftocht geven', in
de contramine zijn 'trachten het mineren door
de vijand met het aanbrengen van een tegenmijn te frustreren', ergens op tamboereren, op
zijn qui-vive zijn (gezegd van een schildwacht
die met de aanroep 'Qui vive?' iemand uitdaagt zich bekend te maken). De betekenis kan
bij dit proces sterk wijzigen. Zo was een bidet
oorspronkelijk een pakpaard, een ingenieur
een officier der genie (zijn tegenhanger in de
burgermaatschappij was dan ook een civiel-ingenieur) en de avant-garde wat nu in het militaire taalgebruik 'voorhoede' wordt genoemd.
Het waren niet alleen officiële militaire woorden die in het algemene spraakgebruik overgingen: ook het soldatenslang leverde zijn bijdrage. In de jaren na 1950 bij voorbeeld zijn pukkel voor de kleine gevechtstas, bij de schooljeugd geliefd als boekentas, balen en kistjes
voor halfhoge zware laarzen uit het spraakgebruik van de soldaten in de populaire jeugdtaal
overgegaan.
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De zeventiende eeuw
Door de verbreiding van het calvinisme zijn protestantse termen ingevoerd: gerefor-

meerd, predikant, protestantisme, reformatie.

In de 17de eeuw kwamen veel Franse vluchtelingen naar Noord-Nederland, zoals
de protestantse hugenoten. Zij namen kennis van bepaalde takken van industrie mee,
en zo hebben ze de volgende leenwoorden ingevoerd: compagnon, fabrikant, industrie,
personeel. Een deel van de hugenoten vestigde zich buiten de grachtengordel in de
Jordaan, en er is wel gesuggereerd dat zij verantwoordelijk zijn geweest voor de naam.
Jordaan zou dan een verbastering zijn van Frans jardin 'tuin', omdat de grachten en
straten er naar bloemen en planten vernoemd zijn.
In de 17de eeuw kwamen veelgebruikte Franse leenwoorden via de taal van de
hogere standen de volkstaal binnen, bij voorbeeld de koosnamen voor familieleden:
mama, papa, geïntroduceerd door gouvernantes en nonnen en aanvankelijk uitgesproken met eindklemtoon. In sommige kringen werd hiertegen nogal bezwaar gemaakt,
21. Tante is in diezelfde tijd geleend, uit behoefte aan deftigdoenerij, en
zie Illustratie 21.
verdrong het Nederlandse moei. Ook de deftige leenvertalingen kleindochter, kleinzoon
stammen uit deze tijd.

Gesprek over Papa en Mama.
N. Wat hoor ik? vriend! gij laat u en uwe vrouw ook al Papa en Mama noemen!
F. Bevreemdt u dat? weet gij dan niet, dat de smaak der fatsoenlijke wereld zulks
medebrengt? of stelt gij ons op een' lageren trap?
N. Ik weet wel, de hedendaagsche smaak schijnt dat gebruik te wettigen. Want niet
alleen bij de zoogenaamde groote wereld, maar ook bij geletterden, officiers, kooplieden, makelaars (beunhazen misschien zelfs niet uitgezonderd), kortom bij schier al
wat fatsoenlijk is of heeten wil, raakt de vader- en moeder-naam, langs zoo meer
achter de bank en moet plaats maken voor het uitheemsche Papa en Mama, of bij
verkorting, Pa en Ma. - En in zoo ver kan en wil ik u dat regt niet betwisten. - Maar,
of dat nu wezenlijk een goede smaak zij, dit is eene andere vrage, welke ik niet zoo
toestemmend kan beantwoorden.
F. Ik voor mij, zie er niets onvoegelijks in, maar wat hebt gij er toch tegen?
N. Dat wil ik u gaarne zeggen. Vooreerst: als een verklaard vriend van vaderlandsche zelfstandigheid, ook opzigtelijk onze taal, zie ik zeer ongaarne, dat men van
vreemde markten hale, wat onze eigen bodem even goed en nog beter oplevert.
- Gij verstaat mij vriend!
F. Ja, ik weet, dat gij alles zijt behalve Franschgezind! maar, hoezeer ik met dat ligte volkje zelf niet verre wegloop, laat zich evenwel niet ontkennen, dat hunne smaakvolle taal ons, Nederlanders, merkelijk te hulp moet komen in eene beschaafde conversatie. En waarom zou men dan niet ook het Fransche Papa en Mama gretig opnemen?
N. Meent gij, dat de Nederlander een Fransch poespas noodig heeft, om zich
in zijne volkstaal beschaafd te kunnen uitdrukken? Dan verschillen wij hemelsbreed. Wat mij betreft, ik denk: hoe zuiverder Nederlandsch, hoe fraaijer! - maar
kent gij wel de oorspronkelijke beteekenis van Papa en Mama?
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F. Daarbij heb ik nooit zoo bijzonder stilgestaan; eene nadere inlichting zal mij
aangenaam zijn.
N. Ofschoon de gewoonte, zijne ouders Papa en Mama te noemen, even als zoo
vele andere zoogenaamde fraai heden, uit Frankrijk overgenomen is, zijn die woorden echter van een Latijnsehen oorsprong. Papa, of ook Pappa, beteekent eigenlijk
de spijze der jonge kinderen, heden ten dage nog bij ons pap genoemd. Het eerste
woord, dat de kinderkens leerden spreken, was dus 't geen zij bestendig zagen, hoorden en nuttigden, d.i. pappa. En zo ging het ook ten aanzien van Mama of liever
mamma. Dit woord beteekent oorspronkelijk de borst, of wel het verhevenste gedeelte derzelve, waaraan de kinderen zuigen (tepel), bij den gemeenen man op vele
plaatsen nog heden memme genoemd. Voor de zuigende kinderen was dus mamma
het meest geliefde voorwerp en het eerste woord, dat zij leerden uitspreken. - Deze
eerste woorden pappa en mamma, uit den mond der kinderkens gehoord, schijnen
aan sommige ouders zoo zeer behaagd te hebben, dat zij zich zelven daarmede
lieten benoemen. Men vindt bij de oude Romeinsche schrijvers, voorbeelden van
zulke benaming van eenen vader en moeder. Vandaar dan ook Papa oudtijds wel
gebezigd van bisschop, en nog heden de latijnsche titel van den Roomschen Paus.
- Zie het voortreffelijke latijnsche woordenboek van den beroemden scheller.
F. Het gebruik van Papa en Mama voor vader en moeder, is derhalve al zeer oud.
N. Echter daarom nog niet eigenaardig en gepast. Welke overeenkomst is er toch,
tusschen Papa den Vader, en papa de kinder-pap? Ik moet ronduit verklaren, dat mij
dit een onoplosbaar raadsel is, al zag ik ook honderd vaders hunne wichtjes op den
schoot handiglijk den paplepel in den mond steken. - Tusschen mamma de borst en
mamma de moeder, bestaat er wel in zóó verre eenige overeenkomst, als de eerste
een gedeelte van de laatste is; maar dan kan ik ook even zoo wel eenen steen of balk
bestempelen met den naam van huis, omdat dezelve er toch een klein gedeelte van
uitmaakt. [... ]
Illustratie 21. Bezwaar tegen papa en mama
(Bron: Anoniem 1829: 43-45)

Administratie en bestuur, vooral in de achttiende en negentiende eeuw
Het Frans heeft invloed uitgeoefend op het gebied van de administratie, staatsinrichting
en recht. Tijdens de Franse tijd (1795-1813) werden door Napoleon in de Nederlanden
de Franse administratie en wetgeving ingevoerd (bij voorbeeld arrondissement), maar
de Franse invloed dateert al vanaf de middeleeuwen. Leenwoorden op dit gebied zijn:

administratie, arrest, balie, bureaucratie, civiel, enquête, formule, griffie, griffier, insolvabel, justitie, kabinet, kantoor, legaliseren, marechaussee, notariaat, officieel, officieus,
ordonnantie, paperassen, paraaf, parket, partij, paspoort, pensioen, procederen, procedure,
proces (verbaal), rechercheur, recidivist, rehabilitatie, requisitoir, signalement, soeverein.

De Franse revolutie in 1789 bracht in Europa nieuwe begrippen of gaf oude
begrippen nieuwe inhoud: anarchist, antirevolutionair, bourgeois, centralisatie, coalitie,

guillotine, Marseillaise, monarchist, patriot, reactie, revolutie, royalist, saboteren, terrorisme. In 1793 kreeg Engeland de bijnaam perfide Albion, omdat het zich aansloot bij de
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landen die tegen Frankrijk waren.I 86 Van na de Franse revolutie stamt de politieke
betekenis van liberaal, die door de Fransen is verbreid, hoewel ze in Spanje ontstond.
Na de Franse revolutie werd Napoleon Bonaparte in 1804 keizer van Frankrijk, en hij
maakte zijn oudste broer Jozef heerser over Spanje. Onder zijn bewind kreeg Spanje in
1812 een nieuwe grondwet. Na de val van de Napoleons betrad Ferdinand VII de Spaanse
troon, en hij wilde de grondwet direct afschaffen. Daarbij stuitte hij op voorstanders
van de grondwet, de liberales. Aan hen danken we de politieke betekenis van het woord
liberaal, dat voorheen alleen 'edelmoedig' betekende. 187
De Marseillaise werd zo genoemd, omdat het lied gezongen werd door een
bataljon vrijwilligers uit Marseille, die in juli 1792 Parijs binnentrokken. Om Marseille
voor zijn royalistische sympathieën te straffen, kreeg de stad in 1793 de naam Ville-sansNom 'Stad zonder naam', wat zoals Cherpillod 188 droogjes opmerkt, toch nog altijd een
naam is...
Vóór de Franse revolutie werd de openbare orde in Frankrijk gehandhaafd door
de marechaussee, een afleiding van maréchal 'maarschalk'. Tijdens de Franse revolutie,
in 1790, werd besloten dat de marechaussee in Frankrijk voortaan gendarmerie nationale
genoemd zou worden en zorg moest dragen voor het handhaven van de openbare orde.
Het woord gendarme was al sinds de middeleeuwen in de andere Europese landen
bekend in de betekenis van 'krijgslieden, soldaten' (het woord luidde oorspronkelijk
gens d'armes 'gewapende lieden'). De nieuwe betekenis die de revolutie eraan gaf, werd
in veel Europese landen overgenomen. Na de Franse tijd verving men in de Nederlanden het woord gendarmerie door marechaussee, maar in België nam men na de afscheiding het woord gendarmerie weer aan. In 1932 werd gendarmerie in België officieel
vervangen door rijkswacht. 189
In de 19de eeuw hadden het Franse politieke leven, de constitutionele monarchie
en het parlementaire stelsel invloed op de Lage Landen, blijkens: constitutie, nationaal,
nationaliteit, parlement, republiek. Zelfs het woord politiek is een Frans leenwoord! Ook
de termen communist en kapitalist stammen uit het Frans; communist is rond 1848 met
Marx en Engels vanuit Duitsland algemeen verbreid.
Termen betreffende het houden van vergaderingen zijn: balloteren, congres, debat,

debatteren, dechargeren, delegatie, discussie, motie, precedent, referent, reglement, unaniem, urgent. Salverda de Grave voegt hieraan toe: 'Dat in de rubriek "vergaderingen"

zo goed als uitsluitend jonge woorden zijn te vinden, bewijst dat de vergaderwoede van
jonge datum is. '190 Hij schreef dit in 1906 ...
Diplomatieke termen zijn veelal Frans: ambassade, ambassadeur, attaché, carte
blanche, chargé d'affaires, communiqué, corps diplomatique (CD), diplomaat.

Kunst
De Franse invloed op het gebied van de kunst is enorm geweest, en stamt van alle tijden.
Geleende muziektermen (behalve het woord muziek zelf) zijn onder andere: arrange-

ment, dirigeren, fanfare, harmonie, klavier, melodie, orkest, ouverture, prelude, trompet.
De hobo is ontleend aan Frans hautbois, letterlijk 'hooghout', dat wil zeggen hout
waarvan de toon hoog iS. 191
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Op het gebied van de beeldende kunst en schilderkunst vinden we: antiek, aquarel,
atelier, boetseren, dessin, gouache, gravure, illustreren, modelleren, mozaïek, palet, passepartout, pointilleren, sculptuur. Opvallend is het grote aantal geleende namen voor
kleuren die kennelijk tinten aanduiden die tot dan bij ons onbenoemd waren: azuur,
beige, lila, oker, paars, pastel, scharlaken, turkoois, vermiljoen, violet. Ook het woord kleur
zelf komt uit het Frans. Modern zijn de woorden betreffende de fotografie en haar
voorloper de daguerreotypie: fIXeren, negatief, portret, pose, poseren, retoucheren.
De architectuur wordt behalve door architect en architectuur vertegenwoordigd
door: balkon, fontein, parterre, plint, portiek, souterrain.
De toneelwereld is grotendeels op de Franse gebaseerd: acteur, akoestiek, debuut,

decor, entr'acte, foyer, loge, matinee, operette, personage, recette, regisseur, repertoire,
scène, souffleren. Leenwoorden op het gebied van de letteren zijn: alexandrijn, allegorie,
alliteratie, ballade, fabel, personifiëren, refrein, rijm, roman, satire. De meeste toneelter-

men en literaire termen zijn geleend na 1600. Overigens blijkt uit Kader 9 van Jaap
Bakker, dat er in de Nederlandse poëzie een duidelijke voorkeur bestaat voor het
gebruik van inheemse woorden boven leenwoorden uit het Frans en Romaans.
Kader 9

De creatie van een schepping

Leenwoorden
leenwoorden in de Nederlandse poëzie
JAAP BAKKER

Dichters zijn geboren etymologen. Niet dat ze
van ieder woord precies de oorsprong kennen, maar ze voelen wel haarfijn aan wat het
verschil in waarde is tussen bij voorbeeld het
uitheemse creëren en het inheemse scheppen.
Voor poëtisch gebruik zijn leenwoorden, zelfs
wanneer ze als bastaardwoord zijn vermomd,
bijna altijd inferieur aan zuiver Nederlandse.
Laten we eens wat synoniemenparen vergelijken:
moment
constant
universum
depressief
relatie

ogenblik
voortdurend
heelal
neerslachtig
vrouw, man, vriend, vriendin

Wie beide rijtjes op zich laat inwerken, zal
moeten erkennen dat de oer-Nederlandse
woorden veel directer, warmer, dichterbij zijn

dan de woorden uit de eerste kolom. Uitheemse elementen stralen vaak iets uit van verstandelijkheid en afstandelijkheid. Geen wonder
dat dichters, als het even kan, putten uit het erfgoed van onze Germaanse voorouders.
Deze bewering berust op meer dan een impressie. Ik kan u de voorkeur voor Germaanse
woorden met objectieve cijfers bewijzen. Ten
behoeve van de nieuwe editie van het Nederlands Rijmwoordenboek heb ik behalve in allerlei naslagwerken ook in het 'vrije veld' naar
bruikbare rijmwoorden gezocht. Dat veld bestond onder andere uit de bekende poëziebloemlezingen van Gerrit Komrij en van Hans
Warren, waaruit ik de rijmwoorden - 20.000
in totaal - op schijf heb gezet en geanalyseerd.
Dat levert aardige statistiekjes op. Zo blijkt
dat van de 622 woorden die meer dan vijf
maal voorkomen, er maar 8 duidelijk van
vreemde herkomst zijn: oceaan (15x), horizon
(8x), natuur, muziek, poëzie (ieder 7x), azuur,
balkon, terras (ieder 6x).
Leerzaam zijn ook de lotgevallen van de rijmklank -eren. Dat is een van de gemakkelijkste
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rijmuitgangen in de Nederlandse taal, omdat
we duizenden werkwoorden hebben die
op die klank eindigen. Toch wordt er in de
poëzie weinig gebruik van gemaakt. Van de
onderzochte dichtregels eindigt maar 0,42%
op -eren, terwijl de betreffende rubriek in het
Rijmwoordenboek maar liefst 1,24% van de
ruimte beslaat.
Vanwaar die veronachtzaming van een
schijnbaar zo rijke rijmrubriek? Dat wordt duidelijk als we een onderscheid maken in uitheemse (bijna allemaal Romaanse) woorden
zoals sferen, markeren en negeren, en Germaanse woorden zoals scheren, verkeren en
begeren. Het verschil tussen beide groepen
blijkt uit deze tabel:

kamferkist? Geenszins! Ze spelen wel degelijk
een rol in de poëzie, iets wat door weinig dichters beter is aangetoond dan door Gerrit Achterberg. Zoals bekend had hij een grote voorliefde voor exotische titels als Ichthyologie, Tableau mourant, Quadratuur of Liberty. Maar
ook in de versregels gebruikte hij veel vreemde woorden ('symbolen worden tot cymbalen',
'er is in zee een coelacanth gevonden') en hij
schrok er zelfs niet voor terug ze in de zo gevoelige rijmpositie te plaatsen. Hij durfde het
aan om onberijmbare woorden als Rath en
Doodeheefver in te zetten, waar ieder ander
zou hebben gekozen voor een wat safer behangmerk.
Het onderstaande gedicht laat zien hoe iemand als Achterberg 'inheems' en 'vreemd'
met elkaar laat samengaan:

Woorden op

Vermeld in

Aangetroffen in

-eren

Rijmwoordenboek

poëzie (20.000

(65.000 woorden)

versregels)

Majesteit

734

(1,13 %)

18

(0,09%)

(0,11

%)

66

(0,33 %)

(1,24 %)

84

(0,42 %)

Een lichaam door geen lied te deren,
heeft zich ontvouwen aan mijn zingen.
Voordat mijn woorden haar bezeren
vlucht zij tussen de zinnen;
voel ik haar langs het ritme scheren
en in de rijmen binnendringen,
tot zij de beelden gaat regeren
en naar haar strenge leden dwingen;
- zij zal mij haar gelaat toekeren,
maar onzegbare herinneringen
doen haar in 't einde nog bezinnen.
Ik moet haar weer opnieuw formeren.

Romaans
Germaans
Totaal

70
804

De aangetroffen frequentie van Romaanse
woorden ligt bijna dertien keer zo laag als
de 'woordenboek-frequentie' (0,09 versus
1,13 %). De geringe populariteit van -eren
moet dus worden toegeschreven aan de relatieve onbruikbaarheid van de uitheemse woorden. Wie graag met getallen goochelt, kan uit
het tabelletje ook nog afleiden dat een willekeurig Romaans eren-woord ongeveer veertig
keer zo weinig kans heeft in een gedicht terecht te komen als een willekeurig Germaans
woord met dezelfde rijmuitgang.
Een soortgelijk patroon zien we bij andere
rijmrubrieken met een 'gemengde bevolking'.
Dichters berijmen land liever met kant of
wand dan met frappant of transparant. Bezigheid heeft de voorkeur boven activiteit. Op
lief rijmt men liever grief of hief dan motief of
agressief.
Betekent dit alles nu dat vreemde woorden gedoemd zijn tot een levenslang verblijf in de
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Het vers heeft in wezen zuiver Nederlandse gelaatstrekken, met slechts hier en daar wat uitheemse accenten (ritme, regeren, formeren).
Net als goede make-up zijn die met smaak en
terughoudendheid aangebracht; niet te veel,
want dat zou ordinair worden, maar juist genoeg om deze 'Majesteit' een sprekend gezicht te geven. De leenwoordenschat is de
beauty-case in de dichterlijke bagage.

Wetenschap
In 1791 heeft de Franse revolutionaire regering het metrieke stelsel ingevoerd, waarbij
het kilogram de eenheid van gewicht en de meter de eenheid van lengte werd. Vanaf
1798 worden in het Staatsarchief in Parijs standaardmaten bewaard van het metrieke
stelsel. De namen voor de maateenheden werden gevormd op basis van Griekse en
Latijnse woorden, om de internationalisering te bevorderen. Voor breuken gebruikte
men Latijnse woorden, voor veelvouden Griekse. Het gebruik van de voorvoegsels (uit
het Latijn) centi-, deci-, milli- en (uit het Grieks) deca-, hecto-, kilo-, myria- en de
(Griekse) achtervoegsels -gram, -meter, -metrie in maateenheden stamt dus uit het
Frans. Zo kennen we uit het Frans decaliter, decigram, decimeter en ook de woorden
kilo (gram), liter, meter. Are werd in 1793 in Frankrijk ingevoerd voor 100 vierkante
kilo(gram),
192
meter, en in de Nederlanden na 1816 ingevoerd ter vervanging van lokale maten. I92
Andere geleende maateenheden zijn: decimaal, dozijn, gros, kwadraat, kwart, pint
en trits, oorspronkelijk 'drie kaarten van één soort'. Geleende tijdseenheden zijn:
kwartier, minuut, seconde, uur. De getallen biljoen, miljard, miljoen, triljoen komen uit
het Frans. Een biljoen betekent in het grootste deel van de wereld 'miljoen maal
miljoen'; in de Verenigde Staten betekent het echter '1000 xX miljoen', dus 'miljard'wat nogal eens tot vertaalfouten leidt. 193
193 Tot slot hebben we uit het Frans algemene
begrippen geleend als kwaliteit, kwantiteit, myriade, numeriek.
Woorden voor ziekten die we geleend hebben zijn abces, apoplexie, attaque,
blessure, diarree, dysenterie, graveel 'niergruis', griep, invalide, koliek, melaats (een
verbastering van malade 'ziek'), migraine, nerveus, pest, pleuris, poliep.
Industrie
Algemene woorden uit de industrie en nijverheid zijn: apparaat, asfalt, basalt, elektricien, fabriceren, fabriek, industrieel, machine, metaal, raffineren, solderen.
Groot is het aantal leenwoorden op het gebied van drukkerij, boekbinden en
papierbewerking, wat merkwaardig is, omdat de Nederlanden hierin vanouds een zeer
goede naam hadden: brocheren, brochure, cursief, formaat, initiaal, interlinie, karton,
kopij, matrijs, papier, perkament, prent, romein, rub1"iek,
rub~iek, typografie, vignet; ook prospectus
hebben we, ondanks zijn Latijnse uiterlijk, uit het Frans geleend.
Journalistieke termen komen, met de zaken, uit het Frans (behalve tijdschrift, dat
uit het Duits stamt): abonnee, advertentie, annonce, bulletin, courant, feuilleton, gazet,
journaal, krant, periodiek, publiciteit, rectificatie, redacteur.
De taal van het postwezen was vanouds Frans. Bedenk dat tot op heden op
internationaal postverkeer de Franse woorden imprimé, par avion en dergelijke gebruikt worden. Oudere leenwoorden zijn: adres, depot, envelop, post, poste restante,
tarief.
postiljon, reçu, tarief
In de geldhandel werden en worden veel Franse termen gebezigd: baisse, balans,
bankier, bankroet, commissionair, coupon, courtage, debiteur, dividend, emissie, failliet,
financieel, fonds, hausse, kapitaal, krediet, krediteur, kwitantie, obligatie, speculeren.
Franse handelstermen zijn: agent, colportage, concurrent, contract, expediteur,
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exporteren, factuur, fraude, garantie, importeren, offerte, order, pakket, provisie, reclame,
transport, vendu. De termen allooi, octrooi en patent stammen uit het Frans. Colporteren
komt van Frans colporter. Oorspronkelijk luidde dit werkwoord comporter 'meedragen', maar in de 16de eeuw veranderden de Fransen dit in colporter, omdat zij er ten
onrechte porter à col 'om de hals (dus op de rug) dragen' in zagen. 194
194 Een bon 'tegoedbon' komt oorspronkelijk van de uitdrukking bon pour 'goed voor'; het bijvoeglijk
naamwoord bon is al in het Frans een zelfstandig naamwoord geworden. Onzeker is
de herkomst van het woord mat, bekend uit Heije's liedje:
Die had er veel Spaansche matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
Oranje!,95
195
Mat is waarschijnlijk afkomstig van Frans matte 'metaal dat na een eerste smelten nog
onzuiver is'; omdat men geen edele metalen uit de Spaanse gebieden in Amerika mocht
uitvoeren, muntte men ze snel en slordig aan in de vorm van matten; eenmaal
196
aangekomen in Europa werden ze dan weer versmolten. 196
Woorden die te maken hebben met het openbaar vervoer zijn: conducteur, halte,
metro, passagier, rangeren, remise, station, taluud, wagon. Heel modern is de TGV, waarin
TGV staat voor train à grande vitesse. Automobielwoorden zijn: bougie, cabriolet, debrayeren, garage, monteur, limousine, panne. De taxi is (al in het Frans) een verkorting
van taximètre, taxamètre (Taxameter werd bedacht in Duitsland), de naam van een
toestel dat (op huurrijtuigen) de afgelegde afstand en de verschuldigde vracht aangaf,
later gebruikt voor het voertuig zelf. De vorm taxa- werd veranderd in taxi- op voorstel
van de Franse filoloog Th. Reinach, naar Grieks taxis 'betaling'
'betaling'..197
197

Stad en land

Het stadsleven wordt weerspiegeld in de leenwoorden bordeel (al daterend van vóór
1325!) en allee, avenue, bordes, boulevard, café, hotel, kiosk, plantsoen, plein, restaurant,
rumoer, trottoir, urinoir. Het woord restaurant heeft een mooie ontstaansgeschiedenis.
Eigenlijk betekent het 'herstellend, versterkend'. De betekenis 'eetgelegenheid' kreeg
het in 1765, toen Boulanger het eerste restaurant opende met het aan het Nieuwe
Testament ontleende opschrift: Venite ad me, omnes qui stomacho laboratis, et ego vos
restaurabo 'komt allen tot mij die maagklachten hebt, en ik zal u beter maken.'
Publieke vermakelijkheden zijn vaak uit Frankrijk gekomen, blijkens: acrobaat,
balanceren, ballon, harlekijn, jongleren, marionet, paljas, pirouette. Het landschap vinden we terug in bosschage, plateau, ravijn, rustiek, terrein, tracé. Woorden voor dieren:
beest, buizerd, gaai. Woorden voor planten: schors, tronk. Olm is al in 1270 genoteerd.
Voor de verspreiding van het leenwoord olm en het erfwoord iep binnen de Nederlandse dialecten zie Illustratie 22.
Schooltermen zijn college, dictee, educatie, examineren, instituut, internaat, pensionaat, professoraat, reünie, surveillance. Deze woorden zullen met de Franse school
zijn ingevoerd; ze stammen vrijwel allemaal van na 1600, terwijl de oudere schooltermen Latijnse leenwoorden zijn geweest.
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Illustratie 22,
22. De verspreiding van het Franse leenwoord olm en het erfwoord iep binnen
de Nederlandse dialecten
(Bron: Weijnen 197sa: 270)

Omgangswoorden
Salverda de Grave verdeelt de omgangswoorden, de woorden die het privéleven van de
mens betreffen, in een aantal categorieën: het uiterlijke leven van de mens, de omgang
tussen mensen, de uiterlijke persoon en de innerlijke persoon,
persoon. Ik volg zijn indeling,
indeling. De
omgangswoorden die in de middeleeuwen zijn geleend, heb ik boven al genoemd.
Hieronder volgen de jongere woorden.
Het uiterlijke leven van de mens vinden we in woorden op het gebied van de
huishouding, kleding en voeding. Huishoudelijke termen zijn antichambre, boudoir,

canapé, commode, couvert, etage, fauteuil, galerij, gobelin, hoes, interieur, karaf, pendule,
plafond, plumeau, poef, salon, serre, servet, sifon, suite, vaas, vestibule. Namen voor
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rijtuigen, die een zekere luxe vertegenwoordigen: diligence, equipage, fiacre, sjees.
Woorden op het gebied van reizen: bagage, biljet, coupé, retour, valies.
De Franse mode heeft grote invloed op de omringende landen uitgeoefend:
mannequin, mode; kledingstukken: baret, blouse, boezeroen, bretel, broche, ceintuur, col,
garderobe,jupe/jupon, negligé, pantalon, peignoir, plissé(rok), vest; namen voor stoffen:
crêpe, moiré, mousseline, velours. Het woord dos betekent in het Frans 'rug'. In het
Nederlands kreeg het de betekenis 'rug van dierevel, vacht, kleed met bont' en vervolgens 'kleed in het algemeen', en werd ervan afgeleid uitdossen.
Het Frans had altijd grote invloed op culinair terrein. Voedsel waarvan wij de
naam geleend hebben: anijs, aubergine, beschuit, bouillon, confituur, framboos, fruit, jus,
kaneel, karbonade, limoen, marmelade, marsepein, radijs, selderie, soep, suiker; gerechten: bouillabaisse, omelet, pêche melba; dranken: beaujolais primeur, bordeaux, champagne, cognac, likeur, limonade; kaassoorten: brie, camembert; gebak: biscuit, bonbon,
caramel, praline; termen als: amuse-gueule, aperitief, appetijt, dessert, diner, hors d'oeuvre, maîtred'hOtel, menu, portie, rantsoen, sigaar, sigaret. De mayonaise dankt haar naam
aan een overwinning van Frankrijk in 1756 op de Engelsen, en de bezetting van de stad
Mahón op Menorca. Deze stad is genoemd naar haar stichter, de Puniër Mago, de
jongste broer van Hannibal. Toen Frankrijk de stad bezette, maakte een kok voor het
overwinningsfeest een speciale saus, sauce mahonnaise, wat later mayonnaise werd. 198
De omgang tussen mensen blijkt uit de woorden: adoreren, ambitieus, arrogant, bruusk,
charmant, duel, duperen, energiek, ferm, fideel, furieus, galant, gebrouilleerd, gepikeerd,
genereus, grandeur, inert, insinueren, intiem, joviaal, kameraad, koeioneren, laconiek,
liaison, nonchalant, pardon, patronage, perfide, prestige, prompt, protégé, punctueel,
rendez-vous, resoluut, serieus, tact, timide, tolerant, treiteren. Ook chic, met de in het
Nederlands bedachte (niet in het Frans bestaande) verbogen vorm chique.
Sport en spel is ook een manier van met elkaar omgaan; sporttermen en een aantal
speltermen zijn jong: equipe, estafette, gymnastiek, kien, roulet, triktrak. Het biljartspel
komt uit Frankrijk: biljart, carambole, keu, piqué, touché, en in de dressuur en
springsport van paarden vinden we veel Frans: barrage, concours hippique, dresseren,
puissance. In de wielersport is de Franse invloed nog steeds groot - dat zal komen door
de Tour de France, en waarschijnlijk ook door de grote invloed van Zuid nederlandse
wielrenners. Uit het Frans komen: attaqueren, belle 'beslissingsrit', bidon 'veldflesje',
bonificatie 'puntenvoordeel of tijdsaftrek', cérémonie protocolaire, chef d'équipe, col,

combiné, (con tra-)expertise, declasseren, demarrage, demarreren, derailleur, etappe, foerageren, manche, motard 'motorrijder in de karavaan', panache 'moed', parcours,
patron, piste, pneu 'band', poursuite 'vervolging', ravitailleren, recupereren, rouleren,
routinier, soigneren, soigneur, sur place, toucheren. 199 Sommige van deze termen worden
ook in andere sporten gebruikt. Overigens komen de meeste moderne sporttermen in
het Nederlands uit het Engels; zie hoofdstuk I, 4.3, 'Invloed van het Engels'.
De Franse adel heeft verschillende dansen bij ons geïntroduceerd: bal, dans,

menuet, polonaise, quadrille, soiree, wals.
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Een grote groep vormen de woorden voor mondelinge omgang: affront, bon-mot,
boutade, conversatie, flatteren, plaisanterie. Tussenwerpsels en woorden voor groeten:
adieu/ajuus, afijn/enfin, à propos, au revoir, bonjour, bonsoir, helaas, merci, zelfs koest
tegen een hond (van Frans couche-toi 'ga liggen'). De wens bij een heildronk (à votre)
santé wordt schertsend vervormd tot santjes. Conversatiewoorden zijn abominabel,
affreus, amusant, banaal, briljant, crimineel, curieus, egaal, evident, exceptioneel, exquis,
fameus, frappant, futiel, grandioos, kolossaal, lumineus, modern, origineel, pikant, riant,
ridicuul, subliem, superbe, triviaal, uniek. Dergelijke woorden werden en worden slechts
door een kleine groep mensen gebruikt. Ludiek, in 1938 door J. Huizinga geleend, heeft
in de jaren zestig een enorme vlucht genomen. Van oudsher waren scheldwoorden en
bastaardvloeken zeer Frans georiënteerd: fielt, karonje, kreng, malloot, nondeju. Nog
veel gebruikt worden klere en takke: krijg de klere/takke, klerewijf/takkewijf Ze gaan
terug op Frans colère 'woede' (van Latijn cholera) en attaque 'aanval'.
Het uiterlijk van de mens blijkt uit de woorden: blond, brunette, elegant, postuur,
robuust, soepel, teint, tenger, voluptueus. De levensomstandigheden van de mens vinden
we in: bon-vivant, demi-monde, gigolo, luxueus, maintenee, prostituée.
Het meest intiem zijn de woorden betreffende het innerlijk van de mens: amuseren,

braaf, chagrijn, confuus, eminent, emotie, enthousiasme, frivool, geniaal, ignorant, incapabel, intellectueel, inventief, kalm, koket (teruggaand op Frans coq 'haan', dus letterlijk
'hanig'), maniak, naïef, non-valeur, optimist, pedant, pessimist, plezier, respectabel,
simpel, somber, spiritueel. Mat 'moe, lusteloos' is in het Frans hetzelfde woord als de
schaakterm mat, uit échec et mat 'schaakmat'.
Eufemismen
De Vooys200 wijst erop dat Franse woorden zeer populair waren en zijn als eufemisme:
we transpireren liever dan dat we zweten, vroeger werd derrière in plaats van achterste
gebruikt, voor 'w.c.' gebruiken we retirade, toilet of plee - dit laatste is tegenwoordig
geen eufemisme meer. Hoewel de herkomst van dit woord onzeker is, gaan de meeste
verklaringen uit van een Franse oorsprong: het woord zou van plaît-il 'het behaagt'
komen (plee heeft als bijvorm pleti), of
ofvan
van s'il vous plaît 'ga uw gang' (waarmee men
kamer'.2ol 'Welig tiert het eufeiemand het toilet wees), of van petit (cabinet) 'kleine kamer'.201
misme ook op het gebied van de ontucht: bijna alle namen als bordeel, prostituée,
maitres[se},
maitres [se}, maintenee, demi-monde,
demi- monde, bon-vivante.d.
bon-vivan t e.d. zijn eufemistisch en voor een groot
deel van vreemde (Franse) oorsprong.'202 Volgens De Vooys zijn onze eufemismen
'soms Engels en Duits, maar in overgrote meerderheid Frans, omdat deze taal zo lange
tijd als uiting van hogere beschaving gold'.203 En hij vervolgt:
Uit de rijkdom aan eufemismen in de Franse taal heeft men meermalen gevolgtrekkingen willen maken voor het lage zedelike peil van het Fransche volk.
Duitsers en Nederlanders hovaardigen zich er op, dat ze voor die lelike dingen
geen eigen woorden bezaten, maar de Franse moesten ontlenen. Salverda de
Grave zegt zeer juist, naar aanleiding van die bezwaren: 'Men zou kunnen
antwoorden dat wij die termen dan toch wel nodig schijnen te hebben gehad.'204
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Geleende voorzetsels
Net als aan het Latijn hebben we aan het Frans een paar voorzetsels ontleend. Ook hier
gaat het om voorzetsels die in officiële taal gebruikt worden: à in twee à drie en conform
in bij voorbeeld conform de afspraak. Het lenen van voorzetsels - belangrijke bouwstenen van zinnen - wijst op nauw contact. Voorzetsels hebben we alleen uit het Latijn,
het Frans en het Duits geleend.

Groepstaal
In de jongerentaal speelt Frans geen rol meer,205
meer, 205 het is al Engels wat de klok slaat. Andere
Romaanse talen zijn iets populairder dan het Frans: er zijn enkele Italiaanse en Spaanse
leenwoorden, maar die laatste verdenk ik ervan via het Amerikaans~Engels
AmerikaanseEngels ontleend
te zijn. In de jaren veertig en vijftig was sjeik als grappige verbastering van sjiek, chic in
de mode, maar dat is inmiddels verdwenen, hoewel Van Dale2 06 het nog vermeldt.
Uit de oudere studententaal komen piek en sjezen. Piek 'gulden' komt van Frans
pique, dat 'lans' betekende. Toen in 1681 munten in omloop kwamen met daarop Pallas
studentenmond
mond de
Athene met in haar hand een piek oflans, kregen deze munten in studenten
naam piek. Sjezen en gesjeesd zijn afgeleid van sjees 'rijtuig', van Frans chaise (à porteurs)
'draagstoel, draagkoetsje'. Toen deze door rijtuigen werd verdrongen, ging men spreken van chaise roulante, een woord dat in het Frans echter al snel verdween. Bij ons
20 ? Sjezen
echter werd het de gewone aanduiding van een rijtuig op twee wielen. 207
betekende dus eigenlijk: opgehaald worden met het rijtuig van vader (omdat de zoon
genoeg geld gekost heeft).
Ook de moderne student gebruikt nog een enkel woordje Frans, bij voorbeeld
het eigengemaakte Chateau
Chêtteau Migraine voor hele slechte wijn en de afkorting panje voor
champagne, wat overigens al genoemd wordt in 1913.20sVerder
1913.208 Verder schijnt de samenstelling
209 Uit de scholieren- of studencouragewater voor 'sterke drank' studentikoos te zijn.
zijn.209
tentaal komen de verkortingen bieb voor bibliotheek, soos voor sociëteit en propjes voor
het namaak-Franse propaedeuse. Het studentenwoord verneukeratiefheeft
verneukeratief heeft een 'grappige' Franse uitgang gekregen, naar analogie van woorden als cumulatief
21 °beschrijft,
In de modieuze taal die Kuitenbrouwer2lO
beschrijft, speelt Frans nog wel een rol.
Kuitenbrouwer meent zelfs 'als de yuppie twee van zijn drie vreemde talen moest
opgeven zou hij - na enige tweestrijd - het Frans aanhouden. Frans heeft alles, het
etaleert bereisdheid, eruditie, een goede komaf èn savoir-vivre.'211 Yuppies gebruiken
als tussenwerpsels bon, merci, voilà. Miss Piggy uit de Muppet-show heeft het gebruik
van moi en toi zeer gestimuleerd. Andere Franse woorden die yuppies volgens Kuitenbrouwer graag gebruiken zijn au fond, bon-ton, comme il faut, déconfiture, du moment,
faux pas, gratuit, parti pris, reçu, routinier, saillant, tout court - allemaal aloude leenwoorden. Erg in is tout: tout Amsterdam was aanwezig, wat bepaald niet wil zeggen dat
heel Amsterdam er was! In bepaalde kringen is aucun populair: 'Hij heeft daar aucune
idee van.' Ten slotte gebruiken jongeren en yups nog wel het pseudo-Franse snappezvous en in plaats van hun schouders op te halen, zeggen ze soit.
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De homotaalwoordenboeken 212 geven femme voor
voor''degene
degene die de vrouwelijke rol
in een lesbische relatie speelt', maar dit Franse woord is in deze betekenis aan het
Amerikaans-Engels ontleend, waar het als tegenhanger van butch gebruikt wordt.
Verder noemen ze het algemene standje soixante-neuf, de woordspelingen pot au feu
voor 'hete lesbo' en camionneusevoor 'stevige, stoere pot', eigenlijk 'vrachtwagenchauffeuse' , en ten slotte het namaak- Franse crème de flamoes voor 'lustvocht' (de herkomst
van het Bargoense woord flamoes is onbekend).
In het begin van deze eeuw vinden we een aantal Franse woorden in de dieventaal:
batterik 'boot' (van Frans bateau 'schip' met het Nederlandse achtervoegsel -erik),
grandig 'groot' en randeevou. 213 Deze woorden zijn alle oud. 214 Jongere woorden zijn
couchee 'bed', dormen 'slapen' (ontleend via het Zuidnederlandse Bargoens), passeroute
'diefstal'.215
'vagebond', sjaans (chance) en vol 'diefstal'.21S
Het Bargoense woordenboek van Endt vermeldt aan Franse invloed: 216 bal 'gulden' (geleend via Vlaanderen uit Frans balie 'gezicht, rond voorwerp, beeldenaar',
vandaar 'frank'), grandig 'rijk, deftig, groot' (van Frans grand 'groot'), granje in 't is
granje Ot
"t is te geef (van Frans garante 'borg, waarborg'), ponteneur van Frans point
d'honneur 'erezaak', sjans, sjans hebben, sjansen van Frans chance 'kans'. Lik me vessie
heeft niets te maken met vest, maar komt van Frans fesse 'bil'; de uitdrukking is
synoniem met lik me reet/hol/naad. Matje matje 'fifty fifty' zou kunnen komen van
moitié-moitié van Frans (à) moitié .. (à) moitié. Prinsemarij 'politie' is een uitbreiding
van prinserij, dat uit het Rotwelsch komt. Marij komt waarschijnlijk van Frans mairie
'stadhuis', via Zuidnederlands of uit de Franse tijd. Vooral in de 19de eeuw werden
Nederlandse poezen Minet genoemd, het Franse woord voor 'katje'. In het Bargoens
kreeg minetten de betekenis 'het geslachtsdeel met de tong prikkelen'.
Uit de volkstaal komt trammelant 'drukte', waarschijnlijk als vervorming van
Frans trémulant 'trillend'. Informele woorden voor 'gezicht' gaan nogal eens terug op
Frans:fiselemie
physionomie) ,facie, tronie, denk aan iemand op
het Frans:
fiselemie 'gezicht' (van Frans physionomie),facie,
zijn facie slaan, boeventronie. Ook uit de volkstaal komen de eufemistische verkortingen
de p/pee in hebben, in de p/pee zitten voor de pest in hebben, in de penarie zitten (zowel
pest als penarie zijn leenwoorden uit het Frans). De betekenis 'zitvlak' voor krent komt
uit het Frans; in de 17de en 18de eeuw gold krent 'zitvlak' in het Nederlands overigens
als zeer vulgair.
In de marinetaal en de soldatentaal worden geen speciale Franse woorden
gebruikt,217 op waarschijnlijk één uitzondering na: kommaliewant 'tafel- en eetgerei aan
boord', waarvan Chambon zegt:218
Vele jaren lang heeft het verhaal opgeld gedaan, dat kommaliewant afkomstig
zou zijn van het Engelsche commonly wanted - gemeenschappelijk noodig.
Totdat onlangs een oud-kapitein ter zee (promotie 1881) mededeelde, dat deze
afleiding in zijn tijd, jaren geleden dus, bij wijze van scherts gemaakt werd door
een leeraar in de Engelsche taal aan het Kon. Instituut voor de Marine (opleiding
voor marine-officier), doch dat kommaliewant vermoedelijk een overblijfsel is
uit den Franschen
Fransehen tijd, toen de bakken, in navolging van de Franschen
Fransehen 'gamelles'
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werden genoemd en het eetgerei 'gamellewant'. Aan boord werd dit al spoedig
'bakskemellewant' en, zooals het eetgerei nu nog heet, kommaliewant ofbakskommaliewant.
Verder worden in de soldatentaal een aantal 'grappige' vervormingen van Franse
woorden gebruikt: admeurvoor administrateur 'militair die administratief werkt doet',
zinspelend op meuren 'slapen, stinken', infantroos voor infanterist en marechepliesie
voor marechaussee.219 In het soldatengerecht rats, kuch en bonen is rats een verkorting
van ratjetoe, ontleend aan Franse ratatouille 'hutspot'. Dezelfde herkomst heeft in de
rats zitten. Vergelijk in de puree zitten, waarin puree eveneens geleend is uit het Frans.

Geleende woorddelen220

Achtervoegsels
Net als Latijnse achtervoegsels zijn ook Franse achtervoegsels in het Nederlands
produktief geworden. De meeste achtervoegsels worden alleen verbonden met 'uitheemse' woorden, leenwoorden dus, maar niet noodzakelijkerwijs Franse leenwoorden. Voor in het Nederlands gemaakte combinaties van Franse woorden met Franse
achtervoegsels zie de paragraaf'Frans van Nederlandse bodem'. Andere achtervoegsels,
een minderheid, worden ook met Nederlandse woorden verbonden. Franse achtervoegsels zijn gemakkelijk te herkennen, omdat ze doorgaans beklemtoond zijn (met
uitzondering van -aard, -erd), terwijl Germaanse woorden historisch gezien de klemtoon op de eerste lettergreep hebben, en woorden met Latijnse achtervoegsels zich
aangepast hebben aan het Germaanse patroon. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen,
zie de paragraaf 'Frans of Latijn?' hieronder.
Voor de vorming van persoonsnamen met Nederlandse woorden worden de
volgende Franse achtervoegsels gebruikt:
-aard en de verzwakte vorm -erd komen van Frans -ard (vergelijk vieillard), dat
weer ontleend is aan Germaans -hard 'sterk', dat veel in eigennamen voorkwam
(vergelijk Bernhard, letterlijk 'sterk als een beer'). Dit achtervoegsel werd achter
Nederlandse stammen geplaatst en heeft meestal een ongunstige betekenis:
gierigaard, grijsaard, lafaard, luiaard, wreedaard en dikkerd, stommerd, sufferd. Bij
-erd is het ongunstige element zwakker, en deze uitgang kan zelfs positief zijn:
leukerd, goedigerd, vluggerd. Dit zijn de enige aan het Frans ontleende achtervoegsels die onbeklemtoond zijn. De klemtoon is waarschijnlijk teruggetrokken onder
invloed van woorden met het (oorspronkelijk Latijnse) achtervoegsel -aar/-er.
De achtervoegsels liepen namelijk door elkaar: sufferd, knoeierd, gluiperd kwamen
naast suffer, knoeier, gluiper voor. 221 Het achtervoegsel-aard werd geassocieerd
met het zelfstandig naamwoord aard: bij een gierigaard dacht men aan iemand
met een gierige aard. Woorden op -aard/-erd hebben een meervoud op -s
(vanwege de vreemde herkomst?), met soms daarnaast een meervoud op -en.
Jonge Franse leenwoorden worden overgenomen met het beklemtoonde achtervoegsel-ard (niet produktief bij ons): clochard, richard.
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-es vormt vrouwelijke persoonsnamen; het komt van Frans -esse in prinses,
profetes. In het Middelnederlands vond men het vaak in het achtervoegsel -ersse
uit er-esse: dienersse. Dit achtervoegsel was ontstaan doordat het vaak achter
mannelijke persoonsnamen op -er was gehecht, uit Frans -er-esse, zoals in chanteresse - de vorm -ersse is een Nederlandse ontwikkeling. In de 16de/17de
16deh7de eeuw,
wanneer -esse/-es algemeen in gebruik is gekomen, verdwijnt het achtervoegsel
-ersse. Het achtervoegsel-es, waarbij de slot-e op regelmatige wijze is weggevallen,
wordt ook verbonden met niet-Franse woorden: dienares, lerares, schilderes. We
vinden nog een enkel woord op -esse, en wel alleen bij woorden waarvan de
mannelijke persoonsnaam op -aris eindigt: bibliothecaresse, secretaresse (geen van
beide woorden bestaan in het Frans) en bij het enigszins 'chic' klinkende inheemse eigenaresse. 222 Dit achtervoegsel is ook in andere Germaanse talen produktief
geworden, vooral in het Engels (-ess). Volgens De Vooys223 heeft het oorspronkelijk onbeklemtoonde Germaanse achtervoegsel -in (boerin, cheffin, godin, heldin, leeuwin) naar analogie van het beklemtoonde -es eindklemtoon gekregen.
Ook kan de behoefte om de vrouwelijke persoon van de mannelijke te onderscheiden ('Loopt daar de boer? Nee, de boerin') een rol gespeeld hebben. In het
Duits is -in onbeklemtoond gebleven, vergelijk Bäuerin en dergelijke.
-e komt van Frans -e, vergelijk Frans chatelain naast chatelaine, étudiante naast
étudiant, baronne naast baron. 224 In het Nederlands werd het in eerste instantie
met uitheemse woorden gebruikt; pas in de 19de eeuw raakte het ingeburgerd
met inheemse woorden door woorden op -genote, -linge, -verwante. 22S Tegenwoordig vinden we bij voorbeeld gaste, passagiere, studente en typiste.
-effe: Naar analogie van Franse leenwoorden op -ette, zoals de vrouwelijke
-ette:
persoonsnaam soubrette en het ook op mannen betrekking hebbende vedette,
werden meer woorden op -ette gevormd. Het eerst ontstond modinette, bedacht
door een Amsterdams reclamebureau ter vervanging van naaister. Het woord is
gebaseerd op Frans midinette en mode. Hierna kwamen in de jaren zestig woorden
als koffienette 'koffiejuffrouw' en machinette 'fabrieksmeisje' korte tijd tot bloei. 226
Veel school heeft het niet gemaakt, we kennen momenteel alleen nog de misdinette voor 'vrouwelijke misdienaar'.
-ier, soms uitgebreid tot -(e)nier, naar analogie van woorden als aalmoezenier,
palfrenier. Frans -ier komt van Latijn -arius, dat we in een oudere periode uit het
Latijn geleend hebben. Het is echter niet een directe ontwikkeling van het Latijn
in het Frans. Het achtervoegsel -arius is eerst door de Germanen, onder wie de
Franken, geleend uit het Latijn. De Fransen hebben het hierna overgenomen van
de Franken, en het heeft dan ook de Frankische uitspraak!227 In de periode dat
wij het achtervoegsel leenden, spraken de Fransen het nog niet uit zoals tegenwoordig met [ie-ee 1,
l, maar als [ier 1zoals wij het nog doen. Als het onderdeel is
van een heel jong leenwoord spreken we het op z'n modern Frans uit als [ie-ee 1,
l,
bijvoorbeeld bij romancier en de grappige vorming stoepier voor 'portier, koopman die op de stoep klanten aanspreekt'.228 Stoepier is momenteel wel geheel
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verdwenen; in 1950 zegt Carmiggelt in het verhaal 'De heer Cohen': 'hij was
stoepier, een ambacht dat later in onbruik raakte.' Het Zuid nederlands gebruikt
overigens soms een andere uitspraak dan het Noordnederlands, zoals in dossier
als [dossier]. In het Duits komt dit achtervoegsel ook voor, maar het is niet
produktief (het komt alleen in Franse leenwoorden voor) en het wordt op z'n
Frans uitgesproken (Bankier, Portier). In het Nederlands kwam het achtervoegsel
in eerste instantie voor in Franse leenwoorden: barbier, kanonnier, koetsier,
poelier, daarna werd het aan Nederlandse woorden geplakt: herbergier, scholier,
tuinier. De uitbreiding -enier vinden we in glazenier, rentenier, vliegenier. Persoonsnamen op -ier hebben meestal een meervoud op -s (vanwege de vreemde
herkomst?). De uitgang -ier komt ook voor in (geleende) zaaknamen, zoals
banier, klavier, papier, populier, rivier, maar het is niet produktief geworden in
het Nederlands. Zaaknamen op -ier hebben een meervoud op -en.
Het Latijnse achtervoegsel-arius heeft niet alleen geleid tot Frans -ier, maar ook
tot het middeleeuwse dialectaal Franse -aris. Zo vinden we commissaris, falsaris,
notaris, referendaris, secretaris. 229 Het is mogelijk dat sommige van deze woorden
ontleend zijn aan het Latijn (commissarius etc.), en dat het achtervoegsel vervolgens onder invloed van andere woorden op -aris gewijzigd is. Men dacht dat -aris
een Latijns achtervoegsel was, en daardoor is het produktief geworden in de
vorming van modern Latijnse persoonsnamen met uitheemse stammen zoals:

archivaris, jubilaris, missionaris, pensionaris, titularis.
-ist komt van Frans -iste, dat uit het Latijn komt, waar het een ontlening aan het
Grieks is. Het komt al in het Middelnederlands voor. Het betekent 'persoon die
zich ergens bij aangesloten heeft': communist, orangist, papist, socialist (dan staat
er vaak een woord op -isme tegenover: communisme, socialisme enzovoorts) en
'persoon die zich bezighoudt met het in het grondwoord genoemde': alcoholist,
bloemist, drogist, fluitist, pianist, violist. De uitspraak list] berust op spellinguitspraak 230 - in het Zuid nederlands wordt [iest] uitgesproken, als mondelinge
ontlening aan het Frans. 231 Alleen artiest komt zowel in het Noord- als het
Zuidnederlands voor met Franse uitspraak. Naar aanleiding van woorden als
organist wordt het achtervoegsel soms uitgebreid tot -(e)nist: fluitenist, klokkenist. 232 Het achtervoegsel-ist komt ook in andere Germaanse talen voor - geleerde
woorden als anglist, germanist, romanist hebben wij uit het Duits geleend - en in
bij voorbeeld het Russisch. In het Nederlands gemaakte afleidingen op -ist die in
het Frans niet voorkomen, zijn artillerist, bigamist, cavalerist, componist, kolonist,

spiritist.
Voor de vorming van persoonsnamen met uitheemse woorden worden de volgende
Franse achtervoegsels gebruikt:
-ant wordt verbonden met Franse of Latijnse woorden: collectant, fabrikant,
muzikant, predikant, remonstrant, sollicitant. Het achtervoegsel-ant komt ook in
het Bargoens voor, ten eerste in het Franse woord vigilant 'waakzaam', dat echter
in het Nederlands de geheel eigen betekenis 'straatprostituée' kreeg en een
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grappige verwijzing is naar het huurrijtuig vigilante; vigileren betekent 'waakzaam
heen en weer lopen, straatprostitutie bedrijven'.m Naar analogie werd in het
Nederlands tippelant gevormd voor straatprostituée, van tippelen. Het erfwoord
pegel 'gulden' (hetzelfde woord als peil 'maat, merkteken') heeft in de studententaal de grappige 'Franse' verlenging pegulant gekregen. Ook komediant is een
Nederlands verzinsel, het Frans gebruikt comédien.
-een en -ein, beide uit Frans -ain en gebruikt in aardrijkskundige namen, -ein
ook voor 'aanhanger van'. De oudste ontleningen gaan uit op -ein: republikein,
Romein; de jongste op -een: Hondureen, Salvadoreen. Beide achtervoegsels worden maar zelden gebruikt.
-ees uit Frans -ais, gebruikt in aardrijkskundige namen: Balinees, Chinees, Hagenees, Jordanees. Het wordt maar zelden gebruikt.
-ent wordt net als -ant verbonden met Franse of Latijnse woorden: consulent,

consument, dirigent, docent, inspiciënt, producent.
-eur, vrouwelijk -euse: acteur, chauffeur, etaleur en adviseuse, regisseuse. De woorden adviseur, grimeur, rechercheur zijn in het Nederlands afgeleid van een Franse
stam. Woorden op -eur hebben meestal een meervoud op -s.
-iaan uit Frans -ien, gebruikt in aardrijkskundige namen of volksnamen (Indiaan) en voor aanhangers van een bepaalde persoon of stroming: Freudiaan,
Preudiaan,
Kantiaan.
-iet uit Frans -ite voor een volgeling (hussiet, islamiet, mennoniet) of voor een
afleiding van een geografische naam (Moskoviet).
-ijn uit Frans -in, gebruikt voor afleidingen van eigennamen: augustijn, jakobijn,
kapucijn. Het wordt maar zelden gebruikt.
-teur, meestal -ateur, -cateur: administrateur, ambassadeur, collaborateur. Hiervan wordt met -trice en soms met het aan het Latijn ontleende achtervoegsel-trix
een vrouwelijke vorm gemaakt. Het meervoud is meestal -s. Het komt alleen met
uitheemse woorden voor, maar niet alleen met Franse woorden. Het correspondeert met het eveneens geleende Latijnse achtervoegsel -tor. Ook het Latijnse
achtervoegsel komt alleen voor achter uitheemse woorden, maar ook in dit geval
behoeven dat geen Latijnse woorden te zijn.

De volgende achtervoegsels worden gebruikt voor de vorming van zaaknamen en
abstracta. De achtervoegsels -atie, -menten -uur/-atuur/-tuur kunnen ook uit het Latijn
komen en zijn daar al behandeld.
-ade, uit het Frans, dat het uit het Spaans of Portugees heeft geleend. Het wordt
gebruikt om een zaaknaam aan te duiden met de betekenis '(intense, langdurige,
massale) uitvoering van wat in het werkwoord wordt genoemd': blokkade, kanonnade, telefonade. Het achtervoegsel wordt alleen gebruikt met uitheemse
woorden.
-age vinden we eerst in Franse leenwoorden als pelgrimage en later met Nederlandse stammen: lekkage, pluimage, slijtage, stellage, strijkage, tuigage, vrijage, als
grappige vorming kullage. Het is ook in het Duits produktief geworden.
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-dde betekent' doder' of' dodend' in bij voorbeeld: genocide, herbicide, insekticide,
pesticide, spermacide. Het achtervoegsel wordt alleen gecombineerd met uitheemse woorden.
-ette. Dit achtervoegsel hebben we al gezien bij de persoonsnamen, maar het
wordt in het Frans ook in zaaknamen gebruikt met de betekenis 'kleinere vorm
van', zoals in de door ons geleende cassette, maisonnette, operette, pirouette. Naar
analogie van dergelijke woorden zijn in het Nederlands de niet in het Frans
voorkomende modewoorden restaurette, bungalette bedacht en het heel gewone
wasserette. Verder het moderne doggynette als naam voor een apparaat om de
uitwerpselen van een hond mee op te ruimen, en als winkelnaam groenterette.
Het achtervoegsel komt ook in het Engels voor, dat de bron voor onze diskette en
kitchenette is.
-ij is ontleend aan Frans -ie (uit het Latijn, dat het uit het Grieks geleend had).
We vinden het in abdij, heerschappij, kledij, voogdij. Doordat het achtervoegsel
vaak achter woorden op -aar, -er, -en kwam, werd het soms uitgebreid tot -arij,

-erij, -enij, -ernij: afgoderij, artsenij, bakkerij, boerderij, landerij, razernij, ruiterij,
slavernij, spotternij, visserij. Latere ontleningen hebben Frans -ie behouden: melodie, poëzie. 234 In het Nederlands is braderie gemaakt. Het achtervoegsel-ij komt
ook in het Duits produktief voor in de vorm -ei, -erei; het Duits heeft het via het
Middelnederlands geleend. Oorspronkelijk werd -ie uitgesproken als twee lettergrepen, dus als -ije; later werd dit verkort tot -ij, maar de oorspronkelijke
uitspraak vinden we nog in land namen als Bulgarije, Hongarije, Lombardije,
Turkije, Slowakije, naast -je in Spanje. Aan de klemtoon kun je zien dat woorden
als académie, komédie uit het Latijn komen en niet uit het Frans. Onder Latijnse
invloed (-ia) is ook het tweelettergrepige -ië in bij voorbeeld België, Italië ontstaan. 235
-ide of -oïde is in het Frans ontleend aan het Grieks en wordt verbonden met
uitheemse woorden. Het betekent 'lijkend op': antropoïde, fascistoïde, hominide,

paranoïde.
-ine, uit Frans -ine, gebruikt voor namen van natuurlijke stoffen of chemische
produkten van uitheemse woorden: cocaïne, dextrine, dioxine, morfine, proteïne,
vitamine.
-isme: nihilisme, purisme, socialisme. Dit achtervoegsel is ontleend aan het Frans
(via het Latijn uit het Grieks) en komt vooral voor in geleerde, internationale
woorden die een geestesstroming aanduiden (calvinisme, communisme, darwinisme); slechts zelden vinden we vormingen in het Nederlands (germanisme, hollan-

disme, militarisme).
-(i)teit is ontleend aan het Picardisch; het Frans heeft -ité. Later ging -iteit de
Franse uitgang -ité in geleerde woorden vervangen: antiquiteit, kwaliteit, majesteit. 236 Vandaar werd het in de spreektaal verbonden met Nederlandse woorden:
flauwiteit, gemeniteit, rariteit, stommiteit. Dit achtervoegsel is slechts beperkt
produktief geworden. In het woord puberteit wordt het achtervoegsel soms niet
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herkend; men denkt dat er sprake is van pubertijd (zoals kindertijd). Niet alleen
de spelling wordt aangepast, zelfs de uitspraak kan veranderen: in plaats van
pubertéit met eindklemtoon zegt men pubertijd.
-lei vinden we in verbindingen met Nederlandse woorden: allerlei, enerlei, generlei, velerlei. Erg produktief is het niet geweest. Het achtervoegsel-lei luidde in het
Middelnederlands lei, ley 'wijze, soort', en was ontleend aan Oudfrans loy, ley
(modern Frans loi) 'wet'.
-tiek is een jong en modieus achtervoegsel, hetzelfde als -theek uit het Latijn, maar
dan in de Franse vorm, vergelijk boetiek. We vinden het ook incidenteel in
woorden als boektiek, broodtiek, shoetiek. Terwijl-theek 'bewaarplaats' betekent,
is -tiek in het Nederlands 'winkel' gaan betekenen, ongetwijfeld onder invloed
van boetiek. In het Nederlands is automatiek gevormd, dat geen Franse tegenhanger heeft: Frans automatique betekent alleen 'automatisch'.
Bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd door:
-aal, uit Frans -al: amicaal, embryonaal, maniakaal. Het achtervoegsel wordt
alleen gecombineerd met uitheemse woorden. In het Nederlands zijn gemaakt:
collegiaal, klassikaal. Dit achtervoegsel is ook in het Engels produktief.
-air, uit Frans -aire, alleen gecombineerd met uitheemse woorden: elitair, parlementair. In het Nederlands zijn gemaakt: atomair, facilitair, familiair.
-eel of -ieel, uit Frans -(i)el: commercieel, fundamenteel, presidentieel, tekstueel.
Het achtervoegsel wordt alleen gecombineerd met uitheemse woorden. In het
Nederlands zijn gemaakt: financieel, politioneel, principieel. Dit achtervoegsel is
ook in het Engels produktief.
-esk aan zaaknamen of eigennamen, bij voorbeeld cabaretesk, clownesk, faunesk,
kolderesk, muzikantesk, soldatesk en gargantuesk, napoleonesk. Het achtervoegsel
komt uit het Frans, dat het aan het Italiaans ontleend heeft. Het is in het
Nederlands produktief geworden, meestal met vreemde woorden. Het heeft
dezelfde betekenis als -achtig, maar klinkt veel erudieter. 237
-eus of -ieus uit Frans -(i)eux, vergelijk capricieus. Dit achtervoegsel is in het
Nederlands niet erg produktief, maar we verbinden het nogal eens aan een Frans
woord zodat een verbinding ontstaat die in het Frans niet bestaat (complimenteus,
kwestieus, modieus) en incidenteel vinden we het met een Nederlands woord, om
een grappige tegenstelling tussen een informeel woord en een deftig achtervoegsel
te maken, bij voorbeeld in kakkineus. In de homotaal vinden we de grappige
vormingen lesbieus, nichtueus, potteus en posseuse 'postmoderne lesbo' (van pose
en potteus). In het Engels is -ous produktief.
-iek, uit Frans -ique, dat teruggaat op het Latijn, waar het aan het Grieks is
ontleend: energiek, fysiek, tiranniek. Het achtervoegsel wordt alleen gecombineerd
met uitheemse woorden. Het wordt nogal eens vervangen door -isch, soms met
betekenisverschil tussen het woord op -iek en dat op -isch, vergelijk fysiek -fysisch.
In het Frans en in navolging ook in het Nederlands, zijn de oorspronkelijke
bijvoeglijke naamwoorden dikwijls (tevens) zelfstandige naamwoorden geworden: politiek, retoriek. Het achtervoegsel komt ook in het Engels voor als -ic.
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Werkwoorden kunnen worden gevormd met -éren, van het Franse achtervoegsel-er. 238
In de periode van ontlening werd de r in het Frans nog uitgesproken, en achter de
Franse werkwoordsuitgang -er werd de Nederlandse werkwoordsuitgang -en gezet.
Ook nadat in het Frans de r in -er niet meer werd uitgesproken, bleef het achtervoegsel
produktief met Franse leenwoorden. 239 Het grote aantal in de middeleeuwen aan het
Frans ontleende werkwoorden op -eren leidde ertoe, dat dit achtervoegsel ook met
Nederlandse woorden werd verbonden, vergelijk halveren, kleineren, redeneren, trotseren, waarderen en het niet in het Frans bestaande pauzeren. In het Duits is het eveneens
produktief geworden, in de vorm -ieren (halbieren), en via het Duits kennen we dan
ook condoleren, intenderen, ventileren. 240 De uitgebreide vorm Frans -iser (die via het
Latijn teruggaat op het Grieks) vinden we in Nederlands -iseren, Duits -isieren, Engels
-ise/-ize. Het achtervoegsel-eren is in het Nederlands nog steeds produktief; we vinden
het bij voorbeeld met Latijnse leenwoorden: subsidiëren, met Duitse leenwoorden:
provianderen, en met recente Engelse leenwoorden: acclimatiseren, alloceren, formatteren, implementeren, shockeren. Het wordt ook gecombineerd met Franse woorden,
zodat werkwoorden die in het Frans niet bestaan gevormd worden (soms beschouwd
als pseudo-ontleningen): discussiëren, portretteren, afgeleid van de zelfstandige naamwoorden discussie, portret. Soms staat tegenover het Nederlandse werkwoord op -eren
geen Frans werkwoord, maar wel een Latijns werkwoord op -are: cremeren, laboreren,
negeren, oreren (Latijn cremare, laborare, negare, orare); mogelijk is het Nederlandse
werkwoord dan van het Latijn afgeleid, maar het kan ook een afleiding van het
zelfstandige naamwoord crematie, negatie, oratie zijn. Regelmatig bestaat een Frans
werkwoord op -quer met als Nederlandse vorm -ceren: expliceren, provoceren (Frans
expliquer, provoquer). Het Nederlandse werkwoord kan dan teruggaan op het Latijn
(explicare, provocare) of een afleiding zijn van het zelfstandig naamwoord explicatie,
provocatie. Werkwoorden op -iëren gaan in principe terug op jonge Franse woorden
op -ier: amplifiëren, certifiëren, communiëren, diversifiëren. Hiertegenover staan de uit
het Latijn afkomstige werkwoorden amplificeren, communiceren, certificeren, diversificeren. Maar beide achtervoegsels, -iëren en -iceren, zijn produktief en worden met
uitheemse woorden verbonden; het achtervoegsel geeft dus geen uitsluitsel over de
herkomst. Mystificeren bij voorbeeld moet teruggaan op Frans mystifier - het kan niet
teruggaan op een Latijns werkwoord op -icere, om de doodeenvoudige reden dat zo'n
Latijns werkwoord nooit heeft bestaan.
Veel van de bovengenoemde Franse achtervoegsels en een paar Latijnse achtervoegsels worden gebruikt om persoonsnamen, zaaknamen of abstracta af te leiden van
werkwoorden op -eren. Met behulp van de achtervoegsels -ant, -ator/-ateur, -ent, -eur
en -itor kan men mannelijke persoonsnamen afleiden, met -euse, -trice, -trix vrouwelijke persoonsnamen, met -ade of -ator zaaknamen, en met -age of -atie abstracta.

Voorvoegsels
We hebben opvallend veel minder voorvoegsels aan het Frans ontleend dan achtervoegsels. De oudste ontlening is het voorvoegsel her- 'opnieuw', uit Frans re-, dat in
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Noordfranse dialecten door metathesis (omwisseling van klanken) er-, eur-, or-, arluidt. Het voorvoegsel is produktief geworden in geleerde woorden: herademen, herbebossen, herboren, herontdekken. De h- is in het Zuidnederlands aan de Franse vorm
er- toegevoegd. Zuidnederlandse invloed beschouwen we vaak als 'deftig', denk aan
geheel tegenover heel, schoon tegenover mooi, wenen tegenover huilen, en dus ook
werkwoorden op her-. Volgens Van Haeringen 241 blijkt de uitheemsheid en de deftigheid van werkwoorden op her- uit het feit dat zij uitgesproken worden met spellinguitspraak, dus met heldere [è]. Dit in tegenstelling tot de uitspraak van werkwoorden
op ver- (verdoen, vertellen), die als [vur] worden uitgesproken. Ook bij werkwoorden
met er- (erbarmen, erkennen), die uit het Duits geleend zijn, zien we de spellinguitspraak
[èr] in plaats van [ur]. Het Franse voorvoegsel re- is in het Middelnederlands overigens
vaak veranderd in ver-: verkoeveren voor Oudfrans recouvreren
recouvrer en verstoren voor Oudfrans

restorer.
Het voorvoegsel non- 'niet' komt oorspronkelijk uit het Frans en wordt verbonden met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. Het is echter zowel in het Nederlands als in het Engels produktief geworden, dus lang niet alle afleidingen met dit
voorvoegsel zijn nog op Frans conto te schrijven. Het voorvoegsel wordt voornamelijk
in geschreven taal gebruikt, zoals in: non-actief, non-evenement, non-paper, non-relatie,
non-staat, non-volk. 242 Ex is een Latijns voorzetsel 'uit'; als voorvoegsel in koppelingen
als ex-man, ex-minister, ex-president hebben we het via het Frans geleend. Mijn ex komt
daarentegen uit het Engels. Het voorvoegsel pre- kan ook uit het Latijn komen, zie
aldaar.
Van Dale2 43 noemt een aantal Frànse woorden die produktieve voorvoegsels of
woorddelen zijn geworden, zoals:
chef- in chef-inkoper, chef-kok;
empire- in empire-meubel (dit is nauwelijks produktief);
luxe- in luxedoos, luxepoes (in het Frans is luxe alleen een zelfstandig naamwoord,
in het Nederlands is het tevens bijvoeglijk naamwoord geworden);
routine- in routineklus, routineonderzoek, routinewerkje.
Een morfeemsplinter, dat wil zeggen een deel van een woord dat op niet-etymologische
wijze van een groter geheel is losgemaakt, is reli- van religieus; het voorvoegsel zou
religi- moeten luiden. We vinden relipop, relireclame, relistudent. 244

Geleende Franse uitdrukkingen
Wij hebben een aantal Franse uitdrukkingen geleend, zoals à charge; à décharge; à la

bonne heure; à la minute; à la mode; à I'improviste;
l'improviste; à propos; à titre personnel; à tout prix;
avantt la lettre; cause célèbre; chron
chronique
après tout; l'['art
art pour l'['art;
art; au fond; avan
ique scandaleuse;
comme il faut; coûte que coûte; crème de la crème; déjà-vu; embarras des richesses; en bloc;
en masse; en passant; en petit comité; en plein public; en vogue; enfant terrible; entre nous;
fait accompli; faux pas; fin de siècle; fine fleur; force majeure; haute couture; idée [/Xe;
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incompatibilité d'humeurs; jeunesse dorée; mer à boire; moment suprême; noblesse oblige;
nouveau riche; petite histoire; pièce de résistance; par excellence; pied-à-terre; plan de
campagne; pur sang; quantité négligeable; raison d'être; savoir-vivre; tête-à-tête; trait
d'union; va-et-vient. Au bain-marie was oorspronkelijk een alchimistenterm uit Latijn
in balneo maria of marie, letterlijk 'in het bad van Maria'. Met Maria (ofMiriam) wordt
waarschijnlijk de zuster van Mozes bedoeld, aan wie alchimistische werken werden
toegeschreven. 245 Éminence grise, letterlijk 'grijze eminentie', was de benaming voor een
vertrouweling van kardinaal de Richelieu (die zelf Éminence rouge 'rode eminentie'
genoemd werd), vanwege zijn grijze pij (de vertrouweling was kapucijnermonnik).
Vandaar 'vertrouweling die achter de schermen een grote rol speelt'. Daarna, waarschijnlijk door de associatie van 'grijs' met 'oud', kreeg éminence grise de betekenis
'oudere man die als onbetwiste leider op een bepaald gebied wordt beschouwd'.
Gevleugelde Franse woorden zijn après nous Ie déluge 'na ons de zondvloed' en
l'état, c'est moi! 'de staat, dat ben ik', ten onrechte toegeschreven aan Lodewijk XIV.
Voorts hon(n)i soit qui mal y pense 'schande over hem die er kwaad van denkt', de
zinspreuk van de Orde van de Kouseband. Ter verontschuldiging gebruiken we de
Franse uitdrukking excusez Ie mot.
In het Nederlands zijn Franse uitdrukkingen gemaakt of aangepast. Gemaakt zijn
in de contramine zijn (Frans contremine betekent alleen 'tegenmijn') en (een kamer) en
suite, wat de Fransen en enfilade noemen. Aangepast zijn en face, en profil voor Frans
de face, de profil. Een eigen betekenis heeft flux de bouche gekregen; in het Nederlands
betekent dit 'radheid van tong' (= Frans flux de paroles), in het Frans 'spreken met
consumptie'.
Half vertaalde uitdrukkingen zijn zich een air geven (Frans se donner un air),

akkoord zijn (être d'accord), akte van iets nemen (prendre acte de quelque chose), op de
bonnefooi 'op goed geluk', met betekenisverandering van Frans à la bonne foi 'in goed
vertrouwen', carte blanche geven (donner carte blanche), iemand zijn congé geven (donner
congé à quelqu'un), in een impasse raken (être dans une impasse) en de risee zijn (de risee
van de stad zijn: être la risée de la ville). Franse woorden die in Nederlandse uitdrukkingen gebruikt worden, zijn: dat is de clou, passé zijn en op zijn qui-vive zijn. Dit qui-vive
heeft dezelfde herkomst als het Duitse Werda: Franse wachtposten riepen wanneer zij
een geluid hoorden: Qui vive? 'wie is daar?', eigenlijk '(voor) wie leve?, voor wie roept
u "leve!", voor welke partij bent u?'. Goede sier maken komt van Oudfrans faire bonne
chiere. Een mooi, goed etc. figuur slaan gaat terug op Frans faire belle, bonne etc. figure.
Heel modern zijn uitdrukkingen als 'ga naar n'importe welke voetbalwedstrijd en je
ziet...', 'bij n'importe welke boekhandeL.'
boekhandel...'

Ingeburgerdheid
Uitspraak en spelling
De invloed van het Frans is korter geweest dan die van het Latijn, maar langer dan van
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enige andere taal. Een verschil tussen Latijnse en Franse leenwoorden is de wijze van
ontlening: de oudste Latijnse leenwoorden zijn geleend uit de spreektaal door rechtstreekse contacten van de bevolking met Romeinse nederzettingen, terwijl het Frans
via de hogere standen binnenkwam en van daaruit overging naar andere bevolkingskringen. Dit heeft gevolgen gehad voor de inburgering. De hofkringen, die als eerste
de Franse woorden ontleenden, deden erg hun best Frans te speken 'als de Fransen'.
Daarom behielden ze in Franse leenwoorden meestal de Franse eindklemtoon (uitzonderingen zijngarántie, hárnas, Mbo, rátjetoe),246 terwijl bij de oudste Latijnse leenwoorden de klemtoon is teruggetrokken op de eerste lettergreep - net als bij de Germaanse
woorden uit die periode. Uitzonderingen op deze regel worden genoemd in de paragraaf 'Frans of Latijn?' Doordat de Franse woorden en achtervoegsels de Franse
klemtoon behielden, 'werkten ze ertoe mee, dat het gevoel voor de accentuering van
de eerste syllabe verzwakte en dat dus de kans op verschuivingen in inheemse woorden
en woordgroepen toenam'.247 Mede door de toevloed van Franse woorden hebben
tegenwoordig veel woorden in het Nederlands de klemtoon op de laatste of één na
laatste lettergreep en is een dergelijk klemtoonpatroon geaccepteerd.
De oudste Franse leenwoorden zijn uiteraard meer aangepast aan het Nederlandse klanksysteem dan de jongere. Zie hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'. Soms, meestal bij oudere leenwoorden, wordt een medeklinker aan het
eind van het woord uitgesproken, terwijl dat in het moderne Frans niet het geval is:
kabinet, menuet. Er kan dan sprake zijn van spellinguitspraak, maar het is ook mogelijk
dat het woord geleend werd in een periode dat in het Frans de slotmedeklinker nog
werd uitgesproken (globaal: de twerd al voor de 16de eeuw aan het eind van het woord
niet meer uitgesproken, de s in de 16de eeuw, de r in de infinitief en in -ier in de 17de
eeuw).248 Bij jongere leenwoorden wordt de slotmedeklinker vaak niet uitgesproken,
dus conform de Franse uitspraak: cabaret, gourmet.
Van Bezooijen en Gerritsen 249 hebben onder andere de uitspraak van de Franse
leenwoorden croissanten restaurant onderzocht. Terwijl de meeste Franse leenwoorden
op -ant alleen de spellinguitspraak kennen (denk aan arrogant, pedant, saillant met
duidelijk uitgesproken [ant]), vonden zij voor croissant en restaurant zowel de etymologische uitspraak met genasaleerde [ä] (dus ongeveer zoals deze woorden in het Frans
worden uitgesproken), als de spellinguitspraak [ant] en een tussenvorm [än], waarbij
restaurant het vaakst spellinguitspraak kreeg. Overigens ligt het voor de hand dat bij
bijvooeglijke naamwoorden de slotmedeklinker wordt uitgesproken, omdat alleen dan
een verbogen vorm mogelijk is.
Vaak zien we een verlengde klinker: confuus (verbogen confuse) voor Frans confus;
idioot (verbogen idiote) voor Frans idiot; ideaal (verbogen ideale) voor Frans idéal.
Wanneer de spelling onaangepast is, bestaat de neiging ook de uitspraak niet aan te
passen. Zo wordt stupéfait met [è] aan het eind van het woord uitgesproken; het woord
wordt dan ook niet verbogen. 2so Ook 'vreemd' geschreven zelfstandige naamwoorden
behouden min of meer de uitspraak van de brontaal: élégance wordt uitgesproken met
de [g] van guillotine, terwijl elegantie met [eh] wordt uitgesproken.
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Bij woorden op -tie (operatie, relatie, repetitie) vonden Van Bezooijen en Gerritsen
zowel de uitspraak [sj als lts]. De uitspraak [sj is conform de uitspraak in het Frans,
[ts] is waarschijnlijk een latinisering op grond van de uitspraak van het school-Latijn:
in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw dacht men dat deze woorden rechtstreeks
uit het Latijn kwamen, in plaats van uit het Frans, en ging men ze uitspreken op de
manier waarop ze in het school- Latijn moesten worden uitgesproken, met [ts]. 251 Deze
laatste uitspraak is verbreid over heel Noord -Nederland, terwijl in Zuid -Nederland een
voorkeur voor [sj bestaat, waarschijnlijk omdat hier de invloed van het Frans groter is
dan in het Noorden.
Energie en ingenieur worden volgens de bevindingen van Van Bezooijen en
Gerritsen zowel met [zj] als met [eh]
[ch] uitgesproken. [zj] is de Franse uitspraak. De
uitspraak [eh]
[ch] kan spellinguitspraak zijn, maar er kan ook sprake zijn van invloed van
de school, waar geleerd werd dat de uitspraak [eh]
[ch] juist was, omdat de oorsprong van
het woord Grieks (bij energie) of middeleeuws Latijn (bij ingenieur) is. Voorts kan de
uitspraak in de vaktaal afwijken van die in de niet-vaktaal. In Zuid-Nederland vinden
we vaker de uitspraak [eh],
[ch], wat volgens Van Bezooijen en Gerritsen kan worden
verklaard uit de puristische neiging zoveel mogelijk Franse woorden te verwijderen, of
deze woorden in ieder geval zo min mogelijk Frans te laten klinken - het tegenovergestelde dus van wat bij woorden op -tie gebeurde. Fotogeniek, Genève, genie, regie worden
meestal met [zj] uitgesproken, terwijl Geneefs, genereus, geniaal, regent, register de
[ch]-klankkrijgen. Al deze woorden zijn ontleend aan het Frans, dus de oorsprong van
het woord kan het verschil in uitspraak niet verklaren. Regiment wordt meestal met
[zj] uitgesproken, maar volgens Meijers had de officierstaal [eh], wat ook in de
burgertaal overgenomen werd. 2S2
Wij hebben een groot aantal Franse bijvoeglijke naamwoorden op -oire geleend.
De uitspraak en spelling van deze woorden varieert. We vinden de Franse uitspraak
[waar], met de spelling -oir, maar ook de vernederlandste uitspraak [oor], waarbij soms
ook de spelling wordt aangepast tot -oor. De verwarring komt doordat vroeger, in het
Middelnederlands, de spelling oi gebruikt werd om een lange 0 weer te geven. We
vinden dit nog in plaatsnamen als Oirschot, Oisterwijk, Goirle en in oirbaar. Volgens
NEN 5050 253 moeten deflatoir, inflatoir, notoir, requisitoir met [oor] uitgesproken worden, maar je hoort ook de uitspraak [waar], waarschijnlijk op grond van de spelling.
Overigens is de spelling van woorden met dit achtervoegsel in Van Dale2 54 nogal
inconsequent: sommige woorden kennen naast elkaar een spelling op -oir en -oor,
waarbij -oir de voorkeur geniet: emancipatoir/emancipatoor, provisoir/provisoor (maar
bij inquisitoor/inquisitoir heeft -oor de voorkeur!), andere kennen alleen een spelling
met -oir: contradictoir, decisoir, deflatoir, (de)rogatoir, discriminatoir, obligatoir, preparatoir, en een enkel woord kent alleen een spelling met -oor: inflatoor (in tegenspraak
dus met NEN 5050). Over de uitspraak doet Van Dale geen uitspraak.
Zelfstandige naamwoorden die in het Frans op -oir(e) eindigen, zijn vaak ongewijzigd overgenomen met Franse spelling en uitspraak [waar]: abattoir, au revoir,
boudoir, directoire, dressoir, memoires, peignoir. Soms kennen ze twee spellingen en
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uitspraken: territoor/territoir. Bij oudere woorden is Frans -oir(e) altijd gewijzigd in
-oor: kantoor, komfoor. Bij een deel van deze woorden heeft herverfransing plaatsgevonden (zie onder): Salverda de Grave noemde in 1906 255 accessoor, reservoor waar wij
alleen nog accessoire, reservoir kennen, het WNT geeft dressoor naast dressoir.
De spelling (en uitspraak) 00 voor oi komt ook, maar zelden, voor in andere
combinaties dan gevolgd door -r: exploot (naast exploiteren). Meestal wordt hier echter
oi overgenomen (en uitgesproken): coiffeur, soiree, toilet.
In Nederlandse woorden wordt een trema geschreven op twee opeenvolgende
klinkers wanneer deze als twee klanken uitgesproken worden: drieën. Dit gebeurt echter
niet bij Franse leenwoorden op -ien: bohémien, elektricien, mecanicien, milicien, opticien.
Ingeburgerde Franse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op
een stomme -e, verliezen deze meestal: Frans socialiste wordt socialist, arbitraire wordt
arbitrair, émancipatoire wordt emancipatoir/emancipatoor, gargantuesque wordt gargantuesk, vocabulaire wordt vocabulaar naast onaangepast vocabulaire. Bij persoonsnamen krijgen de vrouwelijke vormen soms de -e weer terug, geheel comform de
Nederlandse regel (en in strijd met het Frans). Zo corresponderen de mannelijke
stagiair en de vrouwelijke stagiaire beide met de Franse (mannelijke en vrouwelijke)
stagiaire. Bijvoeglijke naamwoorden krijgen uiteraard in verbogen vorm conform de
regels in het Nederlands een -e: een arbitraire beslissing. De regel gaat niet altijd op:
woorden op -isme behouden de -e, terwijl het toch zeker niet allemaal jonge leenwoorden zijn. Dat zal komen omdat er in het Nederlands geen woorden op -sm eindigen
(behalve het jonge Engelse leenwoord spoonerism).
Bij oude Franse leenwoorden zien we nogal eens dat een 0 veranderd wordt in
een a: kantoor uit comptoir, kardeel uit Oudfrans cordel, karwei uit corvée. Verder zien
we soms een invoeging van r, bij voorbeeld in arceren uit hacher en jaloers uit jaloux.

Zelfstandige naamwoorden
In het Frans wordt als meervoudsvorm bij zelfstandige naamwoorden meestal -s
gebruikt, soms -x. Franse leenwoorden in het Nederlands krijgen meestal een meervoud op -s, ook in die gevallen waar een Nederlands woord -en zou krijgen, bij
voorbeeld bij een beklemtoonde klinker + medeklinker aan het eind van een woord:
chefs, generaals, kolonels, luitenants, parfums, reservoirs, restaurants, romans, trottoirs.
Deze -s behoeft niet overgenomen te zijn uit het Frans, want in het Nederlands is -s het
256 Andere Franse leenwoorgebruikelijke meervoud voor vreemde woorden geworden. 256
den hebben een Nederlands meervoud: adjudanten, soldaten, of twee meervouden
naast elkaar: admiraals/admiralen, duels/duellen, karamels/karamellen, sergeants/sergeanten.
Persoonsnamen op -eur en -ier krijgen meestal-s: gouverneurs, monteurs, pikeurs;
brigadiers, juweliers. Maar er zijn uitzonderingen: administrateuren/administrateurs,
assuradeuren/assuradeurs, directeuren/directeurs, redacteuren/redacteurs, superieuren/
superieurs; officieren/officiers. De schrijfwijze bureaux, cadeaux is in Nederland en België
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officieel vervangen door bureaus, cadeaus. Wel vinden we nog bij uitzondering lits-ju-

meaux.

Werkwoorden
Werkwoorden zijn geleend van de Franse stam of van de infinitief. Wanneer ze afgeleid
zijn van de stam, komt in plaats van de Franse infinitiefuitgang -er de Nederlandse
uitgang -en: drossen, duren, paaien. Wanneer ze afgeleid zijn van de infinitief, komt
achter de Franse werkwoordsuitgang -er de Nederlandse werkwoordsuitgang -en: alle
woorden op -eren, zoals coifferen, logeren. De woorden die van de stam zijn afgeleid,
zijn geleend uit het gesproken Frans; de woorden die van de infinitief zijn geleend, zijn
in principe uit geschreven Frans geleend. 257 Dat geldt althans voor de oudere woorden,
want inmiddels is -eren in het Nederlands produktief geworden. Naast elkaar vinden
we het oude passen 'zijn beurt voorbij laten gaan', afgeleid van de stam, en het jongere
passeren, afgeleid van de infinitief.

Samenstellingen en afleidingen
Net als de Latijnse woorden worden veel van de Franse woorden gebruikt in Nederlandse samenstellingen en afleidingen. Voorbeelden van afleidingen zijn afmatten,

bediscussiëren, befaamd, condoleren, gepeupel, opkalefateren, plezieren, rondbazuinen,
verbrijzelen. Samenstellingen zijn aardbei, beestenboel, feestgedruis, kofferbak, partijgenoot, plaatsgrijpen, prijsgeven. De woorden -baron en -magnaat zijn bezig achtervoegsels
te worden, vergelijk havenbaron, textielbaron en bloemen-, kranten-, textielmagnaat.

Hun verbreiding zal wel onder invloed van het Engels plaatsvinden, want die taal is de
bron van de betekenis 'industriële topfiguur' - ook het Frans kent deze betekenis uit
het Engels.
In het Nederlands en het Frans worden samenstellingen op verschillende manieren gemaakt: het Nederlands gebruikt een synthetische verbinding van twee zelfstandige naamwoorden, terwijl het Frans een analytische omschrijving gebruikt met een
voorzetsel: een politiekordon is in het Frans een cordon de police, een politie-inspecteur
is een inspecteur de police, korpsgeest is esprit de corps. Bij deze en vergelijkbare samenstellingen, waarbij beide delen uit het Frans komen en alleen de manier van samenstelling verschilt, is vaak niet uit te maken of we de samenstelling in het Nederlands
gemaakt hebben van twee woorden die toevallig beide uit het Frans zijn geleend, of dat
we het Franse voorbeeld hebben gevolgd. Dat het Nederlands zelfstandig samenstellingen van twee Franse woorden maakt, blijkt wanneer er geen Franse vergelijkbare
vorm tegenover staat: advertentiecampagne (Frans campagne de publidté) en collegedictaat (Frans notes de cours).
Er worden zelfs samenstellingen gemaakt van een Frans leenwoord met een
Engels leenwoord: arrestatieteam, drugsbaron, fraudeteam, privé-club, publieksfilm,
recherchebijstandsteam, servicebureau, transferbureau, weekendretour. Een eerste lid uit
het Latijn vinden we in kakmadam, moerbei. De Franse, Latijnse en Engelse woorden
zijn hier zo ingeburgerd, dat de vreemde oorsprong niet meer gevoeld wordt.
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Enkele Franse leenwoorden zijn half vertaald, half overgenomen als leenwoord:
achterban voor arrière-ban, tegenpartij voor contrepartie, toetssteen voor pierre de
touche, volksfront voor front populaire.

Herverfransing of hernieuwde ontleningen
Zoals we hebben gezien is de invloed van het Latijn voortdurend blijven bestaan, en
ging er daardoor soms hernieuwde invloed van het Latijn uit, die zorgde voor latiniseringen. De invloed van het Frans heeft eveneens eeuwenlang geduurd, dus het ligt
voor de hand dat ook hier sprake kan zijn van hernieuwde invloed. En dat klopt. Van
Haeringen noemt dit verschijnsel 'herverfransing'.258
'herverfransing'. 258 Een woord dat eenmaal ontleend
is en in uitspraak en spelling aan het Nederlands aangepast is, wordt door hernieuwde
invloed van het Frans opnieuw aan de Franse uitspraak en spelling aangepast. De
schrijfwijze faljiet, vanielje die een tijdlang gebruikt is, is bij voorbeeld herverfranst tot
failliet, vanille. Van Haeringen typeert dit verschijnsel als 'herhaalde ontlening "op de
korte baan"'.259 Er zijn veel voorbeelden van. Het woord kristal luidde in het Middelnederlands kerstael, maar door hernieuwde invloed van het Frans veranderde dit in
kristal (vergelijk christen en kerst onder de hernieuwde ontleningen aan het Latijn). In
het Middelnederlands gebruikte men broke/brootse
broke!brootse en collire; deze woorden zijn inmid[ie-ee)). Herverfransing
dels herverfranst tot broche en collier (met Franse uitspraak [ie-eeD.
komen we vaak tegen bij woorden met ie. Deze zijn jong, in oudere woorden treffen
we ij aan. Maar we vinden ook hele oude leenwoorden met het jonge ie, terwijl ze in
oudere teksten nog ij hadden. Zo noemt Kiliaan advijs voor modern advies, antijck voor
antiek, hipocrijt voor hypocriet, subijt voor subiet, subtijl voor subtiel. Hetzelfde vinden
we als achtervoegsel: -ie is jong, -ij is oud. In de 18de eeuw vinden we nog artillery,
cavalIerij, fabrijk, fantasij, infanterij, katholijk, kronijk, melodij, poëzij, die tegenwoordig
allemaal herverfranst zijn. Een aantal herverfransingen zijn te danken aan de Woordenlijstvan De Vries en Te Winkel: 26°zij kozen hierin naar analogie van woorden als horloge,
manege voor de schrijfwijzen bagage, menage, slijtage in plaats van voor de toen allang
26 \ Deze oude spelling deed recht
ingeburgerde spellingen bagaadje, menaadje, slijtaadje. 261
aan de middeleeuwse uitspraak van de g in het Frans, namelijk als [dz J, [ds J.
Eenzelfde Frans woord kan ook meerdere malen in verschillende vorm geleend
worden. Voorbeelden hiervan zijn beschuit - biscuit, falen - feilen, pluis - pluche. Het
eerste woord is telkens het oudst. Dit verschijnsel wordt uitgebreid behandeld in
hoofdstuk IlI,
lIl, 'Tweelingen en meerlingen'.

Frans of Latijn?
Onder de Latijnse leenwoorden is al opgemerkt, dat het lang niet altijd mogelijk is op
grond van de klankwetten met zekerheid uit te maken of een woord uit het Frans of
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uit het Latijn is geleend: absurd, creatuur, feest, natuur, persoon kunnen net zo goed
ontleningen zijn aan Latijn absurdus, creatura, festa, natura, persona als aan (Oud) frans
absurde, créature, feste, nature, personne. Vaak vinden we in etymologische woordenboeken dan ook de formulering: uit Frans of rechtstreeks uit Latijn. Voorbeelden
hiervan zijn cirkel, enorm, fabel, hyacint, instrumen t, kwart, monument en vele andere. 262
Een complicerende factor daarbij is, dat in de periode dat het Frans veel culturele
invloed had, ook het Latijn nog gebruikt werd als lingua franca door vertegenwoordigers van de wetenschap en de kerk. Daardoor kon van onderlinge beïnvloeding van
Frans en Latijn sprake zijn. Soms zien we zelfs Franse en Latijnse leenwoorden zonder
betekenisverschil naast elkaar bestaan: uit het Latijn komen amplificeren, certificeren,
communiceren, diversificeren, uit het Frans amplifiëren, certifiëren, communiëren, diversifiëren. Voor meer voorbeelden zie hoofdstuk 111, 'Tweelingen en meerlingen'.
Salverda de Grave heeft onderzocht welke woorden uit het Frans en welke uit het
(geschreven) Latijn komen. 263 Zijn conclusie luidt dat het aantal woorden waarvan
zeker is dat ze uit het geschreven Latijn stammen zeer klein is, en het aantal dat zeker
uit het Frans stamt zeer groot is, evenals het aantal woorden waarvan niet uit te maken
valt of ze Frans dan wel Latijn zijn. Hieronder een aantal vuistregels ter bepaling van
de herkomst van een woord. 264
1.

De plaats van de klemtoon is een belangrijke indicatie voor de herkomst

In Franse leenwoorden is meestal de Franse klemtoon op de laatste of één na laatste
lettergreep bewaard gebleven, terwijl bij oude Latijnse leenwoorden de klemtoon is
teruggetrokken en net als bij echt Germaanse woorden op de eerste lettergreep is komen
te liggen. Vergelijk de Romeinse leenwoorden békken, citrus, légio met de Franse bassin,
citr6en, legi6en. De klemtoon -átie (declinátie, illuminátie) wijst vaak op ontlening uit
Latijn, -atie (aristocratie, diplomatie) op ontlening uit het Frans.
Wanneer andere kringen de Franse woorden van de hogere kringen overnamen,
werd de klemtoon soms 'vernederlandst'. Salverda de Grave onderscheidt vier groepen
woorden waar de klemtoon veranderde:
1.1
Op woorden die men leerde kennen van geschreven Frans en niet van gesproken
Frans, legde men de klemtoon vaak verkeerd. Dat geldt vooral voor namen. We zien
dit overigens nog steeds gebeuren: wanneer een onbekende plaats of persoon in het
nieuws komt, wordt de naam de eerste paar dagen op radio en televisie op allerlei
tegenstrijdige manieren uitgesproken en beklemtoond (Groznj en Gr6zny, in de krant
ook geschreven als Grosny; Kigali, Kigáli en Kigali). Pas na een paar dagen is de naam
bekend geworden en spreekt iedereen hem op dezelfde manier uit.
1.2
Invloed van andere woorden kan een reden zijn dat de klemtoon verplaatst
wordt, en wel invloed van een Germaans woord of van een Latijns woord. Zo behouden
de woorden die teruggaan op Frans -ier meestal de klemtoon op de laatste lettergreep,
maar in kandelaar (uit Picardisch candelier) is hij teruggetrokken op grond van andere
woorden op -aar, die zijn ontleend aan het Latijn. Terugtrekking naar analogie van het
Germaanse achtervoegsel-el vinden we bij mantel, ontleend aan Latijn mantellum. Het
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achtervoegsel -aard/-erd, dat oorspronkelijk aan het Frans ontleend was, heeft teruggetrokken klemtoon gekregen en werd produktief gecombineerd met Nederlandse
woorden (zie de paragraaf'Geleende woorddelen'). Naar analogie hiervan werd bij alle
Franse ontleningen met dit achtervoegsel de klemtoon teruggetrokken: bastaard,
luipaard, mosterd, standaard, tabbaard/tabberd. Bij woorden op -ique verving men het
achtervoegsel door het achtervoegsel -isch, waar nooit de klemtoon op lag. Daarom
trok de klemtoon in aromatisch, flegmatisch terug.
1.3
Vaak vindt terugtrekking plaats in samenstellingen: cóntrabande, diskrediet,
displezier, interval. Hier is sprake van een vergelijkbare situatie als bij fricandeau en
kalfsfricandeau: wanneer zowel een enkelvoudige vorm voorkomt als een samengestelde, dan trekt de klemtoon bij het samengestelde woord terug op het voorvoegsel, om
het verschil aan te duiden met de enkelvoudige vorm: 'ik had geen plezier, maar
dîsplezier.' Con trabande en interval werden geplaatst tegenover de Germaanse woorden
band en val. Bestaat er alleen een samengestelde vorm, dan blijft de klemtoon op de
laatste lettergreep liggen: discréet, dispuut, district.
1.4
Franse woorden die via het Engels geleend zijn, hebben ook terugtrekking van
de klemtoon, naar analogie van de Engelse vorm: bottel, tunnel.
Met andere woorden: wanneer bij een ontlening de klemtoon nîet op de eerste
lettergreep ligt, is het woord naar alle waarschijnlijkheid uit het Frans geleend (voor
uitzonderingen zie punt 3. hieronder). Het omgekeerde geldt niet: als de klemtoon
teruggetrokken is op de eerste lettergreep, is dat geen bewijs van ontlening aan het
Latijn.

De betekenis van een woord kan iets zeggen over de herkomst
Wanneer een leenwoord een betekenis heeft die alleen in het Frans voorkomt en niet
in het Latijn, weten we zeker dat het een Frans leenwoord is. Dus adverteren 'de
aandacht op iets vestigen' komt uit het Frans. Maar woorden die geleend zijn uit de
ene taal, kunnen er een betekenis uit een andere taal bij krijgen, zie hoofdstuk v,
'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen '.

2.

3.
De vorm van een woord kan het meest zeggen over de herkomst
De vorm van het woord is het belangrijkste hulpmiddel om de herkomst ervan te
bepalen. Maar hier stuiten we op vier problemen, die bovendien in de praktijk door
elkaar lopen:
3.1
Het Frans kent een groot aantal 'geleerde' woorden ofwel 'mots savants', woorden
die niet de normale Franse klankontwikkeling hebben doorgemaakt, maar die zijn
beïnvloed door het Latijn; het zijn dus eigenlijk latiniseringen. Wanneer dergelijke
woorden ontleend worden, is niet meer uit te maken of ze zijn ontleend aan het Latijn
of aan de geleerde Franse vorm.
Een voorbeeld vormen de Franse woorden op -al. Volgens de normale klankontwikkeling heeft het Latijnse achtervoegsel -alis zich in het Frans ontwikkeld tot -el:
Latijn accidentalis wordt Frans accidentel. In het Nederlands is dit geleend als acciden-
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teel. Maar in geleerde Franse woorden komen we onder invloed van het Latijn ook het
achtervoegsel -al tegen; soms bestaan zelfs beide vormen naast elkaar: cérémonial cérémoniel, essential- essen tiel.
De regel luidt in principe: leenwoorden die in het Nederlands op -eel uitgaan,
komen uit het Frans (dat immers -el kent), leenwoorden die uitgaan op -aal, komen
-alis).
uit het Latijn (namelijk -al
is). De 'mots savants' doorbreken deze regel echter. Wel stelt
Salverda de Grave dat kerkwoorden op -aal altijd teruggaan op het Latijn: graduaal (uit
Latijn) naast gradueel (uit Frans).
Franse leenwoorden kunnen in het Nederlands gelatiniseerd zijn, een Latijns jasje
gekregen hebben: fundament is ontleend aan Frans fondement, maar beïnvloed door
Latijn fundamentum. In het Middelnederlands bestonden fondament en fundament
naast elkaar. Nummer komt uit Frans nombre (vergelijk Middelnederlands nommer,
nomber), maar is beïnvloed door Latijn numerus. Poos is een 13de-eeuwse ontlening
aan het Frans (uit Latijn pausa), daarnaast is pauze in de 16de eeuw (dus drie eeuwen
later!) aan het Latijn ontleend. Traktement is een latinisering van Frans traitement.
Frans actionnaire, missionaire zijn veranderd in actionaris, missionaris.
De volgende woorden zullen aan het Frans ontleend zijn, omdat ze Franse
achtervoegsels hebben; het grondwoord is door het Latijn beïnvloed: functioneel,
functioneren stammen van Frans fonctionnel, fonctionner, maar zijn beïnvloed door
Latijn functio; intraveneus komt uit Frans intraveineux, maar is beïnvloed door Latijn
vena 'ader'; en summier komt uit Frans sommaire, maar is beïnvloed door Latijn
summarium. Overigens is het ook mogelijk dat hier sprake is van een Nederlandse
ontwikkeling (zie categorie 4), omdat de Franse achtervoegsels produktief zijn geworden.
Gelatiniseerde voorvoegsels in Franse leenwoorden vinden we in: abnormaal van
Frans anormal, maar beïnvloed door Latijn ab- 'vanaf; adspirant van Frans aspirant,
maar beïnvloed door Latijn ad 'naar'; advies van Frans avis, maar beïnvloed door Latijn
advisum; circumstantieel van Frans circonstanciel, maar beïnvloed door Latijn circumstantia; contrabande, contramine, contrasigneren van Frans contrebande, contremine,
contresigner, maar beïnvloed door Latijn contra 'tegen'.
3.3
Latijnse leenwoorden kunnen in het Nederlands een Frans jasje gekregen hebben:
detrimenteus, omineus, periculeus zijn ontleend aan Latijn detrimentosus, ominosus,
periculosus, maar hebben een Frans achtervoegsel gekregen (in het Frans bestaan deze
woorden niet). Dubieus komt van Latijn dubi(osJus (het Frans heeft douteux). Diaconie,
pastorie hebben eindklemtoon, wat erop zou wijzen dat het Franse ontleningen zijn.
Desalniettemin stammen ze uit het Latijn. 265
3.4 Franse en Latijnse leenwoorden en vooral voor- en achtervoegsels kunnen in het
Nederlands een eigen ontwikkeling doorgemaakt hebben. In de paragraaf 'Geleende
woorddelen' is een groot aantal produktief geworden voor- en achtervoegsels genoemd. Sommige hiervan worden alleen met uitheemse woorden verbonden. Voor
verschillende van de in de onderhavige paragraaf genoemde voorbeelden kan gelden
dat er sprake is van een eigen ontwikkeling in het Nederlands. Dan is dus geen sprake
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meer van ontlening aan het Frans of aan het Latijn. Vaak is het echter niet uit te maken:
is functioneel een Franse ontlening beïnvloed door het Latijn, of is het een in het
Nederlands gemaakte afleiding van functie? Gaan pacificeren, publiceren, speCificeren
terug op Latijn pacificare, publicare, specificare onder invloed van Franse ontleningen
op -eren, zijn het latiniseringen van Frans pacifier, publier, specifier, of zijn het afleidingen van pacificatie, publikatie, specificatie?
Alleen wanneer er geen Frans of Latijns voorbeeld bestaat, kun je met zekerheid
zeggen dat er sprake is van een Nederlandse ontwikkeling: notarieel, sen timen teel zullen
in het Nederlands gevormd zijn naar analogie van andere bijvoeglijke naamwoorden
op -eel, want het Frans kent alleen vormen op -al: notarial, sentimental. Routineus is in
het Nederlands van routine afgeleid, in het Frans bestaat het niet. Zie ook de paragraaf
'Frans van Nederlandse bodem'.

Ontleningsgraad
Omgangswoorden

Technische woorden zijn in gelijke mate geleend van de 12de tot de 19de eeuw. 266 Deze
woorden zijn vaak geleend via boeken en tijdschriften. Uit het Frans zijn daarnaast
veelomgangswoorden
bijzonder veel
omgangswoorden geleend, meer dan uit enige andere taal. Hierboven
zijn alleen de meest gebruikelijke genoemd. Het verraste mij dan ook toen in het pro67 beweerd werd dat de Franse leenwoorden bijna allemaal
taa[267
gramma Verhaal van een taa[2
tastbare zaken, voorwerpen betreffen, en de Duitse leenwoorden ideeën, niet-tastbare
zaken betreffen (zoals aanleg, argwaan, bijval, doelmatig, leedvermaak). Uit het Frans
stammen juist een heleboel niet -tastbare zaken: denk aan falen, fout, jaloers, juist, loyaal,
nobel, plezier, spijt, en zie alle hierboven genoemde omgangswoorden.
Volgens Salverda de Grave is het lenen van zoveel omgangswoorden uitsluitend
mogelijk geweest door de invloed die uitging van de hofkringen en hogere kringen.
Omgangswoorden worden naar zijn mening namelijk alleen geleend als in het ontlenende land een groep mensen woont die tweetalig is en de vreemde woorden ook in
de eigen taal gebruikt, zoals dat in de Nederlanden gold voor deze kringen. Verder
worden omgangswoorden natuurlijk geleend door direct taalcontact aan de grens.
I7de eeuw, toen veel Franse immigranten naar Noord-NederOpvallend is, dat in de 17de
land kwamen, het aantal geleende omgangswoorden toenam; ook hier was de mondelinge invloed bepalend. In de 18de eeuw nam het directe contact met Frankrijk af: de
Franse refugiés waren vernederlandst, en reizen naar Frankrijk konden slechts weinigen
zich veroorloven. Dit had invloed op de overname van omgangswoorden: de meeste
hiervan zijn geleend in de 17de eeuw, 'het aandeel van de jaren na 1800 in de ontleende
woorden [is] verrassend klein.'268 Toen de invloed van het hof in de 19de eeuw afnam,
verminderde tegelijkertijd het aantal Franse leenwoorden. En we hebben boven al
gezien dat het aantal leenwoorden uit deze eeuw verwaarloosbaar is.
Salverda de Grave 269 geeft een overzicht van aantallen woorden die zijn geleend
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in de 17de en 18de eeuwen in de 19de en 20ste eeuw, tot ongeveer 1935. Hij kijkt hierbij
niet naar het Zuidnederlands. Technische woorden op de gebieden politiek/bestuurskunde, industrie en nijverheid, handel, buitenleven, huishouding (waaronder reiswoorden en automobieltermen), kleding en voeding (restaurantwezen) stammen
voornamelijk uit de 19de en 20ste eeuw, terwijl de technische woorden op de gebieden
leger, rechtspraak, godsdienst en administratie voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw
stammen. Op het gebied van het stadsleven is het aantal leenwoorden in beide periodes
ongeveer even groot.
Heel anders staat het met de omgangswoorden: deze zijn in de 19de en 20ste eeuw
sterk afgenomen, behalve in de sport, waar het aantal woorden in beide periodes gelijk
is gebleven. Met andere woorden: de culturele invloed van Frankrijk op het maatschappelijk leven is in de 19de eeuw toegenomen, maar de persoonlijke band is afgenomen.
Dat hangt ongetwijfeld samen met het verhoogde nationaliteitsgevoel in Nederland en
met de standaardisering van de Nederlandse taal, eerst in het Noorden en in de 20ste
eeuw ook in het Zuiden.

Frans van Nederlandse bodem
Er zijn in het Nederlands nieuwe afleidingen gemaakt van Franse leenwoorden door
er een Frans achtervoegsel aan te plakken, waardoor zogenaamd Franse woorden
ontstonden die niet voorkomen in het Frans. Van atheïsme, mode, pikant, die wel in
het Frans bestaan en die we uit het Frans geleend hebben, zijn in het Nederlands de
afleidingen athe'ist, modieus, pikanterie gemaakt, die theoretisch goed in het Frans
hadden kunnen bestaan - maar het Frans kent ze niet. Andere voorbeelden zijn:

acquisiteur, adviseur, advocatuur, antichambreren, applaudisseren, attractiviteit, bizarriteit, blamage, brille, chaperonne, condoleren, coulance, deballoteren, deballotage,
discussiëren, doctoreren, duelleren, facilitair, grimeur, journaille, kandideren, klassikaal,
kolonist, kwestieus, lampet, massaliteit, plafonnière, politioneel, portretteren, rechercheur,
roulatie, secretaresse, soleren, theatraliteit. 270 In gevallen waar het Nederlands een eigen
betekenis heeft die nauw samenhangt met die van het grondwoord en die in het Frans
niet voorkomt, is ook sprake van een Nederlandse ontwikkeling: collegiaal is kennelijk in het Nederlands van collega afgeleid (in het Frans betekent collégial alleen 'door
een college geleid'), chaufferen komt van chauffeur (Frans chauffer betekent 'verwarmen').
Verschillende Nederlandse afleidingen zijn ontstaan door de zogenaamde 'backformation': het maken van een nieuw woord naar analogie van een ouder woord onder
de onjuiste veronderstelling dat het oudere woord een afleiding van het nieuwere is.
Zo zijn almacht, driehoek, eenvoud in het Nederlands jonger dan almachtig, driehoekig,
eenvoudig, en dus hiervan afgeleid, in tegenstelling tot wat je verwacht. Dit verschijnsel
vinden we ook bij Franse leenwoorden. Zo zijn naar analogie van woorden als archeoloog, geoloog, die teruggaan op Frans archéologue, géologue (afleidingen van archéologie,
géologie) in het Nederlands de niet in het Frans bestaande afleidingen bioloog, embryoloog, etymoloog, genealoog, mineraloog, patholoog gevormd (de Fransen gebruiken
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biologiste, embryologiste, etymologiste, généalogiste, minéralogiste, pathologiste).271
pathologiste)Y' Ook
fanaat is een backformation, waarschijnlijk van het oudere fanatisme. 272
Sommige eigengemaakte woorden hebben in het Frans een ander achtervoegsel:
Nederlands

Frans

Nederlands

Frans

agentuur
artillerist
assuradeur
atomair
barones
bellettrie
bigamist
catalogiseren
cavalerist
commercieel .
com plimenteus
complimenteus
componist
danseres
exporteur
fabricage
faillissement
familiair

agence
artilleur
assureur
atomique
baronne
belles-Iettres
bigame
cataloguer
cavalier
commercial
complimenteur
compositeur
danseuse
exporateur
fabrication
faillite
familier

financieel
flatteus
fotograferen
grossier
harponnier
immoreel
importeur
intensiveren
journalistiek
komediant
moreel
notarieel
sentimenteel
speculant
spiritist
vacature

financier
flatteur
photographier
grossiste
harponneur
immoral
importateur
in
tensifier
intensifier
journalisme
comédien
moral
notarial
sentimental
spéculateur
spirite
vacance

reclame taal las ik bustière 'bustehouder', waar Frans bustier gebruikt. Het Duits en
In reclametaallas
Zweeds hebben overeenkomstige vormen voor agentuur, barones. Ook voor Nederlands advocatuur hebben Zweeds en Duits overeenkomstige vormen; dit woord bestaat
in het Frans niet. Waarschijnlijk is het Duits de bron van deze drie woorden, en hebben
Nederlands en Zweeds het aan het Duits ontleend. 273 De werkwoorden condoleren,
274 Zowel in het Nederintenderen, ventileren zijn van Duitse, niet van Franse origine.
origine.274
lands als in het Duits vinden we het namaak-Franse bel-etage. Blamage kennen we uit
de Duitse studententaal.
Introducé, logé, maintenee, secondant zijn in het Frans voltooide of tegenwoordige
deelwoorden. In het Nederlands zijn het zelfstandige naamwoorden geworden met een
eigen betekenis. In het Nederlands worden colbert, molière, in het Frans slechts de naam
van een bepaalde persoon, gebruikt voor kledingstukken. Ook een eigen betekenis heeft
milieu gekregen: in het Frans betekent dit 'onderwereld'.

Het aantal namaak-Franse woorden is groot. Dit wijst op zeer grote en diepgaande
invloed van het Frans op het Nederlands. Een deel van deze woorden stamt misschien
uit het Zuidnederlands (zie 'De rol van het Zuidnederlands' hierboven).
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Verkortingen en ellipsen
Vrij veel Franse woorden en uitdrukkingen zijn in het Nederlands verkort, waarbij ze
over het algemeen hun Franse uiterlijk bewaard hebben. Het Frans kent de verkorte
vormen niet, hoewel het Frans wel degelijk verkortingen maakt. Daarom worden het
wel pseudo-ontleningen genoemd. Een voorbeeld is reveille. De Fransen gebruiken
réveil. Het Nederlandse reveille is een verkorting van Frans réveillez-vous 'word wakker!'.
Verkortingen van Franse woordgroepen zijn: 275
Nederlandse verkorting

Frans

bellefleur
champignon

reinette bellefleur
champignon de Paris 'champignon',
letterlijk 'Parijse paddestoel'
conserves de fruits 'geconserveerde vruchten'
vêtement/paletot de demi-saison 'kleding/jas
voor het voor-/najaar'
troublé d'esprit 'verward van geest'
capote anglaise 'kapotje', letterlijk 'Engelse
jas' (door de Engelsen echter Prench letter
genoemd!)
raisin de Corinthe 'druif van Corinthe'
maillot de jambes 'broekje met pijpen'
chou à la crème 'soes met room'

conserven
demi, demi-saison
getroubleerd
kapotje

krent
maillot
soes

Een verkorting die het Frans en het Nederlands gemeenschappelijk hebben, is suite
voor suite de chambres 'opeenvolging van kamers'.
Krent is vervormd uit Corinthe, waardoor de oorsprong niet meer direct duidelijk
is. Eind vorige eeuw was deze oorsprong nog bekend, vandaar dat men 't Is één Korinthe
één vers één zei, als er weinig krenten in de bollen of de rijst waren. 'Met schertsende
toespeling op Paulus' eerste Zendbrief aan de Korinthen. Men weet, dat de krent niet
anders is dan een Korinthisch gedroogd druifje.'276
Een interessant geval zijn de patates frites, die in België zijn uitgevonden, zowel
qua naam als qua zaak. In het Frans heten ze pommes frites. De patates frites zijn in
Noord-Nederland verkort tot patat(es), geheel volgens de normale 'regel' dat het eerste
relevante deel bewaard blijft en het tweede verdwijnt. In Zuid-Nederland stuitte dit
echter op een probleem, want hier bestond het woord patat al voor de aardappel (een
leenwoord uit Spaans patata). Daarom werd in het Zuidnederlands patates frites
verkort tot frites/friet. 277 Zo zijn dus twee geografisch gescheiden verkortingen ontstaan.
Voor meer voorbeelden hiervan, zie Kader 22 van Joep Kruijsen.
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Verfransing
We hebben in de paragraaf'Frans of Latijn?' al gezien dat Latijnse woorden een Frans
jasje kunnen krijgen. Een bekend voorbeeld dat in de woordenboeken niet geaccepteerd
is, maar wel vaak gebruikt wordt, is de schrijfwijze persé voor Latijn per se. Niet alleen
Latijnse woorden worden verfranst. Veth fulmineerde eind vorige eeuw tegen de
schrijfwijze van het Portugese leenwoord moesson en drong erop aan moeson te
schrijven, 'te meer [... ] daar er niet de minste waarschijnlijkheid bestaat, dat wij het
woord uit het Fransch hebben ontvangen. Dat sommigen zelfs mousson spellen, moet
alleen verklaard worden uit de gewoonte van schier alle in taalquaesties minkundige
Nederlanders, om alle vreemde woorden voor Fransche te houden en als Fransche
woorden te schrijven.'278
Een vergelijkbaar voorbeeld is propaedeuse; dit woord komt van Grieks propaideusis 'voorbereidend onderwijs', maar is in het Nederlands verfranst, dat wil zeggen
het heeft een Franse uitgang gekregen. In het Frans bestaat deze vorm echter niet.
Rivièra wordt met een 'Franse' è geschreven, terwijl we het ontleend hebben aan
Italiaans Riviera. In het Frans heet het Rivière. Eind vorige eeuw werden de verfranste
schrijfwijzen dominé, dominésklontje, dominéstuk voor het aan het Latijn ontleende
dominee gevonden.279
Zoals namen latiniseerd werden, zo konden achternamen ook verfranst worden:
Hooftsakelik hebben deze laatsten hun ontstaan te danken aan de zucht, die
dwazelik zoo velen Nederlanders eigen is, om alles wat oorspronkelik nederlandsch is, zoo veel mogelik op eene fransche leest te schoeien, om zoo veel
doen lik daaraan een fransch voorkomen te geven. Maar ook enkelen dezer
doenlik
verfranschte namen zijn ontstaan onder de fransche of waalsche bevolking van
noordelik Frankrijk, langs de zuid-nederlandsche grenzen, en dit wel uit onverstand van de beteekenis dier oorspronkelik nederlandsche namen, uit onkunde
aangaande de spelling die zy eisschen. 280
Voorbeelden van verfranste namen zijn Le Veugle voor De Veugel of De Vogel, De
Vinquelair voor De Vinkelaar. Soms bestaat de verfransing alleen uit een accentteken:
Van Quekkeborné voor Van Quekkeborne; De Cupère, De Cuypère voor De Cuypere, De
Kuiper; Damsté en Hofsté voor Damstee. 281

Het Frans als doorgeefluik
Zoals al gezegd is het Frans de voortzetting van het vulgair Latijn dat in Gallië gesproken
werd (het Gallo-Romaans). Dit Gallo-Romaans was beïnvloed door het Keltisch en
vanaf ongeveer 500 door het Frankisch. Daarnaast is de invloed van het geleerde Latijn
op het Frans voortdurend blijven bestaan, waardoor in het Frans naast elkaar woordparen of tweelingwoorden ontstonden, waarvan de een rechtstreeks uit het vulgair
Latijn voortkwam, en de andere een latere geleerde ontlening uit het Latijn was. Soms
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heeft het Nederlands beide woorden geleend: frêle naast fragiel, meubel naast mobiel,
respijt naast respect.
Het Frans heeft uit verschillende andere talen woorden opgenomen en doorgegeven, en wel uit - in min of meer chronologische volgorde - het Keltisch, Germaans
en Arabisch; voorts uit andere, nauw verwante Romaanse talen: Italiaans, Spaans,
Portugees, Provençaals. Op het wetenschappelijk Frans heeft het Grieks veel invloed
gehad. In mindere mate heeft het Frans leenwoorden doorgegeven uit het Turks,
Perzisch, de Slavische talen en de talen van de koloniën. 282

Keltisch 283
De oudste Keltische (Gallische) woorden zijn via het Latijn in het Frans terechtgekomen. De weg Gallisch> Latijn> Frans> Nederlands hebben gevolgd: baret, broche
(oorspronkelijk 'braadspit'), changeren, chemise, crème, graveel 'niergruis', kade, lans,
mijn 'ertsader', pièce, ruche, saai 'weefsel'. Twee oorspronkelijke volkswoorden waren
bek en tronie. Bek betekent in het Frans 'snavel' en bij ons 'mond van een dier'; vandaar
wordt het woord overgedragen op mensen, denk aan: 'ik sla je op je bek' - het gebeurt
vaak dat een woord dat voor dieren geldt, in de volkstaal voor mensen wordt gebruikt.
Tronie komt van een Gallisch woord voor 'neus'. Het is pas eind Isde eeuw voor het
eerst in een Franse tekst aangetroffen - waarschijnlijk is het uit eufemisme niet eerder
opgeschreven. Een lange weg heeft ambassade gevolgd. Aan de basis ligt het Keltische
woord dat het Germaans aan het Keltisch ontleend heeft als ambacht. Het Latijn heeft
dit woord ambacht uit het Germaans geleend, vervolgens is het woord via het Provençaals, Italiaans en Frans in het Nederlands terecht gekomen als ambassade. Een iets
kortere weg heeft bruusk gevolgd, namelijk Gallisch > Latijn > Italiaans > Frans >
Nederlands.
In latere tijd heeft het Frans woorden uit het Bretons geleend en soms aan ons
doorgegeven: bijou, harnas. Misschien stamt Bargoens ook uit het Bretons. Eén van de
verklaringen van de herkomst van Bargoens luidt namelijk, dat het ontleend is aan Frans
baragouin, dat komt van Bretons bara gwin 'brood, wijn', twee woorden die door
pelgrims zouden zijn gebruikt en die de Fransen als onzinnige brabbeltaal in de oren
klonken. Maar er zijn andere verklaringen voor de naam Bargoens, bij voorbeeld dat
het een verbastering is van Bourgondisch. Dit zou dan een verwijzing kunnen zijn naar
de onverstaanbaarheid van het Romaanse dialect, net als koeterwaals met als tweede lid
Waals, ontleend aan Duits Kauderwelsch van Welsch 'Romaans'. Bourgondisch kan
echter ook een hypercorrecte vorm zijn van Bargoens - de mensen die geen Bargoens
spraken, begrepen niet wat het woord betekende, en veranderden het 'volksetymologisch' in Bourgondisch. En een laatste mogelijkheid is dat de Bourgondische benden
waar de bekende Franse vrijbuiter Villon toe behoorde, ons hielp 'aan de naam voor
het verschijnsel onderwereldtaal. Onze gewesten vormden immers toentertijd een deels
ook culturele eenheid met de hunne, onder het Bourgondische huis. '284
Tot besluit kennen we uit het Frans de namen van twee voorhistorische Keltische
bouwsels, namelijk dolmen 'megalithisch grafmonument' en menhir 'voorhistorische
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zuil'. Het woord dolmen is een samenstelling van twee Bretonse woorden, namelijk töl,
taol 'tafel' en mean 'steen'; de samenstelling heeft in het Bretons nooit bestaan, en is
waarschijnlijk een inexacte overname van Cornisch tolmën, dat in 1754 is genoteerd. 285
Menhir bestaat wel in het Bretons, waar het letterlijk 'lange steen' betekent. Een derde
Keltisch bouwsel is cromlech 'grafteken uit de jongere steentijd'. Dit bestaat ook in het
Frans en Bretons, maar zowel wij als de Fransen hebben het geleend via het Engels en
Welsh. In het Welsh betekent het letterlijk 'gebogen steen'.

Germaans 286
Germaanse woorden in het Latijn: De Franse woordenschat heeft verschillende Germaanse elementen opgenomen. De oudste zijn woorden die het Latijn al had geleend
uit het Germaans, en die via het Latijn in het Frans zijn beland. Een aantal van deze
woorden is daarna weer teruggeleend in het Nederlands. 287
Er zijn woorden die de weg Germaans> Latijn> Frans> Nederlands hebben
gevolgd: 288 het Germaanse woord voor 'sop' is in het Frans soup geworden en opnieuw
door ons geleend als soep; het Germaanse woord voor 'het binden, band', in het Frans
bannière geworden, hebben we weer teruggeleend als banier.
Opvallend is het grote aantal kleurnamen dat aan het Germaans is ontleend:
'bruin' is in het Frans brun geworden, waarvan de afleiding brunette door ons weer
teruggeleend is; 'blauw' is in het Frans bleu geworden en bij ons bekend in bij voorbeeld
oranje-blanje-bleu. Ook 'blank' en 'grijs' zijn door het Latijn uit het Germaans geleend,
maar dat hebben we niet teruggeleend. De Romeinen hebben deze kleurnamen waarschijnlijk geleend van de Germanen doordat de Germanen hun houten schilden
kleurden, zoals Tacitus vermeldt. De Romeinen hebben ook het woord voor de typische
haarkleur van de Germanen overgenomen, namelijk 'blond', dat in het Frans blond is
geworden en in het Nederlands weer is teruggeleend.
Een aantal woorden heeft de weg Germaans> Italiaans> Frans> Nederlands
gevolgd - deze worden hieronder genoemd.

Frankisch: Vanaf ongeveer 500 tot de 9de eeuw heersten de Franken over een groot
deel van Europa, waaronder Frankrijk. In deze periode is het Frans (Gallo-Romaans)
op grote schaal beïnvloed door het Frankisch. De naam Franken was een verzamelnaam
voor verschillende stammen (het betekende letterlijk 'de vrijen'), die waarschijnlijk
verschillende dialecten spraken. De Franken kwamen uit Duitsland. Hoewel de Germaanse Franken de baas waren in Gallië, namen zij de taal van degenen die ze
overwonnen hadden aan, en niet andersom - ze werden volledig geromaniseerd. Dit
wijst erop, dat de overwonnen bevolking op een hoger cultureel peil stond dan de
overwinnaars. 289 Uiteraard nam het Frans wel veel woorden over uit het Frankisch, en
sommige hiervan zijn in een later tijdstip door het Nederlands uit het Frans geleend. 290
Het is overigens niet altijd gemakkelijk uit te maken uit welke Germaanse taal, en in
welke periode, een woord in het Romaans geleend is: de Germaanse talen werden in
deze periode nog niet geschreven, en de onderlinge verschillen waren nog klein. Het
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vulgair Latijn ging bovendien geleidelijk over in de Romaanse talen, dus de bepaling
ofeen woord nog in de periode van het Latijn ofal in de periode van het Frans is geleend,
is vaak ook onzeker.
Franse leenwoorden die volgens de Grand Robert teruggaan op een Frankisch
woord zijn: baal, Bastille, bordeel, oorspronkelijk 'klein huis', crèche (hetzelfde als ons
krib(be)),
)), dans/dansen, fauteuil, letterlijk 'vouwstoel', flank, flatteren, fourneren,
woord krib(be
galopperen (Frankisch wala-hlaupan, ofwel 'wel lopen'!), garçon (in het Frankisch
'bediende'), garneren, heraut, hoes, jardin 'tuin', loge, lorgnet, markies (een afleiding van
mark), marter, moeras, rang, soigneren, staal 'monster', tampon (van een woord voor
'tap'). De titels baron en maréchal gaan terug op een Frankisch woord voor 'krijgsman'
en 'stalknecht'. Baron hebben we teruggeleend, voor maarschalk hebben we de betekenis 'hoogste officiersrang' uit het Frans geleend. Griep is afgeleid van Frans gripper,
ontleend aan Frankisch grïpan 'grijpen'; griep is dus eigenlijk 'de ziekte die hard
toeslaat'.
Interessant is, dat het Frans twee fonemen uit het Frankisch heeft geleend: de h
en de w, die beide onbekend waren. De h vinden we in woorden als haïr 'haten' en
heaume 'helm' uit Frankisch hatjan en helm; de w in gage (uit Frankisch waddi, ons
wedde), gant 'want' (Frankisch want) en guerre 'oorlog' (Frankisch werra). Uit de
voorbeelden blijkt dat de w in de loop der tijd is gewijzigd in g of gu; de h komt in het
Frans alleen aan het begin van het woord voor en wordt tegenwoordig niet meer
uitgesproken. De geleende fonemen hebben dus maar in beperkte mate standgehouden. 291

Scandinavisch: Vanaf800 waren er invallen van de Noormannen (Vikingen) in Frankrijk, en vanaf 900 vestigden de Noormannen zich in Frankrijk. Het Frans heeft relatief
weinig woorden aan hun taal ontleend, omdat zij zich al spoedig vermengden met de
Fransen en Frans gingen spreken. De meeste sporen van hen vinden we in het
Normandische dialect. 292 De Noormannen in Frankrijk werden Normandiërs genoemd
en zij gaven hun naam aan de streek Normandië. Deze Normandiërs hebben een
cruciale rol gespeeld in de geschiedenis: doordat Willem van Normandië in 1066
Engeland veroverde, werd het Frans een tijdlang de taal van de heersers in Engeland,
wat enorme sporen in het Engels heeft nagelaten.
Franse leenwoorden die teruggaan op een Normandisch woord zijn brancard,
brioche, equipe/equiperen/equipage (oorspronkelijk een scheepsterm), flaneren, hanteren, tarbot.

Duits: In latere tijd heeft het Frans woorden uit het Duits geleend, bij voorbeeld bres
(uit een Oudhoogduitse vorm van 'breuk'), bretel (uit een Oudhoogduitse vorm van
'breidel'). Na 1500 zijn uit het Duits geleend de militaire termen blinderen, halte, kepie,
obus 'granaat', de muziektermen accordeon, operette, de wetenschapsterm caffeïne, en
verder chic (van Duits Geschick) en vermouth.
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Engels: Het aantal woorden dat het Frans uit het Engels heeft geleend, is niet te
vergelijken met de stroom Franse woorden die het Engels heeft opgenomen. Maar het
Engels heeft wel degelijk invloed gehad op het Frans, de laatste tijd zelfs zoveel dat
sommigen in Frankrijk het nodig achten de invloed van het 'franglais' bij wet te
293 Het Frans heeft sommige Engelse woorden aan ons doorgegeven, zoals:
verbieden.293
verbieden.
comité, detectie, record, robber 'reeks partijen bij een spel', suprematie, tatoeëren. Een
eigenaardig, of volgens het WNT 'zonderling', woord is blocnote, dat in het Frans
gemaakt is van de Engelse woorden block en note(s); in het Engels bestaat blocnote niet.
Nederlands: Ook het Nederlands heeft woorden aan het Frans geleverd, vooral in de
periode van het Middelnederlands. Sommige van die woorden hebben we na verloop
van tijd weer teruggeleend, meestal in afgeleide vorm:
(Middel)nederlands>

Frans>

Nederlands

blazen
blochuus 'blokhuis'
blok
boecskijn 'boekje'
bolwerc
bricke 'brik, baksteen'
cabret 'kroeg'
drooch, droge 'droog'
graven
haecbusse 'haakbus'
mannekijn 'mannetje'
,
'matroos
mattenoot 'matroos'
,
meren, maren 'aan een touw leggen'
leggen
,
muytmaker 'muiter, oproermaker
pak
plak
schokken
stapel 'stapelplaats'

blasé
bloquer
bloc
bouquiniste
boulevard
briquette
cabaret
droguiste
graver
(h)arquebuse
mannequin
matelot
démarrer
mutemaque
paquet
plaquette
choquer
étape

blasé
blokkeren
(en) bloc
bouquiniste
boulevard
briket
cabaret
drogist
graveren
arkebussier
mannequin
matroos
demarreren
mikmak
pakket
plaquette
choqueren
etappe

Veel woorden komen voort uit de contacten tussen het Zuidnederlands en Noordfrans.
Dat geldt bij voorbeeld voor cabaret. In het Nederlands is cabret 'kroeg' ontleend aan
Picardisch cambrette 'kamertje'. Daarna is het Nederlandse cabret in het Frans geleend,
en vandaar is cabaret weer teruggekomen in het Nederlands.
De verklaring van graveren uit Nederlands graven is niet helemaal zeker, maar
wordt verdedigd door Valkhoff,294 die wijst op het feit dat in Nederlandse kunstenaarskringen graven' graveren' betekende. Hij is van mening dat het woord door Nederlandse kunstenaars aan het Bourgondische hof is geïntroduceerd.
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Tot slot matroos: het Middelnederlandse mattenoot was een samenstelling van
matte 'slaapplaats' en genoot, dus het woord betekende 'met wie men een slaapplaats
deelde'.

Arabisch 295
In de middeleeuwen had het Arabisch, dat wetenschappelijk ver gevorderd was, veel
invloed in Europa. Zowel het middeleeuws Latijn als de volkstalen (Frans, Spaans,
Italiaans) hebben in deze periode veel Arabische leenwoorden opgenomen. Veel
Arabische woorden komen uit het Perzisch, zie hoofdstuk I, 5.4, 'Invloed van het Iraans'
en 6.1, 'Invloed van het Arabisch'.
Een aantal Arabische woorden is via het middeleeuws Latijn in het Frans beland,
dus de leenweg was Arabisch> middeleeuws Latijn> Frans> Nederlands: amber,

azuur, bef, cijfer, douane, kabel, kamfer, karaat, lak, luit, matras, mummie, saffraan,
siroop/stroop.
Arabische woorden die het Nederlands via het Frans heeft geleend, zijn: admiraal,
alkali, azimut, bougie, kalief, lila, limoen, satijn, sorbet, tamboer, varaan. De Arabieren

voerden de katoenplant in Europa in en zetten grote katoenplantages in Andalusië en
op Sicilië op; daardoor kennen we via het Frans het Arabische woord katoen. Razzia
kwam in gebruik bij de Fransen in Algiers 'voor de menigvuldige strooptochten op het
gebied van vijandige stammen, om hen van hun vee en leeftocht te berooven. Maar
men gebruikt het ook voor de slavenjachten, die nog zoo vaak door de Moslemen in
Afrika gehouden worden, als een ontaard overblijfsel van den heiligen oorlog tegen de
ongeloovigen, dien de Islam zijnen belijders tot plicht heeft gemaakt. '296 Via Arabisch
> Engels> Frans> Nederlands kennen we cheque 'schriftelijke betalingsopdracht'; het
Engels kent dit als check, cheque, dus we kunnen het woord ook zonder Franse
tussenkomst uit het Engels overgenomen hebben.
Ook in de moderne tijd heeft het Frans woorden geleend uit het Arabisch (zowel uit het Modern Standaard Arabisch als uit Arabische dialecten); tenslotte had
Frankrijk in de 19de eeuw veel invloed in Noord-Afrika (Egypte, Marokko, Algerije)
en bezat het hier verschillende koloniën. Via het Frans hebben we het Arabische woord
bedoeïen leren kennen, en couscous, dat via dialectaal Arabisch teruggaat op een
Berberwoord.

Italiaans 297
De Italiaanse invloed dateert vooral vanaf de 16de eeuw, toen de renaissance, een
stroming die in Italië ontstond, Europa veroverde. De Italiaanse woorden die we via
het Frans geleend hebben, bestrijken zelfs meer terreinen dan die welke we rechtstreeks
geleend hebben. (Voor de directe ontleningen uit het Italiaans zie hoofdstuk I, 3.2,
'Invloed van het Italiaans'.)
Italiaanse scheepstermen zijn bark, brigantijn, fregat, galei, kaap, lagune.
Economische termen zijn bankroet, dukaat, krediet, mercantiel, miljoen. Florijn
komt eigenlijk alleen nog voor in de atkortingfl. Bankroet betekent letterlijk 'gebroken
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tafel', naar de Italiaanse gewoonte om de tafel of bank van een geldwisselaar stuk te
slaan als hij niet meer betalen kon.
Woorden voor voedingsmiddelen: cervelaat(worst), kanteloep, karbonade, kavi-

aar, mak(a)ron, marasquin, muskadel, parmezaan(se kaas), pistache, radijs, salade (in
het Nederlands verkort tot sla), schorseneer, selderie, trijp. Kaviaar is een Turks woord,
maar het produkt werd door Italië, met name Venetië, over Europa verbreid. Cervelaatworstwordt onder anderen door soldaten 298 als grapje verbasterd tot sterf-op-straat
sterf-op-straat"c
worst.
Woorden voor woningen en onderdelen daarvan: antichambre, appartement,
arabesk, arcade, balkon, balustrade, belvédère, dom 'kerk', galerij, kantine, koepel; woninginrichting: bokaal, faïence, kabinet, porselein; wegenbouw: rotonde. Het woord
koepel gaat terug op Italiaans cupola, dat oorspronkelijk 'kuipje' betekende. De betekenis van dit woord is veranderd onder invloed van Arabisch qubba 'koepel', dat we
via het Spaans en Frans (met lidwoord) kennen als alkoof299
Uit de beeldende kunst: aquarel, brons, buste, graniet, karikatuur, karton, miniatuur, model, mozaïek, pastel, pastiche, piëdestal, pilaster, profiel, reliëf Voorts sieraden:
camee, filigraan, medaille, medaillon.
Woorden op het gebied van muziek en toneel: ballet, cadans, cantate, capriool,
cavalcade, concert, cortège, harlekijn, mandoline, muzikant, paljas, pavane, piano, serenade, vedette, viool, volte. Ook bravo is via het Frans geleend, hoewel de schrijfwijze dat

lijkt tegen te spreken. Je kunt het zien aan de klemtoon, die in het Italiaans op de eerste
en in het Frans op de tweede lettergreep ligt. Feesttermen: carroussel, gala, guirlande,
lampion. Voorts de schaakterm pat(stelling).
Literaire termen: bulletin, burlesk, sonnet, tirade. Kunsttermen die een ruimer
gebruik hebben gekregen zijn: bagatel, bravoure, favoriet, grandioos, grotesk, pedaal,

pittoresk, virtuoos.

Het Italiaans heeft grote invloed gehad op de militaire terminologie van heel
Europa. Vanaf de 14de eeuw bestonden er huurlingenlegers, waarin onder anderen
Italianen en Spanjaarden dienst hadden. Zij zullen zeker invloed gehad hebben op het
militaire woordgebruik. In de 16de eeuw verbreidden zich veel Italiaanse militaire
termen over Europa, vanwege het grote prestige dat Italië in die tijd bezat. Alle Italiaanse
militaire termen hebben we via het Frans leren kennen: alarm, bataljon, bom, brigade,

cavalerie, escorte, eskader, eskadron, gamel, infanterie, kanon, kazemat, kolonel, musket,
partizaan, represaille, revolteren, rondas, soldaat, soldij. Barricade is in het Nederlands
en andere talen via het Frans uit het Italiaans geleend, en wel in 1848, toen er in heel
Europa volksopstanden plaatsvonden.
Italiaanse wetenschapstermen zijn archipel, buffel, citadel, grot, kanton, kadaster,
ras. Een charlatan 'kwakzalver' hield zich juist niet met wetenschap bezig; het woord
is afgeleid van een Italiaans werkwoord voor 'praten, kletsen'.
De kapucijn of kapucijnermonnik komt uit Italië en is genoemd naar zijn
capuchon. De vorm kapucijner hebben wij uit het Duits geleend, ook als naam voor
een erwt (Duits Kapuzinererbse). De erwt wordt bij het koken grijsbruin en krijgt zo de
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kleur van de kleding van de kapucijnermonniken. (In Sliedrecht worden de erwten

grauwe munniken genoemd!)3°O Om dezelfde reden is de bekende Italiaanse koffie
cappuccino afgeleid van de monnikennaam. Een andere reden voor de erwten aam geven

De Beer en Laurillard: 301 de erwt zou het eerst in de kloostertuin van de kapucijnermonniken zijn gekweekt.
Twee andere termen uit de religieuze sfeer zijn carnaval (van carnelevare, letterlijk
'het wegnemen van het vlees', omdat men zich tijdens de carnaval van vlees moest
onthouden) en enigszins onverwacht nepotisme. Dit is een afleiding van Italiaans nepote
'neef en heet zo omdat de pausen bezit van de kerk weggaven aan hun 'neven'.
Kleding, opsmuk, toiletartikelen: cassette, kostuum, parasol, parfum, pommade,
pruik, valies, vest. De drager van de opsmuk: courtisane. De pantalon gaat terug op de
Italiaanse Pantal(e)one, een schertsfiguur in het Italiaanse blijspel die een rijke Venetiaanse koopman voorstelde, met een wijde lange broek (in die tijd droeg men gewoonlijk korte broeken). San Pantaleone was de beschermheilige van Venetië, en vandaar
dat Venetianen de bijnaam pantalone kregen. Naar de schertsfiguur werd pantalone de
naam voor een paljas met lange broek, en toen deze broeken in de 17de eeuw in de
mode kwamen, werden ze in Frankrijk pantalon genoemd. 302 Hetzelfde zien we bij
hansop. Oorspronkelijk was Hans Sop of Hans Soep de vertaling van de Franse naam
voor een toneelfiguur: Jean Potage (we kennen hem ook met zijn Franse naam), de
broer van de Duitser Hansworst, Hans Wurst en de Engelsman Jack Pudding. De
toneelfiguur Hans Sop droeg een wijd gewaad, waarnaar het nachthemd voor kinderen
genoemd werd. 303 Bij de paljas is precies het tegenovergestelde gebeurd: hier werd niet
de kleding naar de persoon genoemd, maar de persoon naar de 'kleding'. Paljas is
ontleend aan het Frans, dat het uit het Italiaans geleend heeft. Het woord betekende
oorspronkelijk 'strozak', vandaar 'een met stro opgevulde hansworst, stropop'. In het
Nederlands werd paljas vervormd tot pias.
Het postwezen is via Frankrijk ingevoerd, maar de termen zijn deels Italiaans:
banderol, post, postiljon; zo ook de koetsnaam karos. Uit de diplomatieke taal komen
ambassade, carrière; uit het krantewezen gazet.
Tot besluit een aantalomgangswoorden: de bijvoeglijke naamwoorden bizar,
bruusk, joviaal, kalm en de zelfstandig naamwoorden kanalje, kanjer en koeioneren, dat
niets met een koe te maken heeft, maar afgeleid is van Italiaans coglione 'testikel',
figuurlijk 'uilskuiken, zak'.
Sommige van de Italiaanse woorden gaan terug op het Arabisch. De leenweg is
dus: Arabisch> Italiaans> Frans> Nederlands: arsenaal, baldakijn, civet(kat), giraf,
kalefaterenlkalfaten, kaliber, kandij, koffer, magazijn, marsepein, masker (over Europa
verbreid door de gemaskerde bals), suiker, tarief
Andere Italiaanse woorden gaan terug op het Germaans, de leenweg is dus
Germaans> Italiaans> Frans> Nederlands: ballon (van het Germaanse woord 'bal'),
banket, bankier (beide van het Germaanse woord voor zitbank: 'bank'), bende (van het
Germaanse woord 'binden, band'), estafette (van het Germaanse woord 'stap'), groep
(van het Germaanse woord 'krop'), salon (van het Germaanse woord 'zaal'), stuc (van
het Germaanse woord 'stuk'), en vogue (van het Germaanse woord 'wak').304
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En ten slotte gaat een aantal woorden terug op het Grieks, met als leenweg:
Grieks> Italiaans> Frans> Nederlands: golf'zeeboezem', kalm, dat oorspronkelijk
een scheepvaartterm was, malvezij 'wijnsoort', page en piloot 'stuurman op schip'.

Spaans
De Spaanse politieke invloed op Europa was het grootst in de 15de en 16de eeuw, en in
die periode zijn de meeste woorden ontleend. Het Spaanse leger was in de 16de eeuw
het beste leger van Europa,305 maar het aantal militaire leenwoorden dat uit het Spaans
komt, is veel geringer dan dat uit het Italiaans (zie boven). Via het Frans kennen wij
de Spaanse militaire termen: bandelier, barak, kameraad (oorspronkelijk 'kamergenoof),
noot'), parade, en de scheepstermen baai, barkas, flottielje, galjoen.
Opvallend weinig woorden zijn in de de Tachtigjarige Oorlog via het Frans uit
het Spaans geleend, alleen misschien dukdalf'meerpaal'. Dit woord zou komen van
duc d'Alve 'hertog van Alva'. De tegen de Spanjaarden gekante Amsterdammers zouden
de heipalen in de haven zo noemen, omdat dan bij iedere klap op de heipaal de hertog
op zijn kop kreeg! Er zijn ook andere verklaringen voor dit woord. 306
In de 16de eeuw veroverden de Spanjaarden de wereld. De meeste nieuwe
woorden en begrippen hebben wij rechtstreeks van de Spanjaarden overgenomen in
de nieuwe gebieden, maar een aantal is via het Frans geleend: caoutchouc, creool, creools,

melasse, savanne, sigaar, sigaret, vanille.

Tot slot zijn de Spaanse begrippen castagnetten, cedille via het Frans tot ons
gekomen; niet specifiek Spaans lijken carambole (een biljartterm) en compliment.
Godsdienstige termen zijn casuïst en peccadille. Potpourri 'mengelmoes', van pot 'pot'
en pourri 'verrot, bedorven, vergaan' is een Franse vertaling van Spaans olla podrida
pot', dat wij ook in de Spaanse vorm geleend hebben.
'verrotte, gestoofde pof,
Sommige van de Spaanse woorden gaan terug op het Arabisch. De leenweg is dus:
Arabisch> Spaans> Frans> Nederlands. Voorbeelden: abrikoos, alkoof, gazel, kalebas,
karaf, moskee, papegaai, spinazie, zenit. De Arabieren brachten nieuwe of verbeterde
muziekinstrumenten naar Spanje, en via het Frans kennen we de gitaar. Voorts gaat
de oranje of oranjeappel, de vroegere naam voor de zure sinaasappel, op het Arabisch
terug. De naam en de vrucht werden door de Arabieren uit India geleend (in het
Sanskriet heette het näral}ga)
nära1}ga) en de Europeanen leerden de vrucht kennen tijdens de
Kruistochten. In het Spaans heette de vrucht naranja. Dit woord werd overgenomen
door het Frans, waar men de n als lidwoord opvatte en er orenge, orange van maakte,
onder invloed van or 'goud' (vanwege de kleur) of onder invloed van de plaatsnaam
Orange. 307 Wij gebruiken oranje tegenwoordig vrijwel alleen nog als kleurnaam, die
uiteraard afkomstig is van de kleur van de vrucht. Het Huis van Oranje heeft niets met
de kleur te maken, maar is genoemd naar de Zuidfranse stad Orange, uit Latijn Arausio.
De associatie met de kleur wordt echter voortdurend gemaakt, denk aan de oranjezonnetjes die op 30 april behoren te schijnen. Tot slot nog iets over de Duitse naam voor
de oranjeappel: in het Duits heet hij Pomeranze, door ons geleend als pomerans. Duits
Pomeranze is ontleend aan middeleeuws Latijn pomum Arantiae (men zag er ten
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onrechte een plaatsnaam in), pomerancia. De betekenis 'dopje aan de punt van een
biljartkeu' komt alleen in het Noord- en Zuidnederlands voor en is door het BelgischFrans overgenomen. 30S
Andere woorden gaan terug op het Germaans, en hebben dus de weg Germaans > Spaans> Frans> Nederlands gevolgd: bandelier (van het Germaanse woord
'band'), demarcatie (van het Germaanse woord 'merk'), flottielje (van het Germaanse
woord 'vloot'). Demarcatie gaat terug op de demarcatielijn (Spaans linea de demarcación) die de Spaanse paus Alexander VI in 1493 trok, waarbij Spanje de gebieden ten
westen van de lijn (West-Indië) en Portugal de gebieden ten oosten (Oost-Indië) kreeg.
Aubergine ten slotte heeft de weg Arabisch> Catalaans> Frans> Nederlands
gevolgd.

Portugees
Vrijwel alle Portugese leenwoorden hebben we in de koloniën direct van de Portugezen
overgenomen. Koloniale woorden die we via het Frans geleend hebben zijn fetisj en
maraboe; het laatste woord gaat terug op het Arabisch. Marmelade is een Portugees
produkt dat via het Frans bekend is geworden.

Provençaals
Het Provençaals of Occitaans werd en wordt in Zuid-Frankrijk gesproken. De literaire
teksten in het Provençaals behoren tot de oudste Romaanse teksten, en tot de beroemdste. Ze dateren vanaf eind nde
llde eeuw, en de bloeiperiode lag in de 12de tot de 14de eeuw.
In de middeleeuwen ontmoetten Provençaalse, Nederlandse en Duitse dichters elkaar
aan de hoven, dus de woorden zouden direct uit het Provençaals geleend kunnen zijn.
Ohmann,
Öhmann, die dit onderzocht heeft,309 heeft echter geen Provençaalse leenwoorden in
het Duits gevond,~n, en hetzelfde geldt voor het Nederlands: de hieronder genoemde
leenwoorden in het Nederlands hebben allemaal een Franse, geen Provençaalse vorm.
Via het Frans hebben we de volgende literaire termen uit het Provençaals geleend:
aubade ('ochtendhulde met muziek en zang', van auba 'dageraad'), ballade, charade,
fluit, soubrette, troubadour, truc. Een aantal Provençaalse etenswaren is hier bekend
geworden: bouillabaisse, dadel, escargot, langoest, noga, pastis. Tot slot stammen uit het
Provençaals: boetiek, cocon, kazerne, mascotte, mistral, ortolaan.
310
Grieks 3\0
Griekse woorden zijn op twee manieren in het Frans gekomen: via het Latijn en
rechtstreeks. De oudste woorden, en tevens het grootste aantal, zijn via het Latijn in
het Frans gekomen. Wij hebben deze woorden soms weer geleend uit het Frans
(overigens is niet altijd met zekerheid te bepalen of we het Griekse woord via het Frans
ofhet Latijn kennen - misschien wel via allebei).3ll
allebei).311 In hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het
Latijn' zijn de klankveranderingen genoemd die de Griekse woorden ondergingen als
ze in het Latijn kwamen. Deze klankveranderingen kwamen dus via het Latijn ook in
het Frans. Daardoor kun je bepalen dat ceramiek ontleend is aan het Frans (want de
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Griekse kappa werd in het Latijn c, en c werd vóór e, i, y uitgesproken als [s)), en dat
keramiek rechtstreeks ontleend is uit of gevormd van een Grieks woord. In het Frans
werd ch, dat in het Latijn en Grieks werd uitgesproken als in chaos, als [sj] uitgesproken.
Daardoor weten we dat chirurgijn uit het Frans geleend is, en dat chirurgie zijn uitspraak
te danken heeft aan het Frans.
De volgende woorden hebben waarschijnlijk de leenweg Grieks> Latijn> Frans
> Nederlands gevolgd. Plantenamen: absint, anijs, asperge, cichorei, citroen, plataan,
pompoen. Dierenamen: fazant, krokodil, olifant, parasiet, patrijs, pelikaan, sardine,
scarabee, schorpioen. Medische termen: anatomie, diarree, dieet,fysiek, lethargie, melancholie, poliep, prostaat. Sieraden, gesteente: agaat, asfalt, basalt, diadeem, kristal. Huisraad, kleding: lamp, lantaarn, sandaal, spons en de canapé, die in het Grieks 'muggennet
(om een rustbed)' betekende, en in het Latijn ook het rustbed zelf ging betekenen. Tijd:
horloge, periode, poos, uur. Muziektermen, theater: cimbaal, harmonie, hymne, komiek,
mime, muziek, ode, orkest, rapsodie, scène, strofe, symfonie, theater. Kerkelijke termen:
crypt, diocees, heresie, liturgie, mijter, synode. Varia: balein, barbaar, coup, embleem,
kaart, katapult, koord, kraan (in: een kraan van een vent, letterlijk: 'schedel'), metropool,

nomade, oceaan, oker, orgie, piraat, plaats, plint, tiran.
Erg groot is het aantal wetenschapstermen: air, allegorie, apotheose, asiel, asterisk,
bibliotheek, catastrofe, diagonaal, dialoog, diameter, eclips, epiloog, exotisch, fantasie,
filologie, filosofie, genealogie, geometrie, halo, hermafrodiet, homogeen, hydraulisch, hypotheek, idee, idioom, idioot, idool, idylle, ironie, karakter, kritiek, laconiek, machine,
magneet, metafoor, metamorfose, monogaam, mystiek, orthografie, parafrase, paragraaf,
parallel, parallellogram, pedagoog, pool, probleem, proloog, sarcofaag, sfeer, sifon, sirene,
syllabe, symbool, sympathie, synoniem, theorie, turbine, type.
Vanaf de 14de eeuw nam het Frans direct woorden over uit het Grieks. 312 Let wel:
we hebben het over klassiek Grieks, Grieks dus dat op dat moment niet meer gesproken
werd. De ontlening verliep dus anders dan bij ontlening aan een levende taal. Alle
ontleningen zijn boekenwoorden. Het eerst werden literaire termen overgenomen.
Vanaf de 16de eeuw, met een hoogtepunt in de 18de eeuw, werden vooral veel wetenschapstermen overgenomen. Momenteel is het aantal wetenschappelijke termen dat
op het Grieks is gebaseerd enorm, en niet alleen in het Frans. In de middeleeuwen zijn
313 De meeste woorden
alle Griekse termen via het Frans in het Nederlands gekomen.
gekomen.313
die na de renaissance zijn geleend, zijn internationaal en komen ook in het Frans voor,
maar het is vaak niet zeker of het Frans de bemiddelaar is geweest. Ze omvatten de
terreinen geneeskunde, filosofie, natuurkunde, biologie.
Via het Frans kennen we de Griekse woorden: akoestiek, anarchie, antagonisme,

anthologie, ceramiek, conisch, coryfee, demagoog, democratie, despotisch, diagnose, dialyse, dynamiek, eclectisch, enthousiast, epigoon, epoque, esoterisch, etiologie, euforie, exegetisch, extatisch, filantroop, fonetiek, geodesie, hygiëne, karakteristiek, meteorologie, misantroop, paradox, parodie, pathologie, pederast, peristaltisch, pleonasme, polemiek, polygaam, polyglot, profylactisch, prognose, prosodie, protagonist, strategie, synthese en de
uitdrukking platonische liefde. Vrijwel allemaal wetenschappelijke termen. In het Frans
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zijn ook woorden gemaakt van Griekse stammen voor de naamgeving van nieuwe
zaken. Franse woorden die aldus gebaseerd zijn op het Grieks, zijn: anabaptist, eutha-

nasie, filatelie, helikopter, kilometer, microbe, orgasme.
Turks 314

Turkse woorden die we via het Frans hebben leren kennen zijn divan, jakhals, kazak
'overkleed', kiosk, macramé, minaret, muzelman, segrijn 'soort leer', letterlijk 'staartstuk, achterste', sofa. Divan, macramé, minaret, sofa heeft het Turks overigens uit het
Arabisch geleend, jakhals, kiosk, muzelman uit het Perzisch. Voorts is tulp via het Frans
in het Nederlands gekomen; dit heeft etymologisch dezelfde oorsprong als tulband, dat
wij rechtstreeks uit het Turks hebben geleend.
Een niet vaak meer gehoord woord is kolbak 'beremuts, huzarenhoofddeksel' , dat
we via het Frans uit het Turks kennen. Dit woord zou de oorsprong kunnen zijn van
het Bargoense klabak 'politieagent' (iemand met een speciale pet op), maar klabak kan
ook van Duits klabakken 'doelloos rondlopen' komen. 315

Perzisch 316
Uit het Perzisch heeft het Frans karavaan geleend. Oudere Perzische woorden die de
weg Perzisch> Grieks> Latijn> Frans> Nederlands hebben gevolgd zijn bombazijn,
rijst, tapijt. De meeste Perzische woorden zijn via het Arabisch geleend, zie hoofdstuk
1,5.4, 'Invloed van het Iraans' en 6.1, 'Invloed van het Arabisch'.

Slavische talen
Frankrijk heeft in de loop der geschiedenis nogal eens emigranten of vluchtelingen uit
de Slavische landen opgenomen. Van hen heeft het Frans een aantal woorden overgenomen. De Polen hebben de delicatesse meringue 'gebakje' geïntroduceerd en het
woord magnaat, oorspronkelijk de naam van een hoge titel.
Dansen werden overgenomen van Slavische volkeren of naar hen genoemd: de
polonaise was een 'Poolse dans', uit het Tsjechisch komt de polka, letterlijk 'halve (stap )'.
De mazurka, de 'Mazurische dans', is genoemd naar Mazurië of Mazowië, een streek
in Polen. In het Pools luidt de naam van de dans mazurek, de vorm mazurka is een
tweede of vierde naamval, de vorm die je gebruikt als lijdend voorwerp bij het
werkwoord dansen: tancowaé mazurka 'de mazurek dansen'. Het woord mazurka is in
verbogen vorm het eerst in het Russisch geleend, en vandaar in de andere Westeuropese
talen; zelfs het Tsjechisch, dat toch nauw verwant is met het Pools, heeft de onjuiste
vorm mazurkaPl7 Wij hebben het dan via het Frans geleend.
Het woord cravate gaat terug op Kroaat, omdat deze das oorspronkelijk door
Kroatische ruiters gedragen werd. In 1636 werd deze halsbedekking overgenomen door
de huurtroepen van Lodewijk XIII en Lodewijk XIV. Lodewijk XIV verenigde de huurtroepen in een regiment geheten Le Royal Cravate of Régiment de Royal Cravate. 318
Het ooit zeer populaire kaartspel pandoer gaat terug op de Kroatische of Hongaarse
naam van de soldaten die de grensdistricten tegen invallen van de Turken moesten
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verdedigen; de naam van de soldaat kennen we uit het Frans, maar daar heeft het niet
de betekenis van 'kaartspel'. Misschien hebben deze soldaten hun naam overgedragen
op het kaartspel dat zij vaak speelden. Sivirsky
Sivirsky319
319 suggereert dat het kaartspel zo heet,
omdat van oudsher in Hongarije gespeeld wordt met kaarten die andere plaatjes
hebben dan bij ons. 'Mogelijk heeft men in de afgebeelde stugge koppen pandoeren
gezien en aanvankelijk met die kaarten het spel gespeeld.' In de vroegere Zuidnederlandse studententaal werd pandoer gebruikt voor 'politieagent' en pandoerenkot voor
'politiebureau'.320
Macedoine, de naam voor een gemengd gerecht van groenten en vruchten,
betekent letterlijk 'uit Macedonië' en is afgeleid van de landsnaam. De naam verwijst
naar het feit dat in dit land vele verschillende volkeren wonen, zoals in het gerecht vele
verschillende ingrediënten zitten.
Het Russische oekaze is geleend via het geschreven Frans, zoals blijkt uit de uitgang
-ze. Het Frans luidt ukase (uitgesproken met stomme -e), het Russisch ukaz. Wij
spreken de slot-e ten onrechte uit, omdat we de spelling van het Franse woord volgen.
Andere Russische woorden op -z hebben we wel rechtstreeks uit het Russisch geleend:
kolchoz, sovchoz. Ook steppe hebben we via Frans steppe geleend; het Russisch heeft
step'. Tot slot is astrakan via het Frans geleend, het Russisch luidt astrachan met [ch].
Een politieke Russische term die in Franse vertaling de wereld heeft veroverd is
defaitist. De Rus Grégoire Alexinsky (zoals zijn naam in Frankrijk gespeld werd)
gebruikte voor Trotski en de zijnen de term poraiency, een afleiding van porazenije
poraienije
'nederlaag'. Hij verstond onder porazency
poraiency mensen die liever de nederlaag wilden dan
de voortgang van de oorlog (de naam werd bedacht tijdens w.o. I). Omstreeks 1917
werd porazency
poraiency in het Frans vertaald als défaitistes. Vanuit het Frans is het in de meeste
andere talen overgenomen, en de betekenis is verruimd: tegenwoordig betekent defaitisme 'gebrek aan vertrouwen in de overwinning, moedeloosheid'.32I

Koloniale woorden
Frankrijk kreeg later dan Spanje en Portugal koloniale macht. Veel vreemde produkten
waren toen al benoemd door de Spanjaarden en de Portugezen. Toch blijft het
opvallend hoe weinig woorden het Frans uit de koloniën geleend heeft. Volgens de
taalkundige Guiraud kwam dat vooral door de instelling van de Fransen: ze pasten zich
niet aan aan het exotische leven, maar pasten dit leven aan aan de oude, Franse
gewoonten, anders dus dan de Engelsen en Portugezen. 'Le Français, attendant Ie
retour, est obstinément attaché à son pernod, son camembert et son ragoût de mouton'
(De Fransman hield in afwachting van zijn terugkeer koppig vast aan zijn pernod,
camembert en lamsragoût).322 De Fransen gaven hun taal en cultuur aan de vreemde
volkeren, maar namen er niets voor terug.
Uit Indianentalen stammen kariboe, kolibrie, maniok, Manitoe 'Grote Geest', ocelot,
pecannoot, Sioux. Boekanier 'zeerover' betekende oorspronkelijk 'buffeljager' en is
afgeleid van een indianenwoord voor 'rooster om vlees op te bakken'. Boekanier werd
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aanvankelijk gebruikt voor Franse jagers op Santo Domingo. Ze behielden hun naam
ook toen ze zich gingen toeleggen op andere bezigheden.
Uit een Afrikaanse Bantoetaal stamt de chimpansee, uit een Westafrikaanse Franse
creolentaal stamt vodou.

Doorgeefluiken voor het Frans
Franse woorden zijn grotendeels rechtstreeks geleend. Maar als doorgeefluik heeft het
Engels zich zeker niet onbetuigd gelaten: op de Engelse woordenschat hebben de Franse
Normandiërs grote invloed uitgeoefend. In mindere mate heeft ook het Duits gediend
als doorgeefluik voor Franse woorden.

Nederlands tussen Frans en Duits
We hebben al gezien dat het Zuidnederlands in de middeleeuwen als intermediair en
doorgeefluik diende tussen het Frans en het Noordnederlands. Maar het Zuidnederlandse ridderwezen stond in die periode in zo'n hoog aanzien, dat het tevens diende
als schakel tussen de Franse en de Duitse adel, met als gevolg dat de Duitse riddertermen
deels via het (Zuid- )nederlands zijn geleend. Öhmann323 gaat zelfs zo ver te beweren
dat het voorkomen van een Franse ridderterm in zowel het Nederlands als het Duits
al een indicatie is dat het woord via het Nederlands is geleend. De weg die de
ontleningen volgden was van Noord-Frankrijk, met name Normandië en Picardië,
door de Nederlanden en Henegouwen naar Duitsland. Alle Picardische woorden zijn
dan ook in principe via het Nederlands in het Duits terechtgekomen: Kabel via kabel,
Staket via staket(sel).J24 Het gebied tussen Keulen en Parijs vormde een culturele
eenheid, met het Maasgebied als kloppend hart. 325 In dit gebied vond druk handelsverkeer plaats.
De Duitse Bark, Besan, Galeone komen via Nederlands bark, bezaan 'soort zeil',
galjoen uit het Frans. 326 Maar belangrijker nog: de centrale begrippen uit de hoofse
riddercultuur zijn in het Duits via het Nederlands bekend geworden, zoals Duits Tölpel,
ouder Dölpel, höfisch en Ritter voor Nederlands dorper, hoofs en ridder, drie leenvertalingen uit het Frans (zie hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'). Duits klar 'helder,
duidelijk, verstandig' was in de riddertijd een modewoord; het stamt via Nederlands
klaar uit het Frans of Latijn.
Andere ontleningen die de weg Frans> Nederlands> Duits gevolgd hebben, zijn:
Akkord, geleend via Nederlands akkoord 'overeenkomst', Jein via fijn, Gardine via
gordijn, Juwel via juweel, Kaninchen (ouder Konin, Kanin) via konijn, Livree (ouder
Livrei) via livrei, Pastete via pastei, Preis via prijs, Rosine via rozijn, Schach via schaak,
Scharlach via scharlaken, tasten via tasten, Tanz via dans, Terpentin via terpentijn. 327
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De leenwoorden zijn deels via gesproken taal, deels via geschreven taal in het
Duits gekomen. Bij de doorgave van geschreven leenwoorden heeft Hendrik van
Veldeke een belangrijke rol gespeeld. Van Veldeke is de oudst bekende Nederlandse
dichter (overleden vóór 1210). Hij schreef in het Nederlands en Duits en hij was goed
bekend met de Franse hoofse lyriek. Van Veldeke heeft via het Nederlands een aantal
Franse leenwoorden in het Duits ingevoerd, zoals abdie (modern Duits Abtei), heresie
(modern Duits Häresie), ure (vervangen door Stunde) en casse in de Frans/Nederlandse
betekenis 'relikwiehouder' (modern Duits Kasse betekent 'kas, kassa').328
Ook na de middeleeuwen diende het Nederlands als doorgeefluik voor Franse
woorden in het Duits. Het Nederlands had rond 1600 al veel meer Franse leenwoorden
opgenomen dan het Duits. 329 Veel van deze woorden vinden we later ook in het Duits,
en deze zouden wel eens via het Nederlands geleend kunnen zijn. Soms valt de
Nederlandse bemiddeling te bewijzen op grond van de vorm: Aprikose, Bai, Harpune,
Hast, Matrose, Pik (einen Pik aufjemandem haben) zijn geleend via Nederlands abrikoos,
baai, harpoen, haast, matroos en pik (de pik op iemand hebben). Verder de legertermen
Bagage, Bresche (via Nederlands bagage, bres), het zeemanswoord Kajüte (via Nederlands kajuit), de handelstermen Aktie, Bankrott (via Nederlands actie 'aandeel, effect',
bankroet) en ten slotte een paar woorden met betrekking tot de woninginrichting: Flor
via floers 'fluweel' (van velou(r)s) en Gaze via gaas. 330

Internationalismen
Frankrijk heeft niet alleen op de Nederlanden invloed uitgeoefend, maar op heel
West-Europa. Die invloed was niet op ieder land en in iedere tijd even groot, maar tot
de twintigste eeuw is de invloed er altijd geweest. Frans is bovendien tot in de 20ste
eeuw de diplomatieke taal geweest.
Het wekt dan ook geen verwondering dat veel leenwoorden die we in het
Nederlands aantreffen, ook in andere talen voorkomen. Wanneer we de Franse ontleningen in het Duits vergelijken met de Franse ontleningen in het Nederlands,331 valt
op hoeveel overeenkomsten er zijn. Hetzelfde constateert Salverda de Grave 332 voor het
Zweeds. Het Engels is doordrenkt met Franse en Latijnse leenwoorden (zie in dit
hoofdstuk paragraaf 4.3 'Invloed van het Engels').333 Maar ook in bij voorbeeld het
Russisch treffen we veel Franse leenwoorden aan. Het feit dat er in zoveel talen Franse
leenwoorden voorkomen, zal de invloed van het Frans nog versterkt hebben.
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Tien willekeurig gekozen Franse leenwoorden op verschillende terreinen in:
Nederlands

Duits

Engels

Russisch

corsage
etiquette
hotel
mode
omelet
pakket
paleis
realiseren
taille
terras

Korsage
Etikette
Hotel
Mode
Omelett
Paket
Palast
realisieren
Taille
Terrasse

corsage
etiquette
hotel
mode
omelet

korsaz
etiket
otel'
moda
omlet
paket

palace
realize
terrace

realizovat'
talija
terrasa

3.2 Invloed van het ltaliaans334
Italiaans, Spaans en Portugees zijn nauw verwante Romaanse talen die teruggaan op
het vulgair Latijn. Woorden in deze talen kunnen veel op elkaar lijken of zelfs identiek
zijn. Wanneer dergelijke woorden geleend zijn, is het moeilijk uit te maken op welke
taal het woord teruggaat. Komt de scheepsnaam kraak van Portugees of Spaans carraca
ofvan Italiaans caracca? Komt neger uit het Spaans ofhet Portugees? Beide talen hebben
negro. Komt stukadoor van Italiaans stuccatore of van Spaans estucador? Van kokos(noot), parkiet, pomp is onzeker ofde bron Portugees ofSpaans is. Basta kan Italiaans
of Spaans zijn, maar ook in Indië uit het Portugees zijn geleend.
Wat de beoordeling nog bemoeilijkt, is dat de intensiefste contacten met het
Italiaans, Spaans en Portugees ongeveer in dezelfde tijd vielen, namelijk de 16de en 17de
eeuw. Sommige woorden zullen dan ook tegelijkertijd aan twee of meer talen zijn
ontleend. Hieronder geef ik de meest waarschijnlijke herkomst.
Soms kunnen we evenmin uitmaken of een woord uit het Latijn of het Italiaans
is geleend, bij voorbeeld ultimo 'op de laatste dag van de maand'. Enkele woorden
hebben we zowel in de Portugese als de Spaanse vorm geleend: uit het Portugees komen
auto-da-fe en madeira, uit het Spaans auto-de-fe en madera.

Cultuur-historische achtergrond
Het Italiaans is in taalkundig en geografisch opzicht de meest directe voortzetting van
het vulgair Latijn. Het bestond en bestaat uit vele dialecten. Dante Alighieri (1265-1321)
heeft één literaire taal geschapen. Onze leenwoorden stammen voornamelijk uit die
literaire taal, niet uit de dialecten, maar uit een Noorditaliaans dialect komen agio,
bruto, dito; standaard-Italiaans is aggio, brutto, ditto.
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De Nederlanden en Italië
Italië dreven vanaf de middeleeuwen handel met elkaar, zowel
over land via Frankrijk en Duitsland, als over zee. Eind 13de eeuw vestigden zich in
Brussel de zogenaamde Lombarden, Italiaanse geldwisselaars die oorspronkelijk afof Noord-Italië.
komstig waren uit Lombardije ofN
oord -Italië. Hun naam leeft nog voort in de vormen
lombard 'pandhuishouder' en lommerd 'pandjeshuis' (beide ofwel rechtstreeks, ofwel
via het Frans geleend). De Beer en Laurillard 335 vermelden onder lombard: 'bank van
leening, aldus geheeten doordien het in de Middeleeuwen vooral Lombardische geldschieters waren, die banken van leening hielden. In meer dan ééne taal is toen
Lombardiër eensluidend geworden met woekeraar.'
In de 14de eeuw zetten deze Lombarden de geldhandel in Brussel op, in de 15de
eeuw opende een bankiershuis uit Florence een permanent filiaal in Brugge. In de 16de
eeuw verbleven veel Italiaanse kooplieden in Zuid-Nederland, en veel Nederlandse
koopmanszonen gingen enige tijd in de leer in Italië. De Italianen introduceerden een
nieuwe wijze van handel voeren, het betalen door middel van wisselbrieven, het
geldwisselen en de dubbele of 'Italiaanse' boekhouding, die in 1494 door de Italiaanse
monnik Luca Pacioli voor het eerst werd beschreven en nog steeds in vrijwel ongewijzigde vorm door bedrijven over de hele wereld wordt gehanteerd. Na de verovering
van Antwerpen door de Spanjaarden in 1585 vluchtten veel Italiaanse kooplui naar
Noord-Nederland en werd Amsterdam het nieuwe handelscentrum. In de 17de eeuw
verscheen een groot aantal leerboeken over het boekhouden, waarin de Italiaanse
termen gebruikt werden. De Italiaanse economische termen zijn dus zowel door het
gesproken als door het geschreven Italiaans bekend geworden.
Een belangrijke rol in de middeleeuwen speelde de havenstad Venetië, waarheen
men produkten uit vele gebieden bracht, die vervolgens over Europa verspreid werden.
Zo kennen we het Arabische woord arsenaal via Italiaans (en Frans): het woord werd
gebruikt als naam voor de beroemde scheepswerven van Venetië. 336 Getto (door ons
geleend via het Duits) was in de 16de eeuw de naam van een Noordvenetiaanse wijk,
eigenlijk eiland, waar voor het eerst joden gescheiden woonden, namelijk Geto nuovo,
waarin geto waarschijnlijk 'gieterij' betekende, omdat op dit eiland een metaalgieterij
was (de joden legden een verband met Hebreeuws ge! 'scheiding'). Twee Venetiaanse
muntnamen kennen we (via het Frans) als gazet en marsepein: gazet ging van 'munt'
betekenen 'prijs van een krantje', en vandaar 'krantje'. Marsepein 337 gaat terug op een
Arabische muntnaam die letterlijk 'die als een koning rustig zit' betekende, omdat er
een zittende Christus-figuur op was afgebeeld; de muntnaam werd vervolgens gebruikt
voor een bepaalde hoeveelheid (een tiende mud), eigenlijk 'doos die een inhoud heeft
ter waarde van de munt'; vervolgens werd de naam van de doos overgedragen op de
inhoud, en kreeg de lekkernij de naam marsepein. Rechtstreeks uit het Venetiaans
kennen we de titel doge.
Vanaf de 14de eeuw was Italië de bakermat van de renaissance en het middelpunt
van de wereldliteratuur en de schilderkunst. De renaissance betekende een opbloei van
letteren, kunsten en wetenschappen, waarbij men teruggreep op de klassieke oudheid.
In de 15de en 16de eeuw kwam het gehele Westen onder de culturele invloed van Italië
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te staan. In de literatuur werden Dante en Petrarca de vroegste voorbeelden, gevolgd
door Boccaccio met zijn Decamerone. In de beeldende kunst volgde men Leonardo da
Vinci, Rafaël, Michelangelo, Donatello, Titiaan. Rome werd het Mekka der schilderkunst, waar men van heinde en verre, en vooral uit de Nederlanden, naartoe trok. Deze
Nederlandse schilders hadden op hun beurt weer invloed op de Italiaanse: het populaire
genre van de volkstafereeltjes kreeg in de 17de eeuw de naam bambochade, Italiaans
bambocciata, naar de schilder Pieter van Laer (1592-1642), de voorman van een groep
Nederlanders in Rome, die vanwege zijn gebogen en corpulente gestalte de bijnaam [I
Il
Bamboccio 'de dikzak, de groteske pop' had gekregen. De schilders werden de Bamboccianti genoemd. Een paar eeuwen later werd een andere kunstschilder in Italië zo
bekend dat hij vereerd werd met een bijnaam: Victor Lagije (gestorven 1896) werd 11
[I
Fiammingo 'de Vlaming' genoemd; De Beer en Laurillard 338 vertellen over deze 'later
beroemden kunstschilder te Antwerpen': 'in Italië bekend, toen hij in 1844/45 op eene
kunstreis naar Italië (Florence en Rome), bij de terugkomst van Garibaldi uit Montevideo, diens krijgscharen volgde in den rooden lobberkiel en den breedgeranden
Calabreserhoed uitgedost; in 1849 behoorde hij tot de revolutionairen, die zich in het
bezit van Rome zochten te handhaven tegenover het pauselijk leger.'
Dankzij het grote prestige dat Italië in de 16de eeuw bezat, verbreidden zich in
deze eeuw ook veel Italiaanse militaire termen over Europa - dit was niet te danken
aan de macht van de Italiaanse legers.339
In de 17de en 18de eeuw kwamen vanuit Italië de moderne muziek en de lichte
opera op. Om de violen die toen gebouwd zijn in Cremona door de families Amati,
Stradivarius, Guarnieri wordt nog steeds gevochten. De eerste woordenboeken Italiaans-Nederlands en omgekeerd verschenen in de 18de eeuw, evenals woordenboeken
Portugees-Nederlands. Ter vergelijking: Spaans-Nederlandse woordenboeken verschenen al een eeuw eerder. Na de 18de eeuw nam de Italiaanse invloed steeds verder
af.
Eind vorige eeuwen begin deze eeuw trokken veel Italianen naar Nederland en
vonden hier werk als ijsverkoper, schoorsteenveger, vloerenlegger en orgeldraaier. Na
de Tweede Wereldoorlog en vooral vanaf de jaren zestig nam het aantal Italiaanse
restaurants een hoge vlucht. Vanaf die periode werd Italië bovendien een populair
vakantieland.

De Italiaanse leenwoorden
Scheepstermen en handel
De oudste leenwoorden betreffen scheepstermen, zoals averij, gondel, de windnaam
sirocco, en handelswoorden zoals de namen voor verhandelde voedingsmiddelen:
artisjok, rammenas, ulevel, in het Italiaans eigenlijk 'olijfje', en wel gesuikerde olijf,
verpakt in een papiertje met tekst. Al in de llde eeuw is met de wijnhandel het woord
spon ontleend. Ook majolica is door de handel bekend geworden; het woord komt van
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Mallorca, waarvandaan het Spaanse aardewerk naar Italië werd aangevoerd; de Italianen verhandelden het verder in Europa. Ook brokaat zal een handelswoord zijn.
Prima is de vrouwelijke vorm van Italiaans primo 'eerste, fijnste' en werd gebruikt
in uitdrukkingen als prima kwaliteit, prima soort, met een vrouwelijk zelfstandig
naamwoord. Vandaar is prima in het Nederlands een bijwoord geworden met de
betekenis 'uitstekend'.

Economische termen
De Bruijn-van der Helm 340 heeft 194 Italiaanse leenwoorden op het gebied van geldhandel en economie gevonden in de 16de en 17de eeuw. Hiervan bestaat volgens haar
meer dan de helft nog in het hedendaagse Nederlands! Veel van deze woorden zijn
echter slechts in bankkringen bekend. Min of meer algemeen bekend zijn agio, banco,
bank (deze vorm misschien mede beïnvloed door het Frans), bruto, cambio, casino,

contant, conto, deposito, disconto, dito, firma, franco, giro, incasso, kassa, netto, pari,
percent, porto, risico, ristorno, saldo, sconto, somma, storno, tarra, valuta. Collo is
tegenwoordig de naam voor 'te verzenden stukgoed', maar betekende in het Italiaans
eigenlijk 'hals', dus een aan de hals gehangen vrachtje. Ook de nul voor het cijfer 0
kennen wij uit het Italiaans.

Kunst

Leenwoorden betreffende de beeldende kunst zijn: niëllo, replica, terracotta, torso. De
schilderkunst heeft opgeleverd: fresco, koloriet, patina, schets, en van de religieuze
stukken kennen we de bambino, madonna en de piëta. Uit de architectuur komen:
corridor, loggia, pergola, piazza en villa, dat we al wel uit de Romeinse tijd kenden, maar
dat in deze vorm aan het Italiaans is ontleend. En ten slotte vinden we aan literaire
termen kattebelletje, motto, paskwil. Inferno zal waarschijnlijk door Dante bekend
geworden zijn; aanvankelijk verwees het alleen naar het boek De hel van Dante,
tegenwoordig wordt het overdrachtelijk gebruikt, niet alleen in het Nederlands maar
ook in andere talen. NRC Handelsblad 25/3/95 kopt: 'Op naar het inferno van de
bokssport'. Het woord paskwil heeft een mooie geschiedenis. Het komt van de naam
Pasquino, verkleiningsvorm Pasquillo. Zo werd een standbeeld genoemd uit de klassiek
Romeinse tijd dat in 1501 was opgegraven en, beschadigd en wel, door kardinaal Caraffa
op de hoek van zijn paleis bij het Piazza Navone werd neergezet. Het standbeeld werd
vernoemd naar een zekere Pasquino, die er tegenover woonde en van wie onzeker is
welk beroep hij uitoefende: volgens sommigen zou hij schoolmeester, volgens anderen
kleer- ofschoenmaker zijn. Hoe het ook zij, het standbeeld dat pasquillo genoemd werd,
werd gebruikt om er satirische boodschappen op te plakken. Vandaar werd pasquillo
van 'plaats om schotschriften op te hangen' tot 'schotschrift' in het algemeen.
Muziek-en
Muziek- en toneeltermen, die vooral uit de 17de en 18de eeuw stammen, zijn: aria,

ballerina, bariton, bas, coloratuur, contrabas, diva, do, duo, fagot, falset, finale, fuga,
impresario, klarinet, libretto, madrigaal, maëstro, opera, primadonna, scala, scenario,
solo, sonate, sopraan, spinet, tenor, tremolo, trio, trombone, violoncel. Een halve vertaling
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is bassethoorn voor como di bassetto. De Zuiditaliaanse wilde dans tarantella is genoemd
naar de plaats Tarente. Volksetymologisch wordt de naam evenwel verbonden met die
van de spin tarantula (eveneens genoemd naar de plaats Tarente, omdat de spin hier
veelvuldig voorkwam). Men geloofde namelijk dat mensen die door de spin gebeten
waren, de dood alleen konden afwenden door het gif zo snel mogelijk uit te zweten, en
daarom begon iedereen als bezeten te dansen zodra hij gebeten was of dacht te zijn.
Een andere verklaring was, dat de beet van de spin ongecontroleerde dansbewegingen
zou veroorzaken (vreemd was dan wel, dat dat alleen in deze streek gebeurde!). Het
woord tarantula is overigens al in de 18de eeuw in het Nederlands gevonden als trantel;
Jacob van Maerlant noemt in 1287 in Der naturen bloeme de spin tarans. 341
Veel muziektermen zijn zo gespecialiseerd dat ze vrijwel alleen in de muziekwereld gebruikt worden, niet door buitenstaanders: accelerando, adagio, agitato, allegro,
amoroso, andante, arpeggio, belcanto, bravissimo (overtreffende trap van bravo), canto,

crescendo, diminuendo, da capo, forte, glissando, grave, passionato, pianissimo, presto,
rondo, scherzo. Daarentegen heeft een aantal termen een wijder gebruik gekregen,
buiten de muziek- of toneelwereld: animo, dilettant, fiasco, furore, improvisator, intermezzo, tempo. Heel jong is het gebruik van la + de achternaam van een zangeres voor
'de beroemde': la Streisand. Dit werd in 1975 als neologisme genoemd. 342 Het gebruik
stamt uit het Italiaans, en werd het eerst gebruikt voor Callas: La Callas.
Uit sport en spel, toch ook een soort kunst, stammen domino, lotto,343 salto, salto
mortale, tarok, tombola, trampoline, en uit de feestsfeer confetti en corso.
Militaire termen en wetenschapstermen
Italiaanse militaire termen hebben we alleen via het Frans geleend, op één uitzondering
na: stiletto. Waar salvo met zijn puur Italiaanse uiterlijk vandaan komt is onzeker: het
Italiaans luidt salva, het Frans en Duits salve, dus de -0 is een Nederlandse en/ofEngelse
innovatie. Waarschijnlijk hebben andere Italiaanse leenwoorden op -0 invloed uitgeoefend, denk aan saldo, salto, en misschien ook Latijnse uitdrukkingen als salvo titulo,
salvo iure, waarin salvo echter 'behoudens' betekent. Bagno betekende oorspronkelijk
'bad', de betekenis 'gevangenis' dateert uit de middeleeuwen, toen de Turken een
badhuis in Istanboel inrichtten als gevangenis (de Turken dreven in die periode veel
handel met Venetië).
Uit het Italiaans stammen de wetenschapstermen lava, manco, soda, stanniool en
de namen van ziekten: influenza en malaria, letterlijk 'slechte lucht'. De plaats van
genezing voor deze ziekten, lazaret, komt ook uit het Italiaans. Hetzelfde geldt voor
syfilis, een modern Latijns woord dat is bedacht in Italië en wel door de beroemde
Veronese arts Girolamo Fracastro. Hij heeft het woord bekend gemaakt door zijn
leerdicht Syphilis sive Morbus Gallicus 'Syfilis of de Franse ziekte' (de titel is ook in iets
andere varianten bekend), waarin de hoofdfiguur, de herder Syphilus, als eerste de
ziekte kreeg; deze herder is genoemd naar de tweede zoon van Niobe, Sipylus, uit de
Metamorfosen van Ovidius. De ziekte syfilis is waarschijnlijk door de Spanjaarden
meegenomen uit Amerika, en is in 1495 over Europa verbreid vanuit Napels, dat in dat
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jaar door de Fransen bezet werd - aan beide zijden streden Spanjaarden die in Amerika
geweest waren. J44
Marconi heeft antenne 'draad voor ontvangst van elektromagnetische golven' en
marconist internationaal bekend gemaakt; ook de telescoop stamt uit Italië, waar het
woord uit Griekse elementen werd samengesteld. Het sap van de plant belladonna,
letterlijk 'mooie vrouw', werd oorspronkelijk gebruikt als schoonheidsmiddel: door
een druppel ervan in de ogen, verwijden de pupillen zich; later werd het als medicijn
gebruikt.

De twintigste eeuw
In de twintigste eeuw is het massatoerisme begonnen, waardoor we Italiaanse woorden
als autostrada, osteria, Rivièra leerden kennen. Uit het hotelwezen stamt de piccolo, die
uit Noord-Italië komt, waar piccolo net als in het Nederlands 'hoteljongen' betekent;
in het standaard -Italiaans betekent piccolo 'klein', als zelfstandig naamwoord' de kleine,
jongen'. Overigens kan het ook, of tegelijkertijd, een ontlening uit Duits Pikkolo zijn:
De Beer en Laurillard 34s beschreven eind vorige eeuw piccolo namelijk als 'in Duitschland en Oostenrijk: kleine onder-kellner'.
Door de Italiaanse restaurants in Nederland en België en door het toerisme zijn
veel Italiaanse gerechten en dranken bekend geworden, zoals broccoli, cannelloni,

cappuccino, chianti, chipolata, espresso, gorgonzola, lasagne, macaroni, mascarpone,
marsala, minestrone, pasta, pizza, ravioli, salami, scampi, spaghetti, tagliatelle, tosti,
vermicelli.
De moderne maffiabestrijding die nogal eens de voorpagina haalt, heeft carabinieri, maffioso, pentito bekend gemaakt; deze woorden zijn jong, ze worden nog niet

genoemd in het overzicht van Italiaanse woorden in het Nederlands uit 1966. 346 Een
aantal geschiedkundige begrippen (voor een deel al ouder) zijn: camorra, condottiere,

duce, fascisme, machiavellisme, vendetta.
Algemene termen zijn incognito, intrigant en intrige, en gelukkig ook een positieve: accuratesse (dit kan ook een pseudo-Frans woord zijn).

Italië heeft gezorgd voor een paar internationale sporttermen: uit het voetbal
stammen catenaccio, letterlijk 'keten', voor een in Italië ontwikkelde spelwijze die de
nadruk legt op de verdediging, en libero 'vrije verdediger'. Ook in de wielersport word t
een aantal Italiaanse termen gebruikt: J47 brio 'levendigheid', caduta 'valpartij', campionissimo 'superkampioen', gregario 'knecht', gruppetto 'groep achterblijvers', maëstro
'oudere, ervaren renner', piano aan 'rustig aan', tifoso 'geestdriftig aanhanger'. Sommige van deze woorden worden ook in andere sporten gebruikt.
Een neologisme uit het Italiaans, genoemd in 1975, is aggiornamento, letterlijk 'het
bij de tijd brengen', gebruikt door Paus Johannes XXIII als doelstelling van het Tweede
Vaticaanse Concilie, maar vandaar in het algemeen voor 'modernisering' gebruikt.
Aggiornamento wordt ook wel buiten de religieuze sfeer gebruikt, zoals in 'het hoognodige aggiornamento van ons omroepbestel'.348
Heel bijzonder is de Nederlandse gewoonte om honden Italiaanse roepnamen te
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geven: Bello, Fido. Vergelijkbaar hiermee is de Duitse gewoonte die dateert van de 17de
eeuwen in het westen van Duitsland nog voortduurt, om honden Franse namen te
geven zoals Ami, Chérie, Joli, Rigolo. J49 Heel tuttige Nederlandse honden heten nog wel
Fifi. En natuurlijk is de Franse naam Idee-fIXe
Idee-fixe sinds Asterix in de mode.

Groepstaal

Uit de recente jongerentaal is graffiti afkomstig. Dit woord was al eerder geleend voor
een bepaalde versieringstechniek, maar de betekenis 'leuzen en tekeningen die op
muren aangebracht worden met spuitbus en viltstift' is recent via de Verenigde Staten
geleend. Verder worden in de jongerentaaPSO nog de Italiaanse afscheidsgroet ciao
gebruikt, die misschien meegenomen is van vakanties in Italië (vroeger werd ook wel
arrivederci gebruikt), en de uitroepen niente 'komt niets van in' en finito 'afgelopen,
stop' (wat ook aan het Spaans ontleend kan zijn, waar het echter 'begrensd' betekent).
Ciao is oorspronkelijk een Venetiaans woord, samengetrokken uit schiavo 'slaaf, dus
eigenlijk 'ik ben uw slaaf, vergelijk de Duitse groet Servus!, die ontleend is aan Latijn
servus 'slaaf.
In het Bargoens komen mans 'geldbakje' en mansen 'geld ophalen bij straatmuziek' voor. Beide komen van Italiaans mancia 'fooi', bekend geworden van Italiaanse
orgeldraaiers. In 1906 werd al mansjen, mansj maken genoemd. JSI Dat het nog gebruikelijk is, blijkt uit: 'Maar bij het draaiorgel hoort de manser, die met de beroepsmatige
twinkeling van Amsterdamse tofheid in zijn blik en zijn rammelende bakje een gulden
uit je zak probeert te chanteren' (Henk Hofland in NRcHandelsblad
NRCHandelsblad 18/11/94) en de kop
'Het mansbakje rammelt in driekwartsmaat' (NRcHandelsblad 12/8/94).

Geleende woorddelen
Achtervoegsels

Slechts één Italiaans woord is bij ons achtervoegsel geworden: maffia. Vanaf ongeveer
de jaren tachtig heeft maffia de algemene betekenis 'terreur uitoefende groep' gekregen
en sindsdien wordt het ook als achtervoegsel gebruikt: platen maffia, seksmaffia. NRC
Handelblad van 19/11/94 spreekt van 'omroepmafiosi als Van der Reyden, Van Dam,
Van der Louw'. Maffia wordt ook als voorvoegsel gebruikt: maffiamentaliteit, maffiapraktijken etc.

Voorvoegsels
Twee Nederlandse voorvoegsels gaan terug op het Italiaans: pico- en solo-. Het voorvoegsel pico-, symbool p, is een internationaal gestandaardiseerd voorvoegsel bij
eenheden om het biljoenste deel van die eenheid aan te duiden, bij voorbeeld picofarad;
dit pico- komt van Italiaans piccolo 'klein'. Solo, dat in het Italiaans een bijvoeglijk
naamwoord en een zelfstandig naamwoord is, is in het Nederlands een voorvoegsel
geworden: solo-optreden, solo-voorstelling.
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Geleende Italiaanse uitdrukkingen
Uit de handel komt de lingua franca, letterlijk 'Franse of Frankische taal'. Oorspronkelijk werd dit gebruikt voor de mediterrane handelstaal die bestond uit enkele Franse,
Spaanse, Griekse, Arabische en Turkse, maar toch vooral uit Italiaanse woorden met
versimpelde uitgangen. Met 'Franse' taal bedoelden de Arabieren en de andere gebrui352
kers waarschijnlijk 'Europese' taal. 352
Uit de muziek- en bankwereld stamt een aantal Italiaanse uitdrukkingen zoals a

capella, a prima vista, a conto, a cos ti; con amore, con brio, con dolore, con gusto; per resto;
sotto voce. Dit zijn echte vaktermen.
Uit de Italiaanse literatuur kennen we Dantes Lasciate ogni speranza, voi ch'
ch 'in
in tra
trate
te
'laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt', se non è vero, è ben trovato 'als het niet
waar is, is het (toch) goed gevonden' en dolce far niente 'het zalig nietsdoen'.353 Uit de
muziekwereld COSl fan tutte 'zo doen ze allen (alle vrouwen)' van Mozart en donna è
mobile 'vrouwen zijn veranderlijk' van Verdi. De film La dolce vita 'het zoete leven' van
Fellini uit 1960 is zelfs spreekwoordelijk geworden, en heeft bovendien het woord

paparazzo voor 'sensatiebeluste persfotograaf opgeleverd, meestal in het meervoud
paparazzi gebruikt; Paparazzo was de achternaam van de fotograaf uit deze film.
De fata morgana wordt door De Beer en Laurillard354 als volgt verklaard: 'atmosluchtSpiegeling, wier wonderbare verschijnselen men in vroepherische straalbuiging, luchtspiegeling,
ger tijden niet verklaren kon. Door de Italianen aan een tooveres toegeschreven, die in
de Straat van Messina woonde. Het volksgeloof noemde deze tooveres zelve Fee of Fata
Morgána (z.v.a. [zoveel als] toovergodin gezichtsbedrog), en meende, dat zij zich in
een kristallen paleis op den bodem der zee ophield, vanwaar zij ten tijde van zonsondergang met haar nymphen opwaarts steeg om de menigvuldigste beelden in de wolken
uit te spannen.'
spannen:
Sommige Italiaanse woorden worden in Nederlandse vaste uitdrukkingen gebruikt. Het meest gebruikt zijn in petto (hebben), letterlijk 'in het hart (hebben)', furore
maken en op het conto komen/schrijven van. De tramontane kwijt zijn betekent 'de koers
kwijt zijn, zijn bezinning verloren hebben', ook 'dronken zijn'. Het Italiaanse tramontane betekende oorspronkelijk 'noordenwind', 'het noorden', en vandaar 'poolster',
het belangrijkste richtpunt aan de hemel. Als men die ster kwijt is, niet kan zien, raakt
men uit de koers. 355 De Beer en Laurillard356 vermelden over fiasco maken 'it. far fiasco = op de flesch gaan of geraken; lett. flesch maken. In de 16e eeuw bloeide de
glasfabricatie in Italië, maar kreeg onder Lodewijk XIV door Colbert (overl. 1683) een
zoo sterke mededinging, dat menige Italiaansche fabriek, die vroeger fijnere zaken
vervaardigde, zich aan 't flesschen maken zette. Nu zou de spreekwijs de beteekenis
verkregen hebben van achteruitgaan, in verval geraken, enz.'
enz: Seiler357 geeft een waarschijnlijker verklaring: de uitdrukking stamt uit de toneelwereld en doelt waarschijnlijk
op het feit dat het publiek bij een slechte voorstelling de tijdens de voorstelling
leeggedronken flessen naar de hoofden van de spelers wierp.
Twee Italiaanse personen die beroemd zijn geworden zijn casanova en razende
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Roeland, een vertaling van Orlando furioso, de titel van een beroemd gedicht van Ariosto
(1515) over Roeland, de dapperste ridder van Karel de Grote, die zijn verstand verliest

en razend tekeergaat als hij van de ontrouw van zijn geliefde hoort. Alleen in het
Nederlands wordt razende Roeland voor een 'woesteling' in het algemeen gebruikt. 358
Uit internationale treinen kennen de meeste mensen wel het opschrift è pericoloso
sporgersi 'het is gevaarlijk uit het raam te hangen' en aqua non potabile 'water niet om
te drinken'.

Ingeburgerdheid
De meeste Italiaanse leenwoorden zijn niet aangepast aan het Nederlands in klank,
klemtoon of spelling. Denk aan de on
onnederlandse
nederlandse uitspraak [dz] voor zz in intermezzo,
pizza. Toch komen sommige leenwoorden al drie of vier eeuwen in het Nederlands
voor! Waarschijnlijk zijn ze ongewijzigd gebleven, omdat ze van begin af aan beperkt
waren tot een bepaald vakgebied: handel, economie, kunst. Ze werden slechts in een
kleine kring van specialisten gebruikt en hadden een beperkte, specifieke betekenis.
Slechts een paar woorden hebben een ruimer gebruik gekregen, bij voorbeeld animo,
intermezzo, manco, prima, risico, tempo. Een enkele maal vinden we een 'Italiaanse'
uitspraak naast een vernederlandste: [tsjèlo] en [sèlo] voor cello.
Italiaanse woorden die via het Frans geleend zijn, zijn wel ingeburgerd, en soms
is de Franse ontlening naast de Italiaanse komen te staan. Voorbeelden zijn conducteur
- condottiere, plaats - piazza, som - somma; zie verder hoofdstuk lIl, 'Tweelingen en
meerlingen'.
Behalve prima zijn eigenlijk alleen zelfstandige naamwoorden geleend. Deze
worden in samenstellingen en afleidingen gebruikt: doemscenario en slecht-weerscena-

rio, frankeren, gireren, girotel, lasagneschaal, risicovol, risicowedstrijd, ristorneren, salderen, verdisconteren, vermicellisoep. In 1975 waren salamimethode en salamitactiek neo-

359
logism en. 359
10gismen.
De Italiaanse zelfstandige naamwoorden hebben een Nederlands meervoud
gekregen, maar woorden op -0 krijgen soms een Italiaans meervoud op -i, vooral in
vaktaal: soli, tempi. Meestal echter wordt een meervoud op -o's gebruikt, soms naast
dat op -i: porto's/porti, saldo's/saldi, solo's/soli, tempo's/tempi, maar salvo's, torso's. Collo
heeft het meervoud colli; 'daarnaast erkent de Woordenlijst ook een enkelvoudsvorm
colli, met als meervoud colli's.'360 Confetti en veel Italiaanse voedingsmiddelen, zoals
macaroni, spaghetti, vermicelli zijn in het meervoud geleend, maar in het Nederlands
een enkelvoudsvorm geworden met een collectieve betekenis: 'de macaroni is op'.
Persoonsnamen op -oor krijgen een meervoud op -s: stukadoors. Valuta is een enkelvoudsvorm met als meervoud valuta's; het wordt echter dikwijls gezien als een meervoudsvorm van een Latijns neutrum, vergelijk centrum - centra. Men spreekt dan
abusievelijk van de verschillende valuta.
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Ontleningsgraad
Omgangswoorden
De leenwoorden zijn allemaal technische woorden en zelfstandige naamwoorden.
Alleen onder de Italiaanse woorden die via het Frans geleend zijn, zitten enkele
omgangswoorden.

Italiaans van Nederlandse bodem
Een namaak-Italiaans woord is picobello, dat na Wereldoorlog II
11 een tijdlang een
modewoord is geweest en zowel in het Nederlands als het Duits voorkomt, gevormd
van de Italiaanse woorden picco 'spits' en bello 'mooi'. Waarschijnlijk is het een
'vertaling' van piekfijn, Duits piekfein. Tuttifrutti 'mengsel van gedroogde vruchten' en
het verouderde fosco 'chocoladedrank' hebben hun betekenis in het Nederlands gekregen; in het Italiaans betekent tutti i frutti 'alle vruchten' en fosco betekent alleen
'donkerbruin'. De naam fosco is eigenlijk een merknaam.
Een verkorting die waarschijnlijk in het Nederlands gemaakt is, onafhankelijk
van het Italiaans, is cello voor violoncel. In het Italiaans luidt het violoncello, een
verkleinwoord van violone van viola 'viool'; -cello is dus een achtervoegsel dat in het
361
Nederlands een zelfstandig woord is geworden - hetzelfde is in het Duits gebeurd. 36'
Alpino(pet) is deels een verkorting, deels een vertaling van Italiaans cappello alpino.

Latinisering en verfransing
Omdat het Latijn en het Frans zoveel invloed hebben gehad op het Nederlands, bestaat
er de neiging om leenwoorden uit andere talen, en vooral uit andere Romaanse talen,
te latiniseren of verfransen.
Latinisering vinden we in generalissimus 'opperbevelhebber met buitengewone
Italiaansgeneralissimo
generalissimo (of Spaans Generalisimo,
Genera[{simo, de titel van Franco).
volmachten', naar Italiaans
Het tegenovergestelde vinden we bij somma sommarum 'alles bij elkaar'. Dit gaat terug
op Latijn summa summarum, maar onder invloed van Italiaans somma is de -uvervangen door -0-. De vorm procent is een latinisering van percent, van Italiaans per
cento 'per honderd'.
Verfransing vinden we in de schrijfwijze Rivièra, met de Franse è, waar het
Italiaans Riviera schrijft. In het Frans luidt het Rivière, dus de ontlening is uit het
Italiaans, maar beïnvloed door het Frans. Hetzelfde is het geval bij de koopmansterm
a gouverno, ook wel per gouvern0,
gouverno, tot uw gouverno 'als richtsnoer'; dit komt van Italiaans
a governo, maar onder invloed van Frans gouverne wordt het geschreven met -ou-. Het
is overigens best mogelijk dat meer woorden direct uit het Italiaans geleend zijn, maar
later qua spelling beïnvloed zijn door het Frans, waardoor we nu denken dat ze uit het
Frans komen.
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Het Italiaans als doorgeefluik
Germaans 362
Al tijdens het Romeinse rijk woonden er veel Germanen in Italië - sommigen vestigden
zich hier permanent en bleven ook na het uiteenvallen van het rijk in Italië wonen. Aan
het einde van het Romeinse rijk vielen allerlei Germaanse stammen Italië binnen.
Visigoten en Ostrogoten veroverden delen van Italië, en belangrijke invloed is uitgegaan van de Langobarden. Hun naam is in het Latijn geleend als Langobardi,
Longobardi, letterlijk '(mannen met) lange baarden'. Dit woord is in het Italiaans
lombardo geworden, dat wij kennen als lombard 'pandhuishouder' en lommerd 'pandjeshuis'.
Andere Italiaanse woorden die teruggaan op het Germaans zijn: banco en bank
(van het Germaanse woord 'bank' voor 'zitbank'), fiasco (van het Germaanse woord
'fles'), lotto (van het Germaanse woord 'lot'), staccato (van het Germaanse woord
'staak'), trombone (van het Germaanse woord 'trom'), en ook het er zeer Nederlands
uitziende triller 'versiering in zang', dat ontleend is aan Italiaans triIlo (van Germaans
'trillen') en dat een Nederlandse uitgang heeft gekregen. Het Germaanse woord voor
'fris' heeft zich via Frankrijk uitgebreid over Spanje, Portugal en Italië. Uit het Italiaans
hebben we het als fresco opnieuw overgenomen. Alleen het Roemeens heeft het oude
Latijnse woord recens behouden. Zie Illustratie 23. Een niet onaanzienlijk aantal
woorden heeft de weg Germaans > Italiaans > Frans gevolgd, zie hoofdstuk I, 3.1,
'Invloed van het Frans'.

Arabisch 363
Van de 9de tot de llde eeuw bezaten de Arabieren gebieden op Sicilië en in Zuid-Italië.
Bovendien dreven de Arabieren handel met Italiaanse steden. Het Italiaans heeft in de
middeleeuwen dan ook als doorgeefluik gediend voor Arabische leenwoorden, zoals
artisjok, averij, sirocco, soda (letterlijk 'hoofdpijn', want het zout werd als middel tegen
hoofdpijn gebruikt), tarok, tarra. De wijn marsala is genoemd naar een Siciliaanse
plaats met een Arabische naam, die letterlijk 'haven van God' betekent.

Grieks
In de middeleeuwen had Italië een aantal belangrijke handelssteden, en het dreef onder
andere handel met Byzantium. Het Italiaans heeft dan ook een aantal Griekse woorden
doorgegeven, soms via het Frans (zie boven), soms rechtstreeks: macaroni, schets.

Doorgeefluiken voor het Italiaans
Italiaanse woorden zijn voornamelijk via het Frans en via het Duits binnengekomen.
Opvallend is dat de invloed van het Italiaans op de militaire terminologie, die ontegenzeglijk groot is, geheel via het Frans gelopen is. De leenwoorden uit de 16de eeuw
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Illustratie 23. Het Germaanse leenwoord fris in de Romaanse talen
(Bron: Rohlfs 1971: 289)

zijn voornamelijk via het Frans geleend en betreffen scheepstermen, militaire termen,
handelstermen en kunsttermen, terwijl de leenwoorden uit de 17de eeuw grotendeels
rechtstreeks geleend zijn en voornamelijk namen voor kunsten en muziek en typisch
Italiaanse produkten betreffen. 364
364 De handelstermen van vóór de 16de eeuw zijn via het
Frans geleend in Franse vorm, terwijl de woorden die via het Duits geleend zijn, dateren
365
vanaf de 16de eeuwen in Italiaanse vorm zijn geleend. 3ó5
Francescato366 heeft 315 woorden gevonden die rechtstreeks uit het Italiaans
geleend zijn, 200 die via het Frans zijn geleend en 45 die via het Duits zijn geleend. Een
klein aantal Italiaanse woorden is via het Engels geleend.

Internationalismen 367
Vrijwel alle Italiaanse leenwoorden zijn internationale woorden voor een nieuw begrip.
Omdat de woorden ook in de andere Europese talen voorkomen, is niet altijd met
zekerheid uit te maken welke weg een ontlening gevolgd heeft.
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3.3 Invloed van het Spaans368
Cultuur-historische achtergrond
De twee standaardtalen van het Iberisch Schiereiland, Spaans en Portugees, zijn nauw
verwant maar bezitten duidelijke verschillen in uitspraak, woordenschat en dergelijke.
Het Castiliaanse dialect in Spanje is uitgegroeid tot het standaard-Spaans; daarom
wordt het Spaans ook wel Castiliaans genoemd. Een Romaanse minderheidstaal in
Spanje en Frankrijk is het Catalaans. Voor zover mij bekend hebben we uit deze taal
geen woorden geleend, althans niet rechtstreeks.
De oudste contacten tussen de Nederlanden en Spanje dateren van de 14de eeuw
en betreffen handel en zeevaart. In de Zuidnederlandse handelssteden verbleven
Spaanse en Portugese kooplui. Tijdens Filips de Schone of Filips I (1478-1506) van het
Bourgondische huis werden de Nederlanden en Spanje door dezelfde koning geregeerd.
Vanaf die tijd verscheen er in de Nederlanden een hele reeks leerboekjes Spaans.
In de 16de en begin 17de eeuw bezat Spanje grote politieke macht in Europa en
verkeerde het gehele Westen onder Spaanse invloed. Er woonden veel Spanjaarden in
de Nederlanden, die gedurende korte tijd de mode bepaalden. 369 Ook het geschreven
Spaans oefende invloed uit: Nederlanders lazen Spaanse schelmenromans, Cervantes'
Don Quijote, toneelstukken van Lope de Vega en Calderón. Vanaf 1492 werden Spaanse
en Portugese joden (Sefardim) uit hun vaderland verdreven en weken onder andere
uit naar de Nederlanden. Zij hebben nauwelijks invloed op de taal gehad, en waar ze
dat hadden, ging het via het Jiddisch. Zie 42, 'Invloed van het Jiddisch'.
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maakte snel een eind aan de populariteit van de
Spanjaarden. De oorlog begon als een opstand tegen Filips 11 van Spanje en zijn
landvoogdes Margaretha van Parma. In 1567 werd de hertog van Alva met een leger
naar de Nederlanden gestuurd om het verzet te breken. Maar de geuzen in de zeven
noordelijke provinciën weerden zich hevig. De Zuidelijke Nederlanden werden echter
door de Spanjaarden bezet - in 1585 werd Antwerpen ingenomen, met als gevolg een
grote stroom vluchtelingen naar het noorden. Het Zuidnederlands heeft dus het meest
onder de invloed van het Spaans gestaan. In Antwerpen verschenen in die tijd drie
Nederlands-Spaanse woordenboeken en in 1659 het eerste Nederlands-Spaanse I
Spaans-Nederlandse woordenboek van de hand van Arnoldus de la Porte: Den nieuwen
Dictionaris oft Schadt der Duytse ende Spaensche Talen. In Amsterdam was in 1617 het
eerste Spaans-Nederlandse woordenboek verschenen. Geers vertelt het volgende over
de relatie tussen de Nederlanders en de Spanjaarden:
De betrekkingen met de Vlamingen zijn slechts korten tijd onaangenaam geweest,
vandaar dat ze in Spanje goed aangeschreven staan om hun vernuft en moed, iets
minder om hun zucht tot drinken en weelderig tafelgenot. Als kooplui trokken
ze in Spanje rond en verkochten veel linnen, tapijten, kant, enz. De Hollanders
echter staan te boek als ketters, oproerlingen en zeeroovers. Hun bijnaam piche-
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lingues [.. l die o.a. voorkomt bij Lope de Vega (vóór 1604) [... l was identiek met
roover en is als zoodanig nog bekend in de Portugeesche volkstaal. 370
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog bleef in Noord-Nederland het Frans de taal van de
hoogste kringen. Maar als vorm van verzet tegen de Spanjaarden bleef Frans ook in het
Zuiden de taal van de adel, de hogere burgerij, het centrale bestuur, het gerecht en het
leger.
Een cruciaal moment in de geschiedenis was de ontdekking van Amerika door
Columbus in 1492 en de ontdekking van een nieuwe route naar Azië om Kaap de Goede
Hoop door de Portugezen. Op zoek naar het eldorado benoemden de Spaanse conquistadores de nieuwe wereld; de Zuid- en Middenamerikaanse landen en steden dragen
dan ook bijna allemaal Spaanse namen, waarvan sommige teruggaan op een inheemse
naam. Amerika is echter niet genoemd naar Columbus (deze meende dat hij naar Azië
gevaren was en had niet door dat hij een nieuw werelddeel had ontdekt), maar naar de
Italiaanse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci (in het Latijn Americum Vesputium),
die inzag dat er een nieuwe wereld was ontdekt. 37I Columbus' naam is door Columbia
(Spaans Colombia) toch nog onsterfelijk geworden.
De Nederlanders, Spanjaarden en Portugezen ontmoetten elkaar in de nieuw
ontdekte windstreken en wisselden produkten en namen uit. De Spanjaarden leerden
in Zuid- en Midden-Amerika veel nieuwe zaken kennen die ze nieuwe namen gaven
of waarvan ze de inheemse benaming overnamen. Deze nieuwe namen werden naar
de rest van Europa overgebracht, maar ze werden ook gebruikt voor vergelijkbare
nieuwe produkten en dieren in andere koloniën. Zo stammen de kaaiman en de leguaan
uit Amerika, maar gebruikten de Nederlanders de namen ook voor dieren in de
Indische Archipel. De naam leguaan hebben de Nederlanders weer doorgegeven aan
het Duits, Deens en Zweeds. 372
Slechts heel zelden kreeg een nieuw produkt een al in het Nederlands bestaande
naam. Ik ken als enige voorbeeld de aardappel. Dit woord werd aanvankelijk gebruikt
voor de knolwortel van de cyclaam, ook varkensbrood geheten. Het knolgewas dat wij
er tegenwoordig mee aanduiden, werd in 1537 in de buurt van Bogotá door de Spanjaarden ontdekt. Het was een favoriet cultuurgewas van de Indianen. De Spanjaarden
namen de inheemse naam over als batata, patata en brachten naam en produkt naar
Europa. Wij namen wel het produkt over, maar gaven het de al bestaande naam
aardappel. Vanaf het midden van de 17de eeuw ging de aardappel algemeen als
goedkoop voedsel dienen. 373
Een aantal Spanjaarden vestigde zich definitief in de nieuwe koloniën. Na enige
tijd ontstond in Latijns-Amerika een regionale variant van het Spaans met een eigen
leefwijze (op een rancho) die gepaard ging met een eigen terminologie. Een aantal van
hun woorden is, vooral via Amerikaanse westerns, bij ons bekend geworden. In
Noord-Amerika woont een grote en nog steeds toenemende Spaanstalige bevolkingsgroep die woorden levert aan het Amerikaans-Engels.
In de twintigste eeuw is Spanje het populairste vakantieland. Dit heeft een aantal
Spaanse zaken, zoals het stieregevecht, algemeen bekend gemaakt.
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De Spaanse leenwoorden
Van Dam374 heeft meer dan tweehonderd woorden gevonden die het Nederlands in de
loop der eeuwen aan het Spaans en Portugees heeft ontleend. Een groot aantal van deze
woorden zijn momenteel echter alweer verdwenen of verouderd en worden hier buiten
beschouwing gelaten.

Scheepstermen en handel
De oudste Spaanse leenwoorden hebben betrekking op de zeevaart: cargadoor, cargo,
casco, embargo, enteren, silo, supercargo en torpedo 'onderwaterwapen', misschien geleend via het Engels, waar het woord vanaf 1775 bekend was. De naam van het wapen
is ontleend aan Latijn torpedo 'sidderaal'. Namen voor winden: orkaan, passaat, tornado. Passaat luidde in de 17de eeuw passade wind en komt waarschijnlijk van Spaans
pasada 'overtocht', dus de wind waarop men voor een overtocht over de oceaan
wachtte. Een handelsterm is de muntnaam dubloen, een handelsprodukt is ansjovis.
Palaver in een palaver houden, palaveren is op de Westafrikaanse kusten overgenomen van Spaanse of Portugese kooplieden en werd oorspronkelijk gebruikt voor het
houden van een gesprek of voor het voeren van een onderhandeling met de inheemse
bevolking.

De Tachtigjarige Oorlog
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden maar weinig Spaanse woorden geleend. Veth 375
gaat zelfs zo ver te beweren 'dat wij in onze taal geen enkel woord hebben, dat onze
voorouders vóór of gedurende onzen vrijheidsoorlog van de gehate Spanjaarden
hebben overgenomen. In het geheel is onze taal aan het Spaansch al zeer weinig
verschuldigd.' Veths conclusie is hier enigszins door chauvinisme gekleurd. Overigens
zijn in de periode van de Tachtigjarige Oorlog in het Zuidnederlands meer Spaanse
woorden geleend, omdat de Zuidelijke Nederlanden lange tijd bezet waren door de
Spanjaarden. De bijnaam voor een Antwerpenaar sinjoor, uit Spaans sefior, en Sinjorenstad voor 'Antwerpen' stammen hier nog van. De Beer en Laurillard376 geven als
verklaring voor sinjoren 'spotnaam voor de inwoners van Antwerpen. Waarschijnlijk
naar de zucht der rijke Antwerpenaars ten tijde van Filips 11, om zoowel door kleeding
als andere middelen den Spaanschen sennor uit te hangen. Bredero's Jonker lerolimo
Rodrigo (in zijn Spaanschen Brabander) is een "sinjoor" van dat slag.' Zie Illustratie 24.
Het Zuidnederlandse woord amigo 'gevangenis' (met de klemtoon op de a) is
waarschijnlijk ook een overblijfsel uit de Spaanse tijd. In het Middelnederlands bestond
vroente, vroon te, vruunte als afleiding van frö 'heer' met de betekenis 'domeingoed, goed
van de heer', later 'gevangenis van de heer'. In sommige Brabantse dialecten werd [uu]
uitgesproken als [ie], bij voorbeeld muur/mier, dus vruunt(e) werd als vrient uitgesproken en viel zo samen met vrunt, vrint 'vriend'. De Spanjaarden vertaalden dit woord
in de Spaanse tijd door amigo. 377 Hierna is het in het Zuidnederlands als schertsende
term blijven bestaan, bij voorbeeld in: 'Ik zal u in den amigo steken! riep de gebelgde
commissaris' (WN1).
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Het onderwerp van het toneelstuk Spaanschen Brabander heeft Bredero ontleend aan
de Spaanse schelmenroman Lazarillo de Tormes (1554). De ijdele, armoedige jonker
jerolimo Rodrigo, een uit Antwerpen uitgeweken Spaanse Brabander, speelt de
hoofdrol. Hij neemt een Amsterdamse volksjongen, Robbeknol, in dienst, die scherp
commentaar op zijn meester levert. De minachting van de Brabanders voor de Amsterdamse taal blijkt uit vers 175, waarin jerolimo tegen zijn knecht zegt:
Een dingen jammert may, dat is dagge so bot Hollants spreckt.
Ode Brabantsche taal die is heerloyck, modest en vol perfeccy,
Soo vriendelayck, so galjart [=dartel), so minjert [=bekoorlijk], en so vol correccy
Datment niet gheseggen en kan.
Hierop antwoordt Robbeknol (vers 185):
ja 't is een moye menghelmoes, ghy meuchter wel van spreken,
Ghy luy hebt de Fransche, de Spanjers en d'ltalianen vry wat of ekeken.
De Brabanders slachten [=Iijken op) d'Engelsche of de spreeuwen, sy kennen van
elcks wat.
Cynisch commentaar op zijn meester geeft Robbeknol in vers 535 en volgende:
Quammer een Muys in huys, hy sou van honger sterven.
Hoe groots treedt hy daer heen, hoe aertich op zijn pas,
Soumen niet seggen dat het selfs zijn Hoocheyt was,
Of ymant van zijn Raet, so trotsch is hy van wesen?
Heer daer ghy send' de sieckt, daer stierdy oock 't genesen.
Die dees mijn Heerschap sach so kloeck en wacker gaen,
En zou hy niet vermoen, hy had' een t'sech [=smulpartij) gedaen,
Die hupsch en lustich was? maer wie soudt connen weten,
Dat gist' ren, noch van daech, hy niet en heeft ghegheten
Dan een kruympje drooch broot, dat ick droech op mijn borst,
In plaets van een Tresoor [=kast), wel gruysich en bemorst?
Godt u wercken zijn van wonderbaer vermoghen,
Wie sou niet met die schijn van welstant zijn bedroghen?

o

Illustratie 24. Uit Spaanschen Brabander Jerolimo (1617) van Bredero

Pieremachochel, pieremegoggel 'lelijke vrouw, gammele boot' kan een samenstelling zijn van pieren 'spelen', vergelijk pierement, en het Spaanse muchacha 'vrouw,
meisje', een woord dat in de 16de eeuw van de Spaanse troepen is overgenomen. 378
Evenzo is het Zuidnederlandse schampavie spelen/zijn '(geruisloos) verdwijnen, 'm
smeren' overgenomen van Spaanse soldaten, vergelijk Spaans escampavia 'licht vaartuig dat zich gemakkelijk kan verplaatsen', van escampar 'de plaats ruimen'.379 Het
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woord komt dus niet van Italiaans scampa via 'scheer je weg', zoals nogal eens gedacht
wordt. De Spaanse herkomst blijkt uit het citaat van een boer die in 1635 vertelt over
de Spaanse plunderingen:
Wy kryghen van 't Krijghs volck soo menighen stoot
Sy maecken ons kael / sy maecken ons bloot.
- Passeren daer Spainiaerds met groote hoopen
Witte broodt moeten wy terstont gaen koopen /
't Is niet de bier Patroon, maer wyn met stoopen /
't Is schampa Boratzo, moeten henen loopen /
't Is Gallina Patrona, Capona, wy moeten ver-ermen /
Sy steecken soo menigh Haen en Hin in hun dermen / [... )3ao
In het Noordnederlands hebben we in deze tijd de scheldwoorden Spanjool en maraan
(letterlijk 'varken') geleend, en de militaire termen armada, escaleren, majoor. Het
Spaans benauwd hebben, het Spaans hebben, er Spaans aan toegaan herinnert nog aan
het wrede optreden van de Spanjaarden. (Spaans is afgeleid van Spanje, dat onleend is
aan middeleeuws Latijn Span ia, uit klassiek Latijn Hispania.) Ook de Spaanse hutspot
olla podrida (reeds bij Bredero) ZOU 381 in deze tijd overgenomen kunnen zijn.
Parlesanten 'vloeken' is waarschijnlijk overgenomen van Spaans por/par los santos
'bij de heiligen (zeggen)'. Veth zegt: 'Ik herinner mij [... ] de volgende woorden in een
der dichtbundels van Bilderdijk (welke is mij ontgaan) gelezen te hebben:
"En of Tante
Parlesantte
Als men aan haar koffers kwam,
Uitgekeven
En versteven
Ligt zij als een schaap zoo tam. "'382
Geers383 heeft geopperd dat mooi, dat alleen in het Nederlands, Nederduits en Fries
voorkomt en waarvan de herkomst onbekend is, een ontlening aan Spaans muy 'zeer'
zou zijn. Andere etymologen verwerpen deze herkomst echter, en doorslaggevend is
dat het woord al in het Middelnederlands, dus lang voor de komst van de Spanjaarden,
voorkomt in de vormen mooy, moey, moy.
In de 17de eeuw hebben we uit het Spaans de militaire term commando geleend,
uit Spaans comando 'bevel', 'militaire order' en 'afdeling troepen waarover men het
bevel voert'. Toen de Nederlanders in 1652 naar Zuid-Afrika trokken, namen ze het
woord commando mee; het werd hier gebruikelijk voor de aanduiding van tactische
eenheden van het leger. Er wordt wel beweerd dat we commando in Zuid-Afrika tijdens
de Boerenoorlogen uit het Portugees geleend hebben, maar dat is dus onjuist, want het
woord bestond al eerder in het Nederlands. Wel hebben de Engelsen tijdens de
Boerenoorlogen het woord overgenomen. In 1940 richtte Winston Churchill lichte
eenheden op die hij commando's noemde en vanaf die tijd is het woord in deze betekenis
door verschillende landen overgenomen. 384
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Literatuur, wetenschap, spet politiek

Uit de ridderromans hebben we caballero, cid, don, escapade, hidalgo. Ook het woord
criticaster is van oorsprong een Spaans woord.
Wetenschapstermen uit het Spaans zijn indigo, platina, riem 'hoeveelheid papier',
x 'onbekende in de wiskunde'. Een typisch Spaans leesteken is de tilde. Mascara, dat
letterlijk 'masker, roet' betekent (de betekenis 'oogmake-up' het eerst in het Engels,
waaruit we het misschien geleend hebben), en de afleiding maskerade stammen beide
uit het Spaans.
Woorden voor spelletjes: canastaJ85 en omber, dat uit hombre 'man' komt (misschien via het Frans), namelijk de man die de leiding van het spel heeft. Het woord
omber is aloud (in 1735 voor het eerst in het Nederlands genoteerd) en waarschijnlijk
door Spaanse soldaten verbreid. J86
Politieke termen zijn guerrilla, junta J87 en camarilla 'hofkliek' , letterlijk 'kamertje',
dus 'plaats waar men veilig kon konkelen', en guerrillero. Guerrilla betekent 'strijd van
ongeregelde troepen'; de betekenis 'guerrillastrijder' komt uit het Engels. Twee titels
voor Franco waren caudillo 'leider', en GeneraUsimo.

De nieuwe wereld
Nadat Columbus in 1492 Amerika had ontdekt, leerde men een enorme hoeveelheid
nieuwe zaken kennen. Aan de vreemde volkeren waarmee de Spanjaarden in aanraking
kwamen, gaven zij namen die wij weer overgenomen hebben: Apachen, Azteken, kannibaal, mesties, mulat
mulaten
en neger. Van neger is négeren afgeleid, en mulat is in het Bargoens
verbasterd in de uitdrukking: zo dronken als een meloet. De nieuwe landschappen
noemden de Spanjaarden canon en pampa, de sterke storm orkaan, een roeiboot kano.
De nieuwe wereld verborg een schat aan tot dan onbekende dieren en planten.
Soms gebruikte men hiervoor een al bestaand Spaans woord, maar vaker nam men de
inheemse benaming over. De Spanjaarden importeerden de nieuwe produkten naar
Europa, te zamen met hun naam. De Europese talen gebruiken dan ook de Spaanse
benaming voor deze produkten.
Nieuwe plantenamen zijn: ananas, avocado, bataat/pataat 'zoete aardappel',

cacao, cassave, chili, chocolade, coca, kina, kurk, maïs, oregano, papaja, tapioca, tomaat,
yucca. Van coca zijn cocaïne en Coca Cola afgeleid. Chocolade komt van Spaans chocola te.
De Duitse vorm Schokolade met een d is door het Nederlands beïnvloed. In de dialecten
worden andere woorden voor maïs gebruikt. Voor de verbreiding van namen voor maïs

in de Limburgse dialecten zie Kader 10 van Joep Kruijsen. Interessant is zijn observatie
dat het woord Spaans, net als Turks, Indisch, Indiaans en dergelijke, in plantenamen
wordt gebruikt voor 'ingevoerd, vreemd, exotisch'.
Nieuwe dierenamen zijn: alpaca, ara, armadil, barracuda, bonito, chinchilla,

condor, coyote, kaaiman, koati, lama, leguaan, muskiet, nandoe, poema, tapir, toekan,
vicufza. Veth J88 meldt dat kaaiman 'thans' (dat wil zeggen in 1889) bij de Nederlanders
vicuna.
in de Indische Archipel zo ingeburgerd is, dat men 'gewoon is van kaailieden en kaailui
te spreken'.
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In Cuba kwamen de Spanjaarden voor het eerst in contact met rokende Indianen.
De Spanjaarden namen de slechte gewoonte snel over en voerden vanuit Amerika de
tabak in. De tabaksindustrie toont nog steeds Spaanse woorden: amarillo, cigarillo,
havanna, maduro en de merknaam Caballero.
Uit Latijns-Amerika kennen we woorden betreffende het ranchleven. Sommige
van deze woorden zijn via het Amerikaans- Engels geleend (blijkens de vorm, bij
voorbeeld lasso, mustang, ranch, stampede en desperado, dat in het Nederlands en Engels
ook buiten de ranchcontext wordt gebruikt), van andere is dat niet uit te maken:
gaucho, haciënda, machete, pueblo, rodeo. Gringo 'buitenlander', vooral 'blanke Amerikaan' komt van Spaans gringo 'onbegrijpelijk gepraat, onbegrijpelijke taal' of van
griego 'Griek' - iemand die onbegrijpelijk praat. Latijns-Amerikaanse kledingstukken
zijn: mantilla, poncho, sombrero; genotmiddelen/voedsel: marihuana, maté, mescal,
tortilla. Bonanza zal zijn bekendheid wel danken aan de gelijknamige t.v.-serie uit de
jaren zestig. Oorspronkelijk betekende het 'rijke goud- of zilverader'; de huidige
betekenis 'hausse, boom, periode van wilde en ongecontroleerde koersstijging' danken
we aan het Engels. In deze eeuw zijn de Nicaraguaanse contra's internationaal bekend
geworden.
Kader 10
Maïs389

vermalen werden en waarvan lekkernijen
werden gebakken ...

JOEP KRUIJSEN

Op het internationale podium is in 1992 gevierd (of anderszins herdacht) dat Columbus
500 jaar geleden Amerika ontdekte. Hij ontdekte daar niet alleen het land en de bewoners, maar ook een keur van andere, in de
oude wereld tot dan toe volslagen onbekende
zaken. Ook planten. Sommige daarvan kenden nadien in Europa en vaak nog verder een
grote verspreiding als belangrijk voedingsgewas. De aardappel is zo'n plant, en de tomaat,
maar ook de maïsplant. Zij zijn met rijst en tarwe de hoofdbestanddelen in de voeding van
de wereldbevolking.
Vijfhonderd jaar maïs dus. Zelfs de datum is
bekend: op 5 november 1492, amper drie weken na de datum van de 'eigenlijke ontdekking', keerde het groepje Spanjaarden dat
door Columbus het binnenland van Cuba was
ingestuurd, aan de kust terug en bracht een onbekend graangewas mee waarvan de zaden
door de oorspronkelijke bewoners tot meel
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De maïsplant was overigens al heel oud voordat hij aan zijn Europese opmars begon. In
Mexico zijn in grotten maïskolven gevonden
die meer dan 5000 jaar voor Chr. daar moeten
zijn neergelegd. Het is een soort pofmaïs in
kleine kolfjes en het is gelukt om duizendjarige maïskorrels te laten poffen zoals popcorn
dat doet.
Eenmaal aangekomen in de oude wereld
mag de plant zich al heel vroeg in een grote
populariteit verheugen. Vooral in het Middellandse-Zeegebied en in Noord-Afrika. In Europa heeft maïs echter maar amper betekenis als
foerageur voor de mensen, maar des te meer
als veevoeder, vooral voor varkens en pluimvee. In koudere streken zoals bij ons heeft het
lang geduurd voordat de plant zijn huidige
aandeel in de landbouw kon bereiken. Zowel
de hoge opbrengst aan voedingswaarde van
de plant in vergelijking met andere voedergewassen alsook de zware bemesting die de
plant verdraagt en nodig heeft om veredeld te

worden, hebben aan de explosie van de maïsteelt bijgedragen. Dit geldt met name voor
Limburg. Vanuit het gemengde bedrijf, waar
immers veeteelt (mest) en landbouw (veevoeder) elkaar in één bedrijf aanvulden en versterkten, heeft de maïsteelt zich tot een gespecialiseerde bedrijfstak uitgebouwd. Tussen
1955 en 1983 groeide in Limburg niet alleen
de (pluim)veestapel er met een factor drie,
maar vervijfvoudigde zich ook het aantal hectaren dat met maïs werd bebouwd. Reden voldoende om van deze jarige plant eens van naderbij te bezien hoe de benamingen er in Limburg uitzien. De maïsplant is één van de
graangewassen die behandeld worden in aflevering 4 van deel I (landbouwterminologie)
van het Woordenboek van de Limburgse

dialecten.

Op het toegevoegde kaartje zijn de Limburgse
benamingen ingetekend, waarbij alle plaatsen
en gehuchten waar in Limburg dialectopnames zijn gemaakt of waar in een dialectvragenlijst is ingevuld hoe de plaatselijke naam
van de maïsplant luidt, door middel van een
symbooltje zijn opgenomen. De legenda bevat de verklaring van deze symbooltjes.

lo) in de
Benamingen van de maïs (Zea mays L.)
beide provincies Limburg
limburg

1. maïs
7.
AI bij de eerste blik op de kaart is duidelijk dat
deze benaming, die ook het Nederlandse standaardwoord is, een sterke geografische verbreiding kent. Ze komt overal voor en is, in
Haspengouw meer en elders minder, in concurrentie met andere woorden. Het woord is
van Mexicaanse oorsprong (mahizi) en is via
het Spaans (mafz)
(ma{z) tegelijk met de plant in de
meeste andere talen van Europa doorgedrongen. Toch is naast dit algemene woord nog
voldoende ruimte gebleven voor de creativiteit van de taal en de dialecten.

cies, met één noordelijke uitschieter, in Tegelen, waarbij door de zegsman is aangetekend
dat het een oude benaming is. Het is de samenturks/turken-, waarover hieronder
stelling van turkslturken-,
meer, en de benaming voor het meest verbreide broodgraan: tarwe.
De woorden voor 'tarwe' hebben in Limburg
een opvallende verspreiding. Aan de uiterste
oostgrens vindt men weit, een oud, al Middelnederlands woord, verwant met het Duits Weizen en Engels wheat, dat een ablaut (klinkerwisseling) laat zien van wit, vanwege de kleur
van het meel. In de rest van het Limburgse gebied komt tarwe voor, in de vorm terref.
In de woorden voor maïs, turkse weit en turkse tarwe, vinden we dezelfde oost-westverdeling terug.
Turks of turken- betekent hier zoveel als 'van
vreemde bodem, niet bekend, ingevoerd'. Het
is een vrij frequente aanduiding voor niet-inheemse planten, en niet alleen oud (al in 1542
neemt Leonhard Fuchs in zijn New KreuterKom' op,
buch 'Cap. CCCXX, Von Türkischen Karn'
met een eenduidige tekening van een
maïsplant), maar ook zeer verbreid; vergelijk
Frans blé de Turquie, Duits türkisches Kom,
Engels Turkey cam. In het register van Heukels
vindt men de aanduiding turks bij 21 plantbenamingen in de Nederlandse dialecten. Zie
verder onder spaanse tarwe.

2. turkse weit
3. turkse tarwe, turken tarwe

karentjestarwe
4. korentjestarwe
In West-Haspengouw ligt een compact gebied
waar men voor maïs korentjestarwe heeft opgegeven. De oorspronkelijke betekenis van ko'(graan)korrel'.390 Inderdaad vindt men
ren is '(graan)korrel'.39O
in de huidige zuidwestelijke dialecten van Belgisch Limburg nog zeer vaak dit woord koren
en korentje (dialectisch köreke) in de betekenis van 'graankorrel'. Het benoemingsmotief
mag geen problemen opleveren: maïs heeft immers opvallend grote korrels. Men vindt hier
veelvuldig (schijnbare) contaminatievormen
kurkentarwe,
zoals kurken
tarwe, waarin we elementen van
zowel turkentarwe als korentjestarwe terugvinden. Het wordt dan ook omsloten door een turkentarwe-gebied.

We kunnen deze drie termen samen behandelen, want ze zijn van hetzelfde type. Ze komen voor in het zuiden van de twee provin-

5. spaanse tarwe
Spaanse tarwe komt verspreid voor in het
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noorden van Belgisch Limburg, met een zekere concentratie in het grensgebied met het Brabants. In het Woordenboek van de Brabantse
Dialecten wordt maïs behandeld en de benaming spaanse tarwe vindt een flinke uitbreiding in het Antwerpse en Brabantse.
Spaans heeft, precies zoals turks, de betekenis van 'ingevoerd, vreemd'. In Heukels' register komt spaans maar liefst bij 38 verschillende plantenamen voor. Er zijn meer van dergelijke verre-landen-benamingen die wijzen op
vreemde herkomst. Eén van de bekendste is
wel sinaasappel, eigenlijk: china-appel. Onder de Nederlandse dialectnamen voor de
maïs vindt men zo in Heukels, buiten het Limburgs, ook nog indische weit, indiaans koren,
roomse weit, duitse tarwe en zelfs oostindi-

sche weit.

'turks erwtje' is dus net over de taalgrens gerold en in Vorsen, dat inderdaad maar op nog
geen kilometer van het Waalse Roost vandaan
ligt, blijven liggen ...
Het benoemingsmotief 'turks' voor 'exotisch'
in de benamingen voor de maïs is inderdaad
wijd verspreid in Europa. We zagen het hierboven al in het Frans, Duits en Engels, en ook in
de Westeuropese dialecten is het zeer vruchtbaar. Maar dan zijn we Limburg allang weer
uit. En daar alléén al was het onderzoekje naar
de maïs meer dan de moeite waard!
MAlS
ij 111'115

I
o

TURKS[
lUR~!i[ lJ1I1W(
lAft ll[ I

!I

~ tI"EN 1J[ IS111I1I1I[
~tI"EN1J[
I S111I1I1I [

TUIIKS![J

11[ 11

•

srllllllsr TAlllf[
srllllNsr

~

"ENNO""WE

lUIU [Nlllfllll{
lUIU[NH,III1{

\~ ~

6. hennetarwe

Ook hennetarwe is een inzichtelijke benaming voor de maïs; de korrels werden en worden immers veelvuldig als kippevoer gebruikt.

7. petroek

Het in Vorsen opgegeven petroek lijkt op het
eerste gezicht niet zo inzichtelijk. Er bestaat
wel een terloopse vermelding dat er sinds ongeveer 1920 aan de Waalse zijde van de taalgrens in Haspengouw maïs wordt verbouwd,
maar de enige Luikerwaalse benaming is
mayis. Tussen de Waalse maïs-benamingen
vindt men echter wel aanknopingspunten. Onder Waals peûs (Frans pois 'erwt') noemt de
Dictionnaire Liégeois van Haust de woordgroep peûs d'trouc (met metathesis van turc),
letterlijk 'turkse erwt' in de betekenis 'maïs',
aansluitend bij het meer verbreide Frans blé
de Turquie, letterlijk 'turkse tarwe', dat we ook
aan onze zijde van de taalgrens al zagen. Eén

De twintigste eeuw
In de moderne tijd zijn door het toerisme woorden op het gebied van dansen, eten,
drinken en dergelijke bekend geworden. Spaanse dansen zijn: bolero, fandango, flamenco (de 'Vlaamse dans', omdat men dacht dat de zigeuners die de dans uitvoerden, uit
Vlaanderen kwamen); uit Zuid-Amerika komen cha-cha-cha, paso doble, rumba, salsa,
tango. Namen voor voedingsmiddelen zijn: chorizo, gazpacho, tapas. Spaanse wijnsoorten zijn madera, malaga, rioja en sangria; een wijnhuis is een bodega.
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Typisch Spaans is natuurlijk de siësta, een gebruik dat navolging verdient. Dit
woord gaat terug op Latijn sexta (hora) 'het zesde uur', vergelijk ons noen van Latijn
(hora) nona 'negende (uur)'. De vermeende Spaanse mentaliteit wordt uitgedrukt met
het woordje manana (kop in Trouw van 31/1/95: 'Niet mafiana, maar nu').Van de
Spaanse woningbouw hebben we de patio en plaza leren kennen. Een neologisme uit
1984 is de tanga(
tanga(slip).
slip). 391 Eveneens recent is el Nino, de naam voor een warme golfstroom
die periodiek optreedt.
Spanje is beroemd en berucht vanwege zijn stieregevechten: banderilla, corrida,
matador, picador, toreador, torero. De aficionado is van het stieregevecht naar andere
sporten overgewaaid. Ook de uitroep olé vinden we allang niet meer alleen bij stierevechten of dansen. Verder horen we nog wel eens de Spaanse verwensing caramba
'verdorie, verrek'.

Groepstaal
De Nederlandse jongerentaal gebruikt een aantal Spaanse woorden. Het lijkt me
waarschijnlijk dat deze via Amerikaanse films verbreid zijn, maar aan de vorm is dat
niet te zien, dus ik noem ze hier. Voorbeelden zijn 392 incomunicado en perfecto. Macho
en machismo zijn al doorgedrongen tot de algemene taal. De feministen hebben de
vorm macha gemaakt, waarmee zij een type vrouw bedoelen dat van aanpakken weet
en niet klaagt, onder andere beschreven in het schotschrift Macha! Macha! Een afrekening met het klaagfeminisme van Malou van Hinturn. Jongeren spreken elkaar kameraadschappelijk aan met amigo, zeggen nada als ze 'niets' bedoelen en roepen bij het
weggaan het pseudo-Spaanse hasta la pasta 'tot ziens', oflos baUos, 'de ballen' met een
Spaanse uitgang. Eveneens met Spaanse uitgang (en tevens met zogenaamd Spaanse
klemtoon) is los spatadéros voor 'spataderen', dat Van Eijk393 van minimaal twee
informanten gehoord heeft. Amigo komt ook in andere context voor: NRCHandelsblad
kopte op 20/5/95 naar aanleiding van de Belgische verkiezingen: 'Ontrouw in de
amigocratie' .

Geleende Spaanse uitdrukkingen
We kennen maar één onvertaalde Spaanse uitdruking: no pasarán! 'ze komen er niet
door!' Dit stamt uit de Spaanse Burgeroorlog, maar wordt ook overdrachtelijk gebruikt, zoals blijkt uit de volgende zin uit de Wetenschapsbijlage van de Volkskrant op
25/6/1994:

Milton maakt in het eerste deel van zijn boek een rondgang in het kabinet met
onhoudbaar gebleken wetenschappelijke no pasarans. Het vanzelfsprekende gelijk van de wetenschap lijkt plotseling heel wat minder solide dan alle wederzijdse
verificatie lijkt te beloven.
Verder zijn er vrij veel uitdrukkingen ontleend aan de Spaanse literatuur. De literaire
figuren van Cervantes, Don Quichot, Dulcinea, Rocinante en Sancho Panza staan alle,
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naast Don Juan (voor het eerst op toneel gebracht door Tirso de Molina), nog in de
moderne woordenboeken, vaak met ruimere betekenis: donquichotterie 'handeling uit
onpraktisch idealisme', dulcinea 'beminde', rossinant 'knol', Sancho Panza 'nuchter
iemand', en donjuan 'vrouwenversierder'. Voorts kennen we uit het Spaans de heilige
hermandad (Santa Hermandad); hermandad betekende 'broederschap', de naam voor
een middeleeuws stedenverbond. De schertsende benaming heilige hermandad voor
'politie' is een Nederlands of Duits verzinsel.

Ingeburgerdheid
Zelfs de oudste leenwoorden hebben over het algemeen hun Spaanse uiterlijk en
klemtoon behouden. Een woord als junta wordt op z'n Spaans uitgesproken als
[choenta). Er zijn vrijwel alleen zelfstandige naamwoorden geleend, die gebruikt
worden in afleidingen en samenstellingen: ananaspit, muskietennet, stadsguerrilla,
torpederen, zelfmoordcommando. Tabak wordt gebruikt in de typisch Nederlandse
uitdrukking er tabak van hebben.
Persoonsnamen op -oor krijgen als meervoud -s: cargadoors, waar het Nederlandse meervoud -en zou luiden; een uitzondering vormen de sinjoren.
Veel woorden, zeker die uit de Tachtigjarige Oorlog, zijn mondeling geleend; de
literaire en wetenschapstermen komen uit geschreven taal. Koloniale woorden zullen
zowel mondeling als schriftelijk geleend zijn.

Ontleningsgraad
Er zijn alleen technische woorden geleend en er zijn maar heel weinig namaak-Spaanse
woorden gemaakt (zie de paragraaf 'Groepstaal'). Niets wijst op een specifieke band
tussen Spaans en Nederlands. Daarom lijkt de suggestie394 dat het omgangswoord mooi
ontleend zou zijn aan Spaans muy buitengewoon onwaarschijnlijk. De Spaans-Nederlandse contacten zijn oppervlakkig geweest en zelfs de Tachtigjarige Oorlog heeft
nauwelijks sporen nagelaten: de leenwoorden uit die tijd zijn zeer gering, verouderd
en deels beperkt tot Zuid-Nederland. Wel zijn deze woorden meer aangepast aan het
Nederlands dan de andere woorden, en soms zelfs verbasterd.

Het Spaans als doorgeefluik
Germaans
Net als de andere Romaanse talen heeft het Spaans (rechtstreeks of via het Latijn)
woorden van Germaanse stammen overgenomen. In Spanje zijn onder andere Goten
en Vandalen geweest. Invloed van de Goten vinden we terug in de nog steeds zeer

222

populaire voornamen Alfonso en Fernando. 395 De Vandalen hebben hun naam gegeven
aan Andalusië: het vulgair Latijnse Vandalusia 'land van de Vandalen' is overgenomen
door het Arabisch, wat weer door de Spanjaarden is overgenomen. 396 Verder kent het
Spaans (via het Latijn) het woord guerrilla van het Germaanse *werra 'oorlog' dat we
vinden in noodweer, weerloos en Engels war- de Germaanse w is in het Romaans g(u)
geworden. Misschien gaat taco terug op het Germaanse woord 'tak'. Andere Spaanse
woorden die teruggaan op het Germaans hebben we via het Frans leren kennen, zie
hoofdstuk I, 3.1, 'Invloed van het Frans'.

Arabisch 397
Spanje heeft vanouds intensief contact gehad met de Arabische wereld, door handels711 tot ongeveer 1250), gevolgd
contacten en door de bezetting door de Moren (van ;711
door de tijd van de Reconquista (± 1250 tot 1504). Al met al heeft het Spaans een vrij
groot aantal Arabische woorden opgenomen, waarvan het een deel aan andere Europese talen heeft doorgegeven. Een deel daarvan is via het Spaans in het Nederlands
beland, maar de meeste hebben de weg Arabisch > Spaans > Frans > Nederlands
gevolgd, zie hoofdstuk I, 3.1, 'Invloed van het Frans'. De bezetting van de Moren heeft
een aantal Arabische geografische namen in Spanje achtergelaten, zoals de steden
Albacete, Alcala, Alcantara, Almeria, alle met het Arabische lidwoord al-, en de steden
Guadalajari, Guadalupe en de rivieren Guadalquivir, Guadiana, alle beginnend met
Arabisch wädï 'rivier' (in het Romaans wordt w weergegeven door g( u)).
De Arabieren brachten in Spanje irrigatie- en bouwtechnieken, met de woorden
daarvoor, vandaar woorden als alcarraza 'aarden kruik voor koeling', alcazar 'burcht',
het Alhambra, letterlijk 'de rode (burcht)', en azulejo 'blauwe tegel'. Alhambra was en
is de naam van het Moorse paleis in Granada, maar wordt in Nederland ook als naam
voor bij voorbeeld een bioscoop gebruikt. De Arabieren voerden via Spanje de papierfabricage van vlas en linnen in Europa in door het opzetten van papierfabrieken in
Spanje. Vandaar kennen we uit het Spaans riem 'hoeveelheid papier'. De Arabieren
zetten in Spanje bestuursambtenaren neer, vandaar alcalde 'burgemeester' en cid 'heer'.
Een aantal Arabische wetenschapstermen werden via het Spaans verbreid: alfalfa 'riet',
bezoar 'steen uit de maag van herkauwers, vroeger beschouwd als tegengif en x (in de
wiskunde als teken voor een onbekende). X komt van Arabisch sai' 'een ding, iets' de Spanjaarden spraken vroeger de x uit als [sj], tegenwoordig als [s]. Daarom schreven
ze het Arabische woord als xai, wat ze afkortten tot x. Wij hebben het aldus uit
schriftelijke bron overgenomen, spraken de x op de bij ons gebruikelijke wijze uit, en
beschouwden het als de naam van een letter uit het alfabet, niet als een afkorting.
Descartes breidde x later uit tot de reeks onbekenden x, y, Z.398 Kurk komt via Spaans
corcho van Arabisch qurq, dat ontleend is aan Latijn cortex 'schors, schaal, schil', vooral
'bast van de kurkeik'. Ook mulat stamt uit het Arabisch; het betekende oorspronkelijk
'geboren en getogen onder Arabieren', wat dus gezegd werd van niet-Arabieren.
Maraan, de naam voor een joodse of islamitische Spanjaard die zich uit lijfsbehoud tot
het christendom bekeerde, en daarna in het algemeen een scheldnaam voor een

223

Spanjaard, komt van Spaans marrano 'varken, laag, gemeen', ontleend aan Arabisch
ma~ram 'het verbodene, het onaanraakbare' (verwant met harem!). En ten slotte gaat
de soep gazpacho terug op het Arabisch.
De Spaanse leenwoorden uit het Arabisch zijn vrijwel alleen zelfstandige naamwoorden, daarom is het bijzonder dat er ook een voorzetsel geleend is: hasta 'tot' in
hasta la vista en het pseudo-Spaanse hasta la pasta 'tot ziens'.399 De uitroep olé wordt
wel verklaard als een ontlening aan het Arabisch, wa-alläh, letterlijk 'bij Allah!', een
uitroep die gebezigd werd bij het zien van een mooie vrouw of een mooie stier.

Indianentalen 400
De Spanjaarden hebben een aantal geografische namen in Zuid- en Midden-Amerika
van de Indianen overgenomen, zoals: Andes, Lima, Mexico, Panama, Paraguay, Peru,
Uruguay. Voor verreweg de meeste van de onbekende zaken in de koloniën hebben de
Spanjaarden de inheemse naam overgenomen, dat wil zeggen de naam die de Amerikaanse Indianen eraan gaven. Dit geldt voor de planten en vruchten ananas, avocado,
bataat/pataat, cacao, cassave, chili, chocolade, coca, kina, maïs, papaja, tapioca, tomaat,
yucca. Ook curare, mescal en tabak gaan terug op een inheemse benaming. Inheemse
dierenamen zijn: alpaca, ara, armadil, chinchilla, condor, coyote, kaaiman, koati, lama,
leguaan, nandoe, poema, tapir, toekan, vicufia.
vicufla.
Cacique 'stamhoofd', kannibaal en de stamnamen Apachen, Azteken zijn oorspronkelijk inheems. Apachen betekent 'vijanden'; deze naam werd door andere volkeren aan de Apachen gegeven, omdat ze zo krijgslustig waren. 401 Voor kannibaal
bestaan verschillende verklaringen. Lokotsch 402 houdt het op een misverstand tussen
de Spanjaarden en de Indianen. De Indianen spraken van karaiba 'vreemden', waarmee
ze de Spanjaarden bedoelden, maar de Spanjaarden betrokken het niet op zichzelf,
maar op de Indianen met de laagste status, en vandaar dat los caraibes voor 'wilden,
barbaren, menseneters' gebruikt werd. De Spanjaarden gebruikten de vorm caribe,
Nederlands Cariben, voor een bepaalde volksstam, en veranderden caribal 'Caribisch
indiaan' onder invloed van can 'hond' in canibal 'menseneter'. Losique40 3meent dat de
Caraïben zichzelf Calinago of Calino noemden, wat door Columbus gewijzigd werd in
Caribales en later in Carib; hiervan komt dan weer kannibaal onder invloed van can
'hond'.
Ten slotte zijn hangmat, kano, orkaan en pampa oorspronkelijk inheemse woorden.

Doorgeefluiken voor het Spaans
Veel Spaanse woorden, met name de oudere, zijn via het Frans in het Nederlands
beland. In de koloniale tijd heeft het Engels enkele Spaanse woorden doorgegeven. In
de negentiende en twintigste eeuw heeft het Amerikaans-Engels als doorgeefluik
gediend. 404 Ten eerste voor woorden die de leefwijze in Midden- en Zuid-Amerika
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beschrijven (vooral dankzij de populaire Amerikaanse westerns), ten tweede, in deze
eeuw, voor woorden van de omvangrijke Spaanstalige bevolking in Noord-Amerika.
405
Internationalismen40s

De Spaanse leenwoorden geven ofwel begrippen weer uit de Spaanse cultuur, of ze
betreffen woorden voor nieuwe begrippen die zijn ingevoerd uit de koloniën en via het
Spaans verbreid. Het zijn geleerde ontleningen die internationaal zijn geworden.
Hetzelfde geldt overigens voor leenwoorden uit het Portugees. Deze leenwoorden
leggen 'op welsprekende wijze getuigenis af van datgene waarmede Spanje en Portugal
Europa hebben verrijkt'.406 Door het internationale karakter van vooral de koloniale
woorden is niet uit te maken of we ze direct uit het Spaans geleend hebben of via een
andere taal.

3.4 Invloed van het Portugees407
Cultuur-historische achtergrond
De oudste handelscontacten tussen de Nederlanden en Portugal dateren vanaf de 14e
eeuw, net als die tussen de Nederlanden en Spanje. De Portugezen bezetten vanaf 1415
gebied in Noord-Afrika en verhandelden vandaar produkten naar de rest van Europa.
In de Zuidnederlandse handelssteden verbleven Spaanse en Portugese kooplui. In 1492
werden de joden uit Portugal en Spanje verdreven en weken veel Portugese en Spaanse
joden (Sefardim) uit, onder andere naar de Nederlanden. Zij hebben nauwelijks
invloed op de taal gehad, en waar ze dat hadden, ging het via het Jiddisch. Zie 4.2,
'Invloed van het Jiddisch'.
In 1496 ontdekten de Portugezen de route naar Azië rond Kaap de Goede Hoop
- een vertaling van de Portugese naam Cabo de Boa Esperança, die Joäo 11, koning van
Portugal, aan de Kaap gaf omdat hij de ontdekking van de Kaap als een goed voorteken
voor latere reizen beschouwde. De ontdekker van de Kaap, Bartholomeo de Diaz, had
hem Cabo Tormentoso 'Stormkaap' genoemd, omdat het er tijdens zijn verblijf voortdurend stormde. In 1497 landde Vasco da Gama in Indië. Lissabon werd het centrum
van de Indische handel en had hierop een monopolie. De Portugezen vestigden zich
ook in Brazilië en langs de kusten van Afrika. Rond 1550 was Portugal de rijkste
mogendheid van Europa. De specerijen die Portugal verhandelde, werden via Antwerpen naar de rest van Europa gedistribueerd, en veel Vlaamse handelshuizen hadden
dan ook vaste agenten in Portugal.
Net als de Spanjaarden leerden de Portugezen in de koloniën veel nieuwe zaken
kennen die ze nieuwe namen gaven of waarvan ze de inheemse benaming overnamen.
De nieuwe produkten en namen brachten ze naar de rest van Europa, en ook naar hun
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andere koloniën. Zo hebben de Portugezen de ananas in Brazilië leren kennen (net als
de Spanjaarden, van wie wij het woord overgenomen hebben) en vandaar naar Indië
overgebracht. We kunnen het dus zowel in Oost- als in West-Indië geleend hebben.
In het begin van de 17de eeuw verdreven de Nederlanders de Portugezen uit Indië.
Maar er bleven Portugezen in Indië wonen, en de inheemse bevolking, die door
Portugese missionarissen bekeerd was, bediende zich van het Portugees. Er ontstonden
creools-Portugese mengtalen, en bij voorbeeld in Batavia werd gedurende de gehele
17de eeuw Maleis-Portugees gesproken, ook door de Nederlanders. Daardoor leerden
de Nederlanders Portugese woorden in Indië kennen. 408 Volgens Delattre heeft het
Nederlands in de 17de eeuw veel Portugese woorden doorgeleend aan het Engels en
Frans; 44% respectievelijk 45% van de Portugese woorden in deze talen beschouwt hij
als ontleningen via het Nederlands. Slechts 9% van de Portugese woorden in het Engels
en 7% van de Portugese woorden in het Frans zou direct ontleend zijn.
Het eerste Portugees-Nederlandse woordenboek verscheen in 1714; in 1742 zag
een Nederlands-Portugese
Nederlands- Portugese woordenlijst het licht. Daarna verschenen pas in 1950 weer
tweetalige woordenboeken Portugees/Nederlands!
Het Portugees is tegenwoordig nog de officiële taal van Angola, Brazilië, GuineeBissau, Mozambique, Portugal, Sao Tomé en Principe, waarbij het Braziliaans-Portugees verreweg de meeste sprekers heeft - Brazilië beslaat bijna de helft van Zuid-Amerika. Vanaf de 18de eeuw namen onze contacten met de Portugezen steeds verder af.
In de 20ste eeuw werd Portugal zoals alle warme en zuidelijke landen een toeristenland.

De Portugese leenwoorden
Scheepstermen
Net als bij de Spaanse en Italiaanse leenwoorden betreffen de oudste Portugese
leenwoorden de zeevaart: boegseren, pomp, supercarga, travaat en het minder bekende
kabelaring 'kabel om het anker op te halen', dat teruggaat op Portugees cabo de ala e
larga 'kabel voor inhalen en vieren'. De naam voor de stormvogel, malefijt, is een
Portugees woord dat eigenlijk betekent 'die (de storm) te voorschijn roept, die (de
storm) veroorzaakt of verwekt'.409 In de marinetaal 4!o is een Portugees woord bewaard
gebleven, namelijk paai voor een ervaren matroos die belast is met het beheer van
scheepsbenodigdheden. In het Portugees betekent het 'vader'. 'Bij de adelborsten op
het Kon. Instituut was de paai, ook wel zeevader, de oudste, de vice-paai de daaropvolgende en het zeuntje de jongste van een jaarklasse of promotie.'411

De koloniën
De Portugezen hebben in hun koloniën een aantal nieuwe plante- en diersoorten leren
kennen. Soms gebruikten ze daarvoor een eigen naam, vaker namen ze de inheemse
benaming over. Zij gaven de namen door aan de rest van de wereld. Namen voor
personen zijn: albino, kornak en mandarijn 'Chinees ambtenaar'. De vrucht naam
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mandarijn hebben we ontleend aan het Frans, waar hij teruggaat op hetzelfde Portugese
woord als dat voor de Chinese ambtenaar: de Fransen noemden de vrucht, die uit China
kwam, naar de ambtenaar ('('de
de vrucht van de mandarijn'), omdat de kleur van de vrucht
overeenkwam met die van de kleren die de mandarijnen droegen. Nieuwe plantenamen
zijn: banaan, betel(noot), kopra. Ook uit het Portugees komt azijnhout 'hout van de
wintergroene eik', in het Portugees azinho, dat volksetymologisch is veranderd onder
invloed van azijn.
Nieuwe dierenamen uit de koloniën zijn: dodo, flamingo, makaak, piranha, zebra.
Het woord dodo, Portugees doudo, betekende 'dwaas'. De vogel werd zo genoemd
vanwege zijn onhandige plompe uiterlijk. Net als de pinguïn kon de dodo niet vliegen,
wat hem de kop heeft gekost, want binnen een eeuw hadden de zeelieden hem
uitgemoord. Nieuwe Aziatische zaken waren kaste, kraal, pagode, palankijn.
In onze eigen kolonie Indië hebben we de Portugese woorden amfioen 'opium',
cobra, kokos, kwispedoor en moesson leren kennen.
De twintigste eeuw
Ondanks de grote toename van het toerisme naar Portugal zijn er in deze eeuw maar
weinig specifiek Portugese zaken bekend geworden. Welbekend onder toeristen is de
fado; de dans lambada komt uit Brazilië. Al langer bekend, maar nu in ruimere kring
gebruikt, is de wijnsoort madeira (port is via het Engels geleend). Madeira is genoemd
naar het eiland Madeira, dat zelf genoemd is naar madeira 'madeirahout', omdat het
eiland oorspronkelijk bedekt was met grote bossen van deze boomsoort. Iets vergelijkbaars vinden we bij de Canarische Eilanden: de Latijnse naam voor de eilanden was
Canarias, naar Latijn canis 'hond', omdat er enorm grote honden op het eiland
woonden. Later is de naam (via Spaans en Frans) overgegaan naar de kanarie 'vogel
van de Canarische eilanden'.412
eilanden'.4I2

Ingeburgerdheid
De leenwoorden hebben over het algemeen hun Portugese uiterlijk en klemtoon
behouden. Er zijn vrijwel alleen zelfstandige naamwoorden geleend, die gebruikt
worden in afleidingen en samenstellingen: bananeschil, pompen. De Portugese leenwoorden, en zeker de namen van produkten, zijn in mondeling contact geleend, maar
er zal tegelijkertijd ook schriftelijke invloed zijn geweest: de ontdekkingsreizigers
schreven voor de thuisblijvers op welke wonderlijke zaken ze tegenkwamen, en zo lazen
de thuisblijvers de exotische namen.

Ontleningsgraad
Er zijn alleen technische woorden geleend, er zijn geen namaak-Portugese woorden
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gemaakt, en anders dan bij het Spaans heeft de Portugese literatuur geen invloed
uitgeoefend. Het aantal Portugese leenwoorden in het huidige Nederlands is heel klein,
waarbij echter wel bedacht moet worden dat een aantal van de woorden die ik onder
Spaans vermeld heb, ook via het Portugees geleend kunnen zijn. Volgens Delattre413
waren de Portugese leenwoorden in de 17de eeuw in de Westeuropese talen zeer talrijk
en werden ze dagelijks gebruikt - hoewel alleen in beperkte kring. Delattre heeft meer
dan 600 woorden gevonden die het Nederlands in de 17de eeuw uit het Portugees
overgenomen had. Maar verreweg het grootste deel hiervan is nu verouderd of verdwenen.

Het Portugees als doorgeefluiJ<4 14
Een deel van de nieuwe begrippen die de Portugezen vanuit hun koloniën hebben
ingevoerd, gaat terug op inheemse benamingen. De Portugezen hebben in alle werelddelen gezeten en overal wel een woordje meegepikt; hun koloniale woorden komen
dan ook uit vele talen, terwijl de Spaanse koloniale woorden alleen op Indianentalen
teruggaan.

Afrikaanse talen
Uit Afrikaanse talen komen banaan, makaak.
Indianentalen
Uit een Amerikaanse Indianentaal komt piranha. Voorts gaat kakkerlak terug op een
Indianentaal. De naam voor het beestje is als kakalaka ook in West-Indische creooltalen
overgenomen. De Portugezen hebben het woord al vroeg in West-Indië opgetekend
en met het beestje naar Europa gebracht. Het woord is heel oud (al vroeg in de 16de
eeuw in een Nederduits geschrift vermeld), daarom moeten we het al geleend hebben
voordat we zelf naar West-Indië trokken. Een Engels woordenboek uit 1886 zegt: 'This
objectionable insect (Blatta orientalis) is called by the Portuguese cacalacca, for the
reason given by Bontius below; a name adopted by the Dutch as kakkerlak, and by the
French as cancrelat.'41s
cancrelat.'415 De Portugese naam is in het Nederlands via volksetymologie
veranderd in kakkerlak, waarbij een verklaring van Bontius misschien een rol heeft
gespeeld: 'Bontius [... ] zegt dat de Portugeezen zekere "scarabeeën" in Indië [... ] naar
de kleur en de gladheid hunner eieren of uitwerpselen, caca-Iaccas, "lakkakkers"
"lakkakkers",,
noemen [... ].'416 In werkelijkheid is 'kakken' in het Portugees cagar, niet cacar, en 'lak'
is laca, niet lacca. Via het Nederlands is het dier in Duitsland (Kakerlak) en Frankrijk
(cancrelat) bekend geworden.
Indische en Dravidische talen
Uit het Sanskriet komt mandarijn, uit het Singalees komt kornak. Uit de Dravidische
taal Malayalam komen betel(noot), kopra, uit het Tamil komt pagode en uit het Teloegoe
palankijn.
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Arabisch
Moesson gaat terug op een Arabisch woord voor 'seizoen, jaargetijde', want de moesson
is een per jaargetijde van richting veranderende wind. Verder kennen we via het
Portugees de Arabische woorden tamarinde en de toeristenstreekAlgarve, letterlijk 'het
westen', geleend met het lidwoord. 417 A19a rve is van dezelfde stam afgeleid als Maghrib,
dat we direct uit het Arabisch geleend hebben. Zebra komt uit het Amhaars, de officiële
taal van Ethiopië. Het Amhaars is een Zuidwestsemitische taal die verwant is met het
Arabisch.

Doorgeefluiken voor het Portugees
Een klein aantal Portugese woorden is via het Frans, Engels of Indonesisch geleend.

Internationalismen418
De Portugese leenwoorden geven merendeels nieuwe begrippen weer die zijn ingevoerd
uit de koloniën en via het Portugees verbreid. Het zijn geleerde ontleningen die
internationaal zijn geworden.

4

Invloed van andere Germaanse talen

4.1 Invloed van het Duits419
Cultuur-historische achtergrond
De talen Nederlands en Duits
Illustratie 25 toont de verdeling van de Germaanse volkeren omstreeks 100 na Chr. Na
de Volksverhuizing vanaf ongeveer 400 werden de Alamannen, Beieren en Saksen in
Duitsland de belangrijkste stammen, en de Saksen en Franken in Nederland. Op hun
talen gaan de huidige Nederlandse en Duitse talen en dialecten terug. Zowel het
Nederlands als het Duits behoren tot het Westgermaans, samen met het Fries en Engels.
Het Nederlands en het Duits zijn nauw verwante talen die altijd zijn gesproken in
aangrenzende gebieden. Het Nederlands en het Duits vormen een continuüm, tussen
beide talen loopt geen taalgrens zoals in België tussen het Nederlands en het Frans. Een
staatsgrens tussen de Nederlanden en Duitsland bestaat vanaf 1648, toen de Duitse
grenzen na de Dertigjarige Oorlog vastgelegd werden. In de middeleeuwen maakte men
in de Nederlanden nog geen scherp verschil tussen Duits en Nederlands. Nog in het
midden van de 16de eeuw hield de taalkundige H. L. Spieghel Duits en Nederlands voor
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Illustratie 25. De Germaanse volkeren omstreeks 100 na Chr.
Chr.
(Bron: Haugen 1984: 132)

één taal. De taal die men in de Nederlanden sprak, noemde men in de middeleeuwen
Zuid nederlandse vorm, die we nog kennen in iemand iets diets maken) of
Dietsch (een Zuidnederlandse
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Duutseh (een Hollandse vorm), waaruit Duits en Engels Duteh stammen. Dietsch of
Duutsch werd gebruikt voor 'Germaans, Duits', eigenlijk betekende het '(taal) van het
volk'. Later werd de betekenis vernauwd en werd het alleen voor 'Duits' gebruikt. Duits
en Diets gaan terug op de geleerde vorm theodiseus, een vertaling van Latijn lingua
vulgaris 'volkstaal', waarbij vulg-aris (van Latijn vulgus 'volk') door theod-ise werd
weergegeven (waarin het eerste lid teruggaat op een Germaans woord voor 'volk'). Dit
theodise werd volgens de normale ontwikkeling aangepast tot diutise. 420 Vanaf de 16de
en 17de eeuw noemde men onze taal Nederduits of Nederlands, in de 18de eeuw
gebruikte men vrijwel alleen Nederduits, maar na de stichting van het Koninkrijk der
Nederlanden in 1813 wint Nederlands het van Nederduits, dat dan alleen nog voor
bepaalde dialecten in Duitsland gebruikt wordt.42' In de Tweede Wereldoorlog heeft
Dietseh weer kortstondig, en alleen in bepaalde kringen, opgang gemaakt! In dit boek
wordt Nederlands gebruikt voor de taal die in Nederland en een deel van België
gesproken wordt, en Nederduits voor een Duits dialect. De term Vlaams voor 'Vlaamse
taal' is overigens voor het eerst genoemd door Jacob van Maerlant (ca. 1230 tot ca. 1300).
In de middeleeuwen was het Duits nog geen eenheidstaal, maar was er sprake van
een groot aantal dialecten. De belangrijkste tegenstelling was die tussen het Hoogduits
en het Nederduits. Deze termen zijn een Nederlands bedenksel en door het Duits
overgenomen als Hoehdeutseh en Niederdeutseh. De oudste plaats waar deze woorden
edese oefeninghe ist ghetoghen
genoemd worden, is een Hollands gebedsboek van 1457: 'dese
van den hoghen duutsche int neder duutsche.' Het verschil tussen 'hoog' en 'neder'
houdt geen waardeoordeel in, maar is een geografische aanduiding: het Hoogduits
werd vanaf de 8ste eeuw gesproken in de hooggelegen, bergachtige streken onder de
lijn Keulen-Berlijn, het Nederduits werd in het gebied aan de benedenloop van de grote
rivieren (Rijn, Elbe, Weser, Ems) gesproken.
Het Nederduits heeft met het Nederlands gemeen, dat het niet de (Oud)hoogduitse klankverschuiving heeft doorgemaakt. Deze klankverschuiving vond plaats in
de periode tussen de tweede helft van de 5de
sde en eind 6de eeuw, en hield onder andere
in dat in Duitse woorden p, t, k na klinkers f, s, eh werden en na medeklinkers of aan
pj). Het Nederlands en het
het begin van een woord pf, (ts) z, k. Na r, I werd p: f(niet pf).
Nederduits hebben bij voorbeeld appel, dat, dorp, ik, maken, pond/pund, waar het
Dorf, ieh, maehen, Pfund heeft. Zie Illustratie 26. De overeenHoogduits Apfel, das, Dor[,
komst tussen Nederduits en Nederlands maakt het soms moeilijk te bepalen of een
woord geleend of verwant is.
Het Nederduits is een Saksisch dialect. In de middeleeuwen was het Nederduits
de verkeerstaal van de Hanze, die de handel in de Noord- en Oostzee beheerste. In deze
periode heeft het Nederduits leenwoorden gegeven aan het Nederlands en de Scandinavische talen. In de 16de eeuw diende in Oost-Nederland en het aangrenzende deel
van Duitsland als algemene omgangstaal het Nederduits of Saksisch, 'de taal die
gesproken wordt in ons land in Groningen, Drente, Overijsel en Gelderland, en, over
de grenzen, in Oost-Friesland, Hannover, Westfalen en een klein gedeelte van de
tegenwoordige Rijnprovincie [... ]'.422 Men gebruikte als schrijftaal het zogenaamde

231

/ 3" ,"~~ ,:,"i~J~'J

»!
~\)-"
~o, "'S'
"'I, ,~cP
"::I' ./J.... ""--t...Jj
'7
-'

~
o~--, : ~v-,J ~

' & ;-.

- .
,_"
e __
("""0"

ml,

~",".,m

i'"'

,

NIED

. ". .."

. o..

do,p

,

appel

')

•

J

c' -

/

I

"

,..."~ ... ,,,

)

tmachen-'î~/~do rf

~

~)fU~2,/ ~\-..J

( PRAr;

appel
'-,-,

1
~IH:~lAl'

das

appel

),

,,,

'''"""'
" ~

\

(, ich

L DEtlJSCH
~

-

dori

//

.

~,}

- - - - -....

I

__

- '

OSTM 'TTE "-\
.

ich . -. "

" . ' "'""'"

:

/
'I"'"'''" '""1
ç,~_
'(~,)
~
. '.
,.
l
'
~
r-

".,

' -

~.:. '

'

,~

.... \ ' ...:: {

I

OBERDEUTSCH
EflDEUTsCH

~j
OB

, _ I'

.
.I /

-

";C/ "U"C~EN '; ~~~f
~
~/ I)

~~..--.

- ..

J

.

0

-

.,

J 'f!o"~"
-'i'- r-.~ ~
'_
-""~-~"
/

M U NCHEN

/

i

)

~/ )

_/

'''''machen
\i\i'i ich
mac hen
dort
das
apfel

pfund
apfel

pfund

;

W""
WIEN

,';- 1

,

)~~e~,~
-.

)-

1

I

) )

de, ce,e '""
1 - - h
"iGr
et1 leS",.cI',!c",",e,
de~ Ljc..,ch1u,:>",
Ci
°G,,,/g,,r,
(1 9.01
rr,
°CRAl / ge
Sn r<lc l1 qcbll:!e::.
-'

i1 9tlO i

Illustratie 26. De (Oud)hoogduitse klankverschuiving
(Bron: König 1978: 64)

'Oosters Nederlands', een mengsel van plaatselijk dialect en Nederduits met enkele
Hoogduitse bestanddelen. 423 Nog steeds vertonen de dialecten in de grensgebieden van
Nederland en Duitsland veel overeenkomsten met elkaar. In het oosten van Nederland
(Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland) worden (Neder)saksische dialecten
gesproken, die verwant zijn met de Nedersaksische dialecten in Duitsland. Vanuit dit
gebied zijn sommige Hoogduitse en Nederduitse woorden over het Nederlandse gebied
verbreid.424 Soms is niet zeker wat de herkomst van een woord is: pimpelen, stroefkomen
waarschijnlijk uit een oostelijk dialect, bestendig, stumper, troef komen ofwel uit een
oostelijk dialect, ofwel uit het Duits. In de periode tussen de twee wereldoorlogen is de
staatsgrens tussen Nederland en Duitsland steeds meer als cultuur- en taalgrens gaan
gelden. Het overgangskarakter van de grensgebieddialecten gaat steeds meer verloren,
omdat de invloed van de standaardtalen Nederlands en Duits steeds meer toeneemt. 425
Eind 1995 heeft de Tweede Kamer overigens besloten het Nedersaksisch als regionale
taal te erkennen.
Na de middeleeuwen begon het Hoogduits het Nederduits steeds meer te verdringen. Het Nederduits verloor aan belang doordat de economische macht van de
Hanze afnam toen de handel zich verplaatste naar het westen. Tegelijkertijd nam het
belang van het Hoogduits toe door de uitbreiding van de hervorming - het protestantisme bediende zich van de volkstaal, en de bijbelvertaling van Luther was een belangrijke mijlpaal in het ontstaan van een Hoogduitse standaardtaal- en door het huma-
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Illustratie 27. De Duitse dialecten omstreeks 1900
(Bron: König 1978: 138)

nisme, dat eveneens het gebruik van de volkstaal stimuleerde. Langzamerhand werd
het Hoogduits de Duitse standaardtaal (wanneer we spreken van Duits, bedoelen we
altijd het Hoogduits) en verdrong het Hoogduits het Nederduits, het eerst in de steden,
daarna ook daarbuiten, totdat het Nederduits alleen nog op het platteland gesproken
werd en verviel tot het Platduits (Plattdeutsch), het 'Deutsch des flachen (Nederduits:
platten) Landes'. De 19de eeuw bracht onder invloed van de romantiek een tijdelijke
opbloei van het Nederduits. Als spreektaal bleven de dialecten in gebruik. Illustratie 27
toont de verdeling van Duitse dialecten rond 1900.
Het Nederlands en het Duits vertonen grote overeenkomsten in hun woordenschat:
schat: de oude Germaanse woordvoorraad is voor een groot deel gemeenschappelijk,
en er zijn geen klankveranderingen geweest die zo ingrijpend waren dat ze het uiterlijk
426 'Zelden
' Zelden zijn er klanken die onmiddellijk als
van de woorden onherkenbaar maakten. 426
on-Nederlands aandoen - gelijk dat bij Franse of Engelse ontlening het geval is.'427 De
klemtoon ligt in het Duits, Nederlands en trouwens ook Engels in principe op de eerste
lettergreep, ten minste bij erfwoorden en oude leenwoorden, terwijl hij bij Romaanse
talen als het Frans, Italiaans en Spaans meestal op de laatste of voorlaatste lettergreep
ligt. De vorming van nieuwe woorden door samenstelling of afleiding vindt in het Duits
en het Nederlands grotendeels op gelijke wijze plaats, vergelijk Haustür met huisdeur.
Beide talen vormen samenstellingen op synthetische wijze, in tegenstelling tot de
analytische wijze (door middel van omschrijving met behulp van een voorzetsel) van

233

bij voorbeeld het Frans. Maar er bestaan ook verschillen in woordvorming tussen het
Duits en het Nederlands, zie de paragraaf 'Germanismen' hieronder. 428

Ontlenen aan een verwante taal
Een woord ontlenen aan een verwante taal als het Duits gaat meestal op een andere
manier dan ontlenen aan een niet-verwante taal zoals het Frans. 429 Wanneer we een
Frans woord lenen, nemen we over het algemeen vorm en betekenis samen over. De
vorm kan vervolgens in klank en schrift aangepast worden aan het Nederlands. Met
woorden uit het Duits ligt dat anders. Een groot deel van de Duitse en Nederlandse
woorden gaat terug op een gemeenschappelijke Germaanse vorm, en er zijn geen
ingrijpende klankveranderingen geweest waardoor het uiterlijk van de woorden onherkenbaar is geworden. Daardoor roept een Duits woord onmiddellijk het Nederlandse corresponderende woord op. De Vooys noemt dit 'contactassociatie'.430 Duitse
woorden zoals besprechen, Druckknopf, Warenhaus, Selbstmord worden dan ook direct
in de vernederlandste vormen bespreken, drukknoop, warenhuis, zelfmoord overgenomen. Het gebeurt maar zelden dat de Nederlandse corresponderende vorm genegeerd
wordt, en het woord dus in Duitse vorm overgenomen wordt. Voorbeelden van dit
laatste zijn halt, halter (Nederlands houd, houder), waldhoorn (Nederlands woudhoorn ).
Ook auerhaan, auerhoen zijn in de Duitse vorm overgenomen, terwijl oeros (Duits
Auerochse) vernederlandst is. Soms kennen we twee vormen naast elkaar, een aangepaste en een onaangepaste: Koerhuis (Duits Kurhaus ), waarin het eerste deel op de klank
is overgenomen, naast kuuroord (Duits Kurort), waarin het eerste deel omgezet is in de
Nederlandse corresponderende vorm.
Een samenstelling of afleiding die naar het voorbeeld van een andere taal is
gevormd, kunnen we beter een leenvorming
leenvorrning noemen, niet een leenwoord. Een leenwoord is dan een (enkelvoudig of samengesteld) woord dat in klank en betekenis is
overgenomen uit een andere taal (auerhaan, halter), een leenvorming is een samenstelling of afleiding die naar het voorbeeld van een andere taal is gevormd, met dezelfde
betekenis als het woord in die taal (oeros, huishouding). Leenvormingen vinden we
alleen bij verwante talen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog vreemde woorden, dat
wil zeggen woorden die in Duitse vorm en met Duitse uitspraak overgenomen zijn en
geen enkele aanpassing aan het Nederlands hebben doorgemaakt, behalve dat sommige
zelfstandige naamwoorden met een kleine letter worden geschreven (andere weer niet
- er lijkt weinig -systeem in te zitten).431 Voorbeelden hiervan zijn: aha-erlebnis, ange-

haucht, angstgegner, draufgänger, einzelgänger, fingerspitzengefühl, Fremdkörper, Fundgrube, gemütlich, geschwärm, Gründlichkeit, hineininterpretieren, leitmotiv, prinzipienreiter(ei), rücksichtslos, salonfähig, schwung, sehnsucht, sowieso, spielerei, überhaupt,
übermensch, unverfroren, weltschmerz, Wiedergutmachung, wirtschaftswunder, witz en
Werdegang: 'Op de "Werdegang" zijn vele varianten gemaakt in de geschiedschrijving'
(NRCHandelsblad 29/10/94).
Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar leenvormingen waarvan in het Duits
en Nederlands corresponderende woorden bestonden: Duits Waren = Nederlands
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waren, Duits Haus = Nederlands huis, dus Duits Warenhaus = Nederlands warenhuis.
Maar niet altijd kent het Nederlands een woord dat qua vorm correspondeert met het
Duits. In dat geval gebruikt het Nederlands een vertaling van het Duitse woord, dus
een woord dat in het Nederlands dezelfde betekenis heeft als het Duitse woord, maar
een andere vorm. Duits Bummelzug en Schnellzug worden dan boemeltrein en sneltrein,
waarbij trein de vertaling van Zug is, Nebenordnung wordt nevenschikking en Schadenfreude wordt leedvermaak. Dergelijke vormingen zijn ontlenende vertalingen; ze worden verder behandeld in hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'. Het onderscheid
tussen leenvertalingen en leenvormingen hangt overigens bij ontlening aan een verwante taal als het Duits volstrekt van het toeval af: wanneer het Nederlands toevallig
geen woord heeft dat met het Duitse verwant is of op het Duitse lijkt, is er sprake van
een leenvertaling, heeft het toevallig wel een verwant woord, dan is het een leenvorming. In beide gevallen is de essentie natuurlijk dat het Duitse voorbeeld is nagevolgd.
De grens tussen leenvorming en leenvertaling is heel moeilijk te leggen, maar ik neem
als regel aan: wanneer het Nederlands een compleet verschillende lexicale eenheid
gebruikt, is het een leenvertaling, in alle andere gevallen - bij voorbeeld voorgeschiedenis
voor Vorgeschichte en zelfmoord voor Selbstmord - is het een leenvorming. Een enkele
maal vinden we naast elkaar een leenvertaling en een leenwoord: bliksemoorlog naast

Blitzkrieg.
Er worden uit verwante talen voornamelijk afleidingen en samenstellingen overgenomen, minder vaak simplicia, dus enkelvoudige woorden. Deze laatste zijn namelijk
in het Duits en Nederlands dikwijls aan elkaar verwant, en de vorm is herkenbaar. Een
Duitse vorm wordt niet naast een al bestaande Nederlandse geleend, hoogstens wordt
de betekenis van het Duitse woord geleend. Nederlands arbeid betekende alleen 'werk',
Duits Arbeit betekende 'voortbrengsel van letterkundige of wetenschappelijke werkzaamheid'. Toen het Nederlands aan die laatste betekenis behoefte kreeg, kwam er in
het Nederlands niet een nieuw aan het Duits ontleend woord arbeit 'voortbrengsel van
letterkundige of wetenschappelijke werkzaamheid'; nee, het al bestaande woord arbeid
kreeg er de genoemde betekenis bij. Voor meer voorbeelden zie hoofdstuk v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen' .
Het aantal samenstellingen en afleidingen in een taal is vrijwel onbeperkt, en in
twee verwante talen zullen dan ook veel afleidingen en samenstellingen in maar één
van beide talen voorkomen. Het woordvormingsprocédé is in de verwante talen gelijk,
wat overname vereenvoudigt. Wanneer een Duitse samenstelling in het Nederlands
geen equivalent heeft, zal het Nederlands geneigd zijn tot overname. 'Het bestaan van
dergelijke Duitsche formaties lokt in vele gevallen uit tot het vormen van correspondenties in het N[ederlandsl
NI ederlands I en dit is dan wel de meest voorkomende soort van invloed
432
DI[uits I op onze taal heeft:
heeft.'432
die het D
Doordat Duitse vormen bij ontlening direct in Nederlandse worden omgezet, is
het moeilijk om uit te maken of er sprake is van Duitse invloed of niet. Bij woorden als
gewetensvraag, kernprobleem, nietswaardig weten we dit alleen, doordat de Duitse vorm
ouder is en de kans dat dezelfde samenstellingen met dezelfde betekenissen in het
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Nederlands en Duits onafhankelijk van elkaar gemaakt worden, wel erg klein is. De
Duitse invloed moet niet onderschat worden: 'De omstandigheid, dat de Nederlandsche uitdrukkingen geen enkel duidelijk kenmerk vertoonen van hun formatie naar
Duitsch voorbeeld, dat dus het taalgevoel van de lezer-gebruiker, de eenige factor die
hun gebruik had kunnen verhinderen, zich niet verzette, is voldoende grond om de
hier bedoelde navolging zeer ruim te stellen.'433 Het feit dat in het Nederlands de
mogelijkheid bestaat samenstellingen op identieke wijze te vormen als in het Duits,
heeft enorm bijgedragen aan het ontstaan van samenstellingen naar Duits voorbeeld:
'Het Duitsche voorbeeld is slechts de aanleiding geweest tot 't ontstaan van een
constructie, die op grond van het aanwezige Nederlandsche taalmateriaal en de Nederlandsche groepeeringen daarvan reeds mogelijk was. Zoo bezien is zelfs bij de "grofste"

germanismen het aandeel dat het N{ederlandsJ aan hun voortbrenging had, grooter dan
dat van het D{ uitsJ.'434

Soms kunnen woordenlijsten of puristische (taalzuiverende ) werken uit het
verleden helpen bij de bepaling of we met een erfwoord of met een ontlening aan het
Duits van doen hebben. In 1847 heeft M. Siegenbeek bij voorbeeld een lijst van uit het
Duits afkomstige afkeurenswaardige woorden samengesteld, waaronder aanhankelijk-

heid, afzet, bespreken, betwijfelen, bewonderen, bijbrengen, inburgeren, indelen, omgeving, onbevangen, ongekunsteld, opleven, verhouding, verkeer, vrijgevig. Zonder Siegen-

beek zouden we bij deze woorden denken met 'echt' Nederlandse woorden van doen
te hebben. Hetzelfde geldt voor veel van de woorden die tussen 1932 en 1937 in Onze
Taal werden genoemd als afkeurenswaardige Duitse invloed, zoals: aanhangwagen,

afslachten, briefpapier, erewoord, gedegen, hakenkruis, houdbaar, ingreep, kopschuw, hij
leve hoog, liefdesbrief, meemaken, mild, ontoerekeningsvatbaar, opbaren, rondschrijven,
springstof, toeslag, vertrouwensman, voltreffer, waardepapieren, zekering en de schaaktermen dame, loper. 435 Voor meer voorbeelden, waaronder ook allang verdwenen
termen, zie Illustratie 28: 'Lijst van woorden, door de "Raad van Deskundigen" in
"Onze Taal" als germanismen afgekeurd'.
Duitse ontleningen die afkeuring opwekken, worden germanismen genoemd.
Wat ons op een volgend belangrijk begrip brengt in de bestudering van het Duitse
leenwoord.

Germanismen
In de 19de eeuw kwam in de Nederlanden een puristische beweging op die zich tegen
Duitse invloed keerde. Deze beweging gebruikte de term 'germanisme' voor in haar
ogen onacceptabele Duitse invloed. De afkeer van Duitse invloed bleef tot na de Tweede
Wereldoorlog bestaan en bestaat bij sommigen nog steeds. In de oorlog weigerde men
bij voorbeeld het Duitse woord kwark te gebruiken in plaats van wrongel- pas lang na
de oorlog is kwark geaccepteerd, en nu zou een winkelier vreemd opkijken als iemand
om wrongel vroeg! Na de oorlog was de Duitse invloed nog maar heel gering en nam
de Engelse een hoge vlucht. Het purisme ging zich dus meer tegen het Engels richten,
hoewel afbouwen de emoties nog steeds hoog kan doen oplaaien.
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Illustratie 28. Lijst van woorden, door de 'Raad van Deskundigen' in Onze Taal als germanismen
afgekeurd
(Bron: De Vooys 1946a, bijlage IV)
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(IV)

De bekende schrijver Bilderdijk speelde een belangrijke rol in de strijd tegen
Duitse invloed. In 1808 dichtte hij:
Onze taal verviel
En Neêrland heeft noch hart, noch ooren meer, noch ziel;
Der Duitschen wanspraak heeft met Duitschen aard en zeden
Den vaderlandschen smaak en geest en vatbaarheden
Ja 't oordeel zelfs verdoofd; wat zegge ik, uitgeroeid!436
Duitse invloed was vooral te vinden in (slecht vertaalde) literatuur en in wetenschapstaal. De beweging tegen Duitse invloed was overigens in het Noordnederlands het
sterkst. In het Zuidnederlands was men zo hard bezig gallicismen te weren, dat men
de germanismen over het hoofd dreigde te zien. 'Merkwaardig is, dat juist het weren
van gallicismen het binnenkomen van germanismen bevorderde. De Vlaming die niet
altijd voldoende bekend was met het algemeen-Nederlandse ofhet speciaal Noord-N ederlandse aequivalent, zag dan een aangepast Duits woord voor goed Nederlands
aan.'437
Matthias de Vries heeft drie criteria opgesteld ter beoordeling van het feit of een
woord een verwerpelijk of afkeurenswaardig germanisme is of niet. (N .B. 'Verwerpelijk'
of 'afkeurenswaardig germanisme' is eigenlijk een pleonasme: anders dan bij de termen
anglicisme of gallicisme, die ook wel gebruikt worden voor iedere invloed van het
Engels respectievelijk Frans, gaat het bij een germanisme áltijd om afkeurenswaardige
Duitse invloed.) Maar terug naar de criteria van De Vries. Deze zijn: 438
1.
Een woord is een verwerpelijk germanisme wanneer het gevormd naar het Duits
of daar letterlijk uit vertaald is, en strijdig is met het Nederlandse taaleigen. Deze
strijdigheid kan de klank betreffen of de woordvormingsregels. Voorbeelden van dit
laatste zijn grootmacht, hoogspanning, rauwkost, maar ook vallen hieronder stekker in
plaats van steker en condensmelk, condenswater in plaats van gecondenseerde melk/water
(de verkorting condens is overigens in het Nederlands gemaakt), naslagwerk, slagroom
in plaats van naslawerk, geklopte room.
2.
Een woord is een verwerpelijk germanisme als het uit het Duits wordt overgenomen terwijl er al een identiek woord bestaat in het Nederlands met een andere
betekenis. Zo bestond in het Nederlands al een woord betrachten met de betekenis
'proberen' - uit het Duits kwam de betekenis 'beschouwen'; pantser bestond in het
Nederlands als 'harde beschutting of bekleding' - uit het Duits kwam de betekenis
'tank'.
3.
Ten slotte vindt De Vries een germanisme overbodig, als er al een goed Nederlands woord met dezelfde betekenis bestaat. 'Een voorbeeld daarvan is vertwijfeling
(Hgd. Verzweiflung), dat naast het echt Nederlandsche wanhoop een leelijk, in elk geval
hoogst overtollig Germanisme is.'439
Het probleem met germanismen is hetzelfde als dat met 'vreemde woorden': als
ze een tijdje in het Nederlands verkeerd hebben, kunnen ze ingeburgerd raken en zien
we hun strijdigheid met het taaleigen niet meer. In de woorden van Theissen (die een
omvangrijk en degelijk onderzoek naar germanismen in het Nederlands van de jaren
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twintig tot de jaren zeventig van deze eeuw heeft uitgevoerd): 'een ingeburgerd
germanisme is geen germanisme meer maar gewoon correct Nederlands'.440 Volgens
De Vries zijn etsen, gehalte, sieraad strijdig met de Nederlandse klankleer, en is
buitenland strijdig met de woordvormingsleer . Voelt iemand dat nog? De definitie dat
een germanisme strijdig is met het Nederlandse taaleigen, is niet operationeel, 'want
ten eerste doen de germ. zich voor als "rasecht Nederlands": men moet ze dus eerst als
germanismen "ontmaskeren", en daarvoor heeft men bepaalde criteria nodig; ten
tweede moet men weten wat het Nederlandse taaleigen is; ten derde moet men aantonen
in hoever het germanisme (nog) met dit Nederlandse taaleigen in strijd is.'44\
Ook betekenissen kunnen ingeburgerd raken: 'Wanneer mild, zich bemoeien,
betrachten, billik enz. voorkomen met een betekenis die het oudere Nederlands mist,
maar die we in het Duits terugvinden, dan is het vrij zeker dat we met een nieuw woord
te maken hebben, uit Duitsland ingevoerd. Is nu het bestaan van een gelijkluidend
woord op zich zelf een afdoend motief om het nieuwe te weren?'442 Neen, vindt De
Vooys, want er bestaan in het Nederlands honderden gelijkluidende woorden met
verschillende betekenissen. Ook De Vries' laatste argument, de overbodigheid van een
germanisme als er al een goed Nederlands woord met dezelfde betekenis bestaat, is niet
steekhoudend. Dat zou betekenen dat een taal geen synoniemen of bijna-synoniemen
nodig heeft. De realiteit leert anders. Sterker nog, oude germanismen hebben soms
echt Nederlandse woorden geheel verdrongen. Kijk maar naar gevaar voor ouder
Nederlands vare of vrese, gevest voor vatsel, grens voor lantpale, krans voor hoet. 443
Germanismen kunnen dus inburgeren - zonder dat ze daarbij noodzakelijkerwijs
hun 'strijdigheid met het taaleigen' verliezen; we zien die strijdigheid alleen niet meer.
Voorbeelden van 'ingelijfde' germanismen zijn: afgezant, benutten, bereik, flitsen, fluks,
gewiekst, inboeten, meerschuim, naastenliefde, opbloeien, voorliefde. 444 Bij dergelijke
woorden kan alleen een taalkundig onderlegde nog bepalen of het een germanisme is.
En zelfs hij heeft er moeite mee, zoals blijkt uit het feit dat verschillende taalkundigen
een woord verschillend beoordelen: De Vries keurt bijval af, Te Winkel verwerpt
bijdrage, Verdam keurt beide woorden goed. De Vooys445 noemt een groot aantal
woorden die ooit door deze of gene als germanisme zijn gebrandmerkt. Veel van deze
woorden lijken momenteel van onverdachte reputatie: beëindigen, belichten, bewonde-

ren, fijnzinnig, gehalte, gekunsteld, gemoedelijk, gestalte, gewei, gezond, glans, griesmeel,
hang naar, ergens op ingaan, ingrijpen (ingrijpende maatregel), kunstzinnig, levensgevaarlijk, maakwerk, onbevangen, open brief, opgave, opvallen (d), opvoeren, overschatten,
overzichtelijk, saamhorigheid, sarren, sidderen, tendens, uitoefenen, vooravond, zwakzinnig, woorden op gemeen-: gemeengoed, gemeenplaats, op privaat-: privaatdocent, privaatles, en op -wezen: geldwezen, schoolwezen.

Ook recente woordenboeken verschillen in hun oordeel of een woord al dan niet
een germanisme is: wat het ene woordenboek een germanisme noemt, is volgens het
andere goed Nederlands. Bovendien zijn woordenboeken intern inconsequent: Van
Dale noemde in 1961 dominicaner, franciscaner, hoogspanning germanismen, maar
augustijner, laagspanning niet. Van recht hebben 'gelijk hebben' zegt Van Dale vanaf
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1950: 'thans als germanisme geïnterpreteerd, hoewel het dit oorspronkelijk niet was.'
Van Dale en Koenen keuren in de jaren twintig tal van woorden goed, die ze in de jaren
veertig of vijftig als germanisme gaan beschouwen, bij voorbeeld betonen 'benadrukken'.446 De oorlog zal hier wel een rol spelen, of zoals Theissen het fijntjes formuleert:
'Men moet zich afvragen of deze grotere gestrengheid vanaf 1940 geen politieke
grondslag heeft.' In 1924 keurde Van Dale bemerking, billijk, eerstens goed, later niet
meer. Theissen constateert dat in de jaren zeventig een kentering in de beoordeling van
germanismen plaatsvond: het oordeel wordt minder streng, en woordenboeken zijn
geneigd bij veelgebruikte germanismen de aanduiding 'germanisme' te schrappen.
Het feit dat een woord in de woordenboeken als germanisme wordt bestempeld,
wil overigens niet zeggen dat dit woord in kranten niet gebruikt wordt - de journalisten
laten zich niet blindelings leiden door het oordeel van woordenboekmakers, en kennelijk herkennen ze een 'germanisme' vaak niet. Theissen heeft de volgende als germanismen beschouwde woorden meer dan tien maal in kranten gevonden: afzwakken,

beter (de betere merken, zaken), daadwerkelijk, deelname, hopelijk, ingebouwd, inzet, zich
inzetten, je reinste, klassieker, landelijk, mekanieker, meerdere, omvormen, opgave, opname, overname, schijnwerper, sfeervol, speciaal-, sterkstroom-, stellingname, stijlvol, toename, toonaangevend, totaalaantal, volautomatisch, voorradig, de zeventiger jaren. 447
Maar twee van de meest bekritiseerde germanismen, beduidend en bemerking, kwamen
slechts eenmaal voor. Overigens is hopelijk noch naar de vorm, noch naar de betekenis
een germanisme, hoewel het dit label wel krijgt.448
Over het aantal ingeburgerde germanismen zegt Theissen449 het volgende: van de
1000 door hem onderzochte germanismen is zeker de helft niet ingeburgerd (waaronder veel eendagsvliegen), voor een kwart is er verschil van mening en een kwart is
ingeburgerd. Deze inburgering wordt nauwelijks beïnvloed door het oordeel van
taalzuiveraars ofwoordenboeken. Wie gebruikt niet de ooit afgekeurde woorden bestek,
kengetal, kogellager, naslagwerk, slagroom? Puristen (die zich eigenlijk 'taalzuiveraars'
zouden moeten noemen) komen al decennia lang in het geweer tegen afbouwen,
begeesteren, heikel, middels. Toch kun je deze woorden dagelijks in de krant lezen. NEN
5050 450 keurt nog steeds stekker af, wat me zo langzamerhand een verloren strijd lijkt
(baalt u ook als een steker?). Alleen ambtelijke instanties houden zich aan dergelijke
voorschriften: de Gebruiksaanwijzing Telefax 302 van PTT Telecom spreekt van '[ ... ]
uitgerust met een klein stekertje [... ], voorzien van een 4-polige steker'. En voor zekering
moeten we volgens NEN 5050 veiligheid gebruiken! Dat zal me een verwarring geven.

Produktiefgeworden 'germanistische' woorden en woorddelen
Interessant is de constatering van Theissen,451 dat sommige woorden die in woordenboeken het stigma 'germanisme' opgedrukt hebben gekregen, helemaal geen Duits
equivalent kennen! Voorbeelden zijn benadrukken (Duits nachdrücklich betonen),452
bevoordeligen (Duits bevorteilen), daadwerkelijk (Duits tatsächlich), nutsbedrijf(Duits
Versorgungsbetrieb), onverwoestbaar (Duits unverwüstlich), overgave 'toewijding'
(Duits Hingabe), spitsuur (Duits Hauptverkehrszeit), vakbekwaam (Duits fachkundig)
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en vanzelfsprekend (Duits selbstredend). Andere woorden worden als germanisme
afgekeurd in een betekenis die het Duitse equivalent niet heeft en nooit heeft gehad: 453
landelijk voor 'nationaal' (de Landelijke Partij voor Bejaarden) is geen germanisme, want
ländlich betekent in het Duits alleen 'van het platteland'.
Verder zijn veel voor- en achtervoegsels die oorspronkelijk aan het Duits ontleend
waren, in het Nederlands produktief geworden - 'Ook uitheemsigheden kunnen op
nederlandse bodem produktief worden. '454 De samenstellingen die met deze voor- en
achtervoegsels gemaakt zijn, hebben vaak geen Duitse tegenhanger. Voorbeelden van
produktief geworden voorvoegsels zijn doorsnee-, gevormd naar Duits Durchschnitts-,
in doorsneefamilie, doorsneemens, doorsneeprijs, doorsneetoeschouwer, en neven- ter
aanduiding dat het in het tweede lid genoemde aanvullend, van ondergeschikt belang
is, 'bij', in: nevenactiviteit, neveneffect, nevenfunctie, nevenverschijnsel (ter aanduiding
van het naast elkaar liggen, zoals in nevengeschikt, nevenschikkend, nevenstaand, nevenvertrek, wordt het voorvoegsel niet als germanisme beschouwd).
Niet alleen Duitse voorvoegsels, maar ook Duitse achtervoegsels zijn in het
Nederlands produktiefgeworden. De achtervoegsels -isch en -matig zijn oorspronkelijk
uit het Duits geleend, maar vervolgens in het Nederlands produktief geworden: afgodisch, esthetisch, programmatisch, prosodisch; en cijfermatig, clichématig, plichtmatig,
regelmatig. Het achtervoegsel -isch is zelfs een van de produktiefste Nederlandse (en
Duitse) achtervoegsels. Het achtervoegsel-matig is overigens al in het Middelnederlands geleend. Ook het achtervoegsel -aal in gymnasiaal, spectraal komt uit het Duits.
In woorden als amicaal, regionaal komt het uit het Frans - tegen deze woorden maakt
niemand ooit bezwaar, tegen gymnasiaal, spectraal en dergelijke echter wel.
Het aan het Duitse -haft(ig) ontleende achtervoegsel-haftig (heldhaftig, krijgshaftig, manhaftig) correspondeert gedeeltelijk met het Nederlandse achtervoegsel-achtig.
De achtervoegsels -ach tig en -haftig bestaan eigenlijk uit twee achtervoegsels: -haft met
als uitbreiding -ig. Naast het achtervoegsel -haft kende het Oudnederlands ook een
achtervoegsel -echt. Toen -haft veranderde in -hacht (in het Oudnederlands is -ftregelmatig veranderd in -ch-, vergelijk graft - gracht en dergelijke; deze verandering
vond in het Duits niet plaats), viel het geleidelijk samen met het achtervoegsel-echt,
met als eindprodukt -acht. 455 Het achtervoegsel-achtigis in het Nederlands produktief
geworden, het later geleende -haftig niet.
Wel produktief is het achtervoegsel -vol (eervol, roemvol, sfeervol, smaakvol,
stijlvol), dat uit het Duits is geleend en correspondeert met Nederlands -rijk. Sommige
woorden op -vol kunnen overigens ook teruggaan op het Engels: succesvol luidt in het
Engels successful, in het Duits erfolgreich!
Het achtervoegsel-loos in de betekenis 'zonder' is ontstaan onder invloed van het
Duits. Het Duits kent het ook nog als zelfstandig naamwoord; uit het Duits hebben we
dan ook ontleend: er is iets loos. Het achtervoegsel-loos is in het Nederlands produktief
geworden, maar sommige -loos-woorden worden nog wel eens als germanismen
beschouwd: restloos, staten loos, uitdrukkingsloos, uitzichtloos. 456
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Drie zeer modieuze achtervoegsels zijn -gebeuren, -gehalte en -gevoelig. Waarschijnlijk is het gebeuren in samenstellingen als hetfilmgebeuren, het meubelgebeuren en
het bekende voetbalgebeuren van Rinus Michels een vertaling uit het Duits, vergelijk
het vakantiegebeuren - Duits das Urlaubsgeschehen. De reclame maakt dagelijks nieuwe
voorbeelden met dit achtervoegsel. Van Sterkenburg457 verbaast zich erover dat dit
achtervoegsel zo populair is 'ondanks zijn bijna volledige semantische nulinformatie'
- ik vrees dat dat tevens een verklaring voor de populariteit is! Het achtervoegsel
-gehalte wordt vooral onder yuppies veel gebruikt in uitdrukkingen als: dat heeft een

hoog R1l4-gehalte, een hoog Kuifje-gehalte, een bijeenkomst met een hoog ambtenarengehalte. Het achtervoegsel -gevoelig, een vertaling van -empfindsam, vinden we in conjunctuurgevoelig, lichtgevoelig, modegevoelig, vorstgevoelig. Uit wetenschapstaal en ambtenarentaal stammen de achtervoegsels -bestendig in hittebestendig, lichtbestendig,
schokbestendig, vorstbestendig en -bestand in adressenbestand, ledenbestand.
Volgens sommigen moet het germanisme -name (inname, opname, etc.) vervangen worden door het Nederlandse -neming (inneming, opneming). Maar -name is in
het Nederlands produktiefgeworden: afstandname, (met) inachtname (van), ingebruikname bestaan in het Duits niet. Bovendien hebben samenstellingen op -name en
-neming lang niet altijd dezelfde betekenis: een duidelijke tweedeling vinden we bij
deelname 'meedoen' en deelneming 'rouwbeklag'. En ten slotte vinden we in de woordenboeken sommige woorden alleen in de variant -name: machtsovername, momentopname, overnameplannen, tijdopname. Kortom: het germanistische karakter van -name
lijkt achterhaald. 458
Dan zijn er bezwaren tegen afleidingen op -ieker en sommige op -er. Theissen 459
heeft een veertigtal germanismen op -ieker gevonden. In Vlaamse kranten vond hij vaak
alcoholieker, dramatieker, elektrieker, klassieker 'klassiek stuk, nummer, lied', ook 'klassieke rit in de wielersport', mekanieker, politieker, (tand)technieker; in Nederlandse
kranten vond hij alleen klassieker en tandtechnieker. De 'correcte' Nederlandse vorm
gaat meestal uit op -icus (Latijn) of -icien (Frans) en dat zal de reden zijn dat de uitgang
-ieker in Zuid-Nederland zoveel vaker gebruikt wordt dan in Noord-Nederland: in
Zuid -Nederland bestaat meer weerstand tegen Romaanse invloed. Het woord klassieker
is in Noord-Nederland samen met andere wielertermen (afzien, doorkachelen, nipt,
recupereren) overgenomen uit het Zuidnederlands. Tussen chemieker en chemicus
bestaat betekenisverschil: de eerste is een 'praktisch scheikundige', de tweede een
'theoretisch scheikundige'. Tot besluit de samenstellingen op -er: een aantal zelfstandige naamwoorden gaan terug op het Duits: eenakter, wetenschapper en de religieuze
woorden augustijner, benedictijner, dominicaner, franciscaner, kapucijner (ook als naam
voor een erwt). Als bijvoeglijke naamwoorden zijn de monnikennamen wel correct
Nederlands. Ook de twintiger, dertiger, veertiger etc. jaren in plaats van de jaren twintig
etc. worden als germanismen beschouwd en door vele schrijfwijzers verworpen; de
Tachtigers en de Vijftigers vindt men echter goed Nederlands.
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'Germanistische' woordvormingsprocédés
Het Nederlands heeft een aantal woordvormingsprocédés ontleend aan een andere taal,
waarbij meestal het Duits als de boosdoener wordt aangewezen. Inmiddels zijn deze
procédés in het Nederlands produktief geworden. Desondanks houden sommigen vol
dat ze strijdig met het Nederlandse taaleigen zijn. Het gaat om de volgende procédés:
1.
Samenstellingen die gevormd worden van een zelfstandig naamwoord en een
voltooid deelwoord: bedrijfsgericht, bloedbevlekt, doelgericht, geslachtsgebonden, hand-

gebreid, handgeknoopt, kolengestookt, lichtovergoten, luchtgekoeld, marktgericht, noodgedwongen, oliegestookt, tijdgebonden, vacuümverpakt, watergekoeld. Volgens puristen
dient het Nederlands hier een omschrijving te gebruiken: door/met lucht gekoeld of met
luchtkoeling in plaats van luchtgekoeld. De purist Haje460 sprak dreigend van 'voorzetselmoord' , zie Illustratie 29. Dit type samenstelling is vrij recent, het is in deze eeuw
opgekomen,461 maar het is buitengewoon produktief. Dat hangt ongetwijfeld samen
met de korte, kernachtige uitdrukkingswijze ervan. Dit soort samenstellingen wordt
dan ook vooral in reclametaal en technische taal gebruikt.
Samenstellingen van een zelfstandig naamwoord en een voltooid deelwoord
komen zowel in het Duits als in het Engels voor, en kunnen dus uit beide talen geleend
zijn. Zongedroogd, -gerijpt, -verbrand corresponderen zowel met Duits sonnengetrocknet, sonnengereift, sonnenverbrannt als met Engels sun-dried, sun-ripened, sunbumt. Een voorganger van zowel Duits, Engels als Nederlands is het Grieks, dat rijkelijk
gebruik maakte van dit procédé: 10, de brems-vervolgde.462 Uit vertalingen van vooral
Homerus kennen we dergelijke samenstellingen al langer. Het is onwaarschijnlijk dat
handgemaakt gebaseerd is op Grieks cheiropoiètos, het zal wel op Engels hand-made
gebaseerd zijn, maar de overeenkomst is treffend!
2.
Samenstellingen van een onverbogen bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig
naamwoord. Dit vindt in het Nederlands minder vaak plaats dan in het Duits. 463 Hoewel
het Nederlands deze samenstellingen wel degelijk kent (kaalkop, langbeen), zijn veel
van dit soort samenstellingen ontleend aan het Duits (alleenrecht, eigenwaarde, groen-

voer, ideaalbeeld, hoogspanning, nieuwbouw, nieuwvorming, rauwkost, smalspoor),

waardoor er verzet tegen bestaat. Sommigen accepteren deze samenstellingen alleen,
als er verschil bestaat tussen de samenstelling en de gescheiden vorm: een sneltrein hoeft
geen snelle trein te zijn, een groothandel, grootmacht, smalfilm en zwakstroom zijn niet
identiek aan een grote handel, grote macht, smalle film of zwakke stroom. Maar het
criterium van betekenisverschil is geenszins sluitend: wat is precies het verschil tussen
rauwkost en rauwe kost, tussen hoogvlakte en hoge vlakte? Royen 464 veronderstelt dat
onzijdige woorden gemakkelijker samenstellingen vormen met een bijvoeglijk naamwoord dan de-woorden, omdat het is: het groot bedrijf, het groot kapitaal, maar niet de
groot markt, de groot stad. Maar Theissen465 laat zien dat de meeste samenstellingen juist
de-woorden zijn. En ten slotte gaan lang niet alle samenstellingen van een onverbogen
bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord terug op het Duits: grootboek,
grootmoeder, grootvader, kleindochter, kleinzoon, schoonbroeder, schoonzuster zijn al
vóór 1600 aan het Frans ontleend, en hiertegen heeft niemand bezwaar.
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284. VOORZETSELMOORD
ANGSTVERTROKKEN, ANGSTVERBIJSTERD, ZWEETGLIMMEND, AANDACHT-VERLOREN, LiEFDE-GEDRENKT, ONTZAG-VERVULLEND, ARBEIDSONGESCHIKT, ZEE-VERWEERD, GOLFOVERSPOELD, DRANKVERHIT, ZONOVERGOTEN, HANDGEDREVEN, HANDGEKNOOPT, DRIFTZIEDEND, BLOEDBELOPEN, ZIJDE-RUISEND, DIAMANT-SCHITTEREND,
RIETOMZOOMD, ARBEIDERSVIJANDELIJK (dubbel fout: men kan

iemand ten hoogste vijandig, niet vijandelijk gezind zijn),

BLOEM-OMKRANST, KRUIDEN-OMWOEKERD. Wat wilt ge meer?
LEIDINGSBEKWAME volken, een ZONBESCHENEN hoekje, VAKBEKWAME boeren, BODEMGEBONDEN boeren, GESLACHTSGEBONDEN
chromosomen, RASGEBONDEN waarden (waarom ook niet een
ZIEKBEDSGEBONDEN patiënt? spotte prof. Van der Hoeven),
een GEWETENSNAUWGEZETTE procureur, een LEVENSGEWICHTIGE
stand, LEVENSNOODZAKELIJKE goederen, LUCHTGEVULDE zeep,
een WOORDKARIG man, een omroep die in vorm WEZENSNIEUW

is (wat zou er nu nieuw aan zijn: de vorm of het wezen?).
We staan hier voor het gruwelij
gruwelijke
ke werk van voorzetselvoorzetsel.
moord, waaraan onze schrijvers en dichters om strijd mee-

doen. Zij hakken het voorzetsel weg (vertrokken van angst,
door angst verbijsterd, in aandacht verloren, met ontzag
vervullend, ongeschikt tot arbeid. boeren die in hun vak
bekwaam zijn, een stand die voor het leven van groot belang
is - D. wichtig is niet hetzelfde als Ned. gewichtig! en plakken de overgebleven stukken zo'n beetje aan elkaar.
lij kt het; in werkelijkheid lopen zij naDat wil zeggen: zo lijkt
tuurlijk slaafs achter buitenlandse voorbeelden aan.
Moderne dichters, met name Boutens, die als classicus
graag naar Griekse voorbeelden keek, scheppen dergelijke'
koppelingen gaarne. Daarover hebben we niet te oordelen.
Wij gevoelen ze als verminkingen in de algemene taal.
De spreektaal kan helaas niet altijd ontkomen aan de
gevolgen van de schending der schrijftaal,'
schrijftaal; zij heeft nood.
nood·
gedwongen geijkt. Maar ANGSTVERTROKKEN, ZWEETDRUIPEND of
BLOEDBELOPEN enzovoort, die nemen we niet.
Illustratie 29,
29. 'Voorzetselmoord'
(Bron: Haje 1945: 124-125)
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Samenstellingen van een onverbogen bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig
naamwoord zijn in 1934 belachelijk gemaakt in het weekblad De Nieuwe Eeuw onder
de titel 'Een bangavond', met als motto: 'Holland annektiert sich selbst. Eerbiedig
opgedragen aan de scheppers van nieuwwoorden, grootsteden, hoofdfinanciers e.d.':466
Ik zag een langman en een dikvrouw gaan
door 't mulzand in het blauwlicht van de maan.
Hij liep wat mank naar d'hoogtop van een duin
en op zijn kaalkop stond zijn grijshoed schuin.
Eén schoen was stuk, zijn blootvoet stak er door,
ik zag zijn dikteen, waar een diepsnee zwoor.
Hij slaakte een zachtzucht, toen hij eindlijk zat.
De dikvrouw klom het steilpad op, hem na,
vond weldra zoetrust naast haar wederga.
De volmaan gleed zoo zacht ter laagkim heen
in 't stilduin was het liefstel heel alleen.
Van uit de verstad uit een hoogkerk klonk
een zwaarklok, twalef maal met dofgeronk
En zie, naar 't duin een witgeest sierlijk woof,
dan, allerijslijkst, in zijn withemd snoof. De langman met een dofvloek vluchtte heen,
de dikvrouw met een schelkreet greep zijn been ...
Die raakgreep rukte'm
rukte 'm in het mulzand neer
en voor een snelvlucht was geen klimkans meer ...
De witgeest loeide een fellach: ha, ha, ha, ... [... l
Veel van de eerste delen van samenstellingen van een onverbogen bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord zijn produktief geworden. Totaal- bij voorbeeld
is in eerste instantie geleend uit het Duits, maar daarna in het Nederlands een eigen
leven gaan leiden, en veel woorden op totaal- kennen dan ook geen Duitse tegenhanger:
totaalbedrag - Duits Gesamtbetrag, totaalindruk - Gesamteindruck, totaalwasmiddel Vollwaschmittel; voor totaalweigeraar kent het Duits zelfs alleen een omschrijving. Ook
totaalscore is een Nederlandse samenstelling met het Engelse score. Eveneens produktief
geworden zijn groot- in: grootaandeelhouder, grootafnemer, grootbeeld, grootmacht,
grootstad, grootverbruik(er), grootverpakking; klein- in: klein beeld, kleinkunst; en snel-,
dat in de 19de eeuw opkwam,467 in: snelbuffet, sneldienst, sneltrein, snelverkeer, snelweg.
Tot slot is edel- produktief geworden, vooral gebruikt in de planten- en dierenwereld:
edelkarper, edelroos, edelvink en in minerale en chemische termen: edelgas, edelmetaal,
edelstaal, edeltin. In w.o. 11 was de term edelgermaan een beladen begrip. Ironisch wordt
edelkitsch gebruikt (ook in het Duits). Jongeren gebruiken edelpunk voor 'schijnpunk' .
Al met al is er weinig reden om samenstellingen van een onverbogen bijvoeglijk
naamwoord met een zelfstandig naamwoord te verwerpen.
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3.
Samenstellingen bestaande uit een eigennaam en een zelfstandig naamwoord,
zoals Goethe-preken, Hammurabi-hypothese, Ibsen-essays, fesajaboek. 468 In Duitsland
kwamen dergelijke samenstellingen na 1830 in zwang, ende Nederlanders namen het
procédé over. Tegenwoordig vinden we deze samenstellingen nog steeds, maar nu zijn
het meestal anglicismen: het Hite-rapport, de Reagan-regering.
4.
Samenstellingen van twee bijvoeglijke naamwoorden, waarvan de eerste onverbogen is, zoals empirisch-positivistisch, politiek-sodaal. 'Dit type van samenstelling is
vooral aan de navolging van het Duits toe te schrijven, deels ook aan het Latijn der
wetenschap.'469 In Duitsland werden dergelijke samenstellingen vanaf het einde van de
18de eeuw bekend.
5.
Afleidingen van eigennamen door middel van -s(e): Hooftse, Vondelse poëzie, de
Kollewijnse spelling. Volgens Royen 470 is dit een germanisme. Het procédé is pas vanaf
de jaren veertig afgekeurd en in het Nederlands niet produktief geworden, alleen
Basedowse ziekte en lutherse bijbellkerk zijn ingeburgerd.471

Germanismen in technische taal
Technische taal kent een groot aantal germanismen, waarschijnlijk mede omdat deze
kort en krachtig uitdrukken wat men wil zeggen - het alternatief is dikwijls een omslachtige omschrijving. Om de -ismen en dan vooral de germanismen in de taal tegen
te gaan, zijn er in de loop der tijden enige boekjes samengesteld. Philips heeft van 1944
tot 1961 vier drukken van een boekje getiteld Het juiste woord het licht doen zien, en
het meest recent (en meest gezaghebbend) is NEN 5050 uit 1994, opgesteld voor 'Goed
woordgebruik in bedrijf en techniek'. NEN 5050 geeft een opsomming van 'ontrade
samenstellingen': (a) samenstellingen van een zelfstandig naamwoord en voltooid
deelwoord (gasgestookt, computergestuurd); (b) 'nieuwe' samenstellingen van een onverbogen bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord (axiaaldruk, ideaalbeeld); (c) onnodig lange samenstellingen (pensioenfondstoetredingsvoorwaarden); (d)
zonder noodzaak aan het Duits ontleende samenstellingen, gevormd uit voorzetsel en
werkwoord: afbouwen, afdampen, afschatten, inschatten, ombouwen, uitproberen; en (e)
woorden met de achtervoegsels -matig (fabrieksmatig) en -bestendig (zuurbestendig);
deze kunnen volgens NEN 5050 meestal beter omschreven worden. 472 Al deze categorieën richten zich tegen germanismen, behalve (a), die zowel germanismen als anglicismen omvat. Ook (c) 'onnodig lange samenstellingen' slaat op Duitse invloed
('vanwege het zo kenmerkende synthetische karakter van het Duits, beschikt deze taal
ook inzake samenstelling van woorden, over grotere mogelijkheden dan het meer
analytische Nederlands'),473 al kan het Nederlands er zonder een Duits voorbeeld ook
wat van! Ook als we de afzonderlijke trefwoorden van NEN 5050 bekijken, blijken de
germanismen ver in de meerderheid te zijn: 110 woorden worden afgekeurd omdat ze
germanismen zijn, tegen 11 angicismen en één gallicisme. Hetzelfde vinden we in
Royen,474 die de gallicismen in 2 pagina's b~handelt, de anglicismen in 28 en de
germanismen in 54. Geeft dit de realiteit weer? Volgens mij neemt de invloed van het
Duits af en die van het Engels toe, en worden woordprocédés die zowel in het Engels
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als in het Duits voorkomen, nogal eens op Duits conto geschreven, waar het Engels de
veroorzaker is.
Conclusie over germanismen
Het begrip 'germanisme' komt uit de koker van puristen, van mensen die de Nederlandse taal zuiver willen houden. Zij accepteren sommige Duitse invloed wel, maar
andere niet. Daarvoor zoeken zij naar criteria, maar het lukt hun niet eenduidige
criteria te vinden. De puristen stellen 'correcte' Nederlandse alternatieven voor ter
vervanging van wat zij als germanismen beschouwen, maar uiteindelijk is het de
taalgebruiker die kiest - en vaak kiest hij voor het germanisme!
Zoals we gezien hebben, kunnen germanismen produktief worden, en sommige
woorden die een germanisme genoemd worden, bestaan niet eens in het Duits. Al met
al acht ik het onderscheid tussen 'germanisme' en 'niet-germanisme' niet zinnig. Ik
spreek liever neutraal van Duitse invloed, zonder daaraan een waardeoordeel toe te
voegen over de strijdigheid van die invloed met het Nederlandse taaleigen. Tenslotte
is gebleken dat de beoordeling of een woord een germanisme is of niet, tijds- en
persoonsgebonden is, terwijl het constateren van Duitse invloed een objectief gegeven
is. Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de andere -ismen zoals gallicismen
en anglicismen - ook deze termen hanteer ik niet.
Royen 475 spreekt de volgende waarschuwende woorden tegen mensen die tegen
iedere Duitse invloed ageren: 'Bij sommigen is de [... ] horror germanismi zo groot, dat
elk nederlands woord waaraan een duits luchtje zit, op hun taalkundige index staat.
D.w.z. wanneer zulke personen heus wèten, dat een bepaald woord een navolging of
echo is van een duitse voorganger. Weten die germanofoben dat niet, dan heeft hun
taalgevoel meestal ook geen last van die spraakuitheemsigheid.' En: 476 'Voor velen is
een woord reeds taboe, wanneer de Duitsers ons vóór waren met dat woord. Voorwoord
heet een verfoeilijk germanisme, omdat het de nederlandse weerklank is van het duitse
Vorwort. Had dit duitse woord niet bestaan, dan zou er geen mens aan gedacht hebben
voorwoord op de lijst van on nederlandsen te plaatsen. Want op zich genomen is het
gans van vreemde smetten vrij.'
Tot besluit een passage uit Philips.477 De volgende tekst staat volgens Philips vol
onnederlandse woorden en wendingen:
Het doel van zijn zakenreis bracht met zich mee dat hij langere tijd in het
buitenland moest doorbrengen. Daardoor kon hij de verhoudingen aldaar goed
leren kennen en contact opnemen met meerdere zakenvrienden om de betreffende kwesties met hen door te nemen. De vraag kwam ter sprake of een bepaalde
machine niet goedkoper kon worden gebouwd, opdat de ermee vervaardigde
produkten niet zo duur behoefden te kosten.
Volgens Philips moet dit luiden:
Het doel van zijn zakenreis bracht mee dat hij een geruime tijd in het buitenland
moest doorbrengen. Daardoor kon hij de toestanden aldaar goed leren kennen
en zich in verbinding stellen met verschillende/enige zakenvrienden om de des be-
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treffende kwesties met hen te bespreken. De vraag kwam ter sprake of een bepaalde
machine niet goedkoper kon worden gemaakt, opdat de ermee vervaardigde
produkten niet zo veel behoefden te kosten.
Contacten tussen de Nederlanden en Duitsland
De Nederlanden hebben altijd aan Duitsland gegrensd, maar toch is de Duitse politieke
en culturele invloed door de eeuwen heen veel geringer geweest dan de Franse,478 en
parallel daaraan is het aantal ontleningen aan het Duits kleiner dan dat aan het Frans.
De Franse invloed speelde in heel Europa een rol: aan de middeleeuwse hoven was
Frans de modetaal, en tot de 19de eeuw, met een hoogtepunt in de 18de eeuw, was de
Franse cultuur in heel Europa toonaangevend. Omdat ook de Duitsers en de Engelsen
zich op Frankrijk richtten, hadden ze zelf relatief weinig culturele invloed op andere
landen.

Religieuze taal
In eerste instantie hadden Latijn en Frans invloed op de Nederlandse religieuze
terminologie. Maar ook het Duits heeft zich niet onbetuigd gelaten. Voor de invloed
van de diverse talen zie Kader 11 van Marijke Mooijaart.
Van de middeleeuwen tot de 19de eeuw heeft het Duits de Nederlandse religieuze
terminologie beïnvloed. De oudste invloed ging uit van de Duitse mystiek. De Duitse
mystici zoals Meister Eckart (ca. 1260 tot ca. 1327), ook Eck( e) hart geschreven, gebruikten de volkstaal, niet het Latijn, en verzetten zich tegen de spitsvondigheid van de
scholastiek. Zij bedachten nieuwe woorden voor mystieke begrippen - meestal vertalingen van of vormingen naar een Latijns begrip. De werken van Eckart werden in het
Nederlands vertaald, onder anderen door Jan van Ruusbroec (1293-1381). Een andere
belangrijke Vlaamse mysticus die beïnvloed was door de Duitse mystici, was Jan van
Leeuwen (1314-1378). Overigens is de invloed geen eenrichtingverkeer geweest: de
Nederlandse mystici hebben zeker ook invloed gehad op de Duitse. 479
De religieuze hervormingsbeweging was aanvankelijk Duits: Luther, Zwingli, de
wederdopers kwamen allen uit Duitstalige gebieden. Vooral de invloed van Martin
Luther (1483-1546), die de Duitsers wel 'schepper van onze schrijftaal' of'een vader van
de Duitse taal' noemen, is groot geweest. Zijn bijbelvertaling heeft de aanzet gegeven
tot het ontstaan van een (Hoog)duitse eenheidstaal. De grote taalgeleerde Jacob Grimm
heeft zelfs gezegd dat de Duitse schrijftaal in eerste instantie 'een protestants dialect' is
geweest. De bijbelvertaling van Luther was niet de eerste bijbelvertaling in de Duitse
volkstaal, maar de oudere vertalingen hielden zich zeer trouw aan de grondtekst, wat
de leesbaarheid niet ten goede kwam. Luthers doel was 'de Heilige Schrift door eenvoud
en helderheid van uitdrukkingswijze, door kracht van zegging te maken tot een
nationaal bezit [... l Het karakter van de Duitsche taal moest zoo geëerbiedigd worden,
dat de lezers geen oogenblik den indruk zouden krijgen een vertaald boek voor zich te
hebben.'48o Dat hem dit gelukt is, blijkt uit de grote aftrek die zijn vertaling vond. In
zijn bijbelvertaling gebruikte Luther nieuwgemaakte woorden en hij zocht naar ge-
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schikte woorden uit de volkstaal, die vervolgens door zijn bijbelvertaling algemeen
gebruikelijk werden. 'Zijn bijbel-Duitsch is geworteld in de volkstaal, zooals hij die in
zijn jeugd had geleerd. Gesteund door zijn sterk geheugen, kon hij putten uit een fonds
van kernachtige, volkseigen uitdrukkingen en zegswijzen.'481
zegswijzen. '481
Luthers vertaling van het Nieuwe Testament verscheen in 1521, de vertaling van
het Oude Testament verscheen in delen tot 1532. Al in 1523 verschenen in Antwerpen
en Amsterdam Nederlandse vertalingen van Luthers Nieuwe Testament. Hierna volgden nog meer gehele of gedeeltelijke vertalingen in het Nederlands. In 1535 verscheen
een vertaling van de complete Lutherbijbel, van de hand van Jacob van Liesveldt. De
Lutherse woorden die hierin te vinden zijn, zijn doorgegeven aan andere vertalingen
('veel van het vernederlandschte bijbel-Duitsch van Luther [is] via den Liesveldt- en
Deux-aes-tekst [... ] overgegaan in den Statenbijbel')482 en zijn algemeen gebruikelijk
geworden. Hoewel het protestantisme in de Nederlanden zich uiteindelijk niet op de
lutherse hervormingen, maar op het Franse calvinisme heeft gebaseerd, is het taalgebruik van het protestantisme voornamelijk gebaseerd op het Duits en niet op het Frans.
Kader 11
Kerk en godsdienst
MARIjKE
MARIJKE MOOljAART

God en gebod, dopen en bidden, hel en hemel: voor veel begrippen uit de sfeer van kerk
en godsdienst hoefde het Nederlands geen beroep op een andere taal te doen. Maar er blijven genoeg leenwoorden op dit terrein over
om een bonte afspiegeling te vormen van alle
contacten en invloeden in de multiculturele
wereld van het geloof. Vertrouwde woorden
als kerk, klooster en engel werden al in een
vroeg stadium ontleend en worden niet meer
als vreemdelingen gevoeld. Deze woorden
maken deel uit van de massa woorden uit het
Kerklatijn die in de middeleeuwen in de verschillende volkstalen doordrong (in het Nederlands soms ook via een Romaanse tussenvorm), zoals abt, klerk, priester, profeet en
paus, offerande, (doop)vont, koor, kapel en
kansel. Ook via het Latijn van de middeleeuwse bijbel kwamen de oorspronkelijke bijbeltalen binnen: Hebreeuwse woorden, soms rechtstreeks uit het Oude Testament, zoals halleluja
en manna, maar vaker via het Grieks van het
Nieuwe Testament: amen, pasen, satan, en

Griekse woorden: bijbel, evangelie, hymne, synagoge. De lange geschiedenis van deze woorden in onze taal weerspiegelt zich dikwijls in
hun vernederlandste vorm - die het overigens
in de algemene taal soms weer af moest leggen
autaar (nu: altegen de meer oorspronkelijke: outaar
taar), salm (nu: psalm), stool (nu: stola). Ook
kerst voor Christus is verdwenen, maar staat
nog sterk in kerstmis, kerstlied, kersttoespraak
en vele andere oude en eigentijdse samenstellingen.
De hervorming zorgde vanaf de 16de eeuw
voor een groot aantal bijbelvertalingen in de
volkstaal, met als voorlopig eind- en hoogtepunt de Statenbijbel van 1637.
1637. Eerder waren
er al woorden uit de sfeer van de mystiek uit
het Duits ontleend, bij voorbeeld doodzonde
en inkeer. Via genoemde bijbelvertalingen
heeft het Duits van de Lutherbijbels verder
invloed op het Nederlands uitgeoefend. Door
de nauwe verwantschap tussen deze taal en
het Nederlands en het feit dat Duitse woorden
gemakkelijk aan de klankstructuur van het
Nederlands zijn aan te passen, zijn ze vaak
niet als zodanig herkenbaar. Hooglied, spreekwoord 'gelijkenis, exempel', zondvloed en
zondebok, kleingelovig en godzalig:
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allemaal Nederlandse woorden van Duitse
oorsprong.
De tweedeling
tweede Iing katholiek tegenover protestant (óók geleende woorden van respectievelijk Griekse (via het Kerklatijn) en Latijnse herkomst) moest wel haar stempel op de godsdienstige woordenschat drukken, waarbij de
katholieken inheemse woorden gebruikten
(biecht, vormse~, maar bij andere woorden
nauw bij de Romaanse talen aan bleven sluiten: mis, communie, parochie, pastoor. Vergelijk de reformatorische equivalenten: ere- of
kerkdienst, avondmaal, gemeente, waarnaast
toch ook predikant, en het zeer protestantse,
maar onvervalst Latijnse dominee.
Ook andere religies dan de christelijke leverden hun bijdrage. Hoewel de joodse gemeenschap vanouds deel uitmaakt van onze maatschappij, heeft haar godsdienstig isolement
een ruime verspreiding van de jongere joodse
religieuze woordenschat verhinderd. Toch
kennen wij koosjer, keppeltje en sjoel (uit het
Jiddisch; het laatste oorspronkelijk uit HoogSchu/e) en de groet sjaloom, en weten
duits Schule)
we wat met de thora, een bar mitswa-plechtigheid en de Chanoeka-kaarsen wordt bedoeld.
Met de komst van grote groepen mensen die
de islamitische godsdienst praktiseren, kreeg
in onze tijd ook het Arabisch nieuwe vertegenwoordigers in de Nederlandse religieuze taal.

Waren islam, moslim, moskee en koran al langer bekende woorden, nu horen ook imam,
ramadan en hadj ertoe. De woorden ayatollah
en jihad zijn langs heel andere weg, en met
minder vredige associaties, tot ons gekomen.
Oosterse godsdiensten (hindoeïsme en boeddhisme) kwamen door kleine sekten of individuele geloofsbeleving in de westerse samenleving. Goeroe is nu een Nederlands woord dat
ook buiten de godsdienstige sfeer bekend is en
vaak ironisch voor een oudere, gezaghebbende figuur in een bepaalde denkwereld of een
vakgebied gebruikt wordt. Karma, mantra en
yoga, en (Chinees) yin en yang zijn ingeburgerde termen in spirituele kringen, al is yoga ook
algemener bekend als vrijetijdsbesteding.
De Amerikaanse gospel, spiritual en soul
brengen ons terug naar de oude ontleningen in
de christelijke sfeer. Het is daarbij maar de
vraag of deze woorden ons de taaiheid van het
christendom tonen, de magie van muziek of
eenvoudigweg de kracht van de moderne communicatiemiddelen.

Handel en leger
In de middeleeuwen bestonden er al vóór 1270 handelscontacten tussen het Nederlandse en Duitse gebied, en wel voornamelijk met de Noordduitse Hanzesteden, waar
Nederduits de voertaal was. De handelscontacten met Hoogduitse gebieden waren veel
geringer.
Het Nederlands heeft vanaf de 14de eeuw tot diep in de 17de eeuw Duitse militaire
termen overgenomen van de huurlingenlegers, waarin Duitsers, Fransen, Italianen en
Spanjaarden dienst hadden. Aan het eind van de middeleeuwen lagen bovendien veel
Duitsers in de Nederlanden in garnizoen - ook van hen hebben we legertermen
overgenomen.

De middeleeuwen
Vanaf het begin van de middeleeuwen, van ongeveer 500 tot de 9de eeuw, spreken we
van de Frankische tijd, waarin andere Germaanse volkeren over de Nederlanden
heersten. Eerst regeerden de Merowingers, van wie Clavis
Clovis de belangrijkste was, daarna
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de Karolingers. Karel de Grote (742-814) veroverde Friesland, onderwierp de Saksen
en maakte het gebied tussen Maas en Rijn tot het administratieve centrum. 483 Na 843
werd het Frankische rijk in drie delen verdeeld. Een daarvan was het Duitse rijk,
waaronder de Nederlanden vielen. Deze tijd heeft echter geen bewijsbare invloed gehad
op de Nederlandse taal, omdat de verschillen tussen de Germaanse talen nog te klein
waren. Pas later in de middeleeuwen is sprake van Duitse invloed. Vanaf de 9de eeuw
vormden zich de kleine staten die later onze gewesten zouden vormen. Vooral Utrecht
en Gelderland ondergingen Duitse invloed: de Utrechtse bisschoppen richtten zich tot
het eind van de 15de eeuw (de Bourgondische tijd) op Duitsland, en de Gelderse graven
en hertogen waren tot de 15de eeuw Duitsers.
Politieke invloed op de Nederlanden had Duitsland van 1356 tot 1433, toen het
Beierse huis over Holland regeerde, en Wenceslaus, de hertog van Luxemburg, de
dochter van de hertog van Brabant en Limburg huwde en vanaf 1355 heerste over
Luxemburg, Brabant en Limburg. In deze periode kwamen Duitsers naar de Nederlandse hoven. Toch was zelfs in deze periode de Duitse invloed niet bijzonder groot:
het Beierse huis had Franse sympathieën en huwelijksbanden met Frankrijk, en de
Duitse vorsten verbraken alle intellectuele banden met Duitsland, zodra zij in Holland
kwamen. Toen Philips van Bourgondië in 1428 Jacoba van Beieren opvolgde, werd het
Duits aan de hoven verdrongen door het Frans.
Hoe gering de Duitse invloed was, blijkt uit het feit dat de Duitse leenwoorden
uit de tijd van het Beierse huis grotendeels zijn verdwenen, terwijl de Latijnse en Franse
woorden tot op heden bewaard zijn gebleven. De reden hiervan is dat de hofkringen
waarin de Duitse woorden gebruikt werden, geen sterke uitstraling bezaten en te weinig
overwicht hadden om de woorden door te geven aan andere kringen of volgende
generaties. De meeste Duitse leenwoorden kwamen dan ook uit poëzie en vormelijke
omgang, het zijn geen termen uit huiskamer ofkeuken, uit landbouw ofbedrijf. 484 Het
gebruik van Duits in die tijd was dus een modeverschijnsel, en zoals alle modeverschijnselen van tijdelijke aard. Middeleeuwse literatoren zoals Dirc Potter (circa 1370 tot 1428)
bedienden zich vooral in de tweede helft van de 14de en begin 15de eeuw van een massa
Duitse leenwoorden. 485 Maar deze invloed was niet blijvend; vrijwel geen enkel woord
heeft de tand des tijds doorstaan en bestaat nog in het Nederlands. Een van de weinige
woorden uit die tijd die hebben standgehouden, is het reflexieve zich. 486

Invloed van de zestiende eeuw tot de Eerste Wereldoorlog
Van midden 16de eeuw tot de 18de eeuw waren er vrij weinig contacten tussen Duitsland
en de Nederlanden en leenden we ook niet veel Duitse woorden. In 1648 werd de
staatsgrens tussen de Nederlanden en Duitsland vastgelegd, die tevens een scherpe
politieke scheiding bezegelde. In de 17de eeuw, Nederlands Gouden Eeuw, hadden de
Noordelijke Nederlanden overwicht op het door de Dertigjarige Oorlog verzwakte
Duitsland. Duitse studenten en professoren kwamen naar Noord-Nederland. Er was
enige Duitse invloed op de literatuur, maar die was heel gering. Tot 1700 werd er in de
Nederlanden geen Duits gegeven op school, en weinig Duits gelezen. In 1719 verschenen
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de eerste Duits-Nederlandse en Nederlands-Duitse woordenboeken, van de hand van
Matthias Kramer. Dit was geen Nederlands initiatief - Kramer was een Duitser! De
eerste grammatica van het Duits verscheen 50 jaar later. Bedenk dat de eerste tweetalige
woordenboeken met Nederlands en Frans in de 16de eeuw verschenen, met Engels,
Spaans, Maleis in de 17de eeuw, en dat behalve Duits-Nederlandse woordenboeken in
de 18de eeuw ook woordenboeken verschenen van Portugees en Italiaans! Bij de late
verschijning van woordenboeken Duits kan een rol hebben gespeeld dat het verschil
tussen Duits en Nederlands veel kleiner is dan tussen bij voorbeeld Frans en Nederlands; lange tijd beschouwde men Nederlands als een variant van het Duits; Duits
begreep men ook zonder woordenboek wel.
In de 18de eeuw maar vooral na 1760/1780 sloeg het overwicht door naar Duitse
zijde. Vanaf dat moment wint het Duits gedurende de 18de en 19de eeuw steeds aan
invloed, wat zich weerspiegelt in de woordenschat. 487 Het begon met de Duitse letterkunde, die aan het eind van de 18de eeuw een bloeiperiode doormaakte. Duitse auteurs
werden in Nederland gelezen en vertaald. Aanvankelijk gebeurde dit nog onder Franse
invloed: 'Inderdaad, dit is het merkwaardige, dat men zich hier voor Duitsche letterkunde ging interesseeren in navolging van... Frankrijk.'488 De Duitsers traden op het
gebied van de theologie en in mindere mate op dat van andere wetenschappen naar
voren. Toch was de Duitse invloed nu ook weer niet zo groot. Veel van de in die tijd
gesignaleerde germanismen zijn allang weer spoorloos verdwenen, wat 'wijst op de
reaktie van het gezonde taalgevoel bij de overgrote meerderheid. Diepgaande invloed
zou eerst mogelijk zijn - gelijk Salverda de Grave voor het Frans betoogd heeft - als
hier te lande aanzienlijke groepen van tweetaligen aanwezig geweest waren.'489
In Zuid-Nederland lag de situatie anders dan in het Noorden. Hier heersten van
1713 tot 1792 de Oostenrijkers, en de Zuidelijke Nederlanden werden in deze periode
de Oostenrijkse Nederlanden genoemd. Dit had echter niet veel invloed op de taal: het
Frans was de voertaal van de heersende standen, niet het Duits.
In het laatste deel van de 18de en in de 19de eeuw veroverde de Duitse klassieke
muziek met in chronologische volgorde Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Schumann, Wagner en Brahms de wereld. In de 19de eeuw speelden de Duitse wijsbegeerte (Kant, Hegel, Schopenhauer), literatuur (Goethe, Schiller), taalkunde (gebroeders Grimm), natuurwetenschap (Humboldt), oude geschiedenis (Ranke) en socialistische wetenschap (Marx, Engels) een rol van betekenis in de wereld. Ook de Duitse
industrie en handel hadden invloed op de rest van Europa. Het hoogtepunt van de
Duitse invloed lag tussen 1860 en 1890. Momenteel is Duitsland de grootste handelspartner van Nederland en is Nederland Duitslands tweede handelspartner.

Oorlogswinst en -verlies
De twee wereldoorlogen in deze eeuw hebben natuurlijk de Duitse invloed tijdelijk
versterkt. In de Eerste Wereldoorlog werd België onder de voet gelopen en bezet. In
1914 werd er vreselijk gevochten rond de rivier de IJzer, en de bewoners werden verj aagd
van het zogenaamde IJzerfront. Velen vluchtten naar Frankrijk. Na 1918 kwam een deel
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van de oorspronkelijke bevolking terug, en verder werd het gebied bevolkt door
Vlamingen uit andere, vooral nabijgelegen streken. Hoewel het buiten het kader van
dit boek valt, is het toch interessant op te merken, dat deze herbevolking grote invloed
heeft gehad op het dialect dat rond de IJzer werd gesproken, vooral op de woordenschat.
De dialecten van de 'inwijkelingen' hadden invloed op de taal van de 'inboorlingen',
waardoor bij voorbeeld naast de gewone woorden stekers 'doornen', trap 'sport van een
ladder' uit andere dialecten de woorden sport, doorns in gebruik kwamen. 49O
In de Tweede Wereldoorlog waren Nederland en België beide bezet gebied. De
invloed van de Duitse taal is in de beide oorlogsperioden echter gering geweest en niet
blijvend. In beide wereldoorlogen werden voor nieuwe begrippen nauwelijks Duitse
woorden geleend, maar maakte men nieuwe samenstellingen van Nederlandse woorden. Uit de Eerste Wereldoorlog blijken gemeentepils voor 'water' en eenheidsworst in
de letterlijke betekenis van 'worst van 10% varkensvlees en 90% rundvlees' te stammen
(de figuurlijke betekenis zal na de oorlog opgekomen zijn).491 Uit de Tweede Wereldoorlog komen bij voorbeeld knijpkat 'zaklantaarn met handdynamo' en bukshag met
het aan het Engels ontleende shag voor 'tabak die verzameld werd door bukkend op
straat weggegooide peuken op te rapen' - peukjes van bukshag leverden dubbel-buk,
buk-buk of bukshag 2e soort op. Al deze woorden zijn met de zaak verouderd. Van het
aan het Duits ontleende ariër werd sarcastisch bewariër afgeleid voor een niet-jood bij
wie joodse bezittingen waren ondergebracht.
Van den Toorn 492 meent zelfs dat de Tweede Wereldoorlog geen directe sporen
heeft nagelaten. De reden hiervoor was de natuurlijke aversie tegen de bezetter, wiens
taal men niet over wilde nemen. Maar ook praktische zaken speelden mee: het Duits
werd geen verplichte voertaal, officiële bekendmakingen waren in het Nederlands of
tweetalig in Nederlands en Duits gesteld, het onderwijs in het Duits nam maar weinig
uren in beslag en het bestaande streven naar purisme werd ondersteund door de
nationaal-socialisten, die het Nederlands van vreemde smetten vrij wilden houden, ook
van Duitse! Weliswaar beweert Van Lennep49J dat de nationaal-socialisten germanismen niet als 'volkschvreemd' beschouwden, want 'Nederlands is immers een zuiver
Germaanse taal', maar Van den Toorn 494 toont aan dat dat niet klopt. Zo hebben de
nationaal-socialisten onder andere voorgesteld om de (nota bene Duitse!) woorden
kelner en ober te vervangen door schenker, en slagroom door pronkroom. Dit voorstel
werd niet overgenomen, maar wel lukte het de N.s.B.'ers om de namen van de maanden,
die in het Nederlands en het Duits zijn ontleend aan het Latijn, te vervangen door de
'goed-Dietsche maand-benamingen': louwmaand, sprokkelmaand, lentemaand, gras-

maand, bloeimaand, zomermaand, hooimaand, oogstmaand, herfstmaand, zaaimaand
of wijnmaand, slachtmaand, wintermaand.495
Van den Toorn 496 heeft een degelijke studie gewijd aan de taal van de nationaalsocialisten, waaruit blijkt dat hun taal weinig invloed op het Nederlands heeft gehad.
Zij bedienden zich voornamelijk van 'gewone' Nederlandse woorden, waarvan een
aantal een speciale gevoelswaarde kreeg. Door deze gevoelswaarde raakten sommige
woorden tijdelijk 'besmet' voor niet-N.s.B.'ers, zoals arisch, ariër, jood, kultuur (met
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een k gespeld), ras, volk(s). Germaans kreeg zo'n
zo' n slechte naam, dat zelfs het universitaire
vak germanistiek er een tijdje onder te lijden heeft gehad.497 Verder gebruikten de
N.s.B.'ers op het Duits geënte namen voor politieke en militaire organisaties en een
klein aantal germanismen; deze woorden verdwenen tegelijk met het einde van de
oorlog en waren in de oorlog uitsluitend beperkt tot de kringen van N.S.B. en s.s.
De Tweede Wereldoorlog heeft op termijn wel invloed gehad. De grotere tolerantie tegenover uitspraak, dialect en informeel taalgebruik van de na-oorlogse generatie van eind jaren zestig en jaren zeventig is mede het gevolg van verzet tegen de
oudere generatie, die men medeschuldig achtte aan de oorlog.498 Ook de enthousiaste
opname van (Amerikaans- ) Engelse leenwoorden in de laatste decennia zal een gevolg
van dit verzet zijn.

De Duitse leenwoorden en leenvormingen
Religieuze leenwoorden
Vanaf ongeveer 1300 heeft de Duitse mystiek grote invloed op de Nederlandse woordenschat gehad. Bouman499 noemt een groot aantal overeenkomsten tussen Nederlandse en Duitse mystieke woorden, waarbij de Nederlandse woorden volgens hem
onder invloed van de Duitse mystiek gevormd of geleend zijn, of onder invloed van
het Duits een overdrachtelijke, mystieke betekenis gekregen hebben. Overigens was er
in deze periode sprake van wederzijdse invloed tussen Duits en Nederlands. Opvallend
is, dat ongeveer tweederde van de door Bouman genoemde woorden nog zeer gebruikelijk is in het hedendaags Nederlands, hoewel soms met een iets andere betekenis. Ik
geef de woorden in moderne spelling. Sommige van de Duitse voorbeelden bestaan in
het moderne Duits niet meer; zo gaat deugdzaam bij voorbeeld terug op verouderd
Duits tugendsam, waarvoor nu echter tugendhaftwordt gebruikt. De volgende woorden
kennen we volgens Bouman uit de Duitse mystiek, maar invloed van het Nederlands
op het Duits is niet uitgesloten: afkeer, almachtigheid, bedrukken, begeerlijkheid, begrijpelijkheid, behelzen 'omvatten', deugdzaam, doodzonde, eenheid, eenvoudigen (nu alleen
met ver-),
ver-) , enigen (nu alleen met ver-), gebruiken, gebruikelijk(heid), gelaten
gelaten(heid),
(heid),
gelijkheid, gelijkvormigheid, geordend, hebbelijk 'geschikt', inblik, indruk, ingekeerd,
inkeer, inlichten, inlichting, innig(heid), inslag
inslag''aard,
aard, karakter', inspreken, inval, invloed,

inwendig, inwerken, inzien, inzinken, medeweten, menigvuldigheid, minzaam, neiging,
het nu, ongelijkheid, onhebbelijk 'ongeschikt', onordelijk, persoonlijk(heid), toenemen,
toeval, toevallig, toornig(heid), uitwendig, vaderlijkheid, vernederen, vernuft, vernuftig(heid), verstandig, vormeloos, vrijwillig(heid), wedergeboorte, wellust, werkelijk(heid),
woede, zinnelijk(heid). Veel van deze woorden zijn vertalingen van Latijnse woorden.
De etymologische woordenboeken noemen verder nog aan· invloed van de mystici:

barmhartig, begrijpen, begrip, eigenlijk, eigenschap, glans, langzaam, medelijden, treuren,
verrukt en verrukken (overigens is de betekenis hiervan in het Duits inmiddels nogal
veranderd: verrückt betekent 'gek').
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Uit de Nederlandse bijbelvertalingen van de Lutherbijbel (vanaf 1523) komen

afvallig, bedaagd, belegeren, beroemd, bestendig, bezoedelen, bloedschuld, brullen, boetvaardigheid, bondgenoot, bouwvallig, burgerrecht, dankoffer, dankzegging, diefstal,
dienstbaar, diensthuis, echtbreker, eersteling, frats, godshuis, godzalig, heftig, hooglied,
huichelen, ijver, inwijding, klaaglied, kleingelovig, koophandel, krijgsvolk, loofhut, louteren, morgenland 'oosten', nederig, nieuweling, oponthoud, overreden, overweldigen,
pochen, postbode, pracht, rechtschapen, richtsnoer, roem, schoolmeester, schriftgeleerde,
slachtoffer, sluier, spreekwoord, trots, tuchtigen, verzoeking, voorhuid, voorraad, vreemdeling, vuurwerk, wonderbaarlijk, zuigeling. 50o
De vertalers van de Statenbijbel probeerden zoveel mogelijk leenwoorden te
vermijden, 'waarmee zij minder de germanismen bedoelden, die zij nog niet als
on nederlands, althans niet als vreemd aan de volkstaal voelden, dan wel de Franse
termen, waarvan vele geschriften in die dagen wemelden'.501 In de Statenbijbel vinden
we de Duitse ontleningen beledigen, beraadslagen, gelukzalig, gevaar, gezant, halsstarrig,

handelaar, Heiland, huls, onbestendig, onderrichten, overheid, verschaffen, zondvloed. 502
Tevens is in de 16de eeuw geweten geleend. Overigens is Heiland een in het Duits
gemaakte vertaling van Latijn salva tor 'redder', dat weer een vertaling is van Grieks
sötèr.
Rond 1600 hebben we godsvrucht ontleend aan Duits Gottesfurcht 'vrees voor
God', een vertaling van Latijn timor dei dat weer een vertaling van Grieks phobos theou
is. In het Middelnederlands bestond het erfwoord vrucht 'vrees'. Door homonymie met
het leenwoord vrucht 'ooft' (uit Latijn fructus) is het woord momenteel verdwenen,
behalve in deze aan het Duits ontleende samenstelling.
Leest 503 geeft ongeveer 1300 woorden uit protestantse geschriften waarvan hij
meent dat ze tussen 1800 en 1924 onder invloed van het Duits zijn gevormd. Sommige
daarvan zijn inmiddels sterk verouderd of worden niet meer gebruikt. Nog gebruikelijk
zijn: aangewezen zijn op, aanknopingspunt, aanvankelijk, aanverwant, beïnvloeden,

beklagenswaardig, belezenheid, benijdenswaardig, bewerkstelligen, bewijskracht, bruikbaar, denkvermogen, denkwijze, draagwijdte, drijfveer, fijngevoelig, gedachteloos, gedachtengang, gedachtenwereld, geestverwanten, gelijkluidend, geloofSleer, geloofSovertuiging,
gemeenschappelijk, gemoedsstemming, geschiedschrijver, gevoelvol, gewetensvraag, godsbewijs, grondtoon (in figuurlijke betekenis), invloedrijk, jeugdjaren, kunstgeschiedenis,
kunstzin, leerstoel, levenswijsheid, lichtzinnig, liefdevol, maakwerk, maatregel, mensenkennis, menswaardig, moeizaam, natuurbeschrijving, natuurverschijnsel, nietswaardig,
nietszeggend, onafhankelijkheid, onafwendbaar, ondernemend, opgave, organisch, planmatig, plichtmatig, polemisch, psychologisch, rechtsorde, rechtsstaat, samenhang, schoonheidszin, schrikbeeld, schuldbewust, slotwoord, smaakvol, staatsgevaarlijk, strijdvraag,
tactvol, terugval, uitgemaakte ~aak, veelzeggend, zich verdragen met, vereenzaamd, zich
vinden in, voeling, vrijzinnig, waarnemingsvermogen, wellusteling, wereldbeschouwing,
wereldgeschiedenis, zelfbewustzijn, zinnebeeldig. Zelfs als onder deze woorden ook
onafhankelijke vormingen zitten, blijft het aantal indrukwekkend groot.
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HANS HANNEKEMAAIER
Hannekemaaier waren de lompe en domme arbeiders
uit Duitsland. vooral uit Westfalen.
Deze Westfaalse grasmaaiers, ticheljongens, timmerlui en marskramers waren vroeger zeer talrijk, voornamelijk in de zomerdagen. In één woord werden
Veelnb = Velingen, Westfalingen, genoemd.
ze Veeln1cs
Zeer talrijk zijn de verhalen, die er ook tegenwoordig
nog rondgaan van hun Spreekwoordelijk geworden
domheid. De minachting van de gezeten Groninger
spreekt er uit tegenover die arme, hongerige zwervelingen met hun kromme taal, hun haveloze plunje
en hun ongewassen gezicht. Een paar van de spotverhaaltjes mogen hier volgen.
De Edammer kaas.

Eens kwam Hans Hannekemaaier weer in het land
met nog twee andere Veelnks. Ze hadden de hele
dag gelopen en waren moe. Toen ze bij de Engelse
Til (= brug) bij Winschoten kwamen, vonden ze
dan ook, dat ze net ver genoeg waren. Ze gingen in
't gras liggen en wilden daar die nacht blijven.
Juist scheen de volle maan in het water. Dat hadden
ze nog nooit gezien; in hun land is immers geen
water. Eén zei: zie, wat zou 't wezen, Hans? Ben je
niet bang?
Wel neen, zei Hans, ik zie 't duidelijk; wij zijn hier
al in 't land van de kaas; dat is 'n Edammer kaas!
Hij is zo rond als een kogel; dat zijn de beste.
Hans had hier wel eens vaker verkeerd,
verkeerd. dat kun je
wel horen.
Kom, jongens
jongens!I Kom gauw en help mij maar, zei hij
tot zijn beide kameraden. Ik hang al aan de brug,
laat je maar zakken! Hou je aan mijn hakken vast!
De eerste Veelnk klom bij hem naar beneden; de
tweede Veelnk hing weer onder aan de eerste; die
onderste moest de kaas uit het water grijpen.
Nu was dat een stevige kerel, die heel zwaar woog.
even!I zei Hans; dat kan ik nooit houden; ik moet
Ho even
eerst eens even in mijn vuisten spuwen!
Zo lagen ze dadelijk alle drie in het water te spartelen. Ze zijn er nog weer uitgekomen, maar de kaas
hebben ze nooit gekregen: 't Water heeft hun ook
geen kwaad gedaan; een Veelnk kan overal tegen.
En al waren ze nu ook dadelijk nog niet schoon, ze
waren ten minste eens eenmaal nat.

Illustratie 30. Anekdotes over de hannekemaaier
(Bron: Ter Laan 1949: 275-276)
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Nederduitse handelswoorden
De handelscontacten in de middeleeuwen hebben voornamelijk leenwoorden uit het
Nederduits opgeleverd, zoals: eigenwijs, pol 'graspol', rit, schelm, schrijnen, slungel.
Barnsteen is een produkt van de Noordduitse Oostzeekust, en werd in de middeleeuwen
vandaar gebracht. In de 16de eeuw zijn de Nederduitse woorden augurk, daalder, grens,
schransen, smullen, tolk geleend, en in de 17de eeuw bars, beunhaas, kroeg, morsdood,
schoft 'gemene vent', snoeshaan, trui en wellicht schobbejak, dat echter ook uit het
Nederlands in het Duits geleend kan zijn. 504 Beunhaas betekende 'zolderhaas', een
spotnaam voor de kat die werd overgedragen op een stiekem op zolder werkende
arbeider, een arbeider die meestal niet al te professioneel werk afleverde. Na de 17de
eeuw was de invloed van het Nederduits zo afgenomen, dat er geen woorden meer van
in het standaard-Nederlands zijn gekomen, met uitzondering van de naam voor het
pelsdier veelvraat, dat in 1710 voor het eerst in het Nederlands gevonden is, en ransel
(1758).
Opvallend is het grote aantal geleende kroegtermen uit het Nederduits: kroeg,
schransen, smullen, en het aantal scheldwoorden of denigrerende benamingen: beunhaas, nuf, onbeschoft, schelm, schoft, slungel, snoeshaan. En dan natuurlijk het tegenwoordig niet meer gebruikte hannekemaaier 'Westfaler die in hooitijd in Nederland
kwam maaien', vandaar 'lompe vent', uit Nederduits Rankemeier, van Ranke 'Hanneke', verkorting van de mansnaam Johannes en maaier; de naam was oorspronkelijk een
bijnaam, maar werd al snel een beroepsnaam en vervolgens scheldnaam. Voor anekdotes over de hannekemaaier zie Illustratie 30. Overigens heeft niet alleen het Nederduits scheldwoorden geleverd; ook het Hoogduits was een rijke bron, vergelijk (veelal
na de middeleeuwen geleend): angsthaas, hansworst, hondsvot, jabroer, lummel, mof,
rakker, schurk, spitsboef Sowieso zijn scheldwoorden uit andere talen populair, omdat
er telkens nieuwe scheldwoorden nodig zijn als de oude hun kracht verliezen door
veelvuldig gebruik.
Onder invloed van de Hanze kwamen ook speciale betekenissen van woorden
op, die we terugvinden in verschillende talen die aan de kusten gesproken worden
(Hoogduits, Nederduits, Nederlands, Engels, Scandinavische talen). De betekenis
'hefkraan' van de oorspronkelijke vogelnaam kraan vinden we in het Nederduits, het
Hoogduits en het Nederlands; deze betekenis is in de 14de eeuw in de vrachtvaart van
de Hanze opgekomen. Leveren, een Frans leenwoord, vinden we in dezelfde talen als
vakwoord van de Hanze. Waar 'koopwaar' komt voor in het Nederduits, Hoogduits,
Nederlands, Engels en Oudnoor(d)s. Dit is hetzelfde woord als het eerste deel van
waarnemen, dat onder andere betekent 'zorgen voor'. Binnen de Hanze is de betekenis
dus gegaan van 'datgene waarvoor men zorgt' naar 'koopwaar'.

Legertermen
De Duitse huurlingen in de huurlingenlegers hebben in de middeleeuwen de militaire
termen hut, schans, spits, straf, treffen, versagen opgeleverd, en na de middeleeuwen

bezoldigen, buks, dolk, dragonder, folteren, gevest, hartsvanger, hopman, houwitser, hu-
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zaar, loopgraaf, pistool, ranselen, ritmeester, sabel, schabrak, schermutselen, schroot,
snaphaan, spies, trawant, tros 'legertros', vaandrig, zoetelaar, zundgat. Verder de bevelen
halt en Werda 'wie is daarpos
Middeleeuwse leenwoorden uit hofkringen en dergelijke
Uit het einde van de middeleeuwen zijn via de hofkringen de Duitse woorden krans,
so6 Andere Duitse woorden
sieraad geleend; vreugde is een woord uit de riddercultuur. 506
die al in de middeleeuwen zijn geleend, zijn: adel, alruin, artsenij, bezoedelen, deun,
ervaren, ettelijke, fris, gans 'geheel' (in de taal is gans het volk en van ganser harte), gif,
handhaven, hars, heilzaam, hups, krassen, louter, ogenblik, overreden, rits 'gleuf, insnijding', ruif, schaffen, scherts, sidderen, sintel, vernuft, vorsen, zinnen, zwetsen.
Rond 1500 werden het reflexieve voornaamwoord zich en de achtervoegsels
-haftig en -isch in de Nederlanden algemeen gebruikelijk; vanaf de 17de eeuw heeft zich
de oudere vormen hem/haar definitief vervangen, waarbij de Statenvertaling een
doorslaggevende rol heeft gespeeld door de voorkeur aan zich te geven boven

hem/haar. S07

De Zwitserse geneeskundige en alchimist Paracelsus (1493-1541) heeft een aantal
woorden internationaal bekend gemaakt: gnoom 'berggeest', zink, en de modern
Latijnse woorden homunculus 'door alchimie tot stand gekomen kunstmens', laudanum en undine 'vrouwelijke watergeest'.S08

Zestiende en zeventiende eeuw
Kiliaan noemt eind 16de eeuw de leenwoorden ahorn, arts, beeltenis, brits, degen,

eigenzinnig, gangbaar, gastvrij, geheim, gemaal, gemalin, gemeenzaam, gems, gestalte,
hamster, heftig, kansel, lont, louter, monter, noodwendig, onstuimig, oorvijg, prachtig,
pralen, rechtmatig, rekel, sage, slak 'metaalslak', troetelen, tufsteen, vertwijfeling, verS09 Ook uit deze tijd komt uilenspiegel 'schelm'. Dit is een samenstelling van
want. 509
Nederduits ülen 'vegen' en het jagerswoord Spiegel 'achterste', en het betekent dus
ongeveer 'je kunt me de kont afvegen'.slO
Uit de 16de en 17de eeuw stammen hulpmiddel, van leer trekken, lieveling, machtSI2 waarschijnlijk ofzeker
spreuk, middelerwijl.sll
middelerwijl. SI IWoorden die sI2
of zeker in de 16deh7de
16delt7de eeuw uit
het Duits zijn geleend: adelaar, argwaan, armzalig, bewust, bullebak, deemoed, eekhoorn,

eenzaam, evenbeeld, freule, gaarkeuken, gril (lig), heks, herinneren, hitsig, hofhouding,
hofnar, hoogdravend, hotsen, huishouden, huldigen, ijverzuchig, jabroer, kachel, logenstraffen, manhaftig, marketentster, mof (als scheldwoord), nalatenschap, nar, nederig,
nuk, oeros, oproer, overrompelen, plotseling, rakker, roes, ruggespraak, ruiterij, scherpzinnig, schouwspel, sjamberloek, spitsmuis, spitsvondig, talrijk, tweespalt, vaartuig, verwijlen. sl3 Heimwee komt eigenlijk uit het Zwitsers-Duits en is door Zwitserse huursoldaten, die kennelijk nogal naar huis verlangden, verspreid. Het wordt voor het eerst
gebruikt in 1678 en daarna in de werken van Constantijn H uygens jr. Vanaf 1700 vinden
we het in vele talen, soms vertaald: Frans mal du pays, Engels homesickness. Het is zelfs
nostalgia.sl5144
in het Latijn vertaald als nostalgia.
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Achttiende eeuw

In de 18de eeuw zijn geleend aanmatigen, aantal, bediende, belezen(heid), bemoeiing,

bevoegd, bewerkstelligen, bijdrage, bijval, bruikbaar, dinges, drijfveer, eigenaardig, erkentelijk, folian t, forel, gehalte, geringschatting, gewei, handlanger, heldhaftig, holderdebolder,
instemmen, kunstgreep, levensgeest, levenslicht, liederlijk, lummel, maandschrift, maatregel, moeizaam, mormel(dier), nieuwmodisch, nogmaals, iemand niet kunnen uitstaan,
zelfvertrouwen. 515 Gevat komt van Duits gefaflt, letterlijk 'in een vat gedaan', vandaar
'gereed, verzameld', en figuurlijk 'voorbereid, toegerust ('hij was op die listige aanval
niet gevat'). In het Duits ging dit op den duur betekenen 'kalm, bedaard, rustig,
onderworpen', in het Nederlands daarentegen 'verstand van iets hebbend', en vandaar
'vlug van bevatting, snel gereed met een raak antwoord'.516 Stokpaardje ten slotte is,
zowel in de betekenis 'houten rijpaard' als in de betekenis 'liefhebberij', ontleend aan
het Duits. De betekenis 'liefhebberij' kreeg het woord in het Duits doordat het gebruikt
werd als vertaling van Engels hobby-horse in Tristam Shandy van Sterne. 517
Op Kant gaan terug: aanleg, bestanddeel, deelvoorstelling, maatstaf, regelmatig,
verbeeldingskracht, wetmatigheid (een leenvertaling), zelfbeheersing. 518 Klaproth
(1743-1817) heeft de internationaal geworden namen voor de chemische elementen
tellurium, titaan, uraan, zirkonium bedacht.
Eind 18de eeuw was de periode van de romantiek, die vooral in Duitsland sterk
was. Men greep terug naar het nationale verleden van de Germanen en Kelten en hun
mythen en sagen. Onder invloed van de romantiek hebben we eind 18de of begin 19de
eeuw geleend: bard, elf, godenschemering, rune, sage, stafrijm. Bard is eigenlijk een
Keltisch woord voor 'zanger, dichter', maar werd gebruikt voor zowel de Keltische als
de Germaanse zangers. Men maakte toen namelijk geen verschil tussen de Germaanse
en de Keltische volkeren, maar bezag beide met dezelfde romantische verering.

Negentiende en twintigste eeuw
De Duitse invloed is in de 1ge eeuw het grootst geweest, vooral in de tweede helft. Dit
kwam door de sterke invloed van de Duitse wetenschap, vooral op het gebied van
theologie, taalwetenschap en socialisme. Ook in de industrie en handel had Duitsland
overwicht.
De theologische leenwoorden die Leest voor de 19de eeuw gevonden heeft, zijn
al genoemd in de paragraaf'Religieuze leenwoorden' hierboven. Verder zijn in de 19de
en 20ste eeuw geleend: aanstalten, argeloos, bazelen, dubbelganger, engerling, foedraal,

jubelen, onbeholpen, onbestemd, poetsen, politoeren, potsierlijk, schuchter, sluw, stift,
toestand, uitbundig,519 uitdrukkelijk, uitvaardigen, uitvoerig, verfomfaaien, voelbaar, vogelvrij, voltallig, wederrechtelijk, wedijver, windbuil, woonachtig, zichtbaar,52o en voorts:
baanbrekend, belevenis, bemiddeld, bronst, eenduidig, eenmaal, eigenmachtig, foetsie,
geëigend, gevoelswaarde, hetze, kitsch, leerkracht, ontwikkelen/ontwikkeling, opvallend,
overstijgen, poetsvrouw, smeltboter, streber, tijdgeest, toespitsen, verkapt, verkommeren,
verrekken, voordracht, wedstrijd, wensbeeld, wereldbeschouwing, wereldliteratuur, wisselwerking, zelfzucht, zinnebeeld.
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521 betrekkelijk weinig Duitse
Laurillard52I
Eind 19de eeuw noemen De Beer en Laurillard
woorden: föhn 'warme valwind' (de apparaat naam stamt uit deze eeuw),frühschoppen,

geschminkt, krach, Lumpenproletariat, meesterzanger, prinzipienreiterei, turnen, übermensch, vorwärts, weltschmerz, Zukunft[sJ
s1musik - voor dat laatste woord gebruiken wij
nu meestal alleen de vertaling toekomstmuziek.
In de medische wetenschap en vooral de psychologie (Freud) is de Duitse invloed
in de 19de/2oste
19de12oste eeuw groot geweest: bewusteloos, fröbelschool (van F. Fröbel), heilgym-

nastiek, homeopathisch, laborant, polikliniek, praktikant, psychoanalyse, waanzinnig.
Geestesstromingen: vegetariër, zionisme. Woorden uit de taalkunde: ablaut, Indogermaans, leenwoord, slagwoord en steekwoord, umlaut, volksetymologie; woorden die te
maken hebben met boeken en tijdschriften: aflevering, bijdrage, Festschrift, jaargang,
leeshonger, leeswoede, oplage, tijdschrift, vlugschrift, voorwoord, maar ook ezelsoor.
Termen betreffende het socialisme, de staatsinrichting, economische verhoudingen, politiek zijn: arbeidsverhouding, beroepsverbod, carenzdagen, carenztijd 'wachttijd
totdat een uitkering begint', jeugdbeweging, klein burger, nihilisme, planeconomie, produktieverhoudingen, proletariër (en hiervan afgeleid proleet, proletariaat), putsch, putschist, Realpolitik, staatssocialisme. Voor bezwaar tegen een aantal samenstellingen met
-verhouding zie Illustratie 31. Woorden die economie en handel betreffen zijn: afnemer,
afzet, betrekken van, ijlgoed, kartel, statistiek, voorradig, warenhuis, warenkennis. Leenwoorden op het gebied van het verkeerswezen: autobaan, smalspoor, zeppelin. Het
toerisme heeft bekend gemaakt: ansicht(kaart), gletsjer, hoogseizoen, kuuroord. De
Duitse keuken vinden we in: bokbier, griesmeel, kelner, koolraap, kummel, kwark,

lagerbier, noedels, ober, paprika, rauwkost, schnaps, schnitzel, smeerkaas, sprits.

Vanouds hielden de Duitsers zich bezig met metaalbewerking en mijnbouw.
Vanaf de 16de eeuw stonden de Duitsers bekend om hun vaardigheden hierin. Hun
terminologie hiervoor is internationaal geworden. Uit de 16de/17de
16deh7de eeuw stammen erts,
etsen, uit de 18de eeuw kobalt, nikkel, uit de 19de eeuw zink. Andere, meest vrij moderne
termen voor metaalbewerking, chemische stoffen of delfstoffen zijn: aniline, antipyrine,

applicatuur, aspirine, beitsen, benzine, blende, glazuur, goudlak, heroïne, hoogoven,
kwarts, legering, paraffine, pekblende, spaat, stansen, wals(en), wolfraam. De eenheden
Fahrenheit en ohm zijn Duits, net als de grondsoort löss.
Duitse leenwoorden op muzikaal gebied zijn: aïs, bis, cis, dis, eïs, fis, gis; componist,
doedelzak, jodelen, klaviatuur, leitmotiv, partituur, pauk, schlager, waldhoorn. Het Duits
heeft Volkslied (door ons overgenomen) gebruikt ter weergave van Engels popular song.
Het Duitse Volkslied is later weer teruggeleend door het Engels in de vorm folk song,
waarbij popular song en folk song verschillende betekenissen kregen ('populair lied'
tegenover 'folkloristisch lied'). De verkorting pop van popular song is vervolgens weer
zowel in het Duits als het Nederlands uit het Engels geleend!
Invloed van de Duitse haarmode vinden we in bakkebaard, snor(baard) en sik (al
in de 18de eeuw geleend); de kledingmode blijkt uit: bustehouder, hes, snit, sok. Sport
en spel vinden we in: acrobaat, kür, roetsjen/roetsjbaan, spagaat, troef, turnen, (omturnen
daarentegen is Engelse invloed!). Duitse huisdieren zijn: poedel, taks/teckel/dashond;
plantenamen zijn: edelweiss, ereprijs, ogentroost, tijloos.
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256. VERHOUDINGEN

Een diep doorgedrongen germanisme (D. Verhältnisse),
als weinige getuigende van verstomping van het taalgevoel.
Verhouding is in het Nederlands de betre,kking waarin de
een tot de ander staat: De verhouding van de ouders tot het
kind; of van het elle tot het andere: De winst wordt verdeeld
naar verhouding (of evenredigheid) van ieders inleg. Ook
kan het staan voor verstandhouding: De verhouding tussen
vader en zoon kon beter zijn.
Verhouding is in strijd met het Nederlands wanneer er

geen betrekking bij staat uitgedrukt. Dan gebruikt de taal

betrekking zelf: De internationale VERHOUDINGEN> betrekkingen. De RECHTSVERHOUDINGEN > rechtsbetrekkingen. Nog

erger is het wanneer er helemaal geen betrekking bij gedacht wordt: de VERKEERSVERHOUDINGEN in de hoofdstad>

verkeerstoestanden; de KLIMAATSVERHOUDINGEN van Azië>
klimaatsgesteldheid ; de economische VERHOUDINGEN > economische omstandigheden; de PARTIJW.RHOUDINGEN > het partijbestel; de VERHOUDINGEN in Argentinië> de omstandigheden
van, de staat van zaken in.
Naakt Duits is LIEFDESVERHOUDING > liefdesbetrekking,
minnarij, vrijage. Nog stuitender is het enkele VERHOUDING

in die betekenis.
Van Verhältnis heeft het Duits verhältnismässig gemaakt
en natuurlijk hebben onze vertalers ook dit onder handen
genomen: Adriaen Brouwer heeft VERHOUDINGSGEWIJS lang

> betrekkelijk lang in Haarlem geleefd. De beide Hollanden
met hun VERHOUDINGSGEWIJS> betrekkelijk, relatief, in ver-gelijking met de overige gewesten ZO dichte bevolking. Een
van de kenmerkende verschijnselen op onze beurs is de
NAAR VERHOUDING > betrekkelijk grote bedrijvigheid op de
emissiemarkt voor aandelen.
Illustratie 31. Bezwaren tegen een aantal verhoudingen
(Bron: Haje 1945: 112-113)

Opvallend is het grote aantal woorden dat een hogere graad aanduidt: beeldschoon, fonkelnieuw, knalrood, moederziel-alleen, steenrijk, wereldberoemd, wildvreemd.
Grappig vind ik dat we het eufemisme volslank aan het Duits danken. De uitroep hoera
is uit het Duits geleend. Het Duits gebruikte hurra als strijdkreet. Onafhankelijk hiervan
werd in de 18de eeuw in de Duitse zeemanstaal het Engels huzza, hurrah opgenomen
(vergelijk Duits hipp hipp hurra, ons hiep hiep hoera). Dit viel samen met de Duitse
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strijdkreet hurra, waardoor deze verdere verbreiding vond. 522 Dit zal zeker ook de
invloed op het Nederlands versterkt hebben. In het Nederlands is hoera bekend sinds
1815, de slag bij Waterloo. 523
Ten slotte gaan het onbepaalde telwoord meerdere, de bijwoorden hoogstens,
minstens, ongeveer, overigens en de telwoorden eerstens, tweedens terug op het Duits.

Geleende voorzetsels
In de 19de eeuw zijn de voorzetsels krachtens, middels, namens geleend uit of beïnvloed
door het Duits. Overigens betekent namens in het Duits 'met, onder de naam, genaamd'.

Oorlogswoorden
De Eerste Wereldoorlog leverde een klein aantal ontleningen aan het Duits op, waarvan
de meeste ook nog onmiddellijk verdwenen na 1918. In deze periode zijn geleend:
ersatzlijm, hamsteren, inkwartieren, spertijd en misschien internering, mobilisering.
Oorlogsontleningen uit de Tweede Wereldoorlog zijn: 524 afschieten, arbeidsdienst,
arbeidsinzet, arbeidslager, arisering, Ausweis, blindganger (voor bezwaren tegen dit
woord zie Illustratie 32), Blitzkrieg, bommen afwerpen, egelstelling, Endlösung, erebruid,
eremoeder, Führer, gelijkberechtigd, grootmacht, jeugdstorm, kultuurkamer, lager 'werkkamp', lageroudste (ook kampoudste ), landwacht, lastwagen 'vrachtwagen', nevelwerper,

ontaarde kunst, Oostfront, spergebied, spervuur, stoottroepen, u-boot, vernietigingskamp,
verwalter (ook vertaald als beheerder), vlammenwerper, weermacht, weermachtsbon.
Pantser in de betekenis 'tank' vinden we vooral in samenstellingen: pantserafweergeschut, pantserdivisie, pantserkruiser, pantsertroepen, pantserwagen.

De meeste van deze woorden zijn tegelijk met het beëindigen van de oorlog
verdwenen. De molotowcocktail was een langer leven beschoren. Hij is genoemd naar
de Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotov. Sommigen menen dat de
Duitsers dit woord bedacht hebben, toen de Russen hen met dit wapen tot staan
trachtten te brengen - de schrijfwijze met w zou dit kunnen bevestigen, en ook het feit
dat de Duitsers een Russisch machinepistool Molotow-Gitarre noemden - anderen
geven echter de Finnen de eer. 525
Uit de taal van de nationaal-socialisten kennen we maar heel weinig woorden.
Deze waren karakteristiek voor de N.S.B. of s.s. en werden al tijdens de oorlog niet
buiten deze kringen gebruikt. 526 Na de oorlog verdwenen ze onmiddellijk. Uit de
nationaal-socialistische taal komen germanismen als bloed en bodem (bodem gaat terug
op Duits Boden), levensruimte, ondermens, onmens, ophitsen. De rangen voor de s.s. en
de benamingen voor politieke en militaire organisaties waren vaak directe leenvormingen uit het Duits: standaardleider, hoofdstormleider, opperschaarleider. De N.s.B.'ers
grepen graag terug op het Germaanse verleden, waardoor woorden als joelfeest, midwinterwende, runen, Wiking veelvuldig gebruikt werden. Bonze of bons werd gebruikt
als scheldwoord voor een sociaal-democratische partijfunctionaris. Oorspronkelijk
was dit een Japans woord voor 'boeddhistische priester'. Het woord werd door het
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55. BLINDGANGER

Een in de oorlog snel opgekomen germanisme naar D.
Blindgänger voor ons kernachtige soldatenwoord doodloper:
een na het neerkomen niet ontplofte granaat of bom. Het
grote publiek kende dit woord niet omdat het een vakterm
was,' toen na 15 Mei 1940 het begrip meer algemeen bekend
werd, verbreidden de kranten het malle woord BLINDGANGER,
dat aanvaard werd omdat de meeste lezers van het bestaan
van een beter woord niet wisten.
Een doodloper is een projectiel dat doodgelopen is, zoals
een Blindgänger in het Duits blind gegangen isl, maar wat
is er mti een BLINDGANGER gebeurd: is die blind gegaan? De
geschiedenis van dit woord stelt de verderfelijke invloed van
slordige journalistiek op de taal duidelijk voor ogen; hier
hebben we een van de zeldzame gevallen waarin we de
zondaar (het A.N.P.) kunnen aanwijzen die een goed Nederlands woord de dood heeft aangedaan.
Illustratie 32. Bezwaren tegen blindganger
(Bron: Haje 1945: 31-32)

Engels en Frans over de wereld verbreid in de betekenis 'boeddhistische priester' en
tevens als 'gewichtig, invloedrijk persoon', zoals wij nog kennen in partijbons, voetbalbons, de bonzen van de sportbond. Ook die laatste betekenis hebben we (in de 18de eeuw)
uit het Duits geleend. 527 Tweemaal geleend hebben we wende 'keerpunt, verandering'.
In w.o. 11 was dit een nationaal-socialistische term, tegenwoordig noemt men de
Oostduitse ommekeer van socialisme naar kapitalisme die Wende.
Endt528 noemt aan Bargoense oorlogswinst uit de bezetting van 1940-1945 fikken
'geslachtsgemeenschap hebben' en hoogstapelaar 'zwarthandelaar in w.o. 11 die verhalen over zijn (fictieve) voorraden ophangt'.
In totalitaire staten als Duitsland na 1933 en de Sovjet-Unie waren afkortingen
van woorden en lettergreepwoorden heel populair. Zo kennen we uit het Duits de
afkortingN.s.D.A.P., de lettergreepwoorden nazi (voor Nazionalsozialist) en kominform
(voor kommunistisches Informationsbüro), en later uit Oost-Duitsland Vopo (voor

Volkspolizei).
Na de oorlog
De volgende Duitse leenwoorden worden in de periode 1955 en 1975 genoemd als
neologisme: afbouwen 'geleidelijk beëindigen', afzinken, ausputzer, -bestendig, blitseen),
(de) bühne, gastarbeider, katenspek, kek, sjoemelen, spielmacher 'aanvallende middenspeler', totaal-, wetenschapper. 529 De meeste van deze woorden zullen eind jaren zestig
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of begin jaren zeventig zijn geleend. In de periode van 1970 tot 1984 vinden we de
neologismen -gebeuren, klip en klaar, langlaufen, müsli en staffelen. 530 Het aantal Duitse
leenwoorden die de neologismenwoordenboeken noemen in de periode vanaf 1955 is
ongeveer even groot als het aantal Franse en schommelt rond de twintig; het aantal
Engelse woorden in deze periode is ontelbaar. Waarschijnlijk is het aantal Duitse
ontleningen in technische taal overigens nog wel aanzienlijk - het grote aantal germanismen in NEN 5050 531 zou daarop wijzen. Nog enkele jonge Duitse leenwoorden staan
vermeld in de paragraaf 'Andere groepstaal'.
De splitsing van Duitsland in Oost- en West-Duitsland (officieel de Duitse
Democratische Republiek en de Duitse Bondsrepubliek) in 1949, die eindigde met de
val van de Muur in 1989, heeft vrijwel geen leenwoorden opgeleverd, met uitzondering
van Ossies en Wessies.

Rotwelsch en Bargoens
Het Rotwelsch is het Duitse Bargoens, het is een groepstaal die zich onderscheidt van
het Duits door het gebruik van eigen woorden en uitdrukkingen en het wordt onder
andere gebruikt als een geheimtaal tegenover burgers en politie. Het Rotwelsch is
bekend vanaf de 16de eeuw, maar het is al ouder. Het gebruikt vaak verbasterde Duitse
woorden, maar ook Jiddische woorden en woorden uit de Zigeunertaal. 532 Het woord
Rotwelsch is een samenstelling van welsch 'Romaans, Italiaans', in het algemeen 'onbegrijpelijke taal', en rot, een Rotwelsch woord voor 'bedelaar', eigenlijk 'rood', waarschijnlijk zo genoemd naar het feit dat bedelaars zich vaak met bloed besmeurden of
een met bloed bevlekte doek om het hoofd bonden om medelijden op te wekken. 533
Vaak zijn leenwoorden uit het Rotwelsch in ons Bargoens overgegaan, en zijn ze
vandaaruit algemeen bekend geworden. Uit het Rotwelsch kennen we: aank(w)atsen,
katsen 'aanspreken', (be)knijzen 'kijken', kluns (in het Rotwelsch eigenlijk 'hond', dus
'hondsvot'), knul, krauten 'naar roofgoed speuren', lik 'gevangenis', melis 'buik',
schnabbelen, stendelaar 'muzikant die cafés afloopt', tule 'homoseksueel' en vozen. 534
Linkmiegel 'gevaarlijke of slimme vent' is een samenstelling van link en de eigennaam
Michel 'Michiel', gebruikt voor een sul. Prinsemarij 'politie' is een uitbreiding van
prinserij, dat uit het Rotwelsch komt; marij komt waarschijnlijk van Frans mairie
'stadhuis', via Zuidnederlands of uit de Franse tijd. Rollen in zakkenrollen komt van
Rotwelsch rollen 'zakkenrollen', van Roll 'geldstuk'. Blauw 'dronken' is wellicht via het
Rotwelsch uit het Hebreeuws geleend. 535 Scheffen, scheften, schiften 'in de gevangenis
zitten' komen waarschijnlijk van Rotwelsch schefften, dat vele betekenissen heeft, van
'zitten, rust nemen' tot 'bezig, actief zijn' en terug zal gaan op Duits schaffen 'scheppen',
en vandaar zowel 'arbeiden' als 'zich rust, gelegenheid geven'.536
Uit het Rotwelsch kennen we keiltje 'groot glas jenever'. Dit woord gaat terug op
een Hebreeuws woord voor 'vat, vaatwerk'. Ervan afgeleid is keil 'dronken'.
Bargoense woorden die uit het Duits (niet speciaal het Rotwelsch) komen, zijn:
sloes 'uit, afgelopen', dat 537 al vóór w.o. II.gebruikt werd (van Duits Schlufl) en votsen
'geslachtelijke gemeenschap hebben' (van Duits Fotze 'vrouwelijk geslachtsdeel', dat
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we ook vinden in hondsvot). Niks te schaften hebben komt van Duits schaffen 'maken,
scheppen'.538 De herkomst van knaak 'gulden' is onzeker, maar in de 16de en 17de eeuw
bestond een kleine Duitse muntsoort Knack(e), Knacker. Wellicht gaat het hierop terug,
eventueel via het Rotwelsch, dat Knök en Kneeks kent. 539 Sjacheren 'minderwaardige
handel drijven' hebben we via het Duits uit het Jiddisch geleend. Sjoemelen en besjoechelenlbesjoemelen ten slotte zijn ontleend aan het Duits, dat waarschijnlijk via Rotwelsch
beschunden 'bedriegen', beschundlen 'beschijten, verontreinigen' is afgeleid van Zigeunertaal chin(d)av 'schijten'; er zijn echter diverse andere verklaringen.54o Schmiere
'troep toneelspelers' is ontleend aan het Duits. Recentelijk (nog niet in Van Dale) raakt
het toneelwoord schmieren 'sterk op effect spelen, zich ervan af maken' in de mode.
Op 7/10/94 werd het in NRCHandelsblad gebruikt in: 'Dit soort schrijvers mag niet bedriegen en schmieren.'
Ook nep komt via het Duits uit het Rotwelsch. De herkomst van het woord is niet
zeker: er wordt verband gelegd met Duits noppen 'wolknopen uit het weefsel plukken',
en zo kan neppen dan 'oplichten' betekenen, vergelijk: 'ik heb hem geplukt'.541 Ofhet
komt van Hebreeuws nä'af' echtbreken, ontucht bedrijven', vandaar 'zwendelaar', dus
van 'huwelijksbedrog' naar 'bedrog in het algemeen'. 'Etymologisch gaat in dat woord
het denkbeeld schuil dat valsheid en bedrog in de liefde het prototype zijn van valsheid
en bedrog in iedere vorm.'542

Studententaal 543
In de 17de en lsde eeuw ontwikkelde zich in Duitsland een studententaal waarin eigen
woorden gemaakt werden. Allang vóór het bestaan van een Erasmus-programma was
de academische wereld internationaal georiënteerd: in de middeleeuwen en daarna
verbleven studenten en professoren dikwijls gedurende kortere of langere tijd aan
buitenlandse universiteiten. Duitsers kwamen hierheen (vooral in de 17de eeuw) en
Nederlanders gingen naar Duitsland (vooral in de lsde en 19de eeuw). Door hun
contacten met de Duitse studenten namen de Nederlandse studenten een deel van de
Duitse studentenwoorden over.
De oudste (Duitse en Nederlandse) studententaal was zwaar beïnvloed door het
Latijn, dat de voertaal van de universiteit was. (Voor de invloed van het Latijn op de
Nederlandse studententaal zie 2, 'Invloed van het Latijn'.) Uit de Duitse studententaal
hebben we geleend kater, vervormd van Latijn catharrus 'catarre' en pech, vervormd
van Latijn pix 'pek'. Ook de samenstelling pechvogel stamt uit het Duits. Pedel is een
Duits woord dat eind 16de eeuw geleend is en teruggaat op het Latijn. Het nu
ongebruikelijke fidibus 'gevouwen papier om een pijp mee aan te steken', dat we van
Duitse studenten overgenomen hebben, gaat volgens de gebruikelijke opvatting terug
op een gedicht van Horatius et ture et fidibus iuvat placare ... deos 'met wierook en
citerspellaat ons de goden behagen', waarbij ture schertsend als 'tabaksrook' en fidibus
als 'pijpaansteker' werden uitgelegd. 544 Het door Luther bedachte filister voor 'filistijn'
(dat via het Latijn op het Grieks teruggaat) kreeg in de studentenwereld de betekenis
'niet-academicus', en daarna 'bekrompen burger'. 545 Dit zou teruggaan op een voorval
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in 1693, toen bij een treffen tussen studenten en inwoners van Jena een student gedood
werd. De naam Filistijnen, de vijanden van de joden (het uitverkoren volk) werd
vervolgens door de studenten gebruikt voor hun vijanden, de burgers. 546 Duitse
studenten hebben proleet als verkorting van proletariër in omloop gebracht. In de
Nederlandse studententaal zijn daarvan verschillende afleidingen en vervormingen
gemaakt: prol, prollig, prolurk (samentrekking van proleet en schurk), palurk (verbastering van prolurk); voorts vinden we plurk als samentrekking van ploert en schurk. 547
Schurk is overigens van origine een Duits leenwoord, dus in prolurk zijn twee Duitse
leenwoorden samengetrokken.
Ook het Grieks heeft invloed op de Duitse studententaal uitgeoefend. In het
Grieks worden bijwoorden gevormd op -ikös. De studenten hebben dit achtervoegsel
achter Duits woorden geplakt met als resultaat bursikos, florikos, haustikos, studentikos.
Van deze woorden hebben we alleen studentikoos overgenomen.
Toen het Latijn aan aanzien verloor, kreeg het Frans meer invloed. De studenten
maakten eigen woorden met Franse achtervoegsels, zoals blamage, dat wij overgenomen hebben uit het Duits. Fideel komt van Frans fidèle 'trouw'. Het gebruik van dit
woord in de uitdrukking een fidele kerel 'een prima vent' stamt uit de Duitse studententaal. Patent 'voortreffelijk' werd aanvankelijk gebruikt in samenstellingen als Patentstrümpfe 'patentkousen', dat wil zeggen 'kousen waarvoor patent was verleend'.
Patent was een Frans leenwoord. In de studententaal werden Patentstrümpfe en dergelijke verkort tot patent met de betekenis 'voortreffelijk'.
Invloed van de bijbel, het Hebreeuws en het Jiddisch op de Duitse studententaal
vinden we in sjofel en moos 'geld', woorden die beide uit het Jiddisch komen en teruggaan op het Hebreeuws. Moos is in het Nederlands een Bargoens woord, en we kunnen
het zowel aan het Duits als aan het Jiddisch ontleend hebben. Een grappige uitbreiding
van moos is Mozes en de Profeten (hebben),548 dat in de Duitse studententaal en in het
Rotwelsch Moses und die Propheten luidt. Uit het Rotwelsch heoft de Duitse studententaal ten slotte foppen overgenomen - de zwervende studenten kwamen in herbergen
en onderweg in contact met andere zwervende groepen en namen van hen woorden
uit het Rotwelsch ofJiddisch over.
In de studententaal werden gewone Duitse woorden verbasterd of ze kregen een
specifieke betekenis. Uit de Duitse visserstaal komen vlot (een vlotte meid) en bakvis 'vis
die te groot is om terug te gooien maar te klein om afzonderlijk opgediend te worden
en dus met andere gebakken wordt'; in studententaal kreeg dit woord eerst de betekenis
'onrijpe student', misschien vanwege klankovereenkomst met Baccalaureus, de naam
voor de laagste academische graad, en daarna die van 'onvolwassen meisje'. Verder
gaan terug op Duitse woorden: boemelen, buffelen 'hard werken', hondsvot, knobelen
'dobbelen, raden wie betalen za!', kotsen, kreperen, lichtzinnig, piekfijn, uitkotsen. Het
eerste deel van piekfijn is trouwens teruggeleend uit het Nederlands - het is de
handelsterm puik 'voortreffelijk (van waren)', die de Duitsers aan het Nederlands
ontleenden. Paf staan komt van Duits paf!, baff sein en betekende oorspronkelijk 'als
door een schot verdoofd', daarna 'sprakeloos, verbijsterd'. Onzin, onzinnig is waar-
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schijnlijk beïnvloed door Duits Unsinn, unsinnig. 548 In de 18de eeuw werd beer 'schuld'
van de Duitsers overgenomen: beren hebben. Dit gaat ofwel terug op Duits Bär 'beer,
wild dier', overdrachtelijk 'schuld', ofwel op Bere, Bäre 'afgifte, het in bewaring
geven'.550
Van andere studentenwoorden die Kluge voor het Duits vermeldt,551 noemen de
Nederlandse etymologische woordenboeken of het WNT het verband met het Duits
niet, maar ik acht een verband wel waarschijnlijk, hoewel een onafhankelijke ontwikkeling niet onmogelijk is. De betekenisovereenkomsten zijn opvallend: afgebrand abgebrannt 'platzak, zonder geld', beneveld - benebelt 'dronken', brommen - brummen
'in de gevangenis zitten', dampen - dampfen 'sterk roken', zich drukken - sich drücken
'heimelijk weggaan', er een nemen - einen nehmen, ertussenuit knijpen - auskneipen (van
Kneipe 'kroeg'), knuppel - Knüppel 'lomperd', krom liggen - krumm liegen 'geen geld
hebben', moordkerel - Mordskerl, paffen - paffen 'roken', uitkramen - auskramen,

verloederen - verludern, dat is me worst - das ist mir Wurst/Wurscht.
Andere groepstaal
Er komen weer wat Duitse woorden in de jongerentaal en de yuppietaal, omdat de
aversie tegen het Duits, die na de oorlog hevig was, langzaam verdwijnt, tegelijk met
het verdwijnen van de oorlogsgeneratie (in Kuitenbrouwers woorden: 'het Duits raakt
weer [... ] "salonfähig'»). De moderne jongerentaal gebruikt aanzienlijk minder Duitse
woorden dan Engelse, maar in ieder geval meer dan Franse, want die zijn out. Hoppenbrouwers552 noemt de volgende Duitse woorden: auf wieder schnitzel als flauwe
afscheidsgroet en boemsen 'neuken'. Tot het algemene taalgebruik doorgedrongen zijn
de blits maken en kek. Als bastaardvloek wordt wel potztausend gebruikt, dat waarschijnlijk al in de vorige eeuw geleend is (niet in het WND. Verder is begin deze eeuw de
schoolterm spieken geleend.
Kuitenbrouwer 553 beschrijft onder de kop Wichtigmacherei het Duits van de
yuppen. Duitse woorden waar zij zich graag van bedienen, zijn: aha-erlebnis, an sich,

ausdauer, draufgänger, fingerspitzengefühl, gefundenes Pressen, gesundenes Volksempfinden, Gründlichkeit, schwung, sowieso, spielerei, Unverfrorenheit, Urheber, weltschmerz,
Werdegang en niet te vergeten zum Kotzen. Allemaal vreemde woorden dus. Een sponti
spon ti

is 'oorspronkelijk Duitse term voor mensen die spontaneïteit tot levenssfeer of zelfs
ideologie verheffen'. 554 Het Duits klinkende ankeilen dat reclamemensen voor 'aankondigen, inleiden' gebruiken, is overigens in het Nederlands bedacht, net als de aan keiler
'intro' - in het Duits bestaat dit woord niet! Als krachttermen hoor je nog wel quatsch
en scheifie, hoewel dit laatste het wel verloren heeft van shit!
Hoewel de Duitse homowereld invloed had en heeft op de Nederlandse, is de
taalkundige invloed gering, en niet vergelijkbaar met de Amerikaans-Engelse invloed.
Joustra555 noemt alleen tule voor 'hoerenjongen' en hintemer 'sodomieter', dat is
afgeleid van Duits hinter 'achter(ste)'. Dit laatste woord werd 556 al gebruikt in de
Nederlands-Indische soldatentaal van de 19de eeuwen het wordt ook in de boeventaal
aan het begin van de eeuw557 genoemd, dus het zal nu wel verouderd zijn. In de lesbotaal
lesbo taal
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heeft fingerspitzengefühl de speciale betekenis 'vaardige vingers in het beroeren van de
lustvolle delen' gekregen. 558
In de huidige soldatentaal vinden we maar heel weinig Duitse invloed: blitz ('dat
Spafl 'scherts'),559 en veter
is niet zo'n akelig mooi blitzpak'), spatjes hebben (van Duits Spafi
'mannelijk geslachtsdeel', van Duits Feder ('dikke veter kun je krijgen!').56o

Purisme
Vanaf het humanisme in de 16de eeuw bestond er in Duitsland en de Nederlanden een
vrij sterke tendens om vreemde (vooral Romaanse) woorden in de eigen taal weer te
geven. Voor een deel werden de vreemde woorden vertaald, voor een deel werden ze
omschreven. Moderne voorbeelden van deze traditie zijn Fernsehapparat voor 'televisie', Fernsprecher voor 'telefoon' en Rundfunk voor 'radio'. Het Nederlands ging soms
te rade bij de Duitsers voor de keuze van een alternatief voor een Romaans woord: 'In
de renaissance-periode hebben de taalzuiveraars alleen de strijd aangebonden tegen de
Franse bastaardwoorden. Zo weinig maakte men zich bezorgd over mogelijke vreemde
invloed uit het Duitse Oosten, dat zelfs van daar hulp verwacht werd tegen de
opdringende vloed uit het Zuiden.'56J
Zuiden.'561 Zo ontleende men aan het Duits vrijzinnig ter
vervanging van het Franse leenwoord liberaal. Het Duitse en Nederlandse purisme
hebben elkaar overigens wederzijds beïnvloed, het was geen eenrichtingverkeer.
De volgende purismen heeft het Nederlands overgenomen uit het Duits: 562

Nederlands:

Duits:

Te vervangen woord:

alleenverkoop
bijval
behaagzucht
belezenheid
bestanddeel
brokstuk
gezichtskring
hulpbron
leergang
mondvoorraad
richtsnoer
standbeeld
straalbreking
tegenvoeter
tijdsruimte
troonhemel
vlugschrift

Alleinverkauf
Beifall
Gefallsucht
Belesenheit
Bestandteil
Bruchstück
Gesichtskreis
Hilfsquelle
Lehrgang
Mundvorrat
Richtschnur
Standbild
Strahlenbrechung
GegenfüBler
Zeitraum
Thronhimmel
Flugschrift

monopolie
applaus
koketterie
lectuur
ingrediënt
fragment
horizon
ressource
cursus
proviand
norm
statue
refractie
antipode
periode
baldakijn
pamflet
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Nederlands:

Duits:

Te vervangen woord:

voordragen
voorlopig
vrijwilliger
werkelijkheid
zeewezen
zelfgenoegzaamheid

vortragen
vorläufig
Freiwillige( r)
Wirklichkeit
Seewesen
Selbstgenügsamkeit

declameren
provisorisch
volontair
realiteit
marine
suffisantie

Geleende woorddelen
Achtervoegsels
In de paragraaf 'Germanismen' zijn reeds de produktieve achtervoegsels genoemd die
we uit het Duits geleend hebben: -aal, -bestand, -bestendig, -gehalte, -loos, -matig,
-name, -vol. Hoewel -gebeuren en -gevoelig vertalingen zijn, geen leenwoorden of
leenvormingen, noem ik ze voor de volledigheid ook. Al deze achtervoegsels zijn jonge
ontleningen. Veel ouder zijn de achtervoegsels -isch en -haftig, die al omstreeks 1500
geleend zijn.

Voorvoegsels
Onder de germanismen hebben we al gezien dat de aan het Duits ontleende voorvoegsels doorsnee- en neven- in het Nederlands produktief zijn geworden. In Van Dale563
worden nog drie andere Duitse voorvoegsels genoemd: kitsch-, tendens- en vol-:

kitschboek, kitschlamp; tendensbericht, tendensroman; volgas, volkorenbrood, volpension,
voltreffer. Uit de samenstelling bliksemoorlog als vertaling van Blitzkrieg is het eerste lid
bliksem- produktief geworden: bliksemactie, bliksembezoek, bliksemcarrière. Volgens De
Vooys564 kan hoog- in hoogbejaard, hoogblond, hooggeacht, hooggeleerd, hoognodig onder
Duitse invloed produktief geworden zijn.
Ook aan het Duits ontleend, maar dan langer geleden, is het voorvoegsel oer-:
oerbos, oerdrift, Oergermaans, oerinstinct, oervorm, oerwoud (in oeros gaat het eerste lid
overigens terug op een ander Duits woord, namelijk Auer-, Oudhoogduits üro 'os'!).
Het voorvoegsel oer- is vooral produktief geworden bij bijvoeglijke naamwoorden:
oerdom, oergrappig, oersaai. Het voorvoegsel is verwant met het Nederlandse voorvoegsel oor-, dat niet produktief is en slechts in een beperkt aantal oude woorden voorkomt:

oorbaar, oordeel, oorkonde, oorlog, oorsprong, oorzaak.
Werkwoorden op er- komen uit het Duits: erbarmen, erkennen, erlangen, ervaren;
er- is de onbeklemtoonde tegenhanger van oor-/oer-. De uitheemsheid van werkwoorden op er- blijkt uit het feit dat zij uitgesproken worden met spellinguitspraak, dus met
heldere [è], alsof de woorden gelezen worden. 565 Dit in tegenstelling tot de uitspraak
van werkwoorden op ver- (verdoen, vertellen), die als [vur] worden uitgesproken. Soms
is het voorvoegsel vervangen door het eveneens geleende voorvoegsel her- (uit het

269

Frans): herinneren (voor Duits erinnern), hernieuwen (voor Duits erneuern); naast
erkennen is herkennen komen te staan, met een kunstmatig betekenisverschil.

Geleende Duitse uitdrukkingen
Het aantal Duitse uitdrukkingen (onvertaalde maar vooral vertaalde) die in het Nederlandse spraakgebruik voorkomen, is veel kleiner dan het aantal Latijnse, Franse of
Engelse. Duitse uitdrukkingen die De Beer en Laurillard eind vorige eeuw vermeldden,
zijn: 566 aus einem Guss, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, ins Blaue hinein,
das also war des Pudels Kern van Goethe, Sturm-und-Drangperiode, zwei Seelen und ein
Gedanke (tegenwoordig alleen in de vertaling gebruikt: twee zielen, één gedachte) en der
rote Paden wat wij alleen nog vertaald kennen als de rode draad - niet te verwarren met
red tape! Rode draad stamt van Goethe, en is tegenwoordig de naam van de Nederlandse
Vereniging van Prostituées. Ook van Goethe is Dichtung und Wahrheit 'verdichtsel en
waarheid', de titel van een autobiografisch werk.
Veel gebruikte Duitse uitdrukkingen zijn an sich, für und an sich, gefundenes
Pressen, gesundenes Volksempfinden en Schwamm drüber 'zand erover', letterlijk 'de
spons erover'. De Drang nach Os ten verwoordt de expansiebehoefte van Duitse politici.
Im Westen nichts Neues 'van het westelijk front geen nieuws' is de titel van een bekende
oorlogsroman van E. M. Remarque uit 1929, waarschijnlijk ontleend aan de gebruikelijke Duitse legerberichten in de Eerste Wereldoorlog. Der Mensch ist, was er ifit 'de
,ede Konsequenz führt zum Teufel
Teufe!
mens is, wat hij eet' komt van 1. Feuerbach uit 1850. lede
'alle consequentie leidt ten slotte tot de duivel' wordt ten onrechte wel aan Luther
toegeschreven. De uitdrukking is in Duitsland niet gangbaar. 567
Een halve vertaling van een Duitse uitdrukking is zijn pappenheimers kennen,
ontleend aan Schillers Wallensteins Tod (1800), waarin Wallenstein de uitdrukking
gebruikte toen de soldaten uit het regiment van graaf Pappenheim
Pappen heim hem zeiden dat zij
hem niet voor een landverrader hielden en hem trouw zouden blijven, hoewel de andere
568 Studenten schijnen de halve vertaling hij kan me niet leisten
regimenten hem afvielen. 568
'uitstaan' te gebruiken. 569

Ingeburgerdheid
Velen van u zullen bij veel van bovenstaande woorden verbaasd zijn geweest te lezen
dat zij van Duitse herkomst zijn! Dat komt door de manier waarop woorden uit
verwante talen geleend worden: ze worden direct vernederlandst en zijn dus direct
ingeburgerd. Daarom is het des te belangrijker dat taalkundigen, lexicografen of
eventueel puristen in de periode dat de ontlening voor het eerst optreedt, dit noteren;
gebeurt dat niet, dan is later vaak niet meer uit te maken of sprake is van onafhankelijke
ontwikkeling of invloed van een andere taal. Ook bij germanismen is sprake van directe
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vernederlandsing en niet van langzame aanpassing. Alleen bestaat bij germanismen
aanvankelijk nog het besef dat de woorden naar buitenlands voorbeeld zijn gevormd,
en dat vertraagt de acceptatie. Maar zoals we gezien hebben, worden ook germanismen
ingeburgerd, als ze tenminste niet snel weer verdwijnen - maar dat geldt voor iedere
ontlening.
De meeste Duitse leenwoorden stammen uit de 19de en begin 20ste eeuw. Het
zijn er meer dan de meeste mensen verwacht zullen hebben (u begrijpt dat ik lang niet
alle woorden heb kunnen noemen, ik heb een selectie van de belangrijkste woorden en
categorieën woorden gegeven). 'Wie eenmaal op treffende parallellen tussen Nederlands en Duits taalgebruik leert letten, zal tot de verrassende ontdekking komen dat
het aantal vertalend overgenomen of naar de klank aangepaste woorden en uitdrukkingen veel groter is dan men gewoonlijk aanneemt. '570 De ontleningen vonden in deze
periode voornamelijk plaats door schriftelijk contact, via boeken, tijdschriften en
kranten. Ook de middeleeuwse literaire invloed en de religieuze invloed door de
eeuwen heen vond voornamelijk schriftelijk plaats. De Nederduitse woorden en de
oude handelstermen en militaire termen zijn in mondeling contact geleend, evenals de
groepstaal woorden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het contact zowel mondeling als schriftelijk. Al met al is de schriftelijke invloed van het Duits op het Nederlands
aanzienlijk groter geweest dan de mondelinge.
De meeste Duitse ontleningen zijn samenstellingen en als zodanig herkenbaar.
Daarmee kunnen natuurlijk weer nieuwe samenstellingen gevormd worden: belichtingsmeter, deelnameformulier, opnamemodel. Het Nederlands maakt eigen afleidingen
van Duitse leenwoorden: fröbelen, gewiekst, gelijkberechtigheid (Duits Gleichberechtigung), en samenstellingen: griesmeelpap, media-hetze, sokophouder, spiekblaadje. Van
verrekken is de zwakke krachtterm verrek! afgeleid.

Hernieuwde ontleningen
Een aantal Duitse woorden is meer dan eens geleend. 571 Spieghel en Hooft gebruikten
schars en schersen, ontleend aan het Nederduits. Nu gebruiken we schertsen, ontleend
aan het Hoogduits. Aan Duits Bund werd bond 'verdrag tussen staten of personen'
ontleend, wat echter in het midden van de 19de eeuw verdrongen werd door verbond.
Eind 19de eeuw werd Bund/bond opnieuw geleend, nu als 'vereniging op allerlei gebied'.
In het Middelnederlands kwamen al vormen voor van elf, sage (erfwoorden) en arts,
erker, kalender, sjerp (ontleend aan het Latijn respectievelijk Oudfrans). De Middelnederlandse vormen verdwenen, en in de moderne tijd werden de woorden geleend of
opnieuw geleend uit het Duits. Boos is een erfwoord in de betekenis 'slecht'. Het is
opnieuw geleend uit het Duits met de betekenis 'kwaad', of het heeft zijn huidige
betekenis 'kwaad' geleend uit het Duits - het is maar hoe je het bekijkt.
Bij het Latijn en Frans hebben we gezien dat eenzelfde woord soms meerdere
malen in verschillende vorm en verschillende tijden geleend is. Ook bij Engelse
leenwoorden komt dat voor. Van het Duits ken ik slechts één voorbeeld: freule- fräulein
(freule is het oudst). Zie hoofdstuk 111, 'Tweelingen en meerlingen'.
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Ontleningsgraad
C>r,ngan~oorden

De Duitse leenwoorden betreffen handel, leger, religie, literatuur, wetenschap en
filosofie. Het aantal woorden betreffende het huiselijk leven, mode, sport, uiterlijk of
innerlijk van de mens, kortom voor wat Salverda de Grave 'omgangswoorden' noemt,
is heel klein. Welzijn er relatief veel scheldwoorden geleend. Maar de meeste woorden
zijn technisch, intellectueel of wetenschappelijk van aard; ze duiden technische zaken
of intellectuele begrippen of ideeën aan. Het zijn geen woorden uit de volkstaal.

Duits van Nederlandse boder,n
We hebben bij de germanismen al gezien dat het Nederlands 'eigen germanismen'
maakt, woorden die in het Duits helemaal niet bestaan. In het Nederlands gemaakt
Duits is het frequent gebezigde ir,n Prage: dat kor,nt niet ir,n Prage; in het Duits is het in
Prage. Dit kan ook een bewijs zijn van de gebrekkige kennis van de Duitse naamvallen
die aan Nederlandse zijde heerst. Een Pehlinvestierung'niet-rendabele investering' heet
in het Duits Pehlinvestition. Vaak wordt unheir,nisch als pseudo-Duits beschouwd,
omdat het huidige Duits hiervoor unheir,nlich gebruikt. Maar in het verleden gebruikte
het Duits ook wel unheir,nisch als synoniem voor unheir,nlich, dus het is mogelijk dat
het Nederlands het toch in het verleden uit het Duits heeft geleend.
Blits in de blits r,naken, er blits uitzien, blitsen, blitskikker, ook geschreven als blitz
('dat is niet zo'n akelig mooi blitzpak')572 komt van Duits BUtz, waar het echter alleen
'bliksem' betekent. De stof jaeger is genoemd naar de Duitse arts Jaeger - in het Duits
wordt het woord niet voor een stofnaam gebruikt. Kachel ten slotte is een verkorting
van het Duitse Kachelofen. De Duitsers zelf hebben het woord ook verkort, maar dan
tot C>fen.

Het Duits als doorgeefluik
Zowel het Nederduits als het Hoogduits heeft woorden uit andere talen doorgegeven.
Het aantal doorgegeven woorden is echter relatief gering, veel minder dan bij het Frans
of Engels. Daarvoor zijn drie redenen: ten eerste heeft het Duits zelf minder vreemde
woorden opgenomen dan met name het Engels - het Duits kan dus ook minder
woorden doorgeven; ten tweede heeft het Duits minder en korter invloed uitgeoefend
dan met name het Frans; en ten derde is de invloed van het Duits juist groot geweest
op het gebied van de purismen, woorden dus die dienen ter vervanging van een Latijns
of Frans woord - denk aan de invloed op de religieuze taal.

Het Nederduits als doorgeefluik
Via het Nederduits is het Noorse woord veelvraat geleend, dat al in het Duits volksetymologie heeft ondergaan. In het Noors luidde de naam vroeger Jjeldfross 'bergkater'.
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De naam van dit pelsdier is via de Hanze bekend geworden. Uit het Litouws (een
Baltische taal) heeft het Nederduits augurk geleend; augurken waren in Litouwen een
nationaal gerecht. Het Litouwse woord komt uit het Pools.573 Een ander Litouws woord
dat via het Hoogduits verbreid is, is eland.
Evenals het Hoogduits heeft het Nederduits· gediend als intermediair tussen
Nederlands en Slavisch: uit het Pools of Russisch (waarbij niet zeker is uit welke taal)
stamt grens; uit het Russisch stamt tolk. 574 Sander 'snoekbaars' heeft de ontleningsweg
Pools of Tsjechisch > Hoogduits> Nederduits> Nederlands gevolgd.
Volgens sommigen hebben we onze schobbejak aan Duits Schubjack ontleend, van
schubben 'schurken, wrijven', vandaar 'iemand die zich schurkt omdat hij luizen heeft'.
Maar anderen 575 geloven dat het andersom is: het Duits heeft het woord aan het
Nederlands ontleend. Het meest waarschijnlijk lijkt toch de verklaring van Van der
Meulen,576 dat we het woord uit het Nederduits kennen, en dat het Nederduits het
woord Schubjack ontleend heeft aan Pools szuja 'armoedige kerel, schoft', zoals het
Swienjack, ons zwijnjak, ontleend heeft aan Pools swiniak (en niet aan het Tsjechisch,
zoals vaak beweerd wordt, want het Nederduits had contact met het Pools, niet met
het Tsjechisch). In het Nederduits en vandaar in het Hoogduits is het Slavische (Poolse)
achtervoegsel -(j)ak produktief geworden. In eerste instantie werd het Poolse woord
pijak 'zuiper' geleend, daarna werd het achtervoegsel produktief gebruikt in de Duitse
woorden Faulack 'viespeuk', Fressack 'iemand die veel vreet, vreetzak', Reifisack 'ie_
mand die veel duwt' en dus ook Schubjack. 577 Later zijn deze woorden geassocieerd met
jak en ontleedde men ze als een samenstelling met als tweede deel jak, vergelijkbaar
met vechtjas of luiwammes, van lui en wambuis.

Het Hoogduits als doorgeefluik
Het Duits heeft woorden doorgegeven uit het Latijn, het Frans, het Italiaans, de
Slavische talen, Hongaars en Turks. Het Duits heeft voor het benoemen van nieuwe
zaken teruggegrepen op het Grieks.

Latijn
Boven is al getoond dat het Latijn veel invloed heeft gehad op de Duitse studentenwoorden. Volgens De Beer en Laurillard578 is het woord forensen via het Duits geleend:
'op markten rondtrekkende kooplui, die geen vast verblijf hebben. Uit forenses (lat.)
meerv. van forensis - wat tot de markt (forum) behoort. Thans noemt men ook hen
alzoo, die in de stad hunne zaken uitoefenen, doch elders wonen. Deze laatste benaming
werd te Amsterdam van de Duitschers overgenomen, toen men er op uit was de
belasting ook van buitenwonenden te heffen.'
Het Duits heeft sommige oude(re) Latijnse leenwoorden doorgegeven, zoals:
accept, affect, bisamrat (het eerste deel uit middeleeuws Latijn bisamum), kachel(oven),
kansel, kapsel 'organisch omhulsel', katheder, linze, mangel, tuberkel. In Latijnse vorm
heeft het Duits doorgegeven gymnasium en practicum - dat we het via het Duits geleend
hebben, kunnen we niet aan de vorm van het woord zien. Ook heeft het Duits modern
Latijnse woorden gemaakt: abituriënt, alge, aquatisch, proletariër, tropisch.
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Grieks 579
Moderne Griekse vormingen zijn deels in het Duits gemaakt: autisme, ecologie, grafiet,
grammofoon, heroïne, homeopathie, melaniet, morfologie, paranoia, semasiologie. Bijvoeglijke naamwoorden op -isch die teruggaan op een Grieks woord op -ikos, hebben
we ook vaak via het Duits geleend - maar niet altijd, want -isch is ook in het Nederlands
produktief, dus we kunnen het Griekse woord ook in Franse (-ique) of Latijnse (-icus)
vorm geleend hebben en er zelf een afleiding op -isch van gemaakt hebben. Waarschijn
Waarschijn-lijk hebben we via het Duits de Griekse bijvoeglijke naamwoorden erotisch, kosmetisch,
optisch, panisch, plastisch, polemisch, praktisch, psychisch, sceptisch, sporadisch geleend.

Frans 580
De Franse invloed op geheel Europa is al uitvoerig besproken. Als alle talen heeft het
Duits zijn aandeel Franse leenwoorden tot zich genomen en net als het Engels (en
Nederlands) heeft het Duits Franse woorden aan andere talen doorgegeven. Maar het
zijn er heel wat minder dan het Engels heeft doorgegeven. Franse woorden die we via
het Duits geleend hebben, zijn dragonder, kartel, riskant, sjerp, tendens.

Italiaans 581
De Italianen dreven vanaf de middeleeuwen met zowel de Nederlanden als Duitsland
handel. Francescat0 582 heeft 45 woorden gevonden die we via het Duits uit het Italiaans
geleend hebben, waarvan de belangrijkste bandiet, creperen, frats, koolraap, lawine,
marketentster, novelle, proviand, raket, spagaat, strapatsen, tufsteen, misschien pedant.
Muziektermen zijn duet, kwartet, kwintet, octet, partituur, terzet. Fratsen is door Luther
geleend, in het Italiaans betekende het 'bebladerde tak als uithangteken van kroegen',
dan 'de uitgelaten drukte voor een herberg'. Luther gebruikte het al in de betekenis
'grappen, dwaas gepraat'.583 Ten slotte kennen we getto 'jodenwijk' via het Duits. De
betekenis van getto 'in maatschappelijke afzondering verkerende groep personen' werd
in 1975 als neologisme genoemd. 584

Scandinavische talen 585

Uit een Scandinavische taal, waarschijnlijk het Zweeds, heeft het Duits Rentier, ons
rendier, geleend. In de tijd van de romantiek, eind 18de begin 19de eeuw, kwam in
Duitsland interesse op voor de Oudgermaanse cultuur en literatuur, zoals de Edda. De
Nederlandse romantiek leunde zwaar op de Duitse. In deze periode heeft het Duits een
aantal Oudnoor(d)se woorden opgenomen en doorgegeven, zoals berserkerwoede 'extatische woede', godenschemering, rune, skald 'Oudnoorse hofdichter', walhalla 'paradijs' en nog iets later walkure
walkure''godin
godin van het slagveld'. Richard Wagner (1813-1883) heeft
met zijn operacyclus Der Ring des Nibelungen, met onderdelen als Die Walküre en Die
Götterdämmerung, veel bijgedragen aan de verspreiding van deze woorden. Walhalla
wordt tegenwoordig figuurlijk gebruikt: 'Amerika geldt als een walhalla voor de
consument.' Ook stafrijm is in deze periode geleend. Het gaat terug op de versleer van
de IJslander Snorri Sturluson omstreeks 1220, waarin Oudnoor(d)s stafr'letter,
stafr 'letter, klank'
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de betekenis van 'herhaalde gelijke beginklank' heeft gekregen (zoals in er barst uit mijn

binnenst een bittere zang).
Slavische talen 586
De Slavische talen hebben meer woorden, uit het Duits geleend dan andersom. De
Slaven en Duitsers waren van oudsher buren, en er hebben altijd Duitsers in Slavische
landen (Polen, Tsjechië, Slowakije) gewoond. Uit het Oudslavisch heeft het Duits de
twee dierenamen hamster en zizel geleend. Het Duits heeft uit een Slavisch taal nerts en
trapgans geleend, waarbij echter niet zeker is uit welke Slavische taal. Uit het Tsjechisch
komen: dolk, houwitser, pistool en trawant 'huursoldaat', dat in de tijd der Hussietenoorlogen (begin 15de eeuw) geleend is. Uit het Pools komen doedelzak, kwark, ulaan.
Het is niet zeker of de vogelnaam sijs uit het Pools of het Tsjechisch komt. De zeer
verouderde naam voor een rijtuig droschke komt uit het Russisch, en vampier ten slotte
komt uit het Servokroatisch. Het Duits heeft het Turkse woord sjamberloek via een
Slavische taal (onduidelijk is welke) geleend, en weer doorgegeven - in dit geval moeten
we doorgeven letterlijk opvatten: het Duits heeft het zelf namelijk niet bewaard, in
modern Duits bestaat het woord niet meer. Ergens onderweg is bovendien de betekenis
veranderd: in het Turks betekent yagmurluk 'regenjas'. Sabel 'wapen', al in een Nederlandse tekst van 1595 gevonden, is door het Duits uit het Russisch (waarschijnlijk via
het Pools) geleend; het Russisch heeft het aan het Kirgiezisch, een Turkse taal, ontleend. 587

Hongaars 588
Het Duits heeft veel meer woorden aan het Hongaars gegeven, dan het eruit genomen
heeft. De Hongaarse en Duitse gebieden grensden van oudsher aan elkaar en er hebben
altijd Duitse kolonisten in Hongarije gewoond. Het Habsburgse huis heeft van 1527 tot
de Eerste Wereldoorlog in Hongarije geregeerd; Hongaarse woorden werden dan ook
altijd eerst door Oostenrijk geleend en gingen vandaar soms over naar het algemeenDuits. Via het Duits kennen we de Hongaarse woorden goelasj, koets, schabrak 'zadelkleed', zigeuner en een woord dat het Hongaars aan het Turks heeft ontleend: dolman
'jasje'. De leenweg Servokroatisch > Hongaars> Duits> Nederlands heeft paprika
gevolgd; de leenweg Byzantijns-Grieks> Hongaars> Duits> Nederlands heeft huzaar
'
gevolgd eigenlijk 'rover' en 'verkenner'.589
Turks
Het Duits heeft het Turkse woord horde doorgegeven en verder een aantal woorden
die het niet rechtstreeks uit het Turks heeft geleend, maar via het Slavisch of Hongaars,
zie boven.

Afrikaanse talen
Duitsland heeft slechts korte tijd koloniën gehad, en wel in Afrika van ongeveer 1880
tot aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Uit deze periode zijn geen leenwoorden
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blijven voortleven, in ieder geval geen leenwoorden die wij uit het Duits overgenomen
hebben. Een Duitse ontdekkingsreiziger heeft de naam van de gnoe (1777) internationaal bekend gemaakt, en een Duits taalkundige heeft halverwege de 19de eeuw Bantoe
bedacht; beide woorden gaan terug op inheemse Afrikaanse talen.

Doorgeefluiken voor het Duits
Duitse (en Rotwelsche) woorden zijn via het Jiddisch doorgegeven. In geringe mate
zijn Duitse woorden door het Frans doorgegeven en in nog geringere mate door het
Amerikaans-Engels, via Duitse immigranten.

Internationalismen
Het Duits heeft voornamelijk invloed uitgeoefend op de Scandinavische talen,590 de
Slavische talen,591 en het Hongaars. 592 In het Frans zijn veel Germaanse en Frankische
woorden geleend, maar veel minder Duitse.
Het aantal Duitse leenwoorden in het Engels is veel groter dan tot voor kort werd
gedacht. 593 Tot de 19de eeuw vormden mineralogische termen de hoofdmoot van de
Duitse ontleningen in het Engels - vanaf de 15de eeuw stonden de Duitsers bekend om
hun expertise op het gebied van de mijnbouw en metaalbewerking. De Duitse invloed
op het Engels was verreweg het grootst tussen 1850 en 1950; meer dan de helft van de
6000 gevonden ontleningen 594 stamt uit deze periode. Het zijn voornamelijk wetenschapstermen, en wel behalve op mineralogisch gebied, vooral op het gebied van de
chemie, biologie, geologie, botanie, filosofie en psychologie. De volgende woorden zijn
zowel in het Engels als het Nederlands uit het Duits geleend: biologie, chromosoom,
creosoot, lanoline, masochisme, menthol, plankton, protoplasma, sacharine en de term
inertie, bedacht door Keppler. 595 Veel van deze wetenschapstermen zijn gevormd van
Latijnse of Grieks elementen. Het Amerikaans- Engels heeft een aantal woorden van
Duitse immigranten doorgegeven aan de rest van de wereld, waarbij vooral MacDonald's een grote rol speelt, denk aan de frankfurter en de hamburger.
Tot slot hebben we al gezien dat het Duits relatief weinig woorden uit andere
talen heeft opgenomen en daarna doorgegeven. Kortom: het aantal internationalismen
dat teruggaat op het Duits, is relatiefklein; het gaat daarbij alleen om wetenschapswoorden.
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4.2 Invloed van het Jiddisch 596
Cultuur-historische achtergrond
Het Jiddisch tot de Tweede Wereldoorlog
In de late middeleeuwen trokken joden uit Romaanssprekende gebieden naar de
Rijnstreken. Zij spraken een Romaanse taal, bij voorbeeld het Oudfrans. Zij gingen
wonen in de getto's van Duitsland en gingen daar Duits spreken. Hier ontstond het
Jiddisch, vroeger ook wel Joods of Joods-Duits genoemd. De namen Jiddisch en jid
komen van Duits jüdisch, Jüde, een nevenvorm van Jude. Het Jiddisch is in wezen een
Germaanse taal vermengd met Hebreeuwse en Aramese (dus Semitische) elementen.
De Hebreeuwse en Aramese zelfstandige naamwoorden worden in het Jiddisch als
Semitische naamwoorden verbogen (enigszins vergelijkbaar met de invoeging van
Latijnse en Griekse woorden met hun eigen meervouden in het Nederlands, vergelijk
centra, doses, matrices, stimuli). De werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden worden
vaak als Duitse of Nederlandse woorden behandeld. Het Jiddisch kent verder nog
invloed uit het Romaans, doordat de joden eeuwenlang in Romaanse gebieden gewoond hadden voordat ze naar Duitsland kwamen. De Romaanse invloed is echter
maar klein. Oudere Nederlandse joden gebruikten begin jaren zestig nog oren voor
'bidden', van Latijn orare en benschen 'zegenen' van Frans bénir of Latijn benedicere;597
zie ook falderappes hieronder. Ook bestaat er een kleine Slavische invloed. In procenten
uitgedrukt is wel berekend dat het Jiddisch voor ongeveer 15 à 20% uit Hebreeuwse
woorden zou bestaan, voor 70 à 75% uit Duitse en voor de rest uit Slavisch en
Romaans. 598 Het Jiddisch wordt met het Hebreeuwse consonantenschrift en van rechts
naar links geschreven.
In 1350 hield de Zwarte Dood vreselijk huis in Europa. De joden werden ervan
beschuldigd de bronnen vergiftigd te hebben, en werden vervolgd. Velen vluchtten
naar het oosten, naar Slavische gebieden, en hier ontstond onder invloed van de
Slavische talen een variant van het Jiddisch die Oostjiddisch genoemd wordt. Het
Oostjiddisch heeft nauwelijks invloed gehad in Nederland; wel in België, doordat in
het begin van de 20ste eeuw Oosteuropese joden naar België trokken. Het Jiddisch in
Duitsland en de Nederlanden noemen we Westjiddisch. 599 Illustratie 33 toont het
Jiddische taalgebied in Europa voor de Tweede Wereldoorlog.
De eerste joden die na de middeleeuwen naar Nederland kwamen, waren de
Sefardim of Portugese en Spaanse joden (Sefarad = Spanje). In 1492 werden de joden
uit Portugal en Spanje verdreven en velen van hen weken uit naar de Nederlanden.
Veel van hun achternamen zijn nu nog bekend: Belinfante, Da Costa, De Miranda,
Oliveira, Pereira, Querido, Sarphati, Spinoza. Hun taal bestond uit Portugees met veel
Spaanse en later Jiddische invloeden. Deze Sefarden of Sefardim (met een Hebreeuws
meervoud) werden ook maranen genoemd, wat in Spanje gebruikt werd voor 'bekeerde
jood of moor', van Spaans marrano 'varken, laag, gemeen'. Vaak waren de Sefardim in
hun thuisland enige tijd in schijn bekeerd geweest, voordat ze vluchtten en hun oude
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geloof weer aannamen. In eerste instantie vluchtten de Sefardim vooral naar Zuid-Nederland, maar door de Tachtigjarige Oorlog en de val van Antwerpen (1585) trokken
velen, opnieuw op de vlucht voor de Spanjaarden, naar Noord-Nederland. De Sefardim
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waren voornamelijk rijke kooplui en ze werden dan ook gastvrij opgenomen. Zij
woonden in Amsterdam, Den Haag en Maarssen en speelden een belangrijke rol in de
economische uitbreiding van de Republiek.
Het Jiddisch werd rond 1620 naar de Nederlanden gebracht door Duitse joden of
Asjkenazim, die zich hier vestigden op de vlucht voor vervolgingen in Duitsland
(Asjkenaz == Duitsland). Zij droegen achternamen als Abrahamson, Gomberts, Isaacs,
Israëls, Levison, Oppenheimer, Polak, Wirtheim. De meeste Asjkenazim gingen naar
Noord-Nederland, want Zuid-Nederland was in het begin van de 17de eeuw nog bezet
door de Spanjaarden; pas in het begin van de 18de eeuw trok een klein aantal Asjkenazim naar Zuid-Nederland. De Asjkenazim waren arme bannelingen, en werden dan
ook aanmerkelijk minder hartelijk ontvangen dan de rijke Sefardim uit Spanje en
Portugal. Sybrand Feitama dichtte in 1684:
Maar trad zoo binnen in de kerk
Der Smausjes; rondom smeerig
Daar rook het mij al vrij snel sterk
Dies ging ik weg, begeerig
Om 't ongeboud gebouw te zien
Van Joodsche Portugeesen
'Men proeft hieruit dat de Portugese joden voor de Nederlanders wel vreemdelingen
waren - en soms zeer vreemde! - maar sociale standsverschillen als ten opzichte van
de "smausjes" hebben er nooit bestaan.'6oo De Sefardim gingen snel op in de Nederlandse cultuur en spraken Nederlands, terwijl de Asjkenazim voor Nederlanders ook
verstaanbaar waren als ze hun eigen taal, het Jiddisch, gebruikten. Het Jiddisch heeft
een enkel Portugees of Spaans woord overgenomen van de Sefardim, maar de invloed
van de Sefardim op het Jiddisch is slechts heel klein geweest. 601 Waarschijnlijk zijn
slechts vier woorden van de Sefardim via het Jiddisch doorgedrongen tot het standaardNederlands: gedeisd in hou je gedeisd, dat komt van Portugees deixe por os pequefios of
deixe por as creaturas 'stil voor de kinderen'602 en bolus 'gebak', eigenlijk een meervoudsvorm (boles, de joden gebruiken bole als enkelvoud), van Spaans bollo 'fijn broodje' of
bola 'bal, bol'. Vanwege vormgelijkenis is het ook 'drol' gaan betekenen, vergelijk
studententaal een bolus draaien. Deze uitdrukking kan overigens ook beïnvloed zijn
door het homoniem bolus 'vette klei', ontleend aan het Latijn. Ook het minder bekende
planjeren, ook planjenen 'huilen', van Latijn plangere 'weeklagen', is via de Sefardische
joden in het Jiddisch terecht gekomen. En ten slotte falderappes voor' gespuis'. Dit kom t
wellicht van Spaans gualdrapa 'paardedek, afhangende flarden, vod', dus 'hij die
vodden draagt'. Beem denkt aan een betekenisverschuiving via 'minderwaardige textielsoort' (in de mond van joodse klerenhandelaren).603 Het kan echter ook ontleend
zijn aan het Portugees, want het oudste voorkomen van valderappus was als scheldwoord voor een vrouw, en dialectisch Portugees galdrapa betekent 'magere zeug,
magere vrouW'.604
De Asjkenazim waren voornamelijk marktkooplieden, handelaren in lompen en
tweedehands spullen, veehandelaren en slagers. Hun beroepen blijken uit de familie-
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namen die ze in het begin van de 19de eeuw aannamen, zoals Kleerekooper, Loterijman,
Fruitman, Augurkiesman, Sigaar, Tailleur, Schoenmaker, Sjouwerman, Bloemist en
60S Door hun beroep hadden zij contact met de lagere bevolkingslagen,
Koopman. 605
waardoor Jiddische woorden gemakkelijk in de volkstaal of het Bargoens konden
komen. Ook via de jodenbuurten in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam) en de
kleinere steden als Leeuwarden kwamen Jiddische woorden in de volkstaal. Jiddisch
was voor Nederlanders min of meer begrijpelijk (Illustratie 34 geeft een voorbeeld van
het Jiddisch zoals dat omstreeks 1850 gebruikt werd in de jodenbuurt); bovendien werd
het langzamerhand steeds meer vernederlandst. Deze vernederlandsing was al vrij
spoedig na de vestiging van de joden in Nederland begonnen. Daarbij speelde mee dat
in de 16de en 17de eeuw het verschil tussen Duits en Nederlands steeds groter werd, en
Duits minder werd gewaardeerd. 606 De Duitse elementen in het Jiddisch werden dan
ook vervangen door Nederlandse. Het eerste Jiddisch-Nederlandse woordenboek
verscheen in 1710.

Das Lied vun die Kuggel

Fest gemauert an den Herd is
Unser Eibenche soa ror,
Scholent essen, das was werth is,
5011 drin morgen werren gor;
Schabbes eszt mer doch
For die ganze Woch;
Drum Loszt uns vor alle Sachen
'N gude, fette Kugel machen.
An Freitig wenn ich mach die Kuggel,
Do schmusz ich gern dabei, mein Cheijs;
Das Schmuszen is dozu meszuggel,
Mer lernt noch immer zu, was Neijes.
Soa loszt uns denn mit Fleisz betrachten,
Was zu an gude Kuggel g'hört;
Den schlechten jüd musz mer verachten,
Der Schabbes nit mit Kuggel ehrt;
Un is es nit an groosze S'chië,
An guder frummer jüd zu sein?
Sechs Tog lang schneidt er sich an Krië,
Derkeegen Schabbes is er fein
Hoolt mer Mehl vun Höker drübben,
Nemmt es man forerst zu Borg;
Steeh schoon bei ihm ufgeschribben,
Losz ihn schreiben, aach mein Sorg!
Schneidt mir Appel klaan,
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Thut aach Krinthen dran,
Meszt sie obber woohl perbiren,
Dasz kan Milben sich drinn rihren.
Was heint mir set zen in den Ooben
Un erbeten dobei soa frisch,
Das 5011 mer morgen Mittig looben
An unsern chosch'wen schabbestisch.
Schabbestisch.
Noch dauren 50115 zu hundert Johren,
Wenn unser Herrgott loszt gesund,
Mir wellen nit an Freitig sporen,
Un Schabbes leben wie an Hund;
Denn was dem jüd nor zu thut kummen
In diesen Oolem, Fraad un Laad,
Der Schabbes druf werd hergenummen,
Do macht er sich domit erst braat.
Schissel,
Langt mir her an grosze schissel,
Die sich woohl zum Mengen schicht;
Schlissel,
Peszche! nemm dir do den schlissel,
Waszt doch, wu der Zucker ligt?
Was ich noch gern hätt,
Is an groosz stück
Stück Fett;
Was mer Schabbes will genieszen
Musz vun Fett un Zucker flieszen.
Denn wie der Jüd kommt uf den Oolom
Is gleich den Schab bes was dermehr;
Mer macht an sochor
Sochor um den Gooiom,
Un wasz noch nit wuhin, wuher;
Was aus ihm werren werd wasz Kaner,
An Klausner odder'n Tempeljaner,
An grooszer Kozin, 'n groszer Pracher,
An Doctor odder 'n Uhermacher;Die Johren fliegen, wie der Wind.
Illustratie 34. Het begin van 'Das Lied vun die Kuggel', verschenen in 1854 en geschreven in de
Jiddische spreektaal van die tijd. De auteur is onbekend. Kuggel was een meelgerecht dat op vrijdag
werd klaargemaakt voor de sabbat (Schabbes)
(Bron: Gans 1988: 352)

In tegenstelling tot de Sefardim, die geconcentreerd in een paar steden woonden,
verspreidden de Asjkenazim zich over het hele land, hoewel wel voornamelijk in grote
steden. In de 17de eeuw overtrof het aantal Asjkenazim in Noord-Nederland het aantal
Sefardim, en dat is sindsdien zo gebleven. In Zuid-Nederland woonden tot de 18de
eeuw alleen een klein aantal Sefardim, pas in de 18de eeuw kwam daar een gering aantal
Asjkenazim bij.
Tot de Franse tijd leefden de joden in Noord-Nederland in een zeker isolement
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en gebruikten ze het Jiddisch zowel als spreektaal als voor boekhouding en correspondentie. In 1796, onder Frans regime, kregen de joden gelijke burgerrechten en werden
ze toegelaten op openbare scholen. Tot diep in de 19de eeuw was Jiddisch de taal van
huis, school en literatuur bij de meeste Nederlandse joden. Ze spraken wel Nederlands
(met accent, zie Illustratie 35), maar konden het meestal niet lezen of schrijven. Vanaf
1857 volgden zij alleen nog onderwijs op openbare scholen, wat het einde van het
Jiddisch inluidde.607 In 1932 zei een taalkundige: 'Thans is het [Jiddisch] evenwel, bij
het jonger geslacht althans, zoo goed als uitgestorven. '608 Terwijl het Jiddisch bij ons in
de loop van de 19de eeuw als spreektaal verdween, kwam het Oostjiddisch in Oost-Europa in deze eeuw juist tot steeds grotere bloei.
.
Toen Jiddisch in de loop van de 19de eeuw in Nederland niet meer als spreektaal
werd gebruikt, bleven in de taal van de handel en het dagelijks leven Jiddische woorden
in gebruik tussen joden onderling en tussen joden en niet-joden. Deze woorden
kwamen in het Bargoens of de volkstaal terecht en soms vandaar in het algemene
Nederlands, of, zoals Voorzanger en Polak609 in 1915 zeggen: 'een klein, zeer klein aan tal
dier [Jiddische] woorden vonden langzamerhand ingang in de algemeene volkstaal.
[... ] ze zijn bijna alle uit lagen gedachtenkring. Zeer natuurlijk. Alleen in zeer diepe
benedenlagen der maatschappij kwam zoo intieme volksaanraking, waarbij de woorden behouden bleven (achterbuurten, rommel-koop en verkoop, handel op de rommelmarkten en in de kroegen). Ook in de tooneelwereld was aanraking door Ned.
Joodsche acteurs, vandaar Joodsche woorden in die wereld verzeild [... ]. Ook in de
dieventaal, die gaarne hier en daar zoo'n onverstaanbaar woord, dat ze van een Jood
hoorde, overnam.' Overigens is het aantal leenwoorden helemaal niet zo klein als Polak
en Voorzanger suggereren, zoals nog zal blijken.
Beem610 wijst nog op een interessant verschijnsel: 'In eigenaardige kringloop heeft
het Amsterdamse Jiddisch [... ] in een latere periode sommige van zijn eigen woorden
in verbasterde vorm weer uit het Bargoens ontleend. Als typisch voorbeeld hiervoor
diene een woord als "jatten", dat wel van het Jiddisch substantief"jad" gevormd, echter
als werkwoord niet Jiddisch maar Bargoens is.'
De joden bleven voor termen betreffende de eredienst, de gemeente en dergelijke
Hebreeuwse woorden gebruiken, ook nadat het Jiddisch als spreektaal had afgedaan.
De Hebreeuwse woorden kennen drie verschillende uitspraken: de officiële uitspraak
in de synagogen oftewel de Nederlands-Asjkenazische uitspraak; de uitspraak van de
Sefardim; en de Nederlands-Jiddische uitspraak. Die laatste uitspraak is voor ons van
belang, want in die uitspraak hebben wij de Hebreeuwse woorden leren kennen.
Vergelijk de synagogale uitspraak [chooch6m, makk6us] (die in klemtoon overeenkomt met de Sefardische uitspraak [chachám, makk6tJ) met de Jiddische uitspraak
[ch66chem, mákkes], ons goochem, makkes, waarbij wij ook de klemtoon van het
Jiddisch hebben overgenomen. 610
In de 19de eeuw kwamen de meeste joden in België uit Frankrijk, maar aan het
eind van de 19de eeuw trokken ook joden uit Midden- en Oost-Europa naar België,
vooral naar Antwerpen. Het aantal joden in België, dat tot die tijd relatief gering was
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geweest, nam begin 20ste eeuw snel toe, toen hier de diamantindustrie tot bloei kwam.
Tijdens Wereldoorlog I, waarin België bezet werd, vluchtten veel joden naar Nederland.
De grote Bargoens-onderzoeker Moormann heeft in de verschillende Bargoense dialecten in totaal 493 joodse woorden gevonden. Hierbij bleek hem, 'dat het minste
Joodsch voorkomt in de Belgische geheimtalen',612 en dat de Jiddische woorden vanuit
het noorden in het Zuidnederlands zijn doorgedrongen.613 'Het aantal Joodsche elementen [... ] neemt toe van verleden naar heden, van Zuiden naar Noorden.'614 In
Zuid-Nederland werd het meeste Jiddisch in Antwerpen gesproken. Moormanns
onderzoek loopt tot de jaren dertig, dus voor de Tweede Wereldoorlog.

Het Jiddisch na de Tweede Wereldoorlog
Het vreselijke lot van de joden in de Tweede Wereldoorlog is algemeen bekend. Na de
decimering van de joodse bevolking is het Jiddisch in Nederland en België na de Tweede
Wereldoorlog wel zo goed als verdwenen, net als in Midden- Europa. In de voormalige
Sovjet-Unie wonen nog veel joden, maar steeds meer van hen geven op dat zij geen
(Oost- )Jiddisch meer spreken. Verder wordt Jiddisch in de Verenigde Staten gesproken
- vanaf 1850 zijn veel joden uit Midden- en Oost-Europa daarnaartoe gegaan. Volgens
Rosten 615 is de invloed van het Jiddisch op het Engels nog nooit zo groot geweest als
momenteel en hoewel hij dit eind jaren zestig zei, zal de uitspraak nog steeds gelden,
gezien het aantal Jiddische woorden dat in Amerikaanse films te horen is.
Ook al wonen er nog slechts weinig joden in Nederland en België, dat houdt niet
in dat er geen Jiddische woorden meer verschijnen in het Nederlands. Integendeel!
Sommige woorden zijn, vanuit bepaalde kringen zoals de toneelwereld, pas na de
oorlog populair geworden. Het is overigens een algemene tendens, dat in de jaren zestig
de taal gedemocratiseerd werd en dat er woorden uit het Bargoens of dialecten of uit
specifieke taalkringen opgenomen werden in het Nederlands en algemeen gebruikelijk
werden. In de grote steden (Amsterdam, Groningen, Leeuwarden) waar van oudsher
een grote joodse gemeenschap gewoond had, werden uit het Bargoens Jiddische
woorden in de volkstaal overgenomen. Vanuit de steden breidden de woorden zich uit,
eerst in de gesproken taal en vervolgens ook in de geschreven taal. Jiddische woorden
die na de oorlog doorgedrongen zijn in het algemene Nederlands, zijn: gotspe, kapsones,
kinnesinne, matse, sores, stennis. 616 Makke 'probleem, handicap' wordt in 1984 een
neologisme genoemd. 617 Jan Pen zegt in de Volkskrant van 15/10/94: 'Nu kom ik bij de
makke van het nieuwe kabinet. Melkert.' Vanuit het Noordnederlands verbreiden de
Jiddische woorden zich ook naar het Zuidnederlands. Van Nierop geeft hiervan twee
voorbeelden: heibel en stiekem.618
Jiddische woorden houden lang stand, ook in de dialecten. Dat bleek uit een
onderzoek gedaan in 1966 en 1959 naar het taalgebruik van slagers in de Brabantse en
Limburgse dialecten (gesproken door niet-joden!).619 Van oudsher was de vaktaal van
slagers en veehandelaren rijk aan Jiddische woorden. Uit het onderzoek bleek dat
slagers die zelf slachtten in 1966 en 1959 nog steeds een groot aantal Jiddische woorden
gebruikten. Dit is een bewijs temeer van de grote invloed van het Jiddisch.

284

De meeste Jiddische woorden vinden we in het Bargoens en de volkstaal. Deze
woorden gaan vrijwel allemaal terug op het Hebreeuws, wat opvallend is, omdat het
grootste deel van de Jiddische woordenschat bestaat uit Duitse woorden. De reden is620
dat de Jiddische woorden werden gebruikt als geheimtaal. Omdat Nederlanders Duitse
woorden meestal wel begrijpen, koos men voor de onbegrijpelijke Hebreeuwse woorden (vergelijk de uitdrukking dat is Hebreeuws voor mij).
De Hebreeuwse woorden die via het Jiddisch in het Bargoens terechtgekomen
zijn, hebben over het algemeen binnen het Bargoens een grote verbastering ondergaan
en vertonen vaak opmerkelijke betekenisdevaluaties. Goochem betekent bij voorbeeld
onder joden 'wijs, kundig' en is zelfs (in de Sefardische vorm chachám) bij de Portugees-Israëlitische gemeente de eretitel van de opperrabijnen. In de volkstaal betekent
het 'slim, gewiekst'. De Jiddische woorden zijn dus van hoog naar laag gegaan op de
maatschappelijke ladder, maar soms zijn ze ook weer gestegen: smoes, stiekem zijn
volkomen ingeburgerde en neutrale woorden die iedereen gebruikt.
Hieronder geefikachter de Jiddische leenwoorden hun herkomst, en de betekenis
in de taal van herkomst. In relevante gevallen laat ik het gebruik van de woorden zien
aan de hand van voorbeeldzinnen uit de boeventaal van begin deze eeuw, zoals
genoteerd door de commissaris van politie Köster Henke. 621 De grote invloed van het
Jiddisch op het Bargoens blijkt overigens uit het feit dat bijna een derde van de woorden
uit Köster Henke uit het Jiddisch komt. 622 Ik geef voornamelijk de volkstaalwoorden
die Van Dalem gehaald hebben. Sommige hiervan zijn inmiddels standaard-Nederlands geworden. De herkomst van volkstaalwoorden is vaak moeilijk met zekerheid
vast te stellen, omdat de woorden in de gesproken volkstaal veel veranderingen kunnen
ondergaan, door onbegrip van het woord, invloed van andere woorden, woordspelletjes, ofbewust niet begrepen willen worden.

De Jiddische leenwoorden
Religieuze termen
De meeste termen van het joodse geloof zijn uit het Hebreeuws geleend, maar sommige
kennen we, aan de vorm te zien, uit het Jiddisch: kaddisj 'lofprijzing', koosjer, matse,
rebbe, seider 'Pesachavondviering', sjabbes 'sabbat'. Ook keppeltje en sjoel zijn Jiddische
woorden; ze gaan terug op het Duits, en wel op Middelhoogduits köpfel 'kopje',
respectievelijk op Duits Schule 'school'. Benschen 'zegenen' en oren 'bidden', beide uit
het Romaans, zijn al genoemd.
Een aantal Bargoense woorden is een verbastering van een Jiddische religieuze
term. Asjeweine komt van Hebreeuws häsivenü 'voer ons terug', de aanhef van de
liturgische tekst bij het wegdragen van de wetsrol aan het eind van de eredienst. Het
wordt ook vervormd tot gasjewijne, hasjewijne en onder invloed van wijlen tot kassiewijle. Bekattering 'uitbrander, bekeuring' is verkort tot kat in een kat geven/krijgen.
Bekattering komt van Hebreeuws meqqatreg 'Satan', letterlijk 'aanklager, beschuldiger',
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van Grieks kategorein 'aanklagen' (ook in ons woord duivel zit de betekenis 'lasteren,
aanklagen' verborgen, want duivel gaat terug op Grieks diabolos 'lasteraar'). Hoteldebotel 'stapelgek' gaat misschien terug op Hebreeuws awar oe-wo teel (in de transcriptie
van Endt) 'heengegaan en verdwenen', voorkomend in een talmoedisch traktaat met
ethische leerstellingen. 624

Handelswoorden
Jiddische leenwoorden met betrekking tot geld en handel komen van joodse marktkooplieden, die niet altijd door de klanten verstaan wilden worden. Zo kennen we uit
de handelstaal (be)zolletje 'koopje' (Hebreeuws 'goedkoop'; Köster Henke: 'Je hebt me
er een bezolletje aan)'; soof of sjoof'gulden' (Hebreeuws 'goud'; Köster Henke: 'Ik heb
Zaterdag nog beis soof (2 gld.) geschokt'); tagrijn 'koopman in oud ijzer' (uit het
Aramees); en tinnef'slechte waar' (Hebreeuws 'drek'). Ramsj (Hebreeuws 'bedrog')
kent Köster Henke alleen als ramsjen 'opkopen', terwijl we tegenwoordig alleen verramsjen 'boeken onder de oorspronkelijk vastgestelde prijs verkopen' gebruiken.
Met name prijzen hield men liever voor zich, vandaar het gebruik van Jiddisch.
Geldstukken of getallen zijn vaak genoemd naar Hebreeuwse letters, die een bepaalde
getalswaarde hadden. Zo komen beis 'twee' en beisje/beesie 'dubbele stuiver, dubbeltje'
van Hebreeuws bet 'b, tweede letter, twee'. Köster Henke geeft als voorbeeld: beis 'twee.
Beis hondjes (twee dubbeltjes). Beis meier (f 200)'. Daarnaast bestaat een Jiddisch
woord basch 'stuiver', wat waarschijnlijk komt van b van beis 'twee' en schtieber 'stuiver'
- vandaar Bargoens bas 'tweetal, dubbeltje'. De betekenis van Jiddisch basch zou dan
echter 'twee stuivers' moeten luiden in plaats van 'stuiver'. Daarnaast bestond er in het
Bargoens een woord bats, bas dat aan Duits Batzen ontleend was (dus niet aan het
Jiddisch) en dat 'stuiver' betekende. Waarschijnlijk heeft Bargoens bas/bats 'stuiver' de
betekenis 'dubbeltje, twee stuivers, tweetal' erbij genomen, terwijl Jiddisch basch 'twee
stuivers' de betekenis 'stuiver' erbij gekregen heeft (een betekenis die overigens in 1915
al de enige was). 625
Een heitje is een 'kwartje', denk aan de padvindersslogan een heitje voor een
karweitje (Hebreeuws he' 'h, vijfde letter, 5', dus 5 stuiver). Een joetje is een 'tientje'
yöli. 'letter j, 10'), Köster Henke: 'Hij heeft er al beis joetjes opzitten (20
(Hebreeuws yö4
jaar)'. Kafbetekent '20' (Hebreeuws kaf'letter k, getalswaarde 20') en kimmei 'drie'
(Hebreeuws gimël' g, de derde letter van het alfabet, 3'): Köster Henke: 'Met ze kimmele
(met z'n drieën)'. Een lammetje is '30 stuiver' (Hebreeuws lämë4
lämëli. 'letter 1', met getalswaarde 30), Köster Henke: 'Veel schokt hij er niet voor, maar toch altijd wel een
lammetje.' Een meier '100 gulden' (Hebreeuws me'äh 'honderd') gebruiken we nog
steeds; het woord is onder invloed van de veel voorkomende eigennaam Meier gewijzigd. Ten slotte is koefnoen
koefrlOen 'gratis, vrijkaartje' een samenstelling van de naam van de
Hebreeuwse le~ter k, in het Hebreeuws qöf, en de naam van de letter n, in het Hebreeuws
nün. Koefnoen is dus eigenlijk 'k.n.', een afkorting van kost niets.
Woorden voor armoede vinden we in gesjochten 'arm' (Jiddisch gesjochten, van
sjechten 'slachten', uit het Hebreeuws) en dalles 'armoede' (Hebreeuws idem), Köster
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Henke: 'Hij heb de dalles (hij is aan lager wal)' en 'gedallist, op straat, op de keien,
zonder geld. Ik ben (of ik sta) gedallist.'

Eten en drinken
Woorden met betrekking tot voedsel en (koosjer) slachten zijn: galf'mes' (Hebreeuws
idem), gasser 'varken, spek' (Hebreeuws idem), hachelen 'eten' (in: je kan me de bout
hachelen, Hebreeuws idem), koosjer 'rein, zuiver, ritueel' (Hebreeuws idem), treife
'onrein' (Hebreeuws idem). Nassen 'met smaak eten' komt van Duits naschen 'snoepen'.
Woorden voor (al dan niet alcoholische) dranken zijn: jajem 'jenever' (Hebreeuws 'wijn'; Köster Henke: 'Jajemer, drinkebroer. Jajempie, slokje, borrel'), en
majem 'water' (Hebreeuws idem; Köster Henke: 'Ik gooi hem in de majem'). Sjaskelen,
ook sjaskenen betekent 'zuipen' (Hebreeuws 'drinker'). Een woord voor 'dronken' is
sikker, sjikker (Hebreeuws sikör; Köster Henke: 'De gokkers zijn knap sjikker'). Dit
woord is verwant met cider, dat we uit de bijbel geleend hebben volgens de ontleningsweg Hebreeuws sekär 'sterke drank' > Grieks> Latijn
Latijn>
> Frans> Nederlands. Hebreeuws sikör en sekär gaan beide terug op het werkwoord säkar 'dronken worden'.
Dieventaal
Uit de dieventaal stammen heel wat woorden, zoals bajes (Hebreeuws 'huis') en
baldaveren 'verraden, doorslaan' (Hebreeuws 'heer van het woord', dus 'informant').
Bollebofbetekent 'grote meneer, gevangenisdirecteur' (Hebreeuws 'de baas/heer van
het huis'; dit is een verbastering van bolleboos, dat 'baas, uitblinker' is gaan betekenen).
de bollebof
van de keet (de chef van de zaak)'. Gannef'
Gannef'dief
dief
van 'de
bollebofvan
Köster Henke spreekt van'
(Hebreeuws idem) en gappen 'stelen' (Pools 'grijpen') zijn ontleend via het Jiddisch,
net als jat (Hebreeuws 'hand') en jatmoos 'handgeld, eerste ontvangst van de dag'
(onder niet-joden 'kruimeldief, omdat men dacht aan jat 'hand' en de eigennaam
Maas, terwijl het tweede lid maas 'geld' was, wat we ook als apart woord geleend hebben,
hetzij uit het Jiddisch, hetzij uit het Duits). Köster Henke: 'Heb je wat benosseld, van
avond? Noppes (neen) 'k heb den heelen dag getippeld en nog geen jatmoos gehad.'
Gokken 'spelen om geld' komt van Jiddisch 'lachen, schertsen, spelen, speculeren' (van
Hebreeuws 'gelach').
Van nifteren 'doden' (Hebreeuws 'sterven') geeft Köster Henke als voorbeeld: 'Hij
moet genifterd worden.' Dan kennen we nog steeds de penose 'onderwereld' (van
Hebreeuws 'beroep, broodwinning'). Köster Henke zegt van pleite 'ervandoor' (Hebreeuws 'ontvluchting'): 'Ze hadden juist nog tijd om pleite te tippelen.' Snaaien
'wegnemen' komt misschien via het Jiddisch van Duits schneiden 'afzetten'. Tippelen
(Jiddisch 'vallen, lopen') vinden we bij Köster Henke als 'Ik tippel op een zwijn (Ik ben
bezig een fiets te stelen)'. Smeris komt van Jiddisch sjemiere stehen 'op uitkijk staan'
(van Hebreeuws 'toezicht, wacht'); sjien 'politieagent' is hiervan een afkorting, namelijk
de eerste letter van sjemiere, de sjien. Spiese betekent 'huis, lokaliteit' en komt van
Aramees 'herberg'. Köster Henke: 'Neuriespiese (drankwinkel). De donkere spiese Ct
cachot). Luimspiese (logement)'.
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Persoonsnamen
Uit het Jiddisch zijn veel persoonsnamen geleend, zowel neutrale als positieve en
negatieve. Neutrale persoonsaanduidingen zijn gozer, wat in het Hebreeuws 'schoonzoon, bruidegom' betekent; Köster Henke: 'Een haaie goozer (een sterke kerel)' en
kalletje 'vrouw, prostituée' (van Hebreeuws 'bruid'). Niese 'meisje, vrouw' luidt in het
Jiddisch iesje - de n- is in het Nederlands ingevoegd - en komt van een Hebreeuws
woord met dezelfde betekenis. Köster Henke noemt het in: 'Dat niese van hem is ook
naai (bij de hand)'. Polak 'Poolse jood' is via het Duits uit het Pools geleend. Ten slotte
kennen we sjikse 'niet-joods meisje' (Hebreeuws 'lelijke jonge vrouw').
Er is slechts één positieve persoonsaanduiding: gabber 'vriend' (Hebreeuws
idem). Negatieve persoonsaanduidingen zijn er echter in overvloed. Denk aan geteisem
'uitvaagsel' (onjuist Hebreeuws-Jiddisch meervoud van Hebreeuws 'zonde') en gajes
'slecht volk', in het Jiddisch 'niet-joden'. Gajes komt waarschijnlijk van Hebreeuws
gayis 'soldaten, legioen'.626 Köster Henke: 'De steeg is vuil en het gajes, dat er steunt,
zijn meestal luitjes van de universiteiten (gevangenissen). Dof gajes (loos volk, rechercheurs). Gebeft gajes, Heeren van 't Gerecht.' Hork voor 'lompe kerel' komt van
Hebreeuws 'moordenaar'. Kaffer 'stommerd' komt van Hebreeuws 'boer, dorpsbewoner' (het is bekend geworden uit de veehandel), maar is ook beïnvloed door Kaffer, de
naam van de Bantoes in Zuid-Afrika, van Arabisch käfir 'ongelovige'. Lapzwans
'waardeloos persoon' komt van Duits läppisch 'onbeholpen' en Schwanz 'staart, penis'.
Het scheldwoord parg komt van Jiddisch parch 'schurfthoofd' , uit het Pools.
Van schnOTTer 'bedelaar (met muziek)' (van Duits schnuTTen 'gonzen, brommen,
snorren') is de snorder 'taxichauffeur die onderweg vrachtjes oppikt' afgeleid. Schlemiel
'slappeling' komt uit het Duits. Schorem betekent 'uitvaagsel' en komt misschien van
Hebreeuws 'leugens'; de betekenis is mogelijk van 'leugens' naar 'leugensprekers'
gegaan. 627 Köster Henke geeft het in de betekenis 'leugens': 'Het is allemaal schorem
wat je daar vertelt.' Van Jiddische herkomst zijn voorts seibelaar 'knoeier' (van Hebreeuws 'drek'), en smous 'scheldnaam voor jood' (Duits Schmaus, van Hebreeuws
mosëh 'Mozes'). Temeie(r) 'hoer' (Hebreeuws 'onrein') vermeldt Köster Henke in de
zin: 'Zijn temeie had een paar trederikken (pantoffels) voor dat poen (geld) gekocht.'
Namen van familieleden zijn kalle 'bruid' (Hebreeuws idem), koter 'kind' (Hebreeuws 'klein'), memme 'joodse moeder' (Duits idem) en misjpoge 'familie' (Hebreeuws idem).
Uitroepen
We hebben verschillende Jiddische uitroepen overgenomen, zoals attenoje (een uitroep
van verbazing, van Hebreeuws adonaj 'heer'), Köster Henke: 'Attenoj donder op (zeg
ga weg)'. Emmes betekent 'fijn' (Hebreeuws 'waarheid'); in Köster Henke wordt het als
bijvoeglijk naamwoord gebruikt: 'Een emmese lik (een deugdelijke gevangenis)'. Nebbisj, aggenebisj, oggenebesj komt misschien uit het Tsjechisch of Russisch, maar dit is
onzeker. 628
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Overige woorden
Tot besluit een groot aantal Jiddische woorden die niet gemakkelijk onder een bepaalde
standaard-Ne-N ecategorie te vatten zijn. Om te beginnen een aantal woorden die tot het standaard
derlands zijn doorgedrongen: gein 'lol' (Hebreeuws 'gunst, lieftalligheid'), heibel 'ruzie'
(misschien van Hebreeuws 'ijdele, vergeefse zaak'; Köster Henke: 'heibelmaker, ruziemaker'), ibbel, iebel 'tureluurs' (Duits übel 'euvel'), gotspe 'brutaliteit' (Hebreeuws
idem), en kinnesinne 'jaloezie' (Hebreeuws 'haat en nijd').
Gribus 'bouwvallige woning' komt misschien van Jiddisch gribez 'boer, oprisping', maar kan ook te maken hebben met Duits Griebs 'klokhuis'.629
'klokhuis'.619 Jennen 'sarren'
betekende oorspronkelijk 'valsspelen' en komt misschien van Jiddisch jowen 'Griek':
de Grieken stonden van oudsher als bekwame valsekaarters te boek. 630 Köster Henke
geeft 'jenner, speler. De jenner heeft de bank. Jennetje, leugen'. Jofel 'fijn' komt van
Hebreeuws 'aangenaam'. Kapsones 'praatjes, koude drukte' (Hebreeuws 'hoogmoed'),
gebruikt Köster Henke in: 'Die heeft altoos
altooszoo'n
zoo'n kapsoones over z'n lijf. Kapsoonesmaker, opschepper'.
Kloffie 'pak' (Hebreeuws 'schaal, omhulsel') noemt Köster Henke in de werkwoordsvorm 'Je bent godin gekloft (netjes gekleed). Lef'moed' (Hebreeuws 'moed,
hart') vermeldt hij als 'Op groot lef uitgaan (willen stelen tot elken prijs). Lefjongen,
durfal' (wat we nu met een samenstelling van twee Jiddische woorden lefgozer noemen!). Dagelijks worden mazzel 'geluk' (Hebreeuws idem) en mesjoche, mesjogge 'gek'
(Hebreeuws idem) gebruikt, Köster Henke: 'Schele Mie heeft zich ook mesokke
gehouden.' Peiger 'dood' (Hebreeuws 'lijk') gebruiken we nauwelijks, maar afpeigeren
daarentegen des te vaker. Pietsje 'beetje' komt van Duits biflchen; Köster Henke: 'De
Motlap vond 6 heitjes wel een pietsie min (de mottige vond 6 kwartjes wel wat weinig).'
Ponem, ponum (teruggaand op het Hebreeuws; Köster Henke 'De niese heeft een
joven (knap) ponem') heet in niet-joodse mond vaak porum 'gezicht'. We vinden
ponem ook in de samenstelling beisponem 'zuurkijker', waarvan het eerste lid Duits böse
'boos' is. Uit het Duits komen eveneens versjteren 'verknoeien' (Duits verstören),
zwijnen 'boffen' (Duits Schwein haben) en zwijntje 'gelukje'. Köster Henke geeft ook
zwijn 'fiets', zwijnrijder 'fietsrijder', zwijnenverhuurder/zwijnenbollebof 'fietsenverhuurder' en 'op de zwijnenjacht gaan (op 't stelen van fietsen uitgaan)'. Zwijntjesjager
'fietsendief kan zowel met zwijn 'fiets' (naar de vormgelijkenis ) als met zwijn 'gelukje'
samenhangen (via 'gelukzoeker, kruimeldief).631 Eveneens uit het Duits komt roddelen
'kwaadspreken'. Ironisch genoeg was dit Jiddische woord zeer populair in vroegere
N.s.B.-kringen en beweerde de Duitse nazi-minister van propaganda Goebbels dat
critici van de Duitse nazi's roddelden en dat zij Miesmacher waren, van Jiddisch mies
'lelijk'!
De herkomst van snikkel 'penis' is onzeker. Uit het Hebreeuws komen sjoege
'begrip, kennis' (Hebreeuws 'antwoord'), smoes 'uitvlucht' en smoezen (Hebreeuws
'gerucht, nieuws'), sof 'strop' (Hebreeuws 'einde'), sores 'zorgen' (Hebreeuws 'smarten'), stennis 'ruzie', in het Jiddisch 'argwaan' (Hebreeuws 'gedachten, bedoelingen'),
stiekem 'heimelijk' (Hebreeuws 'stilte'), en tof 'goed' (Hebreeuws idem) - Köster
Henke: 'Een tof niese (een mooie meid). Louw tof (niet goed)'.
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Mokum 'Amsterdam' komt van Hebreeuws 'plaats', vandaar in Köster Henke:
'Groot Mokum (Amsterdam). Klein Mokum (Rotterdam). Mokumer, Amsterdammer'. Mediene 'joodse gemeenschap buiten Amsterdam, in de provincie' komt van een
Hebreeuws woord voor 'land, staat, provincie'.
Van goochem 'slim' (Hebreeuws 'wijs') geeft Köster Henke als afleiding 'goochemerd, de rechter van instructie. Je moet voor den goochmerd kotsen (opbiechten)'.
Gis, ook ges 'slim' komt van Hebreeuws ~ët, Jiddisch ches, de naam van de letter ch, als
beginletter van goochem. Köster Henke: 'Hij is een gisse jongen; hij laat zich niet
meevoeren.'
Mies 'bangelijk, lelijk' in een mies ventje komt van Hebreeuws 'minderwaardigheid'. Toffelemoon 'katholiek' komt van Hebreeuws 'oud geloof, waarbij 'oud' staat
tegenover het jongere protestantisme. Moormann trof het woord op de Overijsselse
paardenmarkten aan voor 'zwak in de knieën', een verwijzing naar het veelvuldig
knielen tijdens de katholieke eredienst!632 Ki/(t)
Kif(t) 'jaloezie' in dat is de kift komt van
Jiddisch 'woede', uit Duits Gift; het woord is beïnvloed door kijven. Een habbekrats
(voor een habbekras) komt uit het Jiddisch; het tweede deel is Duits Kratz 'krab', ook
'kleinigheid'. Kool, ook wel apekool, voor 'kletspraatjes' komt volgens Meijers via het
Jiddisch van Hebreeuws qöl 'stem',633
'stem' ,633 wat in het Bargoens 'list, bedrog' ging betekenen,
mach en
vergelijk Duits einem Kohl machen, kohlen 'liegen', mit einem seinen Kohl machen
'iemand voor de gek houden', en Nederlands iemand een kool stoven, het is allemaal
kool. Een probleem met deze verklaring is, dat Hebreeuws koul in het Jiddisch verkort
is tot kol, dus met een korte o. Misschien heeft dit kol zich gemengd met kool. Een
andere verklaring is dat het teruggaat op Latijn crambe repetita 'opgewarmde kool',
gebruikt voor iets wat telkens herhaald, 'voorgekauwd' wordt. 634
Bovenstaande woorden worden goeddeels algemeen gebruikt. Minder gebruikelijke woorden zijn bedibberen 'praten over' (Jiddisch medibberen, van Hebreeuws
medabber 'sprekend, zeggend', dat onder invloed van dibber 'taal, spraak' geleid heeft
tot medibberen), door Köster Henke gebruikt in: 'Noppes bedibberen (houd je mond)';
en kapoeres 'kapot' (Hebreeuws 'zoenoffer, verzoening'), door Köster Henke gebruikt
in: 'Zijn tik is kapoeres (zijn horloge is stuk)'. Oetsen 'foppen' komt via Duits uzen van
een Pools woord dat betekent 'amusement ten koste van iemand'.
Een muziekvorm die tegenwoordig in de belangstelling staat is de Jiddische
klezmer of klezmer-muziek. Deze muziek is eind 19de eeuw ontstaan en werd gespeeld
door rondtrekkende muzikanten bij belangrijke joodse feesten. De teksten zijn in het
Jiddisch of Hebreeuws, en de muziek werd geïmproviseerd en is pas recentelijk op
papier gezet. Het Jiddische woord klezmer is een samenstelling van de Hebreeuwse
woorden kelïm
kelim 'muziekinstrument' en zëmër 'zang', dus 'instrumentele zang'.
Tot slot een woord dat niet Jiddisch is, maar daar vaak voor wordt aangezien:
schorriemorrie. Het meest waarschijnlijke is dat dit woord een erfwoord is met een
typische rijmwoordformatie. De beginklank komt ook voor in woorden als schobbejak,
schoelje, schorem, en het zou een afleiding van het laatste woord kunnen zijn. Een
verklaring uit het Hebreeuws is 'semantisch onwaarschijnlijk resp. fonetisch onmo-
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gelijk' en een verklaring uit het Perzisch is 'semantisch en geografisch ongeloofwaardig'.635

Een geleend achtervoegsel
2, 'Invloed van het Latijn' hebben we al gezien dat -es in woorden als
dreumes, lobbes waarschijnlijk via studententaal uit Latijn -us geleend is. 636 Dit is
versterkt door tweede-naamvalsvormen als menens, kijvens, brom mens (waarin de n
meestal niet uitgesproken wordt), maar ook door Jiddische woorden op -es, zoals dalles
'armoe', emmes/immes 'fijn', nieges '(voorgevoel van) ongeluk', nages 'vreugde', kapoeres 'kapot', stennis 'commotie'. Dit Jiddische achtervoegsel -es wordt ook achter
Germaanse of niet-Jiddische woorden gezet,637 zoals zich luikes houden 'zich gedekt
houden' (van leuk met Amsterdamse uitspraak, dat in de I9de eeuw 'onopvallend'
betekende, misschien beïnvloed door luiken 'de ogen sluiten'). We vinden het achtervoegsel ook in zich sjakes houden, 'zich gedekt houden', waarin we de eigennaam Jacques
vinden, misschien naar de hoofdpersoon in de Vlaemsche klucht van sinjoor Jakus Smul

In hoofdstuk I,

van W. van Bruyningen (1645) die zich lange tijd in een kast schuilhield. 638 Verder
noppes 'niets' (waarvoor verschillende verklaringen in omloop zijn). Misschien vinden
we hetzelfde achtervoegsel ook in woorden als nietes, welles (dinges valt hierbuiten dat is namelijk ontleend aan het Duits). In woorden als hommeles, lobbes, loeres,
dreumes kan dit achtervoegsel niet zitten, want deze woorden zijn te oud (ze dateren
al van voordat het Jiddisch naar Nederland kwam), vandaar dat de verklaring uit Latijn
639 In deze woorden heeft het achtervoegsel -es ofwel een
-us niet onaannemelijk is. 639
Mo Endt 641 concludeert dat de
verachtelijke, ofwel een goedig-beschermende betekenis. 640
Jiddische woorden met de uitgang -es 'de bestaande Nederlandse faculteit hebben
verruimd, geactiveerd'. 642

Geleende Jiddische uitdrukkingen
Een aantal uitdrukkingen gaat terug op het Jiddisch. Veel van deze uitdrukkingen zijn
volksetymologisch vervormd. Jiddische uitdrukkingen die teruggaan op het Duits zijn:
alles kits, van Jiddisch alles gietes (uit Duits alles Gute); de uitdrukking weet ik veel komt
uit het Jiddisch waass isch viel, uit het Duits. Zich de/te sappel maken is643 een oorspronkelijk Jiddische uitdrukking die teruggaat op Duits zappeln 'spartelen, moeizaam
werken, ploeteren'. Ook sappelen 'ploeteren' komt via het Jiddisch van dit Duitse
werkwoord. 644 Volgens Walch645 gaat alsmaar op het Jiddisch terug: 'Wel, ik kan er
alleen dit van zeggen: dat "als maar" in den zin van "al maar" een neologisme is,
hoogstens een jaar of tien oud [let wel: in 1928!], en waarschijnlijk uit het Jiddisch in
de algemeene spreektaal verzeild. Zelfs het woordje "als" alléen, in plaats van "steeds",
is daar gebruikelijk. B.v.: Hij durft als niet te vragen.'
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Andere Jiddische uitdrukkingen gaan terug op het Hebreeuws: louw loene (Hebreeuws 'niet aan ons', woorden uit de eerste strofe van psalm 115),646 net als louw kans.
Mazzel en brooche is een tautologische uitdrukking die teruggaat op Hebreeuws 'geluk
en zegen'; mazzel wordt ook alleen gebruikt. De mazzel! is een groet geworden,
waarschijnlijk is het een vervorming van Hebreeuws lemazzal,
lemazzäl, letterlijk 'ten geluk'.
Hetzelfde le- vinden we in Jiddisch lechajjem 'ten leve, op het leven', dat we overgenomen hebben als daar ga je! 'prooSt'.647
'proost'.647 Men brengt dit wel in verband met het feit dat
ter dood veroordeelden een beker wijn vermengd met wierook kregen, zodat ze
beneveld zouden worden voor het voltrekken van het vonnis. Vandaar de wens bij het
drinken van wijn 'ten leve' (en niet ten dode).648 Poerem hebben 'koude drukte' komt
van het joodse carnavaleske feest Purim. Gallisch 'geil, misselijk, naar' in ik word er
helemaal gallisch van komt waarschijnlijk ook uit het Jiddisch en gaat terug op He~alläs 'zwak, naar, misselijk'.649 Zeperd in een zeperd geven 'een loer draaien'
breeuws ~allas
en een zeperd krijgen oflaaien 'een strop hebben' is waarschijnlijk afkomstig van Jiddisch
sewel 'drek'.
Geen cent te makken hebben komt van Hebreeuws 'slag, plaag, gebrek'; de uitdrukking luidde oorspronkelijk 'n cent 'n makke 'een cent, tegenslag', waarmee de
verkoper bedoelde: moge ik voor iedere cent die ik minder ontvang een klap krijgen,
650
en de koper: moge ik voor iedere cent die ik meer geef een klap krijgen. Köster Henke
HenkëS°
vermeldt uit de boeventaal versta j'em 'begrip', in de uitdrukking daar krijgje geen versta
j'em van; deze uitdrukking is volgens Endt651 alleen te verklaren uit het algemeen bekend
zijn van de jiddische woorden majem 'water', jajem 'jenever', mekajem 'slag', en
vergelijk ook (bak)snaaiem 'gebit, bek' en lechajjem.
In sommige uitdrukkingen vinden we eigennamen terug. In krijg het rambam
wordt wel de naam Rambam vermoed, een afkorting van rabbi moosjee ben maimon,
de geleerde Maimonides (1135-1204), die onder andere beroemd was om zijn geneeskunst en lijfarts was van verschillende sultans. Zijn naam werd ook aangeroepen om
daarmee de ziektes op te roepen waarvoor zijn hulp moest worden ingeroepen. 652 Naar
de ratsmodee gaan komt van Jiddisch nooch der Asjmedaj 'naar de duivel', waarin
Asjmedaj de naam is van een koning der demonen. 653 Een slome duikelaar is genoemd
naar Schlaume (= Salomo) Duikelaar, die eind 18de eeuw stukjes schreef over het joodse
volksleven in Amsterdam. Hij was de laatste Jiddische publicist van de Amsterdamse
jodenbuurt en schreef over de ongelooflijke armoede van het joodse proletariaat uit
zijn tijd (omstreeks 1800), blijkend uit de proloog die hij vaak gebruikte:
Drum ir liebe zeit komt zulaafen
Un tut von mir e buch kaafen
Dan lebe ich sonder sorg
Ich woon ufUilenborg. 654
leh
De benaming voor 'hutspot' sjappie hendele mendele verwijst naar een muzikale
potpourri, want het is waarschijnlijk een vervorming van de namen Chopin, Händel,

Mendelssohn.
Een aantal uitdrukkingen komt uit de toneelwereld, waar veel joden werkzaam
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waren. Vandaaruit is bij voorbeeld de uitdrukking de mist ingaan in algemener taalgebruik overgegaan. In het Jiddisch luidt dit de mischt ingaan 'de mest in gaan', dat wil
zeggen 'als waardeloos weggeworpen worden'. 'De voor de hand liggende associatie
met het Nederlandse woord mist heeft vervolgens de eigenlijke herkomst in nevelen
gehuld.'655 In 1985 wordt deze uitdrukking als neologisme genoemd, net als toi toi (toi)
om iemand succes toe te wensen, ook als afscheidsgroet. 656 Dit komt van de Jiddische
bezweringsformule unberufen toi toi toi of unbeschriejen toi toi toi, wat 'even afkloppen'
betekent. Unberufen en unbeschriejen worden ook zonder toi toi toi gebruikt in dezelfde
betekenis ('even afkloppen'); ze zijn ontleend aan het Duits en betekenen 'ongeroepen'
respectievelijk 'onbejammerd', en dienen om het zojuist genoemde gevaar tot ongenoemd te reduceren en zo af te wenden.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
In het Nederlands krijgen Jiddische woorden Nederlandse uitgangen, er worden
werkwoorden afgeleid van Jiddische zelfstandige naamwoorden, kortom: de Jiddische
woorden worden helemaal opgenomen in het Nederlands. Vergelijk afleidingen als:
geintje. geinig, gokker, goochemerd, jajemen 'hijsen', jatten 'stelen', majemen 'regenen,
urineren', mazzelen, ongein, smoesje, smoezelen, stiekemerd, erin tippelen, verramsjen.
Sommige woorden hebben een Nederlands voorvoegsel gekregen: gedallest 'in armoede
verkerend', of een Jiddisch voorvoegsel is veranderd in een Nederlands: bedibberen,
bekattering, Jiddisch medibberen, Hebreeuws meqatreig.
Er worden ook veelvuldig samenstellingen gevormd van Jiddische woorden, zoals
afpeigeren, afkatten, bajesklant, bajesmaf, Bijlmerbajes, befgajes 'advocaten en rechters',
gabbertaal 'dieventaal', lefgozer, sofadvocaat, tippelverbod. Dat is niet koosjer is gaan
betekenen 'dat is niet pluis'.
Meervoudsvormen die niet herkend zijn, vinden we in geteisem en schorem. Smoes
is eigenlijk een meervoudsvorm, maar als enkelvoud geleend. Het komt van Jiddisch
sjmoe-e, geleend uit het Hebreeuws, waar het eigenlijk 'hetgeen gehoord wordt'
betekende. Sores is volgens Van Dale 657 een meervoudsvorm (dat klopt met het
Jiddisch), maar volgens het taalgevoel van veel mensen een enkelvoud.
Jiddische woorden zijn dus volkomen ingeburgerd, hoewel ze (nog) niet altijd
het standaard-Nederlands gehaald hebben. Het aantal Jiddische woorden in het Nederlands is groot, en het gebruik frequent. De woorden zijn niet meer uit het Nederlands weg te denken. 'Ook al zou er geen Jood in Nederland overblijven, de Nederlandse
taal zal getuigen van hun leven en streven in dit land, dat tot hun tweede vaderland
werd.'658
Veel woorden zijn omgangswoorden. Alle woorden zijn in mondeling contact
geleend, wat te zien is aan de vervormingen en betekenisveranderingen.
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Het Jiddisch als doorgeefluik
Zoals boven beschreven is het Jiddisch een soort Hebreeuws-Duits-Slavische mengtaal
met wat Romaanse invloed. In het overzicht van de leenwoorden staat de afkomst van
de Jiddische woorden vermeld. Het Jiddisch heeft in aflopende frequentie Hebreeuwse
(en Aramese), Duitse, Slavische (vooral Poolse) en Romaanse (Franse of Latijnse)
woorden doorgegeven. 659 Om Rosten te citeren: 'Yiddish is the Robin Hood oflanguages. It steals from the linguistically rich to give to the fledgling poor'.660

Doorgeefluiken voor het Jiddisch
In het Amerikaans-Engels is het (Oost- )Jiddische achtervoegsel-nik, dat teruggaat op
het Russisch of Slavisch, produktief geworden. Wij kennen verschillende ontleningen
uit het Amerikaans-Engels met dit achtervoegsel, zoals beatnik; zie hoofdstuk I, 4.3,
'Invloed van het Engels'.

Internationalismen
Een aantal van de Jiddische leenwoorden vinden we ook in het Duits, vooral woorden
die via het Bargoens zijn geleend. Voorbeelden (met eerst het Duitse woord en tussen
haakjes het Nederlandse woord):661 Kaffer (kaffer), meschugge (mesjogge), schiker (sjikker), schmusen 'liefkozen' (smoezen). In het Rotwelsch, de Duitse dieventaal, vinden we
onder andere Ische (niese), nebbich (nebbisj), niftern (nifteren), pleite (pleite), Ponim
(ponem), schaskenen (sjaskelen), Spiese (spiese), Tinnef (tinnef). Het Amerikaans-Engels
neemt nog steeds Jiddische leenwoorden Op.662 Het is niet uitgesloten dat wij deze
woorden via films weer uit het Engels overnemen.

4.3 Invloed van het Engels 663

Cultuur-historische achtergrond
De talen Nederlands en Engels
Vóór het midden van de 5de eeuw trokken de Angelen, Saksen en Jutten vanuit het
vasteland naar Engeland; Illustratie 36 geeft aan waarvandaan ze wegtrokken. Naar de
voornaamste stam der Angelen (Engie, Angle) heette hun taal van begin af aan English.
De stammen spraken verschillende dialecten, zoals Anglisch, Westsaksisch en Kents,
zie Illustratie 37. Deze dialecten ondergingen grote invloed van het Scandinavisch (de
Noormannen), het Frans en het Latijn, zie 'Het Engels als doorgeefluik' hieronder. In
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Illustratie 36. Het thuisland van de Angelen, Saksen en Jutten
(Bron: Orton en Wright 1974: 9)

de loop van de 15de eeuw ontstond er een soort' standaard' van het Engels voor officiële
en literaire doeleinden, gebaseerd op het East Midland-dialect zoals gesproken in
Londen (de hoofdstad) en Oxford en Cambridge (de twee universiteitssteden) en
gebruikt door bij voorbeeld de grote schrijver Chaucer (± 1340 tot ± 1400). Deze
standaard werd waarschijnlijk ook beïnvloed door het Central Midland-dialect van
Wyclif (wiens bijbelvertaling dateert van 1380) en zijn volgelingen. 664 Het moderne
Engels gaat terug op deze standaard.
Hoewel Nederlands en Engels beide Westgermaanse talen zijn, net als het Duits, is het
over het algemeen veel eenvoudiger om uit te maken of we met een Engels leenwoord
te maken hebben of met een Duits. De overeenkomsten in woordenschat tussen
Nederlands en Engels zijn veel kleiner, omdat in het Engels de Germaanse elementen
door klankveranderingen sterk gewijzigd zijn, en het Engels veel meer Latijnse en
Franse elementen heeft opgenomen. Bovendien vindt de vorming van nieuwe woorden
anders plaats dan in het Nederlands en Duits,665 zie de paragraaf'Anglicismen' hieronder. Afleidingen van bij voorbeeld een werkwoord met een voorvoegsel komen veel
minder vaak voor dan in het Nederlands en Duits. Zoals we gezien hebben worden bij
ontleningen aan bij voorbeeld het Frans vorm en betekenis samen overgenomen,
terwijl bij ontleningen aan het Duits het Duitse woord onmiddellijk het Nederlandse
corresponderende woord oproept en hierdoor vervangen wordt. Volgens Leest neemt
het Engels een tussenpositie in: 'Bij Fransche lectuur is bijna geen sprake van identifi-
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Illustratie 37. De Angelsaksische woongebieden in Engeland
(Bron: Orton en Wright 1974: 10)

ceering met Nederlandsche taaldeelen. Het Engelsch neemt in dit opzicht een middenpositie in tusschen Duitsch en Fransch; voorzoover ik uit eenige proefnemingen heb
kunnen opmaken, is 't aantal gevallen dat Engelsche taalelementen onmiddellijk door
hun spelling zekere Nederlandsche oproepen, ongeveer de helft van 't aantal dat bij
Duitsche lectuur voorkomt.'666 Ik denk zelf dat het veel minder is, want het aantal
leenvormingen en leenvertalingen is gering - verreweg de meeste Engelse ontleningen
zijn leenwoorden, zoals we hieronder zullen zien. 667
Maar er zijn wel degelijk leenvormingen en leenvertalingen van Engelse woorden.
Onder 4.1 'Invloed van het Duits' hebben we gezien dat een leenvorming een samenstelling of afleiding is die naar het voorbeeld van een andere taal is gevormd, met
dezelfde betekenis als het woord in die taal, zoals fragmentatiebom, diepvries, luidspreker, vrijdenker voor Engels fragmentation bomb, deep-freeze, loud-speaker, free-thinker.
Leenvormingen vinden we alleen bij verwante talen. De grens tussen aangepast leenwoord en leenvorming is vaag, net als die tussen leenvorming en leenvertaling. Ik neem
als regel aan: wanneer het Nederlands een compleet verschillende lexicale eenheid
gebruikt, is het een leenvertaling (dus blauwdruk voor blue-print, draaitafel voor
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turn-table, waarin druk, draai de vertaling van print, turn zijn); in alle andere gevallen
is het een leenvorming. Maar Posthumus, dé huidige specialist op het gebied van
Engelse leenwoorden, onderscheidt het begrip 'leenvorming' niet en beschouwt diepvries als een leenvertaling. Wel merkt hij Op668 dat bij wat hij leenvertalingen noemt, de
Engelse woorddelen dikwijls worden vervangen door bijna identieke Nederlandse
verwanten en dat dit in het geval van welvaartsstaat voor welfare state zelfs tot een
onjuiste vertaling leidt, want Engels welfare is 'welzijn', niet 'welvaart'. Dat beschouw
ik als een extra argument voor het onderscheid tussen leenvorming en leenvertaling een onderscheid dat absoluut noodzakelijk is bij de Duitse ontleningen; om consequent
te zijn, maak ik het onderscheid ook bij de Engelse ontleningen. Overigens is er een
opvallend verschil tussen Duitse en Engelse leenvormingen. Leenvormingen uit het
Duits worden direct vernederlandst overgenomen. Bij Engelse ontleningen bestaat veel
vaker aarzeling, en wordt een (niet aangepast) leenwoord soms na enige tijd vervangen
door een leenvorming of een leenvertaling. Denk aan football, dat vroeger korte tijd
gebruikt werd maar nu definitief vervangen is door voetbal (behalve dan voor een
speciale vorm, het American football en in F.c. als afkorting voor Football Club in namen
van voetbalclubs). Of aan hall, dat twintig, dertig jaar geleden gebruikt werd voor
'vertrekje tussen ingang en de rest van het huis' en niet alleen op z'n Engels gespeld
werd maar ook zo uitgesproken. Inmiddels is dit samengevallen met hal. Wij vinden
bij het Engels ook veel vaker dan bij het Duits een leenwoord naast een leenvertaling:
feasibility study naast haalbaarheidsonderzoek, space-shuttle naast ruimteveer.
Bij Engelse ontleningen komt het nogal eens voor dat slechts een deel van de
samenstelling is aangepast of vertaald. In woorden als nachtclub, netwerk, research werk,
speedboot, teamwerk, teddybeer voor nightclub, network, research work, speed-boat,
team-work, teddy bear ben ik geneigd van aanpassing te spreken. Maar bij bantamgewicht voor bantam weight, dataverwerking voor data processing, flosszijde voor floss silk,
kauwgum voor chewing-gum, loopbaanplanning voor career planning, non-stop-vlucht
voor non-stop flight, praatshow voor talkshow en teamgeest voor team spirit is toch
duidelijk sprake van vertaling van een deel van de samenstelling. Hoewel? Deze
gedeeltelijke vertalingen kunnen ook samenstellingen zijn van een Engels woord met
een Nederlands woord: wie zal uitmaken of chartervlucht een gedeeltelijke vertaling
van Engels charter flight is, of een samenstelling van vlucht met het Engelse leenwoord
charter?669 Opvallend is dat bij dergelijke halve vertalingen het vertaalde lid bijna altijd
ook als apart leenwoord voorkomt: planning, team, show zijn allemaal gewone leenwoorden.
Door de nauwe verwantschap tussen het Engels en het Nederlands neemt het
aantal homoniemen en homografen toe, woorden dus die een identieke uitspraak en/of
spelling maar een verschillende afkomst hebben. Homografen, woorden met identieke
spelling maar verschillende uitspraak, zijn bij voorbeeld: boom 'plant' en met Engelse
uitspraak [boem] 'hausse', brand 'vuur' en met Engelse uitspraak [brent] 'merk'. In de
sport vinden we het werkwoord passen, met Engelse uitspraak, en de basketbalterm
post; in de beurshandel en het golfen wordt putten gebruikt.
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Homoniemen zijn woorden met dezelfde spelling en dezelfde uitspraak, zoals

dribbelen, dat in het Nederlands 'met kleine passen lopen' betekende en uit het Engels
de betekenis 'met de bal lopen' gekregen heeft. Het aantal homoniemen neemt tevens
toe doordat steeds meer woorden die al eerder geleend waren uit het Romaans (Frans
of Latijn), opnieuw geleend worden uit het Engels, meestal met een andere betekenis:
data 'dagtekeningen' kreeg de betekenis 'gegevens' uit het Engels. En ten slotte kan een
leenwoord bij inburgering samenvallen met een erfwoord, zoals we boven al zagen met
hall, dat veranderde in hal.

Anglicismen
Onder anglicisme verstaat men over het algemeen woorden, uitdrukkingen of constructies die in strijd met het Nederlands taaleigen gevormd zijn naar het Engels of daar
letterlijk uit vertaald zijn. Overigens is het van belang erop te letten, dat de term
'anglicisme' in aansluiting met wat gangbaar is in het Frans en Duits ook wel gebruikt
wordt voor iedere ontlening aan het Engels, onafhankelijk van het feit of deze in strijd
is met het Nederlandse taaleigen of niet. Hieronder geef ik een overzicht van de
woorden en woordvormingsprocédés die men meestal als anglicismen beschouwd. Ik
laat verder het begrip anglicisme buiten beschouwing, en spreek alleen van Engelse
invloed. Voor de argumentatie zie de paragraaf 'Germanismen' in hoofdstuk I, 4.1.
NEN 5050670 noemt 11 woorden die worden afgekeurd als anglicismen. Helemaal
afgekeurd worden contacten, fijnchemicaliën (wat overigens ook een germanisme kan
zijn), frontpagina, onderlijnen, pijplijn, uitsorteren. Alleen in een bepaalde betekenis
worden afgekeurd actueel 'werkelijk, feitelijk', conservatief 'voorzichtig', substantieel
'aanzienlijk', typisch 'representatief en uitvinden 'uitzoeken'. Het aantal anglicismen
in NEN 5050 mag dan gering zijn, het aantal Engelse leenwoorden dat verworpen wordt,
is buitengewoon groot. Deze woorden worden dus niet afgekeurd omdat ze in strijd
zijn met het Nederlands, maar om andere (niet genoemde) redenen. Afgewezen
worden bij voorbeeld airconditioning, all-in, bulk, bulkcarrier, compact disk, freelance,
hint, insider, intensive care, know-how, label, link, lobby, mailing, manager. Een aantal
van deze woorden, zoals lobbyen insider, bestaat zeker al een eeuw in het Nederlands!
Veel van de adviezen van NEN 5050 ter vervanging van Engelse leenwoorden zijn
kansloos vanwege hun omslachtigheid of vaagheid: bulkcarrier moet volgens NEN 5050
vrachtschip voor stortgoed of massa-goedschip worden, bypass wordt omloopleiding of
doorsteek; coaten wordt met een laagje bedekken; deadline wordt uiterste datum; debriefen
wordt verslag laten uitbrengen; dummy wordt proef, model, oefen-; promoten wordt de
verkoop bevorderen van; servicen wordt onderhoudsbeurt geven, nazorg verlenen; timen
wordt tijdschema opstellen, tijd opnemen, tijd schatten, het juiste tijdstip kiezen. Nee dus.
Sommige voorstellen van NEN 5050 'bekken' niet: (koffie)witmaker voor creamer. In
andere gevallen wordt het voorzichtige Engelse eufemisme vervangen door een bruut
Nederlands 'equivalent': exit interview zou ontslaggesprek moeten worden.
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'Anglicistische' woordvormingsprocédés
Tegenwoordig vinden we in het Nederlands nogal eens woordvormingen die een
Engelse model volgen. Zo is in het Engels het onderscheid tussen woordsoorten
vervaagd. Stofnamen als gold betekenen zowel 'goud' als 'gouden' en kunnen als
zelfstandig naamwoord en als bijvoeglijk naamwoord optreden: it is real gold 'het is
echt goud' en a gold watch 'een gouden horloge'. Hetzelfde geldt voor aardrijkskundige
namen: a London suburb 'een voorstad van London'. Ook gewone zelfstandige naamwoorden kunnen voor een ander zelfstandig naamwoord gezet worden en dan gebruikt
worden als bijvoeglijk naamwoord: men students 'mannelijke studenten'. Wij gebruiken in dergelijke gevallen vaak een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden:
a school inspector 'een schoolinspecteur', a London munitions factory 'een Londense
munitiefabriek'. Maar in navolging van het Engels worden samenstellingen steeds
vaker niet meer aan elkaar geschreven. Vooral bij namen vinden we dit veel: Internationale Project Week, Rijks Inkoop Bureau, Rijks Universiteit in plaats van Internationale
Projectweek, Rijksinkoopbureau, Rijksuniversiteit. Het feit dat veel van deze namen ook
afgekort voorkomen (bij voorbeeld R.I.B., R. u)
u.) zal zeker invloed op het losschrijven
hebben gehad. 671 Ook bij computertermen, die nu eenmaal zwaar door het Engels
beïnvloed zijn, komt losschrijven vaak voor: beeldscherm emulatie in plaats van beeldschermemulatie. Bij de slager kun je kogel biefstuk en braad worst kopen. Overigens
bestaat de neiging tot losschrijven al langer; het verschijnsel wordt al in 1946 genoemd,
en ook toen werd met de beschuldigende vinger naar het Engels gewezen. 672
's; in het Nederlands
In het Engels wordt een tweede naamval aangegeven door 'Si
gebruiken we dat alleen na lange klinkers (Ada's overwinning), in andere gevallen
gebruiken we -s. Steeds vaker zien er echter 's ter aanduiding van een tweede naamval
Pietje'ss tas, Von
Vondel's
del 's werken in plaats van Pietjes tas, Vondels werken.
van een eigennaam: Pietje'
Dit wordt wel aan Engelse invloed toegeschreven, maar het wordt zeker ook ingegeven
door de behoefte duidelijk te maken dat de s geen onderdeel van de eigennaam is.
Het weglaten van het lidwoord wanneer een eigennaam voorafgegaan wordt door
de naam van een functionaris zou ook Engelse invloed zijn, zoals commissionair in
effecten Pietersen, trompettist Janse
fanse in plaats van de commissionair in effecten Pietersen,
de trompettist Janse.
fanse. Zo ook het plaatsen van een modale bepaling achter het voorzetsel
in plaats van ervoor: 'kostelijke persiflages op onder meer zondagsrijders, bermtoeristen' in plaats van 'kostelijke persiflages onder meer op .. .'673 Ik geloof niet dat veel
mensen dit als Engelse invloed ervaren.
Onder de germanismen hebben we al gezien dat sommige woordvormingsprocédés zowel op het Duits als op het Engels terug kunnen gaan. Samenstellingen van een
zelfstandig naamwoord en een voltooid deelwoord zijn in het Nederlands ongebruikelijk, maar in het Engels en Duits normaal. Zon gedroogd, zongerijpt, zonverbrand
kunnen ontleend zijn aan Duitssonnengetrocknet, sonnengereift, sonnenverbrannt, maar
ook aan Engels sun-dried, sun-ripened, sunburnt. Handgemaakt zal waarschijnlijk
teruggaan op Engels handmade. Dit procédé is in het Nederlands produktief geworden
onder invloed van Engelse en Duitse voorbeelden. De populariteit van deze samenstel-
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lingen is te danken aan het feit dat ze kernachtig, precies en kort zijn. De alternatieven
(met de hand gemaakt en dergelijke) zijn veel te omslachtig.
Samenstellingen bestaande uit een eigennaam en een zelfstandig naamwoord zijn
waarschijnlijk onder Duitse invloed ontstaan, maar gaan tegenwoordig meestal terug
op het Engels: Afrika-reizen, het Hite-rapport, het Kennedy-tijdperk, de London-boot, de
Reagan-regering of de Reagan-familie.

Engels en Romaans
Het is dikwijls moeilijk uit te maken of een woord uit het Engels of uit een Romaanse
taal (Frans of Latijn) geleend is. Dat komt doordat het Engels veel woorden uit het
Frans en Latijn heeft geleend, dus de Engelse en Franse woordenschat vertoont veel
overeenkomsten. Daar komt bij dat bepaalde begrippen, met name politieke, tegelijkertijd vanuit zowel Engeland als Frankrijk verbreid zijn. Ongetwijfeld hebben we in
die gevallen de woorden van beide kanten leren kennen. Voorbeelden van woorden
die zowel uit het Frans als uit het Engels kunnen zijn geleend, zijn ampel, bries, coalitie,

corporatie, cruciaal, konvooi, minister, motie, oppositie, park, parlement, radicaal, sociëteit, transit. Sommige van deze woorden hebben eindklemtoon (cruciaal, sociëteit),
of Franse spelling (parlement) wat erop kan wijzen dat ze in eerste instantie uit het

Frans zijn overgenomen, maar het gebruik en de verbreiding van de woorden, soms
ook een bepaalde betekenis (zie hoofdstuk v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen') is te danken aan Engelse invloed. Zo hebben alle parlementen, ook
dat van Frankrijk, het Engelse als voorbeeld genomen.
De Engelse leenwoorden verdringen momenteel de Franse: de groeten adieu, au
revoir worden bye, so long; boetieklboutique wordt shop; chef wordt manager; coiffeur
wordt hair stylist; dejeuneren wordt lunchen; hausse wordt boom; insigne wordt badge;
jus d'orange wordt juice; lak wordt gel; pardon wordt sorry; potpourri wordt medley;
première wordt opening night; restaurateur wordt caterer; verifiëren wordt checken. Een
heel oud leenwoord is verkoeveren 'zich herstellen', uit het Frans, waarvan wij de
verkoeverkamer hebben afgeleid. Momenteel wordt deze vervangen door de recovery
room. De vroegere schrijfwijze helicoptère (uit het Frans) is vervangen door helikopter
(uit het Engels). Tot 1909 had het Nederlandse woordenboek van Koenen een trefwoord cancelleeren (uit het Frans), daarna verdween dit woord. In de laatste decennia
vinden we het aan het Engels ontleende cancellen. Op 2411/95 schreef Trouw: 'goed
beschouwd is het een groot raadsel waarom het een "comme il faut" en het ander "not
done" is'!
Soms worden woorden die oorspronkelijk uit het Frans geleend waren, op z'n
Engels uitgesproken, bij voorbeeld abstract, agent, compatibel, relaxen, service en surprise. Relaxen kent alleen nog de Engelse uitspraak, de andere woorden kennen twee
uitspraken naast elkaar, vaak met betekenisverschil en soms met verschil in woordsoort: abstract op z'n Engels bijvoorbeeld wordt alleen voor 'uittreksel' gebruikt,
abstract op z'n Frans voor 'onstoffelijk'. Bij agent is niet alleen verschil in uitspraak,
maar ook in meervoudsvorming: agenten (Frans leenwoord) tegenover agents (Engels
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leenwoord). Het oudere, op z'n Frans uitgesproken consultant betekende 'iemand die
advies vraagt'; het huidige op z'n Engels uitgesproken consultant is 'iemand die advies
geeft'! Het gaat zelfs nog verder: occasion 'koopje' krijgt vaak Engelse uitspraak, terwijl
dit in deze betekenis toch echt niet in het Engels bestaat! Het Engels kent het alleen als
'gelegenheid' en dergelijke; als 'koopje' is het een zuiver Frans woord. Attractief,
comfort, comfortabel worden daarentegen als Franse woorden uitgesproken, terwijl ze
uit het Engels geleend zijn. Comfort en comfortabel worden in het Frans gespeld als
confort, confortable met een n. Ook watercloset wordt op z'n Frans met eindklemtoon
uitgesproken - die enkele keer dat iemand het volledig uitspreekt en niet de afkorting
w.c. gebruikt. En okay of o.k. vinden we ook in de pseudo-Franse spelling oké.
Twee Latijnse woorden die naast zich een Engelse variant (met Engelse uitspraak)
gekregen hebben, zijn item (Latijn 'idem') en senior, dat in het Latijn 'ouder(e), oudste'
betekent, en in het Engels 'van hogere rang': een senior adviseur of partner. Het woord
test is in de betekenis 'kom, kop' een leenwoord uit het (vulgair) Latijn; in de betekenis
'proef komt het uit het Engels. Het Engelse woord gaat via het Frans terug op hetzelfde
Latijnse woord voor 'kom' - de betekenis is gegaan van 'kom' naar 'kom voor het
smelten van metaal en het doen van proeven' naar 'proef, toets'.674 Oorspronkelijk
Latijnse woorden worden momenteel vervangen door Engelse: forum wordt panel,
proost wordt cheers.
Soms krijgen oorspronkelijk Franse of Latijnse leenwoorden er een uit het Engels
geleende betekenis bij. Zo heeft actueel 'huidig' de betekenis 'werkelijk/feitelijk' uit het
Engels gekregen. Zie verder hoofdstuk v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen'.

Engels en Duits
Engelse leenwoorden verdringen ook oudere Duitse leenwoorden: voor de taalkundige
technische term Rückbildung wordt momenteel backformation gebruikt (voor een
verklaring van de term zie hieronder).675 Een schlager is in sommige contexten vervangen door een hit (beide woorden drukken dezelfde gedachte uit: 'dat wat inslaat', van
schlagen respectievelijk to hit 'slaan') - overigens duiden schlager en hit niet precies
hetzelfde aan. Windjak en plannen werden oorspronkelijk in de woordenboeken als
Duitse invloed beschouwd, daarna als Engelse invloed. 676 Daarom worden beide woorden met een [è
[è)I uitgesproken, en wordt windjak meestal als windjack geschreven. In
het Engels heet dit kledingstuk echter een windbreaker. Onder invloed van het Engels
is het Duitse leenwoord sjamberloek 'kamerjapon', dat via het Slavisch uit het Turks
komt en daar 'regenjas' betekent, veranderd in chamberloek, chambercloak. Men dacht
ten onrechte dat het uit het Engels kwam, maar in het Engels bestaat het woord niet.
De betekenisverandering van 'regenjas' naar 'kamerjapon' is misschien secundair
ingegeven doordat men verband legde met chamber 'kamer'. Het oude Duitse leenwoord kwarts wordt tegenwoordig in quartzhorloge en dergelijke op z'n Engels geschreven.
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Contacten tussen de Nederlanden en Engeland
Tot de negentiende eeuw
In de 8ste eeuw verbreidden Angelsaksische monniken zoals Willibrordus en Bonifatius
het christendom in de Nederlanden. Het verschil tussen Engels en Nederlands was toen
kennelijk nog zo klein, dat ze zich hier verstaanbaar konden maken. Volgens de
historicus Blok677 is er tussen de periode dat deze Angelsaksische monniken hier
verbleven en de 19de eeuw nauwelijks Engelse invloed in de Nederlanden geweest. De
zee vormde een barrière: de Nederlanden delen geen grens met Engeland, zoals met
Frankrijk en Duitsland. Tot de 19de eeuw richtten de Nederlanden zich voornamelijk
op de Franse cultuur. Wel waren er vanaf de middeleeuwen en vooral eind 15de eeuw
handelscontacten met Engeland en waren er contacten tussen zeevaarders op de
Noordzee en de kusten. Daarvoor, rond 1000, hadden zich Engelse kolonisten op de
Vlaamse kust gevestigd. In de middeleeuwen ging er wel invloed uit van de Nederlanden
op Engeland - vrij grote invloed zelfs, omdat de Nederlanden economisch sterk waren:
veel handwerkslieden uit vooral Zuid-Nederland vestigden zich voor kortere oflangere
tijd in Engeland en Engelse handelaren trokken naar Nederlandse steden. 678 Andersom
was de invloed van Engeland op de Nederlanden verwaarloosbaar. Vanaf de middeleeuwen waren er huwelijksbanden tussen de Nederlandse en Engelse hoogste kringen,
maar dit heeft geen diepgaande invloed uitgeoefend. Eind 16de eeuw kwamen verschillende Engelsen, zoals de dichters Sir Philip Sidney en Ben Jonson, naar de Nederlanden
om krijgservaring in de oorlog tegen de Spanjaarden op te doen. Verder kwamen er in
de 17de eeuw Engelse handelaren, geleerden, schrijvers en vluchtelingen naar de
Nederlanden. Omstreeks 1600 gaven reizende Engelse toneelspelers in de Nederlanden
voorstellingen. Maar het aantal leenwoorden was zeer gering en niet blijvend (behalve
het handelswoord money), omdat de kringen die Engels kenden te beperkt waren.
Tegelijk nam de spanning tussen Engeland en de Verenigde Nederlanden op de
wereldmarkt toe, wat leidde tot de Engelse oorlogen in de 17de en 18de eeuw. De
oorlogen eindigden toen de Nederlandse stadhouder Willem lIl, zoon en gemaal van
Engelse koningsdochters, de Engelse troon besteeg in 1688. Maar ook toen bleef de
Engelse invloed beperkt tot de hoogste kringen van de adel, en zelfs in deze periode
bleef het hof voornamelijk Frans, net als tijdens de regeringsperiodes van Willem IV
en Willem V,
v, die duurden tot de Franse tijd (1795-1813). De Engelssprekende kringen
in de Verenigde Nederlanden bleven zeer beperkt, en daardoor bleef
het aantal Engelse
bleefhet
leenwoorden gering. Ondertussen waren de Zuidelijke Nederlanden van 1585 tot de
Franse tijd afwisselend in handen van de Spanjaarden, Oostenrijkers en Fransen, dus
ook hier was de Engelse invloed zeer gering.
In de 17de eeuw verschenen de eerste Nederlands-Engelse / Engels-Nederlandse
woordenboeken. De Engelse wereldliteratuur van de 18de eeuw had invloed op Nederlandse auteurs als Justus van Effen en W olff en Deken. Engelse werken werden vertaald,
eerst in het Frans, daarna ook in het Nederlands. In de 18de eeuw ging bovendien
invloed uit van de Engelse economen (Adam Smith) en Amerikaanse democratische
gedachten. De Engelse cultuur en mode gingen concurreren met de Franse. Maar nog

02
3302

steeds is het aantal leenwoorden heel klein, waarschijnlijk omdat de Engelse woorden
te vreemd klonken en er voor veel begrippen al ingeburgerde Franse woorden bestonden.

De negentiende en twintigste eeuw
Begin 19de eeuw, na de Franse tijd, nam onder invloed van de Engelse romantiek
(Byron, Walter Scott) de Engelse literaire invloed toe, maar in eerste instantie bleef
deze invloed voornamelijk tot de kring der literatoren beperkt. Daarna nam de invloed
ook op andere terreinen toe: 'De afkeer van de Franse voogdij in het begin van de
negentiende eeuw maakte ons volk te meer geneigd, van Germaanse buren aan
weerszijden steun te aanvaarden om de achterlikheid op velerlei gebied te boven te
komen. '679Vanaf
'679 Vanaf 1840 en vooral na 1880 nam de Engelse invloed op handel en nijverheid
toe, en niet alleen in de Lage Landen. De spoorwegen en stoomboot leerden we vanuit
Engeland kennen. Er kwam een nieuwe staatsregeling die geënt was op het Engelse
parlementaire regeringsstelsel. Op literair (Jane Austen, de Brontës, Dickens, Kipling,
Walter Scott), filosofisch (Spencer) en wetenschappelijk terrein (Darwin) beïnvloedden de Engelsen de rest van de wereld. De industriële revolutie breidde zich vanaf het
midden van de vorige eeuw vanuit Engeland uit naar andere landen, zoals Nederland
en België. De Engelse mode ging de Franse verdringen, Franse voornamen werden bij
voorbeeld vervangen door Engelse: Betsy, Mary, Nelly en wat later de mansnamen Bob,
Willy.680 De Vooys merkt op, dat vóór 1840 intieme, niet-technische leenwoorden uit
het Engels ontbreken, wat er dus op wijst dat de Engelse invloed tot die tijd niet
diepgaand was. Na die tijd echter worden ook niet-technische woorden overgenomen,
en wel in steeds grotere mate en tot op heden.

Tweede Wereldoorlog en daarna
De Tweede Wereldoorlog heeft een grote stimulans gegeven aan het lenen van Engelse
woorden. Tijdens de oorlog luisterde men via de illegale radio naar de Engelse zender,
maar vooral tijdens en na de bevrijding leerde men een groot aantal Engelse woorden
kennen van de met vreugde ingehaalde 'liberators' uit Engeland, Canada en de v.s.
Deze woorden stammen dus vooral uit gesproken taal (in de periode hiervoor kwamen
woorden voornamelijk uit geschreven en minder uit gesproken taal). Uit dankbaarheid
voor de bevrijding stond men ook na de oorlog zeer sympathiek tegenover Engelse
leenwoorden en nam men ze ruimhartig op. Na w.o. II
11 werd the American wayaJliJe
way oflife
een voorbeeld voor de rest van de wereld; de overwinnaar Amerika droeg zijn cultuur
(muziek, film, literatuur), zijn politieke en economische ideeën en zijn techniek uit
naar de rest van de wereld. En er zijn nog meer factoren die het aantal ontleningen aan
11 de
het Engels bevorderd hebben. Engels werd in de 20ste eeuwen vooral na w.o. II
voertaal van veel internationale organisaties en de voertaal van wetenschappers, Engels
is een verplicht schoolvak, bedrijven zijn internationaal gaan opereren en gebruiken
Engels als voertaal, en ten slotte wordt Engels gebruikt in nieuwe technieken, zoals de
computertechniek. Kortom, Engels is een wereldtaal met een hoge status. De Vooys
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zegt al in 1951: 'het is te verwachten dat het gestegen gezag van het Engels geen tijdelijk
verschijnsel is, maar veeleer een voorspel'681 en 'Het is geen gewaagde of ongegronde
voorspelling, dat die toestroming in de toekomst niet tot staan zal komen. '682 De Engelse
invloed wordt versterkt door het grote aantal moedertaalsprekers Engels. Dit ligt tussen de 300 en 350 miljoen (het op een na hoogste, alleen verslagen door het Chinees
met 1 miljard), en wanneer we de sprekers van de landen waar Engels de officiële taal
is (vaak naast een of meer andere talen) bij elkaar optellen, dan komen we op tussen
de 700 en 1400 miljoen - het hoogste aantal sprekers van enige taal. 683 Het aantal mensen
in de wereld dat Engels op school leert is niet eens te becijferen.
Maar er speelt meer. Het Nederlands is na w.o. 11 veranderd, vooral in en na de
jaren zestig, als gevolg van maatschappelijke veranderingen. Er ontstond verzet tegen
het gevestigde gezag, en dat uitte zich ook in het taalgebruik, dat vrijer, minder officieel
werd. 684 Daaraan voegt Van Sterkenburg toe:
[ik] beschouw als [... ] significant resultaat van het verzet tegen de gevestigde
taal norm van de elite, de opkomst - vooral sedert het einde van de jaren zeventig
- van wat ik gemakshalve maar Anglo-Nederlands of Nederengels noem: een

snelle job, een enorme output, een oversized stereojack [... ], een running mate hebben,
'gangmaker', voor the time being. Een niet te veronachtzamen rol bij het bevorderen van dit 'prestigetaaltje' spelen de programmamakers, de speelse 'kwismeesters', discjockey's en veejay's van de Hilversumse radio- en televisiepretparken,
waar o.a. Nederlandse produkties gemaakt worden met verpletterende titels als
Honeymoon Quiz, Animal Crackers en Pin-up Club. 685
Vóór w.o. 11 kenden we veel minder Engelse leenwoorden dan Franse en zelfs dan
Duitse. Engelse leenwoorden werden pas vanaf het tweede deel van de 19de eeuw in
grote mate opgenomen. Vanaf dat moment nam het aantal leenwoorden gestaag toe,
tegelijk met de toenemende macht van eerst Engeland en daarna de v.s. De stijging van
het aantal Engelse leenwoorden in Nederlandse woordenboeken was in deze eeuw
gestaag, maar in de jaren zeventig en daarna is het aantal leenwoorden spectaculair
omhooggegaan. 686 In deze opgaande curve zitten we nog steeds. Maar veel van de
Engelse leenwoorden zijn eendagsvliegen: een deel van de woorden verdwijnt gewoon
weer na een tijdje, een ander deel wordt vertaald of vervangen door een Nederlands
equivalent, zoals eerder football door voetbal vervangen werd. Het is moeilijk te
voorspellen welke woorden blijven en welke niet. Ik heb hieronder geprobeerd vooral
'blijvertjes' te signaleren. Of dat gelukt is, zal de tijd leren.
Vaak wordt de alarmklok geluid over het aantal Engelse leenwoorden. Het
Nederlands zou overspoeld worden door Engels en zijn eigen identiteit verliezen.
Dezelfde wanhoopskreten horen we in Duitsland en Frankrijk. Voor het Duits heeft
Busse687 de Engelse invloed onderzocht aan de hand van de Rechtschreibduden. Er bleek
dat in 1880 1,36% van de woorden uit het Engels kwam, en in 1986 3.46% in de
Westduitse Duden en 2,77% in de Oostduitse; dat was inclusief samenstellingen - als
we alleen naar de niet-samengestelde woorden kijken, blijft er in de Westduitse Duden
slechts 2% over. Claus en Taeldeman hebben een vergelijkbaar maar veel kleinschaliger
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II.

WlEN
WIEN NEERLANDSCH BLOED DOOR D'AADREN VLOEIT ...
Simplex sigiUwn
sigiUum ver!. - Boerhave.

Er is een woord voor een begrip - straks zeg ik hoe het heet Waarvoor ik in geen mdre
andre taal de ware weerga weet.
Men zegt: de taal is gansch een volk - ik zal 't maar niet beamen,
Want anders zou 'k me voor mijn volk 'n beetje moeten schamen.
We leven in een rommeltijd van dwaasheid en van schijn Zoo komt het zeker, dat mijn Rijmen soms wat zurig zijn.
We zijn niet langer als weleer eenvoudig, waar en sober,
Aannemen / roept geen sterv'ling meer, zelfs Kel/ner / niet, maar "OBERI"
"OBER!"
Ja. Alles krijgt een mooier naam, dat hoort nu eenmaal zoo,
Bijvoorbeeld ieder lampen-zaakje heet TECHNISCH
TECHNISCH BUREAU.
BUREAU.
Een dansles kennen we niet meer, die zijn we lang vergeten,
DANS-ACADEMIE heeten.
Zoo'n springschool moet, veel deftiger, DANS-ACADEMIE
van!I Die man heet ANTIQUAIR.
ANTIQ.UAIR.
Een uitdrager? Geen kwestie van
Wie bij ons woont voor werk in huis, is onze gast AU
AU PAIR.
PAIR.
En - sta me toe, dat 'k nog wat op dit bluffers-blokje beitel RECITAL.
"Uitvoering" raakt verouderd, liever zeggen we RECITAL.
Ook "melk-inrichting" is natuurlijk lang niet mooi genoeg,
Zeg: LUNCHROOM
LUNCHROOM -- Engelsch is 't niet eens
eens!I - en PROEFLOKAAL
PROEFLOKAAL voor kroeg.
De lapper noemt zijn werkplaats ATELIER
ATELIER VOOR
VOOR REPARATIE,
REPARATIE,
Een naaister toont als COSTUMIÈRE
COSTUMIÈRE zich met grooter gratie.
Een waarzegger, die opgevoed is in een kermistent,
TOEKOMST-CONSULENT.
Meldt zich plechtstatig in de krant als TOEKOMST-CONSULENT.
Wie in gemaakte kleeren doet, wat op zichzelf niets raar is,
CONFECTIONARIS.
Noemt zich - en dat is wèl wat raar - pompeus CONFECTIONARIS.
Hoe heet de man, die handig uw piano rippereert ?
KLAVIERBOUWKUNDIG
KLAVIERBOUWKUNDIG TECHNICUS
TECHNICUS -- niet kort, maar wel geleerd.
Het sieraad van de bitterkroeg, die knap is in 't biljarten,
Laaft met den titel PROFESSEUR
PROFESSEUR de Vaderlandsche harten.
Hoe heet zoo'n huis ook weer, waar je per nacht een kamer huurt?
PALACE
PALACE HOTEL
HOTEL -- al is 't een slaapstee in een achterbuurt.
Een winkel, waar je plaatjes en wat schrijfgerei kunt koopen,
KUNSTHANDEL te verdoopen.
Haast zich de fiere eigenaar KUNSTHANDEL
Een weduw neemt een heer in huis, en vindt dat opperbest,
Mits zij hem mag verheffen in den stand van PAYING
PAYING GUEST.
GUEST.
Rule, rule Brittannial
Brittannia! 't Is de fashion bij die modegekken,
Hun taaltje met - slecht-uitgesproken - Engelsch te doorspekken:
"All right /" "Thanks!"
"Thanks /" "Sorry!"
"Sorry /" "Never mind!"
mind /" "Dear me!"
me /" "Bye-bye
.. Bye-bye!"
/"
Fast, after-dinner, Christmas-card, week-end en handicap. ["Old chap!"
Dull, garden-party, button-hole, home, postbox, safe en ticket,
De juf heet nurse, dat vindt men smart, maar malligheid noem ik het.
Cash-down, all-round en overall, drink, standing, border, dip,
Society, shirt, morning-coat, show, evening-dress en trip.
Zoo telkens - en 't is wijs, hier wèl den nadruk op te leggen Wanneer ze 't net precies zoo goed in 't Hollandsch konden zeggen,
Als match en stick en business en baby, daddy, case,
Tip, partner, well-to-do, weIl
weil off, fun, spirit, brains en race.
Ze prutsen in hun koeterwaalsch de dolste bastaard-namen,
De "Blue band, versch gekamd", de "Zandvoort Boys". Je moest je schamen!
Wien Neerlandsch bloed door d'aadren vloeit, van vreemde smetten vrij,
Weet nu het woord waarvan ik boven sprak - AANSTELLERIJ.
AANSTELLERIJ.

lllustratie
Illustratie 38. Bezwaar tegen het Engels
(Bron: Charivarius 1936: 128)
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onderzoek gedaan naar Engelse woorden in Nederlandse woordenboeken. 688 Zij vonden in Nederlandse woordenboeken een groeicoëfficiënt van opgenomen Engelse
woorden van 0,16% tussen 1898 en 1924 tot 0,75% tussen 1971 en 1976, en een plotseling
ruk omhoog tot 2,95% tussen 1977 en 1984. Verreweg de grootste groei vond dus plaats
in de laatste 10
10 à 20 jaar. Natuurlijk gaat het bij al deze percentages om de woorden die
in het woordenboek zijn opgenomen - het aantal woorden dat kortstondig wordt
gebruikt, zal aanmerkelijk groter zijn. Toch lijkt de angst dat we binnenkort allemaal
Engels spreken, wat overdreven.
Voor wat het soort leenwoorden betreft, vond Busse dat het aantal woorden op
het gebied van de mode, natuurwetenschappen/techniek en sport in alle drukken van
de Rechtschreibduden hoog is, en dat het aantal woorden op het gebied van de muziek,
pers/radio/t. v./film,
v.lfilm, sociale wetenschappen, toerisme en economie in de latere drukken
aanzienlijk toeneemt. Voor het Nederlands vonden Claus en Taeldeman dat het aantal
woorden in de loop der tijd op alle gebieden toenam, waarbij de groei op de gebieden
technologie en muziek de laatste decennia het spectaculairst was.
Hoe recent de Engelse invloed is, blijkt uit het feit dat Te Winkel in 1901 onder
het kopje 'Woorden uit het Romaansch en Engelsch' slechts één pagina aan Engelse
leenwoorden besteedde, die bovendien begon met de zin: 'Ook de woorden, die het
Nederlandsch uit het Engelsch heeft overgenomen, zijn rechtstreeks uit die taal ingevoerd, maar hun aantal is geringer, dan men zou verwachten'!689
In de 19de eeuw kwam veel verzet tegen Duitse leenwoorden, maar vreemd
genoeg niet tegen de Engelse, hoewel het aantal daarvan in de tweede helft van de eeuw
niet gering was. In de 20ste eeuw is de puristische beweging zich behalve tegen het Duits
ook tegen het Engels gaan richten. Voor een voorbeeld zie Illustratie 38 van de bekende
Charivari us, die onder andere een boek schreef getiteld Ruize-rijmen. Over Charivari us
zegt Zaalberg: 69o 'De gebruikers van de voorzetsels vanafen van uit noemde Charivari us
"de fnaffers en de fnuiters". Het mode-voorvoegsel reuze spelde hij ruize. Zodoende
suggereerde hij dat het gebruiken van die woordjes gepaard ging met plat of onverzorgd
spreken.' Overigens was Charivari us leraar Engels, wat hem er niet van weerhield (of
juist stimuleerde?) het gedicht uit Illustratie 38 te schrijven.
De laatste tijd wordt voornamelijk tegen de Engels/Amerikaanse invloed geageerd, veel meer dan tegen die van andere talen. Men zoekt naar Nederlandse woorden
voor Engelse computertermen, en in Onze Taal van mei 1994 vraagt iemand een 'goed
Nederlands woord' voor airbag. En welk woord wint? Botsballon, met ballon uit het
Frans (en dit weer uit het Italiaans)! Terwijl in de levende taal dus de Franse woorden
door Engelse worden verdrongen, proberen de puristen het tegenovergestelde te
bewerkstelligen.
Het Engels heeft de positie van prestigetaal overgenomen van het Frans uit
voorgaande eeuwen, met echter één verschil: het Frans werd in eerste instantie door
de hoogste kringen geleend en vond vandaaruit zijn weg naar andere kringen; Engelse
invloed daarentegen ondergaat tegenwoordig iedereen, via de media, het toerisme, het
werk etc. Typerend is dat er op de televisie dure reclameboodschappen worden
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uitgezonden die geheel Engelstalig zijn en niet ondertiteld - kennelijk gaat de fabrikant
ervan uit dat iedereen een dergelijke boodschap begrijpt!
De huidige Engelse invloed geldt zowel voor het Noord- als voor het Zuid nederlands, maar er bestaan verschillen. Zie hiervoor Kader 12 van Harry Co hen. In het
Zuidnederlands spelen twee tegengestelde krachten: enerzijds wil men de taal graag
zuiver houden van vreemde invloed, dus ook van het Engels, anderzijds wil men vooral
Franse woorden weren, en is de acceptatie van Engelse woorden daardoor groter (net
als van Duitse, zoals we gezien hebben bij woorden als klassieker en technieker).

Kader 12
Coca versus Cola

Verschillen tussen Nederland en België in het
gebruik van Engelse leenwoorden
HARRY COHEN

Stel u wilt in Brussel gaan wonen en zoekt
daar een flat. Keus genoeg, in de kranten worden er elke dag honderden aangeboden. Bij
het doornemen van de advertenties moet u
echter wel bedenken dat het woord flat niet
overal dezelfde betekenis heeft. Van Dale
geeft als eerste definitie: 'woning waarvan alle
vertrekken op één verdieping liggen, deel uitmakend van een flatgebouw'. Dat klopt voor
Nederland, maar voor België zou er nog bij
moeten staan dat het aantal slaapkamers één
bedraagt. Zijn het er meer, dan is het een appartement; zijn het er nul, dan is studio het
juiste woord. Zo'n studio kan overigens wel
een afgeschutte 'slaaphoek' in de zitkamer
hebben. Als u dàt zoekt, dient u te weten dat
zitkamers doorgaans living worden genoemd.
Kijkt u daarentegen uit naar iets ruimers,
bij voorbeeld een slaapkamer met aangrenzende kleedkamer, let dan op het woord
dressing. En nog een laatste raad: spreek flat
liever uit zoals het er staat, dus [flat] en niet
[flet]. Benadering van de Engelse uitspraak
wordt in België vaak pedant gevonden.
Er zijn blijkbaar Engelse leenwoorden die in
België anders functioneren dan in Nederland.
In bovenstaand brokje woningmarktterminologie ging het om woorden die zowel in het Nederlands als in het Frans gebruikt worden. Wij

willen ons echter alleen bezighouden met verschillen tussen Nederland en België die het gebruik van Engelse leenwoorden in het Nederlands betreffen. De Franse usances vormen
dus geen rechtstreeks voorwerp van onderzoek, maar in het onderstaande zal blijken dat
zij bij de verklaring van het taalgedrag in
Vlaanderen nogal eens ter sprake komen.
Onderzoek is overigens een groot woord. Er
zijn geen corpora bestudeerd, geen bandopnamen of frequentietabellen gemaakt, en er viel
nauwelijks enige literatuur te raadplegen. Het
verzamelen en ordenen van het materiaal is
eenmanswerk geweest. Die ene man heeft wat
kranten doorgenomen, een beetje naar de televisie geluisterd, geregeld met de buren gepraat, een enkele deskundige geraadpleegd.
Het resultaat is wat je 'impressies van een
trendwatcher' zou kunnen noemen. Beroepsonderzoekers zouden het overigens niet gemakkelijk hebben gehad, want Vlamingen zijn
geroutineerde codeswitchers, die zich bliksemsnel bij het taalgebruik van hun gesprekspartner weten aan te passen. Toch bleek er al
gauw lijn te ontdekken in de verschillen tussen Noord en Zuid. Dat er verschil in uitspraak zou zijn, was te verwachten. Daarnaast
vielen enkele afwijkingen in betekenis, meervoudsvorming en spelling waar te nemen. Het
interessantst bleken echter de verschillen in gebruiksfrequentie. In het onderstaande worden
deze aspecten een voor een onder de loep genomen.
Eén opmerking vooraf. Het Nederlands in
Vlaanderen is sterk in beweging. Van jaar tot
jaar gaat het meer lijken op de taal die aan de
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andere kant van de grens gesproken wordt.
(Aanpassingen in de omgekeerde richting komen slechts sporadisch voor.) Het is daarom
te verwachten dat de hier besproken verschillen mettertijd zullen verdwijnen. Intussen verloopt de ontwikkeling zo snel dat conclusiesstrikt genomen - alleen maar op het ogenblik
van waarneming gelden. Elke bewering op dit
gebied kan immers de volgende dag achterhaald blijken. Eigenlijk zouden alle voorbeelden die hieronder volgen, van een voorbehoud in deze zin vergezeld moeten gaan.

Uitspraak
Bij de beoojdeling van uitspraakverschillen
tussen Noord en Zuid dient te worden bedacht dat vrijwel elk woord in Vlaanderen anders klinkt dan in Nederland. Vlamingen articuleren bij het gebruik van de standaardtaal
doorgaans zorgvuldiger (de laatste n van 'negen' is even goed te horen als de eerste). Verder wordt de uitspraak natuurlijk gekleurd
door lokale accenten. Beide factoren drukken
hun stempel uiteraard ook op Engelse leenwoorden, maar de daaruit resulterende verschillen blijven hier buiten beschouwing.
Het hierboven gesignaleerde verschil tussen
[flatI en [fletl staat niet op zichzelf. Het is ook
te horen in tram, tank, fan, match, handicap,
gangster, enzovoort. Caravan rijmt op 'karreman', kortom, de letter a wordt uitgesproken
alsof het om een inheems woord gaat. Dit
geldt alleen voor de gedekte klinker; bij woorden als lady, baby, safe of race wordt de Engelse uitspraak aangehouden. De letter u wordt
op dezelfde manier behandeld: in stunten junkie klinkt hij als in 'lucht', in issue en producer als [joel. Bij de 0 is er minder verschil tussen Noord en Zuid, maar show is bij menigeen nog [sjaul. Wat de medeklinkers betreft,
de g verliest doorgaans meer van zijn Engelse
kwaliteit dan in Nederland (drug, rugby) en de
ch wordt vaak als [sj) uitgesproken: checken
wordt [sjekkenl, sandwich wordt [san-dwiesjl.
Bij woorden als job en jeans wordt geen [dl
aan het begin gehoord. Meer in het algemeen:
de conventionele Nederlandse klankwaarde
van de letters geniet de voorkeur. Dat betekent overigens niet dat shovel wordt uitgespro-
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ken als [sjoofel), zoals je boven de Moerdijk
wel hoort.
Deze neiging tot vernederlandsing van de
uitspraak is wijd verbreid maar niet algemeen.
Er is duidelijk een minderheid die liever de in
het Noorden gangbare uitspraakconventies
volgt. Ook dit systeem levert natuurlijk geen
'echt' Engels op. Jazzband en rugby worden
daarin wel min of meer correct uitgesproken,
maar bij computer geldt dit slechts voor één
lettergreep, en bij hamburger en supporter is
helemaal niets uitheems te horen. Dit Nederengels valt te beluisteren op BRTN (Belgische
Radio en Televisie Nederlands), in het bijzonder bij de nieuwslezers. Taaladviseur Eugène
Berode zorgt daar voor uniformiteit in uitspraak en andere taal aspecten. Zijn regime berust op een duidelijke beleidslijn en een uitgebreide documentatie. Een deel van de hier gebruikte voorbeelden komt uit zijn mappen.
Anders staan de zaken bij de VTM (Vlaamse
Televisie Maatschappij). De nieuwslezers streven daar kennelijk naar de populaire uitspraak
die hierboven beschreven werd. Gepland is
daarin niet te onderscheiden van 'geplant' en
magazine rijmt op 'machine'. Of hier ook, zoals bij de BRTN, een beleid achter zit, valt niet
te zeggen. De directie van de VTM is niet op
de uitnodiging tot een gesprek over dit onderwerp ingegaan.
De uitspraak van permanent zweemt meestal naar het Frans: [permanantI of [permanäl.
Ook detective en recital worden gewoonlijk
op z'n Frans uitgesproken, dus met de klemtoon op de laatste lettergreep. (Dit was overigens enkele tientallen jaren geleden ook in Nederland heel gebruikelijk.) Andere sporen van
Franse invloed horen we in [öl) voor hal/, in
[puul) voor pul/(over) en in trainer met de -aivan 'traineren'.

Betekenis
Dat een Engels leenwoord in Noord en Zuid
niet altijd hetzelfde betekent, is hierboven wel
gebleken bij dressing. Dat woord wordt in
België niet alleen voor een bepaalde slasaus
gebruikt, maar ook als verkorting van dressingroom. De meeste verschillen zijn echter niet
zo radicaal. Het woord sandwich roept het

beeld op van twee sneetjes brood met iets
hartigs daartussen. Die middelste laag is, zo
zal iedereen toegeven, de essentie. In België
is dat echter niet per se het geval. Als u daar
bij de bakker om een sandwich vraagt, krijgt u
een wit puntbroodje. Of u dat opensnijden
en beleggen wilt, is uw zaak. In alle andere
situaties is de betekenis van het woord
echter dezelfde als in Nederland.
lets dergelijks zien we ook bij enkele andere
leenwoorden: de 'gewone' betekenis is bekend, maar daarnaast zijn er nog andere in gebruik die iets ruimer of iets nauwer zijn. Een
ticket koop je niet alleen voor een vliegreis,
maar ook bij voorbeeld voor een voetbalwedstrijd of de bioscoop. (Daarnaast is 'kaartje' in
opkomst; bij de spoorwegen is het officieel
'reisbiljet'). Een steak kan ook een moot vis
zijn. Een mess is niet alleen voor militairen;
ook de kantine van een school of bedrijf kan
met deze term worden aangeduid. Een poll is
niet alleen een opiniepeiling, maar vooral ook
de binnen een politieke partij gehouden stemming over een kandidatenlijst. Bij dealer denk
je in Brussel nog steeds in de eerste plaats aan
een autozaak ('verdeler' is evenwel minstens
zo courant). Natuurlijk weet men zeer wel dat
dat woord ook op drugs kan slaan, maar zo
vanzelfsprekend als in Nederland is de associatie niet. Het wereldje van shit en shot heeft
in België een hoger taboegehalte en dat heeft
zijn weerslag op de verbreiding van de terminologie. Alleen wie zelf in de drugscene zit,
zal over [sie:nl
[sie:nJ spreken; de anderen kennen alleen scène, het Franse woord. En een coffeeshop is voor de buitenstaander een plaats
waar je koffie gebruikt. Zo staat het trouwens
Dale van 1992.
ook in de Van Oale
Een ander bekend voorbeeld is job. Het
staat voor 'taak, klus, baan, betrekking, werkkring, arbeidsplaats', enzovoort, en het heeft
niet die spreektaal kleur die het in het Noorden
kenmerkt. Bij een van de betere Vlaamse kranten is JOBS zelfs de benaming van de advertentierubriek die in Nederland plechtig 'Vacatures' heet. Een werkstudent is een 'jobstudent' of 'jobbist'; wie wil'jobben', gaat naar
de 'jobbeurs'. De nieuwslezers van VTM gebruiken de term veelvuldig, maar bij de BRTN
zegt men liever 'baan'.

Verwarring kan ontstaan bij het woordje

slip. In Nederland een minimaal kledingstukje,
in België elke korte onderbroek of zwembroek, groot of klein, voor man of vrouw. Een
twijfelgeval is camera. Iedereen gebruikt het
voor 'filmtoestel', maar menigeen vindt het
geen juiste benaming voor een fototoestel. In
het grote woordenboek van Verschueren is
het echter juist andersom. Overigens wordt
een fototoestel nog door opvallend velen aangeduid als koddak(ske) (met een korte 0 en de
klemtoon op de tweede lettergreep), ook als
het om zo'n modern superautomatisch geval
gaat.

Meervoudsvorming
Nederlanders kijken er altijd even van op,
maar in Vlaanderen spreekt men nu eenmaal van 'leraars' en 'directeurs'. Ook bij
Engelse leenwoorden valt soms een afwijkende meervoudsvorm waar te nemen,
maar het gebruik is nogal wisselend. Het
gaat altijd om pogingen tot vernederlandsing in de richting -s > -en, zoals bij weekenden, matchen, filmen en testen. Constant
is het gebruik alleen bij woorden die met
de klemtoon op de laatste lettergreep worden
uitgesproken, zoals budget, racket en expert,
budgetten, racketten, experten. Het woord
ticket staat op een tweesprong: wie het
op z'n Engels uitspreekt, zegt tickets; zij die
de Franse school volgen en de klemtoon op
de laatste lettergreep leggen, spreken van ticketten. De uitspraak kan bij dergelijke keuzen
dus een rol spelen - en soms ook de spelling.
Zo zijn de meervouden van clip en overall
natuurlijk clips en overalls, maar wie 'klip'
en 'overal' schrijft, gaat gemakkelijk over
op 'klippen' en 'overallen'.

Spelling
Nadat in 1954 de Woordenlijst van de
Nederlandse taal (het 'Groene Boekje')
verschenen was, werd de daarin aanbevolen 'voorkeurspelling' in Nederland
al spoedig algemeen aanvaard (als norm
althans!). In België verliep de ontwikkeling anders. Voor het onderwijs werd
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het gebruik van de voorkeurspelling verplicht
gesteld, maar vele Vlamingen - en vooral vele
dag- en weekbladen - prefereerden de zogenoemde 'progressieve spelling'. Dit systeem is
een mengsel van voorkeurspelling en 'toegelaten spelling'. Voor elk afzonderlijk woord
kiest men namelijk de variant die het geringste
aantal c's (en andere Frans aandoende letters)
bevat. Zo wordt bij 'krokus' de voorkeurspelling gevolgd, maar 'succes' wordt 'sukses'. Dit
geldt ook voor Engelse leenwoorden. Aanhangers van dit principe schrijven bij voorbeeld
klub, klown, klakson en rekord, want dit zijn
toegelaten spellingvarianten.
Doordat het oude Groene Boekje nooit is
bijgewerkt, geeft het geen uitsluitsel over de
spelling van de vele Engelse leenwoorden die
de laatste veertig jaar in het Nederlands zijn
opgenomen. In het algemeen spelt men die
woorden in België, net als in Nederland, volgens het analogiebeginsel of een gezaghebbend woordenboek, maar in twijfelgevallen
laten progressieve spellers zich altijd leiden
door hun k-voorkeur. Ook bij andere letters
neigen zij tot het schrijven van sterk vernederlandste vormen ('disko', 'kwis', 'inzoemen',
'wiet', 'fiksen', 'okee').
Het nieuwe Groene Boekje (1995) kent geen
dubbelvormen en daarmee is de wettelijke
grondslag voor de progressieve spelling verdwenen. Dat betekent de terugkeer van allerlei c's en andere als uitheems ervaren letters.
In Vlaanderen bestaat daartegen grote weerzin
en het zal jaren duren voordat men zich daar
aan het nieuwe systeem heeft aangepast. De
wettelijke overgangsperiode is dan ook bepaald geen luxe.
Frequentie

Er circuleert in Nederland een rijtje pseudoEngelse woorden die een Engelsman alleen
met heel veel goede wil kan thuisbrengen:

smoking, tearoom, dancing, happy end, slip,
een short, camping, stationcar en dergelijke.
De meeste zijn in Vlaanderen even gangbaar;
niet echter liften (dat wordt 'autostop doen',
naar het Frans) en all-risk (dat wordt 'omnium',
als in Belgisch-Frans). Ook bij correct gebruikte leenwoorden vallen verschillen in gebruiks-
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frequentie waar te nemen. Sommige Engelse
woorden die in Nederland heel courant zijn,
worden in België nooit gebruikt. Andere in
mindere mate. En weer andere juist veel meer.
Die verschillen zijn minder willekeurig dan zij
op het eerste gezicht misschien lijken.
Om met de eerste soort te beginnen: niemand in Vlaanderen spreekt over een accountant ('bedrijfsrevisor') of over een grapefruit
('pompelmoes'). Een loophek voor kleine kinderen is geen box, maar een 'park'. Paperclips
worden op het doosje aangeduid als 'papierklemmetjes'; in de wandeling zijn het 'attaches' of 'trombones'. Sophisticated zegt men
niet, wel 'gesofistikeerd'. Totalloss wordt perte
totale of sinistre total, een enkele maal ook 'totaal verlies'. De fitting van een lamp is een
socket(of 'soquet'), een jerrycan een 'bidon',
een portable een 'portatief', althans bij radio's.
Een concern wordt gewoonlijk 'groep' genoemd, soms ook 'conglomeraat' of 'trust'. jam
is altijd 'confituur'. De captain van een sportploeg heet 'kapitein', de tank van een auto
meestal 'reservoir' (maar het werkwoord 'tanken' is springlevend).
In bovenstaande gevallen is de frequentie
van het Engelse leenwoord in Vlaanderen praktisch nul. Zo kras is het verschil tussen Noord
en Zuid echter lang niet altijd. Bepaalde Engelse leenwoorden zijn in Vlaanderen wel gangbaar, maar zij worden daar vaker dan in Nederland vervangen door een vertaling of ander
equivalent. Dit valt bij voorbeeld waar te nemen bij full-time en part-time ('voltijds' en
'deeltijds'), creditcard ('kredietkaart'), weekend
('weekeinde'), ballpoint('balpen', maar het
Franse bic (een merknaam) is minstens even
populair), penthouse ('dakappartement'), camper (mobilhome of motorhome), sticker ('(zelf)klever' of '(zelf)plakker'), bandrecorder ('bandopnemer' of 'magnetofoon'), daisy wheel ('margriet'), stationcar (break, vaak uitgesproken als
[brek]). De frequentieverhouding tussen team
en 'ploeg' is in België anders dan in Nederland
- en bij de VTM anders dan bij de BRTN maar 'elftal' wordt weinig gebruikt. Hier en
daar hoor je ook 'drukkingsgroep' voor pressure-group, 'overbrugging' of 'omleiding' voor
(medische) bypass en 'kousenbroek' of 'broekkousen' voor (het pseudo-Engelse) panty.

Dat de neiging tot vernederlandsing sterker is
dan in Nederland, blijkt onder andere uit 'boycotteren', 'recycleren', 'handicapperen' en 'relaxeren' - naast 'boycotten', 'recyclen', 'handicappen' en 'relaxen'. Wat men ook van dit
laatste soort purisme denken mag, de vervoegde vormen van aldus aangepaste werkwoorden zien er niet zo barbaars uit als in Nederland menigmaal het geval is (vergelijk 'gedeleteerd' en 'gedeletet').
Zijn er ook Engelse leenwoorden die in het
Noorden niet en in het Zuiden wel gebruikt
worden? Het lijkt misschien niet waarschijnlijk dat de Vlamingen, die toch zo taal bewust
zijn, uitheemse elementen toelaten waar Nederlanders dit niet doen. Toch komt dit voor.
De Engelse woorden van deze groep hebben
één ding gemeen: ze worden in het Frans ook
gebruikt.
Om te beginnen is er een rijtje -ing-woorden
dat al vrij lang burgerrecht heeft in Frankrijk
en van daaruit naar het noorden is opgemarcheerd. De living, die we al zijn tegengekomen, bevindt zich in een building waarvan
het platte dak bekleed is met roofing. Woorden als parking en scouting, in Nederland nog
vrij nieuw, zijn in Vlaanderen al heel lang in
gebruik. Evenals dat merkwaardige, pseudoEngelse dispatching. Dat is een verkeersregelingscentrale.
Wat je in Nederland praktisch nooit hoort, is
holdup voor 'roofoverval', scotch (een merknaam) voor 'doorzichtig plakband', white spirit voor 'wasbenzine' en stock voor 'voorraad'
(compleet met 'stockeren', 'stockage', enzovoort). In Brussel heten heel wat pleinen
square. En sommige bedrijven hebben een dispatcher, een functionaris die binnenkomende
telefoongesprekken, orders, uitgaande vrachten en dergelijke distribueert. Wel bekend in
Nederland, maar daar veel minder gebruikt
dan in België, zijn impact, ferry, freezer (naast
'friezer'), match, crash en het werkwoord
sandwichen. Relax is zowel bijvoeglijk naamwoord als bijwoord ('Hij gedroeg zich heel
relax') als zelfstandig naamwoord (soort luie
stoel, meervoud 'relaxen'). Een trambestuurder wordt nog wel eens wattman genoemd,
maar dat is extreem pseudo-Engels en het
heeft, net als in Parijs, zijn langste tijd gehad.

Het in Nederland steeds meer door 'spijkerbroek' verdrongen jeans is in België nog heel
courant. In sportverslagen zie je nogal eens referee (of ren,
re~, vooral als het om voetballen
gaat. Voor het overige valt er, net als in Nederland, de laatste jaren een neiging tot vernederlandsing van de voetbalterminologie waar te
nemen (doelman, vrije schop, buitenspel). Het
is moeilijk te zeggen welk land in dit opzicht
vooroploopt. Deze onzekerheid geldt voor
alle groepstalen (jeugd, drugs, muziek, computers, vaktalen). In deze afgesloten wereldjes
gaat de terminologie haar eigen weg. De verschillen tussen Noord en Zuid zijn er vermoedelijk kleiner dan in de algemene omgangstaal, maar zonder gericht onderzoek valt daar
moeilijk iets over te zeggen.
Enkele curiosa. * Een infuustoestel wordt in
België baxter genoemd. Een Engels aandoend
woord, dat echter in de Angelsaksische landen
onbekend is, behalve als eigennaam. Het is
van oorsprong een merknaam. • Een centrifuge voor het wasgoed heet, naast 'droogkast',
ook 'droogzwierder'. Vermoedelijk heeft men
- om een woord van Franse origine te vermijden - een leenvertaling uit het Engels gekozen. * Motocross, in Nederland verbasterd tot
motorcross, behoudt in Vlaanderen zijn Engelse vorm. • Historisch interessant, maar geen
volbloed anglicisme is performant ('hoge prestaties leverend'). Dit is een in Frankrijk ontstane afleiding van performance, een Engels leenwoord dat op zijn beurt stamt van het oude
Franse werkwoord parformer.

Achtergronden
Verschillen tussen Nederland en Vlaanderen
in het gebruik van Engelse leenwoorden zijn
voornamelijk aan twee omstandigheden toe te
schrijven:

A. In Vlaanderen is 'taalstrijd' een levend begrip. De eigen taal moet beschermd worden,
vreemde invloeden dienen te worden tegengegaan. AI is die afweer in de eerste plaats tegen
Franse elementen gericht, Engelse leenwoorden blijken er evenmin aan te ontkomen. Zo
worden uitspraak en spelling - meer dan in
Nederland het geval is - bij de inheemse con-
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venties aangepast. 691 Het sterkst komt de neiging tot vernederlandsing naar voren bij de
woordkeus.
B. In het Nederlands zoals dat in Vlaanderen
geschreven en gesproken wordt, schemert het
Frans op vele plaatsen door. Ook bij Engelse
leenwoorden valt deze invloed waar te nemen, een enkele maal in de uitspraak (recita/),
soms ook in de betekenis (sandwich), maar bovenal in de woordkeus (building). (In het bovenstaande is die Franse achtergrond niet bij
alle voorbeelden blootgelegd.)
Deze twee factoren werken niet in dezelfde
richting. Integendeel, het zijn veelal conflicterende krachten. Bij hal/bij voorbeeld blijkt A
sterker dan B: we zien dit woord in woningadvertenties soms wel vervangen door het erfwoord 'hal', maar nooit door het van huis uit
Franse 'vestibule'. Bij totalloss daarentegen

lijkt B te winnen: naast perte totale horen we
maar zelden 'totaal verlies'. Soms blijft de
strijd onbeslist (het Franse coca handhaaft zich
naast het noordelijke cola), een andere maal
ontstaat een heel nieuw woord dat als de
resultante van beide krachten kan worden
geïnterpreteerd ('gesofistikeerd' is kennelijk
gevormd naar het model van sophistiqué, een
verfransing van sophisticated).
Kwantitatief is het hele verschijnsel overigens van geringe betekenis. In de zee van Engelse leenwoorden die ons tegenwoordig overspoelt, zijn afwijkingen van de hierboven besproken aard zo zeldzaam als parels. Bovendien wordt het verschil tussen de twee delen
van het Nederlandse taalgebied met de dag geringer. Tegen de tijd dat u die flat in Brussel betrekt, is er misschien niets meer van te merken.

Koloniaal Engels
Vanafde 17de eeuw was Engeland een belangrijke koloniale macht, net als Noord-Nederland. Niet voor niets is het woord koloniaal bedacht in Engeland en vandaaruit door
andere talen geleend! Over de hele wereld concurreerden de Nederlanders en de
Engelsen met elkaar: in Azië bezaten ze naburige gebieden; Suriname werd door ons
op de Engelsen veroverd, maar Brits-Guyana werd daarentegen door de Engelsen op
ons veroverd; in Amerika werden de Nederlandse koloniën als Nieuw-Amsterdam
uiteindelijk Engels bezit; Australië en Nieuw-Zeeland werden in de 17de eeuw door
Nederlanders ontdekt (de Nederlanders noemden Australië aanvankelijk Nieuw-Holland), maar de Nederlanders waren niet geïnteresseerd en de Engelsen vestigden zich
er; in Afrika en met name Zuid-Afrika stootten Nederlanders en Engelsen op elkaar.
In de koloniale gebieden oefende het Engels invloed op het Nederlands uit. En die
invloed duurde lange tijd. 'Ook uit Indië kwamen reeds lang vóór deze wereldoorlog
[namelijk de tweede] klachten over misbruik van Engelse mode-woorden, waarbij
ijdelheid en aanstellerij in het spel zijn.'692 Engelse leenwoorden kunnen dus deels via
onze vroegere koloniën in het Nederlands gekomen zijn.
De Engelsen namen woorden over uit de talen die in hun koloniën gesproken
werden en gaven deze door aan de rest van de wereld; onder de paragraaf 'Engels als
doorgeefluik' geef ik voorbeelden. De belangrijkste bezittingen van Engeland waren
India (en een aantal gebieden in Azië), Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Engeland
heerste over India van 1876 tot de onafhankelijkheid in 1947. Hierna werden India en
Pakistan dominion binnen het Britse Gemenebest. Australië was vanaf 1788 Engels bezit
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en diende aanvankelijk als strafkolonie (vanaf 1901 dominion), Nieuw-Zeeland was
vanaf 1779 van Engeland (vanaf 1907 dominion). Canada ten slotte was van 1763 tot
1867 Engels gebied, vanaf die tijd is het een dominion.

Amerikaans-Engels
Vanaf de 17de eeuw bezat Engeland grote delen van Noord-Amerika. In de 18de eeuw
was Noord-Amerika zelfs grotendeels Brits. In 1776 verklaarden de koloniën in NoordAmerika (behalve Canada) zich onafhankelijk, en ontstonden de Verenigde Staten. In
1787 nam men de Amerikaanse grondwet aan die met haar democratische gedachten
als voorbeeld voor andere landen ging gelden. De eerste periode gebruikte men om het
land te koloniseren en het Wilde Westen te veroveren. Men dreef hierbij de oorspronkelijke bevolking, de Indianen, steeds meer terug, en uiteindelijk dwong men hen in
reservaten te gaan wonen. Uit de Indianentalen werden woorden geleend en doorgegeven. Er werden negerslaven uit Afrika aangevoerd om het land te helpen ontginnen.
V.S. Tot 1890 waren dit vooral
Verder kwamen er steeds meer immigranten naar de v.s.
immigranten uit Germaanssprekende landen: uit Duitsland, Ierland, Engeland, Nederland en de Scandinavische landen. Na 1890 kwamen vooral immigranten uit
Zuid-Europa en Slavische landen. Uit de talen van de verschillende immigrantengroepen werden woorden overgenomen. Langzamerhand groeiden Amerikaans- en BritsEngels uit elkaar, vooral in uitspraak, spelling en woordenschat. Spellingverschillen
zijn bij voorbeeld Brits-Engels -re tegenover Amerikaans-Engels -er: centre - center;
-our- tegenover -or-: behaviourism - behaviorism.
Na de Burgeroorlog van 1861 tot 1865 tussen de noordelijke en zuidelijke staten
(met de afschaffing van de slavernij als inzet) vond er een enorme industriële expansie
V.S. mee ging spelen op het wereldtoneel. Begin 20ste eeuw begon
plaats, waardoor de v.s.
de v.s.
V.S. de macht van de Engelsen over te nemen, en vooral na w.o. 11 overschaduwde
de Amerikaanse invloed de Engelse. We hebben al gezien dat na w.o. 11 de invloed van
de v.s.
V.S. op het gebied van de economie, techniek, cultuur, muziek en telecommunicatie
van doorslaggevend belang is geworden voor de gehele wereld en dat dit zich weerspiegelt in het aantal (Amerikaans(Amerikaans-)) Engelse leenwoorden.
Door de grote overeenkomsten tussen Brits- en Amerikaans-Engels en vanwege
het feit dat ook het Brits-Engels door het Amerikaans-Engels wordt beïnvloed, is het
dikwijls niet mogelijk uit te maken of een woord uit het Brits- of Amerikaans-Engels
is geleend. Alleen waar dat van belang is, maak ik onderscheid, verder spreek ik over
'Engels' in het algemeen. De woorden die uit het Amerikaans-Engels geleend zijn,
betreffen vaak specifieke terreinen als muziek, drugs, computertechniek, telecommunicatie of woorden uit de spreektaal.

De Engelse leenwoorden
Net als bij de Latijnse, Franse en Duitse leenwoorden is het onmogelijk een uitputtend
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overzicht van de leenwoorden te geven. Ik noem de belangrijkste categorieën met hun
belangrijkste vertegenwoordigers.

De kerstening
De oudste leenwoorden uit het Engels zijn verbreid door de kerstening van de Nederlanden, die in de Sste eeuw onder andere vanuit Engeland door Angelsaksische missionarissen zoals Bonifatius en Willibrordus plaatsvond. Uit deze tijd stammen delgen
'uitwissen, vernietigen', een Engelse ontlening aan Latijn delere, en ootmoed ter weergave van Latijn humilitas. Een Latijns woord dat deze missionarissen hebben doorgegeven is bisschop. Twee woorden van de Angelsaksische monniken zijn wel door het
Duitse gebied overgenomen, maar niet door ons: Duits Ostern en Sonnabend. Wij
gebruiken hiervoor de aan het Latijn ontleende woorden Pasen en zaterdag.

Engelse kolonisten in de Lage Landen
Engelse kolonisten die zich rond 1000 op de Vlaamse kust vestigden, hebben vermoedelijk ongeveer 20 Engelse woorden bekend gemaakt, waarvan een deel zich vanuit
Vlaanderen en Zeeland over het Nederlandse gebied verspreid heeft, namelijk: brijn
'pekel', kreek en wulk 'slak' (een exportartikel).693 Volgens Heeroma hebben zij ook
duin naar de Nederlanden gebracht: Engels dune (uit het Keltisch geleend). Maar dat
kan niet, want duin is al vóór 1000 in het Nederlands overgeleverd en dus rechtstreeks
uit het Keltisch geleend.

Handel en scheepvaart
Aan het einde van de middeleeuwen waren er handelscontacten tussen de Nederlanden
en Engeland. De woorden die in die tijd uit het Engels geleend werden, waren dan ook
voornamelijk scheepstermen: boot, dreg, loods en praaien, en handelstermen als bill,
factor en okshoofd 'inhoudsmaat' voor Engels hogshead, letterlijk 'zwijnskop'. Boot kan
echter ook een Germaans erfwoord zijn.694
Contacten met Engelse zeelieden zijn er altijd geweest. Dit heeft de volgende
Engelse scheepstermen opgeleverd, vooral in de lSde en 19de eeuw geleend: bakstag,

bakzeilhalen, brik, coaster, giek, kapseizen, klipper, kotter, logboek, logger, peddel, pier,
reling, schoener, shanghaaien, skiff, trawler, en de leenvorming zeewaardig voor Engels
seaworthy. Uit de 20ste eeuw stammen de bulkcarrier en purser. De uitvinding van de

stoomboot (nu nog voornamelijk bekend uit het sinterklaasliedje 'Zie ginds komt de
stoomboot') leverde de leenwoorden pakketboot en stoomboot op. De Beer en Laurillard 695 noemden eind vorige eeuw al de ferryboot 'veerpont'. Van matrozen komen de
uitroepen allehens (aan dek) 'een van de zeer weinige Engelsche uitdrukkingen (all
hands), die in onze Nederlandsche marinetermen gehandhaafd bleven'),696 stop, oppikken (van drenkelingen), zuidwester en brits in op je brits krijgen of geven (van Engels
breeches 'broek'; brits 'slaapplaats' is ontleend aan het Duits). Niet helemaal zeker is de
herkomst van herrie (uit hurry) en watjekouw ('what you call'?; zie hoofdstuk 11,
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'Klankveranderingen en vormveranderingen'). Hens uit allehens is later nogmaals
geleend, maar dan als overtreding in de voetbalsport (Engels hands). Voorts kennen
we van matrozen de dranknamen ale, brandy, grog, rum, whisk(e)y. De vreugdekreet
hoezee is in de 18de eeuw uit de Engelse zeemanstaal geleend. De volksetymologische
verklaring als zou de uitroep komen van hou zee, een aansporing om ook onder
moeilijke omstandigheden in het ruime sop te blijven, is onjuist, maar heeft wel geleid
tot de alternatieve spelling houzee.697 Bij de walvisvaart is blubber geleend, want dit
woord betekent in het Engels 'walvisspek'; in het Nederlands wordt het woord gebruikt
voor een even kledderige substantie.

Zeventiende en achttiende eeuw
Religieuze namen uit de 17de en 18de eeuw zijn de kwakers/quakers, methodisten en
puriteinen. Quaker was oorspronkelijk een spotnaam, maar werd een geuzennaam. De
naam ontstond toen Fox, de leider van de Quakers, zijn rechter voorhield dat deze zou

quake at the word of the Lord 'sidderen voor het woord van de Heer'. Van de schrijver
Swift komt lilliputter; uit Miltons Paradise Lost komt pandemonium; al ouder is utopie,
van Sir Thomas More. Modewoorden zijn flip 'drank', hornpipe (later gewijzigd in
horlepijp of horlepiep), nonsens, rosbief, sociëteit. Ook uit deze tijd stammen kerrie, port
en koffiehuis naar Engels coffee-house; vergelijk de hedendaagse coffeeshop, waar echter
weinig koffie wordt gedronken. Uit de Amerikaanse grondwet kennen we het recht op

persvrijheid (Engels freedom of the press).
Negentiende eeuw
Voor leenwoorden betreffende de stoomboot, handel en scheepvaart zie boven. De
spoorwegen hebben opgeleverd: blok 'baanvak', buffer, cokes, locomotief, lorrie, rails,
tender, tram, trein, trolley, tunnel; de motorfiets: de hendel; de fiets: frame, free-wheel,
freewheelen, tandem en de toeclip, die na een tijd weggeweest te zijn, tegenwoordig
nieuw leven is ingeblazen. Het woord kar voor auto komt van Engels car.
De Engelse staatsinrichting oefende na 1848 (de grondwetsherziening van Thorbecke) invloed uit. Dit leverde leenwoorden op als: budget, club, coalitie, debat, deba-

ting-club, demonstratie, imperialisme, jury, lobbyen, meeting, motie, oppositie, platform,
public spirit en (maiden-) speech. 698 De arbeidersbeweging leverde boycotten. De staatshuishoudkunde van Adam Smith en anderen leverde op coöperatie, levensstandaard.
Woorden van sociale of religieuze bewegingen die overgewaaid zijn: agnostisch, anglicaan, Christian Science, spiritisme en uit deze eeuw behaviorisme. Negentiende-eeuwse
letterkunde en romantiek vinden we terug in: ballad, bombast, essay(ist), folklore,
humor(ist), romantisch.
Het woord cent komt waarschijnlijk uit het Amerikaans-Engels. In 1816 is de munt
in Nederland ingevoerd, maar al in 1793 nam het Amerikaanse congres het voorstel aan
om de dollar in 100 delen te verdelen en het lOoste deel cent te noemen, van Latijn
centum 'honderd'.699
De Vooys700 wijst erop dat vanaf ongeveer 1840 intieme, niet-technische leen-
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woorden voorkomen, en dat deze vanaf 1880 niet schaars meer zijn. Dit wijst erop dat
de Engelse invloed toen diepgaand was. Het gaat om woorden als beauty, bluf, blunder,

comfort, comfortabel, dandy, down, humbug, in high spirits, plenty, puzzel, shocking,
sneer, snob, snobisme, spirit (dat is de spirit), spleen, tipsy, would-be. Het WNT geeft als
voorbeeldzin voor would-be uit 1860: 'Zeker would-be taalkundige, gedreven door een

ver gaand purismus, gaf zich voor eenige jaren nog al moeite, om het, voor zijn gehoor
hard klinkende bijwoord slechts, uit onze taal weg te cijferen.'
Omdat de Engelse invloed op bepaalde gebieden, zoals industrie, sport en mode,
vanaf de 19de eeuw continu bestaan heeft, kan er geen duidelijke scheiding tussen de
19de en de 20ste eeuw gemaakt worden. Ik behandel de leenwoorden op deze gebieden
hieronder dan ook als een geheel. Inmiddels is het aardig om te bekijken welke Engelse
leenwoorden De Beer en Laurillard in 1899, dus op de grens van de 19de en de 20ste
eeuw, noemen - bedenk daarbij wel dat zij bij de opname van Engelse woorden een
persoonlijke keuze gemaakt hebben. 701 Aan sporttermen vinden we bij hen: bicycle,
cricket, croquet, cup, finish, football, forwards 'spitsen', game, goal, goalkeeper, halftime,

hockey, innertube'binnenband', innings,jockey,judge, keeper, lawntennis, match, (niet-)
officials en professionals, outertube 'buitenband', pace, pacen, pacemaker 'gangmaker',
padloek, races, racingman, sport, sprinter, start, stayer, steeple-chase, tricycle, trouserclip,
tube, umpire. Hoe onbekend football nog was, blijkt uit de definitie: 'wordt in de open

lucht en meestal door twee elftallen gespeeld, waarbij de eene partij met den voet een
met leder bekleeden elastieken bal door 't doel (goal) van de tegenpartij zoekt te
trappen. Voor dit spel van Engelschen oorsprong bestaan vereenigingen of clubs, die
football-matches (wedstrijden) houden.'
Het Engelse en vooral Amerikaanse zakendoen vinden we bij De Beer en Laurillard in de volgende woorden (de betekenissen van de woorden zijn overgenomen uit
De Beer en Laurillard): copyrigh t, fancy-fair, fortune- hun ters 'geluksjagers' , hard money,
insiders en outsiders, junk-shop 'uitdragerswinkel', money-maker, moonshiners 'personen, die in het geheim whiskey stoken', no cure no pay, office-hunter/office-seeker
'baantjesjager', protectionisme versus free-trade, rummage sale 'verkooping van verdwaalde goederen', sandwichman 'rondloopende advertentie-vertooner', select 'uitgezocht', selfgovernment, strike, trade-mark 'handelsmerk', trade union 'vakbond', trust,
Wall-street. Van sweatingshop zeggen ze 'zweetwinkel in de Amerikaansche steden, waar
men in 't zweet zijns aanschijns der concurrentie het hoofd moet bieden. 't Zijn kleine
winkels, die 't niet kunnen uithouden tegen de Department-stores, reusachtige magazijnen, waarin ieder bijzonder artikel zijne afdeeling (soms, een heel huis!) heeft.' Deze
definitie is onjuist: de gangbare term is sweatshop en de betekenis is 'inrichting waar
een gewetenloze werkgever zijn arbeiders in slechte omstandigheden zo lang mogelijk
laat werken voor zo weinig mogelijk loon'. Voorts noemen De Beer en Laurillard de
volgende letterkundige of journalistieke woorden: intervieuwen [sic] 'uithooren, ondervragen, [... ] eigenl. de gewoonte bij vele groote dagbladen om door een meestal
indringend en zelfs brutaal man van personen, die in een of andere belangwekkende
zaak betrokken zijn, op de meest onbescheiden wijze, uitvoerige en particuliere berichten te krijgen', leading article 'hoofdartikel', pamflet.
316

In 1879 noemde Stoffels de volgende Engelse woorden als ingeburgerd: blunder,
club, jury, leader, lunchen, meeting, revolver, skating-rink, speech, toost, would-be. 702 Tot
slot geef ik verschillende termen uit De Beer en Laurillard703 die opvallen ofwel door
hun vroege voorkomen, ofwel omdat ze niet-technisch zijn (wederom met de betekenis
uit De Beer en Laurillard): clown, cowboy, detective 'rechercheur', cold cream, doorstop
'deurstop ,, fashion, festival, flirtation, garden party, gen tieman (een vertaling van Frans
gentilhomme), hands off'de handen er af, leading lady, merry-go-round 'draaimolen',
(of) no account, oldtimer 'oudgast', pemmican 'gedroogd en gestampt vleesch', pluck
'moed', ranch, shampooing, sjek 'zie shaggtabak', smart' slim', sucker 'sukkel', surprisepartij 'instuif, teetotalIer, telegram, toboggan 'ijsslede', toddy 'drank', trappers 'vallenzetters', underground (railway), up todate, upperten, wedgwood, Wild West. Shampooing
wordt als volgt gedefinieerd: 'ongeveer als masseeren of mal. pidjiten. Omstreeks 1852
werd het stelsel door een Engelschen kapper, die het te Calcutta van de inlandsche
barbiers had geleerd, tegelijk met den naam, naar zijn vaderland medegebracht.'

Eind negentiende eeuwen twintigste eeuw
Engelse vervoermiddelen zijn: bulldozer, bus, camper, caravan, dubbeldekker, intercity,
scooter, tractor, trolley(bus). Termen betreffende vervoer en toerisme: bumper, dashboard, globetrotter, hostess, last-minuteboeking, lift, sightseeing, ticket, toerist, toerisme,
touroperator, trip, voucher. Overigens is de betekenis van -toerisme en -toerist de laatste
tijd uitgebreid, vergelijk drugstoerisme, geveltoerist, rampentoerisme, relitoerist, sekstoerisme. Vliegtuigtermen zijn: cockpit, crashen, glider en de 'vertaling' glijder, hangar,
jetlag, looping, propeller, stationwagen, steward, stewardess.
Engelse leenwoorden op het gebied van de techniek en chemie zijn: airconditioning, bottelen, fiksen, flens 'opstaande rand', framing, gasoline, gravel, intercom, kluts
'koppeling', label, macadam, nippel, penicilline, plastic, pleet, plug, pulsar, radiator,
recorder, rubber, strippen, twijnen, weespijp (van Engels wastepipe). De derrick en de
dirkkraan zijn beide genoemd naar de 17de-eeuwse beul Derrick. 704 Formica heeft
volgens Koenen en Smits705 zijn naam waarschijnlijk te danken aan het feit dat het een
vervanging voor mica was (for mica), hoewel de meeste woordenboeken verband leggen
met formic acid 'mierezuur' (dat bij de fabricage niet gebruikt wordt) of Latijn formica
'mier' (omdat het aanzicht aan wriemelende mieren zou doen denken). De fotografie
levert camera, full-colour, kodak, snapshot, zelfstarter. Universitaire termen en wetenschapstermen zijn: abstract, bottle-neck, braindrain, brainstormen, waarvan Van Dale706
de variant breinstormen geeft, campus, feedback, feasibility study of de vertaling haal-

baarheidsonderzoek, flow-chart, follow-up, fractal, handout, kloon, multiple choice, opiniepoll, overlappen, pacemaker, privacy, quark, quasar, reader, research, seminar, setting,
sick building syndrome, shocktherapie, stencil, summary, test, timing, workshop.
De kantoorinrichting is geënt op het Engels!Amerikaanse voorbeeld: balpen,
fotokopie, paperclip, plannen, portable, thinner/verdunner, toner, typen, typiste. Handel,
verzekeringswezen en economie, reclame: all-in, all-risk, billboard, bookmaker, boycot,
break-even-point, budget, cash flow, cheque, clearing, credentials, discount, dumping,
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efficiency (vanaf w.o.I als economische term in gebruik) 707, export, expresbrief, fifty-fifty,
freelance, goodwill, joint venture, import, international, leasen, logo, lump sum, manager,
marketing, merchandising, merger, niche, no claim, non-profit, outlet, outplacement (en
de vertaling uitplaatsing), output, overhead, postbus, promoten, safe, salesmanager,
screenen, service, showroom, stand, stand-by, trainee, warrant en een run op de bank; uit
het Amerikaans-Engels komen lynchen, pragmatisme en trust. De Hoog vermeldt boom
'plotselinge vraag naar een artikel' al in 1909! Waarschijnlijk is ook zwendelaar al een
oud woord. In het Engels is swindler in 1775 opgekomen als aanduiding voor Duitse
joden in Londen, naar Duits schwindeln 'duizelen', vandaar 'onbezonnen handelen';
in Engeland kreeg het de betekenis 'oplichten'. Moderne communicatiemiddelen zijn
de fax en telex. Namen voor beroepen zijn: accountant, barkeeper, butler, call-girl, escort,
receptionist. De namen van functies zijn tegenwoordig bijna allemaal Engels, zie
hieronder.
Op het gebied van de sport heeft het Engels internationaal enorme invloed
uitgeoefend. Namen voor sporten: badminton, basketbal, bobslee, bodybuilding, boksen,

bowling, cricket, crocquet, darts, golf, hockey, joggen, pingpong, polo, race, rollerskate,
rugby, skeeleren, snooker, steeple-chase, surfen, tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal en
spellen: bingo, bridge, kruiswoordpuzzel, poker, puzzel. Termen die met sport te maken
hebben: ace, backhand, bookmaker, break, catcher, coach, corner, derby, dribbelen, fair,
finish, forehand, game, goal, handicap, hole, homerun, hooligan, inning, jackpot, jockey,
jury, keeper, knock-out, love, match, pacen, partner, peddelen, penalty, pitcher, pool, puck,
racen, racket, rally, regatta, scoren, service, set, shuttle, skateboard, smash, sprint, spurten,
starten, stayer, stick, stopwatch, sulky, supporter, tackelen, team, tossen, trainen, voetbalmatch, voetbalpool. Een benefiet is een verkorting van benefietwedstrijd of benefietvoorstelling, een halve vertaling van Engels benefit match of benefit performance. De herkomst van handicap 'wedstrijd waarbij de kansen van de deelnemers gelijk worden
gemaakt' is onzeker. Het woord heeft vanuit de sportwereld ruimere verbreiding
gekregen en is 'gebrek, belemmering' gaan betekenen. Er is altijd gezegd dat het zou
komen van hand in cap, en teruggaat op een gokspelletje waarbij het geld van de inzet
in de pet in de hand werd gehouden. Maar een nieuw voorstel luidt, dat het woord een
halve vertaling is van Latijn manucaptus, letterlijk 'in/bij/met de hand genomen', een
juridische term die onder andere gebruikt wordt voor iemand die de eed aflegde en
daarbij verplicht was de rechter bij de hand te nemen. 708 De betekenisovergang is niet
helemaal duidelijk. Volgens Koenen en Smits709 zou pezen 'hard werken' net als pacen
'gangmaken' een ontlening zijn aan Engels to pace. Maar het WNT vermeldt pezen al in
1691, en leidt het af van pees 'zenuw, boog'.
Termen uit de wielersport (waarbij sommige woorden ook in andere sporten
gebruikt worden) zijn: azen uit Engels aces (sterren), clean rijden (zonder doping),

crank, flyer, hairpin, indoor, jump, lap, official, outsider, pacemaker, short track, speaker
(de Engelsen noemen hem overigens announcer!), sprint, spurt, stayer, tubes/ lo Zo
kunnen we voor een groot aantal sporten lange lijsten Engelse woorden opstellen. Maar
Engelse termen worden ook vaak vernederlandst: football is allang voetbal, corner is
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hoekschop, keeper is doelman enzovoorts. Vaak lopen de officiële reglementen daarin
voorop. Posthumus711 laat de vernederlandsing van vier balsporten zien, waaruit blijkt
dat de voetbal- en volleybalwoorden het meest vernederlandst zijn. De mate van
vernederlandsing wordt door een aantal zaken beïnvloed: 712 een specifiek begrip zal
eerder Engels blijven dan een algemeen begrip; een volkssport heeft meer vernederlandste woorden dan een elitesport, waar de Engelse termen als groepsjargon gelden;
en een korte kernachtige Engelse term heeft de voorkeur boven een langere Nederlandse.
Engelse invloed op het gebied van de letterkunde en uitgeverij: backlist, bestseller,
blurb, copywriter, editen, detective, fantasy, ghostwriter, imprint, light verse, limerick,
magazine, non-fiction, plot, pocketboek, pocketeditie, science fiction, shortlist, special,
sponsored magazine, standaardwerk (Engels standard work), strip, topic, whodun(n)it,
en koffietafel-boek voor coffee-table book. De journalistiek levert op cover, folder, human
interest, interview, lead, reporter, scoop. De taalkundige term native speaker 'moedertaalspreker' komt uit het Engels. Van de film en televisie kennen we, behalve het al
oudere film zelf: cast, cinerama, clip, close-up, commercial, filmster, flashback, gangster,
kidnapping, panel, producer, quiz/kwis, script, set, slapstick, stand-in, striptease, try out,
western, zappen. De showbizz levert op entertainment, performer, talkshow. De soap is,
ook in het Engels, een verkorting van soap opera 'sentimentele t.v.-serie', letterlijk
'zeep-opera' - dergelijke series worden in de v.s. namelijk vaak door zeepfabrikanten
gesponsord, omdat er vooral huisvrouwen naar kijken. De quiz is het eerst in België
geleend en vandaar naar Noord-Nederland gekomen,11J
Huiselijk leven weerspiegelt zich in de woorden voor voeding, kleding, meubelen
en huis. Huis en meubelen vinden we in bungalow, flat, liJt, stretcher en spotlights,
afkomstig van de film maar in huiselijke kring vernederlandst tot spotjes. In springmatras en springslot zit niet het element springen, zoals altijd gedacht wordt, maar het
Engelse woord spring 'veer';714 we kennen ook de tautologie springveermatras. Voedingsmiddelen zijn: bacon, bubbelgum, cake, chips, cornedbeef, cornflakes, grapefruit,
jam, lolly, pepermunt, (plum)pudding, sandwich, toffee, tumtum; uit Amerikaans-Engels: popcorn, fast food, junk food. Biefstuk is volksetymologisch veranderd (steak '(aan
het spit) gestoken' is niet hetzelfde als stuk), en het eerste lid is produktief geworden
in bieflap. Dranknamen zijn cocktail, Coca Cola, kwast, punch, sherry, tonic. Eet- en
drinkgelegenheden: bar, pub. Verder houden met eten en drinken verband: blender,
brunch, grillen, lunch, microwave, mixer, placemat, toost. We kopen light-produkten
voor onze lijn of roken kingsize sigaretten.
De invloed van het Engels op de kledingmode blijkt uit de leenwoorden: bermuda,

bikini, blazer, body, cape, hotpants, interlock, jacket, jeans, jersey, jumper, knickerbocker,
mackintosh, moonboots, overall, panty, petticoat, plaid, pullover, pumps, pyjama, raglan,
sjaal, shirt, spencer (in het Engels als naam van een kledingstuk verouderd), sweater,
sweatshirt, T-shirt, waterproof. Stofnamen zijn canvas, denim, flanel, gabardine, jute,
manchester, molton, pilo, sits, tweed, velvet. Voor 'versieringen borduren' gebruiken we
het Engelse smokken. Voor kledingmaten gebruiken we Engelse woorden: extra large,
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large, medium, smalI, oversized. De lichaamsverzorging: aftershave, beauty-case, bodylotion, bodymilk,face-lift, Jlossen, lipstick, make-up, spray. De permanent (wave) is vernederlandst tot het permanentje en permanenten.
De Engelsen zijn bekend vanwege het fokken van honden. Veel hondenamen
hebben wij uit het Engels geleend. De oudste hondenaam is dog (al genoemd door
Kiliaan); latere ontleningen zijn: airedale, beagle, bobtail, bokser, bulldog, collie,
newfoundlander, pitbull, pointer, pup, setter, spaniël, terriër. Verder komen kennel en
trimmen uit het Engels. Honden krijgen een Engelse naam: Black(ie). De andere Engelse
liefhebberij, paardrijden, vinden we in pony (ook voor een haardracht) en shetlander.
Politieke woorden uit de 20ste eeuw zijn: 715 claim, gentleman's agreement, sit
down-staking, stunt, superpower (nu supermacht), test-case en 716 balance of power,
tegenwoordig meest vertaald als machtsevenwicht. Verder natuurlijk Lubbers' no-non-

sensepolitiek.
Oorlogswoorden

11 bunker ter vervanging van het
Van den Toorn717 noemt als enige leenwoord uit w.o. II
Franse kazemat. Dit woord werd zowel door de Engelsen als de Duitsers gebruikt, dus
beiden zullen aan de verspreiding meegeholpen hebben. Van Lennep71 8 vermeldt vooral
veel namen voor wapens die in w.o. II
11 bekend zijn geworden: atoombom (kan ook uit
het Duits zijn, maar de Amerikanen maakten hem het eerst en brachten hem in het
nieuws toen ze twee bommen op Japan gooiden), bazooka, booby-trap, brengun,
napalm, spitfire. In w.o. II
11 is door Bailey
Baileyde
de naar hem genoemde Baileybrug uitgevonden
(waarna soldaten niet meer over baliekluivers maar over baileykluivers spraken).719 De
walkie-talkie dateert van 1939, en volgens van Lennep werd het gebruik van pallets voor
het vervoer van goederen in de oorlog uitgevonden. De jerrycan werd in w.o. II
11 voor
het eerst gebruikt door Duitsers, vandaar dat de Engelsen het benoemden met de
scheldnaam jerry 'mof en can 'blik'. De voedseldroppings aan het eind van de oorlog
maakten de Engelsen nog geliefder, en droppen en dropping zijn sindsdien in onze taal
gebleven.
In het Oorlogswoordenboek van Van Lennep720 wordt veel Engelse soldatenslang
genoemd (bull session 'kletspartij' ,fried egg'Japanse vlag' ,fruit-salad 'lintjes op iemands
borst',
borse, latrine rumor 'gerucht', etc.), maar ik geloof niet dat deze woorden enige
verbreiding gehad hebben. Ze zijn zeker niet in het algemene taalgebruik doorgedrongen. De Vooys
Vooys721
721 noemt nog meer Engelse woorden die in en direct na de oorlog
gebruikt werden, maar de meeste (niet alle!) zijn alweer verdwenen, zoals De Vooys
ook voorspelt: anklet, belt, headquarters, liaison, messtin, orderly room, shirt, shorts,

permit, ration, shell-shock, sleeping out, stores, training, welfare.
Al van voor de Tweede Wereldoorlog stammen browning, dumdum, squadron.
Hoe oud (of jong)
jong)het leenwoord raid is weet ik niet; het woord is de Schotse vorm van
road en door Walter Scott in omloop gebracht voor invallen in de grensgebieden met
Schotland.
In de jaren vijftig gingen historici in Engeland de term holocaust gebruiken voor
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de volkerenmoord op de joden door de Duitsers; tegenwoordig wordt het vaak
vervangen door het Hebreeuwse Shoah.

Na de Tweede Wereldoorlog
Stanforth722 noemt een groot aantal woorden dat na w.o. II
11 in het Duits uit het Engels
is geleend. Omdat het om internationale woorden gaat, kunnen we veilig aannemen
dat het merendeel ook in het Nederlands na 1945 is geleend. Het gaat om verschillende
categorieën woorden. Algemene woorden zijn: babysitter, drive-in, goodwill, know-how,
non-stop, trend; cultuur, kleding, mode, sport, reizen vinden we in: bikini, come-back,
fan, jeans, look (als zelfstandig naamwoord, een modeterm), musical, party, show,
teenager, thriller, twist 'dans'; politiek: appeasement, first lady, hearing, topconferentie;
techniek: cinemascope, computer, cybernetica, fallout, H-bom, hifi, nylon, radar, stress,
transistor; economie: cafetaria, motel, publiciteit, recessie, supermarkt; en ten slotte
militaire termen: containment-politiek, escalatie, infrastructuur, jeep.
Wanneer we de ontleningen in de neologismenwoordenboeken uit 1975 en 1984
bekijken,723 krijgen we een heel tijdsbeeld voorgeschoteld. De volgende neologismen
zijn tussen 1955 en 1975 geleend (leenwoorden op het gebied van de computer, muziek
en drugs worden hieronder apart vermeld): airbus/luchtbus, babydoll, badge, barbecue,

breakdown, briefing, button, candid-camera, Coca Cola, cruise, digitaal, eye-liner, futurologie, gimmick, hostess, horror, hotdog, hotpants, hovercraft, human relations, indoctrinatie, jet-set, joy-riden, juke-box, kick, majorette, minimal art, mondiaal, multinational,
no-iron, offshore, pop-art, poster, recycling, seksbom, sessie, sexshop, sexy, square, sticker,
subversief, tippen, topless, topper, transfer 'betaalde overdracht van beroepsspeler',
trimmen, underground' alternatieve, niet geaccepteerde opvatting van cultuur en maa tschappij'.724 In de jaren vijftig werd de balpen uitgevonden; in 1975 bestond nog
aarzeling over de naam: naast elkaar bestonden ballpoint, ballpointpen, balpunt, balpuntpen, bolpen, en later ook nog kogelpuntpen. De tegenwoordig meest gebruikte naam
balpen wordt in 1975 niet genoemd! Het Latijnse woord status 'standing' en de samenstelling statussymbool hebben wij geleend uit het Amerikaans-Engels; het heeft vooral
opgang gemaakt door het boek The status seekers van Vance Packard, in 1960 in het
Nederlands vertaald. Typische woorden uit de jaren zestig zijn: beatnik, black power,
drop-out, establishment, flower-power,
jlower-power, groupie, hip(pie), maxi, mini, omturnen.
Tussen 1970 en 1984 zijn geleend: aerobics, aids, assertief, audiorack, bubbelbad,
business/
business/executive
executive class, carpoolen, carwash, creditcard, eurocard, fax, fineliner/fijnschrijfineliner/fijnschrij-..
ver, gadget, hangglider, Heli's angel, hi(gh)-tech, Hollanditis, holocaust, hype, intake(gesprek), intercity, joggen, joystick, LAT-relatie, lichtshow/lightshow, peepshow, punk, quasar, recombinant DNA, rollerskates, sensitivity training, space-shuttle met de vertaling
ruimteveer, skateboard, skinhead, stagflatie, tissue, walkman. 725 Inmiddels hoor je nooit
meer iets van de starwars met de vertaling sterrekrijg, een hot issue in de jaren tachtig.

Heel modern is de gezondheidsrage, die vanuit de Verenigde Staten naar Europa is
overgewaaid. Margriet 6, 1995 meldt: 'De allernieuwste fitness-trends: powersteps,
boxing aerobics, fitnesswalking, sliden, ExTension en de Dynaband.' Van de twaalf
woorden zijn er drie oorspronkelijk Nederlands (de, en, allernieuwste)!
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De Vooys noemt in 1925 726 helemaal geen Engelse invloed op het gebied van de
muziek, in 1951 geeft hij welgeteld vijf (!) muziektermen: cakewalk, foxtrot, jazz, ragtime,
two-step.7 27 Deze leenwoorden zullen dus voornamelijk van na 1950 dateren. Meestal is
de v.s. de bakermat. Het aantal muziektermen is enorm, en snel wisselend. De volgende
muzieksoorten zijn misschien evergreens: acid house, bebop, boogie-woogie, bop, break-

dancing, country, funk, gospelsong, hardrock, heavy metal, hip hop, house, jitterbug, latin,
metal, middle of the road, muzak, negro-spirituals, new wave, quick-step, rappen, rock 'n
roll, soul, tapdans. Audio-apparatuur: equalizer, recorder, tape-deck. Termen die met
muziek te maken hebben: beatgroep, compact disk, dancing, discjockey/deejay/d.j., disco,
discodansen, drummen, dubben, elpee, flop, ghettoblaster, groupie, headbangen, hit,
houseparty, jam session, live, playbacken, pluggen, ritmesectie, samplen, singletje, sound,
28
soundmix, swingen, tipparade, track, tune.7
tune. 728
De computertechnologie is van oorsprong geheel Engelstalig. Geleende computertermen zijn er te veel om op te noemen. Een paar dan: baud, bliep(en), chip, computer,

deleten, diskette, e-mailer, floppy( disk), formatteren, hacker, hardware, input/output,
interactief, laptop, mainframe, microprocessor, modem, p.c., plotten, printer, resetten,
software, systeemanalist, terminal, updaten, whizzkid. Een deel van de terminologie
wordt na een tijdje vernederlandst, net als de sporttermen, denk aan beeldscherm dat
monitor vervangen heeft of besturingssysteem voor operating system, harde schijf voor
hard disk, muis voor mouse, tekstverwerker voor wordprocessor, toetsenbord voor keyboard en uitdraai voor print-out. Vaak is het Nederlands een gehele of gedeeltelijke
vertaling van het Engels.
Maatschappelijke omgang vinden we in de namen voor levensstijlen en de
drugsterminologie. Levensstijlen zijn voornamelijk Amerikaans-Engels: new age, dan-

dy, dinky, drop-out, hippie, Ion er, playboy, rowdy, snob, teenager, yuppie, workaholic.

Ook het jargon van druggebruikers stamt voornamelijk uit de v.s.: addict, afkicken, bad

trip, bezenlbasen, blowen, clean, cold turkey, crack, dealer, dope, downer, drugs, ecstasy
(XTC), flippen, grass, harddrug, high, hooked, horse, joint, junkie, pep, pusher, de scene,
scoren, shot, snow/sneeuw, softdrug, speed, stickie, stoned, stuff, trip, trippen, weed. 729

De invloed van het Engels manifesteert zich momenteel voornamelijk in de
reclame, het bedrijfsleven en de politiek. Denk aan termen als consultant, controller,
headhunter, salesmanager, self-made, manager, outplacement en aan de Engelse afkortingen voor functies (alles op z'n Engels uitgesproken): c.e.o. (chief executive officer),
e.o. (executive officer), v.p. (vice-president). Vooral in de reclame taal gebruikt men graag
Engels: auto's zijn metallic, tijdschriften glossy, wij coveren de industrie en de detailhandel, en we shoppen bij een bank. En wat denkt u van het maandverband Always super
ultra plus, met één Engels woord en drie internationale, Latijnse woorden!
In de 20ste eeuw is het aantal niet-technische leenwoorden toegenomen, net als
de andere categorieën leenwoorden. Voorbeelden hiervan zijn: appeal, baby, blackout,

blind date, brainwave, breakdown, commitment, common sense, eye-opener, finishing
touch, fit, hint, incrowd, involvement, kicken op (met een Nederlands voorzetsel waarvoor het Engels geen corresponderende vorm kent), life-crisis, nieuwkomer, nitwit,
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one-liner, overkill, pin-up, pokerface, rouwdouw, sex-appeal, sick joke, standing, thrilI,
timing, tip(pen), troubleshooter, underdog, weekend; eigenschappen als all-round, assergenoemd!),730 groggy, happy, kien, kinky, nondescript,
tief, exhaustief, fair (al in 1909 genoemd!),73°
offshore, optioneel, overdone, recentelijk (recent is uit het Frans geleend, maar de bijwoordelijke vorm gaat terug op Engels recently), tiptop, wereldwijd; werkwoorden als
fiksen, floppen, relaxen, settelen, shockeren, upgraden; en uitroepen als all right, bye, good
luck, o.k., sorry. Zie verder ook de Engelse leenwoorden in de paragraaf 'Groepstaal'.
Het is heel gewoon om in de krant Engelse woorden tegen te komen waar Nederlandse
alternatieven voorhanden zijn: Goirles Belang van 25/1/95 vermeldt: 'de afgelopen week
ging hij met 'n brede smile door het leven' en Trouw van 4/2/95:
412/95: 'misschien is dat een
verklaring voor mijn drive.'

Afkortingen, lettergreepwoorden en verkortingen
Het gebruik van afkortingen en letterwoorden is al een heel oud verschijnsel. Een van
de bekendste is de schuldomschrijving die Pilatus boven het kruis van Christus liet
zetten, namelijk I.N.R.I.: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum 'Jezus van Nazareth, de Koning
der Joden'. En de oudste christenen gebruikten de letters I.
1. H. S. als monogram voor
Jezus, naar de eerste drie letters van de Griekse vorm van dit woord, Ièsous, in Griekse
hoofdletters IHr.(OYl:). In de negentiende eeuw is het gebruik van afkortingen,
letterwoorden en lettergreepwoorden enorm toegenomen, en wel onder Engelse invloed. Dit geldt overigens ook voor het Duits. 731 In de 20ste eeuw zijn dit soort woorden
tot bloei gekomen in de politieke sfeer en vooral in totalitaire staten als Duitsland na
1933 en de Sovjet-Unie, maar ook de invloed van het Engels is door blijven gaan.
In het Engels en het Nederlands bestaat een voorkeur voor letterwoorden of
afkortingen boven lettergreepwoorden. Uit het Engels hebben we geleend de afkortingen e.d., l.p., p.c., t.l., W.c. (een taboewoord), en de letterwoorden aids (voor acquired
immune deficiency syndrome)
syndrome),, ECU (European currency unit), laser (voor light amplification by stimulated emission of radiation), radar (voor radio detecting and ranging
device), sonar (voor sound navigation ranging), VIP (voor very important person) en
namen voor organisaties als NATO, UNESCO. Jeep staat voor general purpose 'algemeen
doel'; de beginletters g.p. worden in het Engels uitgesproken als [dzjiep I, vandaar de
naam. Het gebruik van letterwoorden en afkortingen is in de hele wereld en dus ook
in het Nederlands zeer produktief, en maakt met name ambtelijke stukken onbegrijpelijk. We kunnen hiervan nauwelijks de Engelsen de schuld geven. Een greep afkortingen uit Van Dale732 onder de A: AA, AAB.,
A.AB., AB., AB.A, A.B.AN., A.B.A.P., A.B.N., A.B.O.P.,
AB. V.A.,A.B. V. V.,A.B. W., A.B. W.M. enzovoorts (we hebben nu pas een selectie
A.B.P.,A.B.S., A.B.
van a.b.- gehad).
Het voormalige Oostblok had een voorkeur voor lettergreepwoorden. Zo kennen
we uit het Russisch agitprop (agitatie en propaganda) en Komintern (Communistische
Kommunistiéeskij Internacional); uit Oost-Duitsland
Internationale, in het Russisch Kommunisticeskij
komt Vopo (Volkspolizei). Het Engels en Nederlands gebruiken minder vaak lettergreepwoorden. Toch kennen we er een aantal uit het Engels: bitvoor binary digit,
digit,faction
faction
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voor fact+ fiction, hifi voor high fidelity, infotainmentvoor information + entertainment,
smog voor smoke + fog, transistor voor transfer + resistor.
Woorden worden nogal eens verkort. Uit het Engels kennen we de verkortingen

ad (advertisement), airco (air-conditioning), brandy (brandywine), combo (combination ), demo (demonstration ), fan (fanatic), fax (facsimile), foto (photography), gin
(geneva), pep (pepper), prefab (prefabricated), rum (rumbullion), tram (tramway), vamp
(vampire). Waarschijnlijk hebben we port als verkorting van portwine geleend, hoewel
het ook mogelijk is dat in het Nederlands portwijn onafhankelijk van het Engels verkort
is. Voor verkortingen die in het Nederlands van Engelse woorden gemaakt zijn (en die
dus in het Engels niet in verkorte vorm voorkomen), zie de paragraaf 'Engels van
Nederlandse bodem'.

Groepstaal
De jongerentaal en studententaal is doordrenkt van Engelse woorden, opgepikt uit
films, popmuziek, videoclips. Die invloed is nog jong. In 1913 wordt aan Engelse invloed
in jongeren- en studententaal alleen down zijn 'geen geld meer hebben' genoemd. 733
Amerikaanse kleding is bij de huidige jeugd in: bodysuit, designer-jeans, legging, outfit,
sneakers. Namen voor vriend en vijand zijn: animal met de vertaling beest, asshole,
babyface, beardo/baardo (zowel de Engelse term als de vernederlandsing worden gebruikt), beaver, bimbo, blockhead, buddy, creep, cult freak, dildo 'waardeloos figuur',

dumbo/dombo, fatso/vetso, glamourboy, hippo, loser, motherfucker/moederneuker, nerd/
nurd, retardo, softie, weirdo, whizzkid, zombie. 734
Voorts een selectie jongerentaalwoorden: 735 act, bike/fiets 'motor', biker 'motorfietser', blue (feelings), break 'pauze', camp, chilling 'opwindend', clashen 'botsen van
meningen', clumsy, cool, dimmen, dumpen, fake, fuck/fok (ook in: ergens gefokt van
raken, opfokken), freaken, high/haai, handy, hang-out, hype, impressed, kalkoenen als
grappige vervorming of volksetymologie van cocooning, cover/kuffer, lifestyle, moven,
een must, rof voor rough, ook vertaald als ruig, sneaky, strange, stressen, trendy, uncool,
un trendy, worriën. Uitroepen: bingo, bullshit, dat is de limit, hear you/hoor je, heavy/heftig, holy in holy shit en holy banaan, no way, peanuts/pinda's, no problem, rubbish, see
you/zie je, no sweat, wow en de Nederlandse mode-uitroep shit!. Dammit, fuck en shit
worden te pas en te onpas gebruikt, sterker nog, deze woorden worden in Nederland
vaker gebruikt dan in Engeland of de v.s. De uitroep okay of o.k. is al veel ouder en
stamt uit het Amerikaans-Engels (zie voor de herkomst van het woord Kader 13 van
Ewoud Sanders). Engelse groeten die jongeren gebruiken zijn behalve see you: bye,
cheerio, so long, toodeloo. Het badinerende piepeltje, verbastering van people 'mensen'
heeft tot piepelen 'koeioneren' geleid; Engels troubles is verbasterd tot trubbels. Soms
wordt een Engels woord gebruikt midden in een Nederlandse uitdrukkingen als
vertaling van een Nederlands woord: die danst bad!; hij heeft de brains van onze groep;

dat kun je wel shaken; als ik niet kan rappen, voel ik me een zero.
Dat de yuppietaal vol Engelse woorden zit, blijkt al uit de ondertitel van het boek
Turbotaal van Kuitenbrouwer: Van socio-babble tot yuppiespeak. 736 Populaire woorden

324

onder yuppen zijn: asshole, bastard, bingo!, commitment, cool, deal, distance, dammit,

dumbo, easy, fake, feedback, fukken/fokken, heavy, incrowd, moeven, loser, overstatement/understatement, peanuts, phony, shit, relaxed, stressen, sucker, weirdo en natuurlijk
turbo-: turbobrommer, turbo-oven, turbostofzuiger. Yuppenuitdrukkingen zijn: close zijn
met iemand, ermee kunnen copen, het wel kunnen shaken, global village, dat is niet mijn
kopje thee. De laatste tien à twintig jaar vinden we als belangrijkste modewoorden in
de yuppentaal cruciaal, essentieel, hectisch, idiosyncratisch en meest recentelijk virtueel. 737 Deze woorden komen alle uit de v.s., hoewel hectisch ook door het Duits verbreid
kan zijn, en virtueel oorspronkelijk een Frans leenwoord was.
Niet onverwacht blijkt dat ook in de homotaal de Amerikaans-Engelse invloed
groter is dan van enig andere taal. Voorbeelden zijn: 738 ayor (letterwoord voor at your
own risk), backroom en darkroom voor' donkere ruimte in homobar voor seks', bad girl
's.m.-dame', bondage, bottom 'masochistische partij in s.m.-spel' met als tegenhanger
top, boy, buddy, buggerie 'sodomie' met de vernederlandsing bogger'sodomiet', bulldyke
met bull- van bulldog, cockring, cruisen 'op de versiertoer zijn', cuntteaser, dijk en dyke
'lesbienne', het scheldwoord fruitcake, gay, gesbian (samentrekking van gay en lesbian),
nursing 'doktertje spelen', one night stand, piercing, queer, safe-seks, spanking, straight.
Hoewelfemme 'degene die de vrouwelijke rol in een lesbische relatie speelt' oorspronkelijk een Frans woord was, is het in deze betekenis aan het Amerikaans-Engels
ontleend, waar het als tegenhanger van butch, vernederlandst boet, gebruikt wordt.
Coming out (of the closet) wordt ook gebruikt in de vertaling uitkomen of uit de kast
komen, vandaar kastnicht 'stiekeme homo'. Ook fisten, fistfucking wordt vertaald in
vuistneuken, en kipje voor 'jongste van een vriendinnenpaar' is een vertaling van
Amerikaans-Engels chick.
De Engelse invloed op het Bargoens is veelal iets ouder. In 1906 noemde Köster
Henke in de dieventaal de Engelse leenwoorden loeken 'kijken', loste 'kwijt', notting
'niets' ,oltrip (sigaret, naar het merk Old Rip), pickpocket, plen tie, truk, watjekow 'klap'.
Nog ouder is monnie 'geld'.739 Het Bargoens woordenboek van Endt740 noemt aan
Engelse invloed: afnokken (van to knock off, geleend in de havens), aftaaien (van to tie
(up) 'binden, stopzetten'), misschien barrels in: aan barrels slaan (van Engels barrel
'ton, vat'?), bietsen (van beachcomber 'strandjutter'), 't (helemaal) maken (van to make
it), te mats 'te duur, te gek' (misschien van too much 'te veel'), matsen (opgekomen na
w.o. 11, van to match 'een gunstige overeenkomst sluiten', met spellinguitspraak),
shanghaaien 'overhalen tot onaangenaam werk' (van Engels shanghai 'dronken voeren
en dan laten tekenen voor de scheepvaart', wat men in de v.s. deed om iemand naar
de andere kant van de wereld, namelijk Shanghai, te laten gaan), stuf'drugs' (van stuff,
letterlijk 'materiaal') en tipsie. De herkomst van nozem is niet zeker. In het Bargoens is
de variant nootsum 'onwetende, snotneus, groentje' gevonden, wat, 'samen met vage
berichten van vroeg voorkomen in Rotterdam vóór w.o. I' herkomst uit Engels nothing
doet vermoeden. 741 Tot besluit gaat knokken, met spellinguitspraak, waarschijnlijk
terug op Engels to knock.
In de taal van de Nederlandse soldaat komen nauwelijks Engelse woorden voor,742
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wel de in de oorlog ontstane slagzin Kil(l)roy was here, die volgens het verhaal ofwel
door een verdwaalde sergeant opgeschreven was, ofwel door soldaten van de landmacht, om de opschepperige luchtmachtmilitairen (die overal geweest waren) een lesje
te leren. In de soldatentaal in Indonesië komt heel wat meer Engels voor. 742 Dat is
logisch: veel militairen werden in Engeland opgeleid voordat ze naar Indonesië verscheept werden, en in Indonesië hadden de Nederlanders contact met Engelse en
Amerikaanse troepen die Indonesië bevrijd hadden van de Japanners. Er werden
daarom nogal wat officiële Engelse termen gebruikt, zoals: 744 advance party, battle dress,
cease fire, curfew, dogcar, flashlight, mess, sniper, out ofbounds. Echte soldatentaal vinden
we in: geen fok (voor not a fuck), grondscheet (voor groundsheet 'grondzeil'), jumpen
('jump d'r maar in'), krossen ('wij krosten met onze vrachtwagens door Oost-Java'),
moven ('tenslotte movede het M.T.-peloton [... ] naar een garage'), sweep, sweepen en
de vernederlandsing zwiep, zwiepen 'een snelle patrouille (uitvoeren)' ('hier zwierven,
zwoegden, zwiepten, zweetten, zwamden en zwegen wij').
In de marinetaal komen veel Maleise maar weinig Engelse woorden voor. 745 Enige
van die Engelse woorden zijn bovendien gewoon officiële termen: asap voor as soon as
possible als radiocode, bullseye 'treffer bij het schieten', dummy 'oefenmunitie zonder
lading'. Uit de spreektaal komen: lekko voor Let go! 'vallen anker!', op de run gaan
'aanzetten en langszij komen', dat zit wel safe 'dat zit wel goed', het ding is us 'kapot'
(als afkorting voor unserviceable) en pakje warning 'shag', genoemd naar de waarschuwing tegen namaak die (in Indonesië) groot op het pakje gedrukt stond.

Kader 13
Okay
EWOUD SANDERS 746

Wie zich verdiept in de herkomst van het
woord okay, trekt een beerput open. Op de
bodem daarvan ligt een enorme stapel papier.
Er bestaan zeker dertig verschillende verklaringen voor deze uitdrukking. Zij zou afgeleid
zijn van het Franse au quai 'op de kade', van
de Haïtiaanse havenplaats Aux Cayes, of van
de Indianentaal Choctaw, waarin oke staat
voor 'het is zo'. Er zijn verklaringen die okay
afleiden uit het Deens, Duits, Schots en Afrikaans. Ook wordt okay in verband gebracht
met allerlei personen met de initialen O.K.
Met de Amerikaanse spoorwegbeambte Obadiah Kelly, die ieder pakket dat hij in onvangst
nam met zijn initialen bestempelde. En met
Old Keokuk, een indianenhoofdman die enke-
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Ie verdragen met 'O.K.' ondertekende. Voeg
daar nog maar een flinke stoet O.K.-ers aan
toe: Amerikanen, Duitsers, Engelsen en anderen.
Gelukkig is er iemand die al deze theorieën
uitgebreid heeft onderzocht. In 1963 en 1964
publiceerde de Amerikaanse hoogleraar Allen
Walker Read een reeks van vijf artikelen - te
zamen goed voor 104 dichtbedrukte pagina's
- in het tijdschrift American Speech. AI voor
Read hadden meerdere wetenschappers hun
tanden in okay gezet; na Read nog een paar,
maar geen enkele theorie is zo overtuigend als
die van hem.
Wat wil het geval? De inwoners van de Amerikaanse stad Boston gaven zich in de zomer
van 1838 met passie over aan spelletjes met afkortingen. Het meest geliefd waren O.F.M.
voor Dur First Men, N.G. voor No Go, en S.P.
voor Small Potatoes. Lezers die denken dat ze

voor de gek worden gehouden moeten Read
er maar op naslaan, die al zijn beweringen
staaft met een indrukwekkende hoeveelheid
citaten uit kranten uit die tijd.
Vaak spelde men de woorden ook nog eens
opzettelijk verkeerd: zo stond de afkorting
o.w. voor 011 Wright. '011 wright' wordt beschouwd als de directe voorganger van O.K.
Deze afkorting is voor het eerst aangetroffen
in de Boston Morning Post van 23 maart
1839, in een artikel van Charles Gordon
Greene. O.K. stond hier voor 011 Korrect, een
opzettelijke verschrijving van all correct.
Die zomer waaide de afkortingenrage over
naar New Vork. In de herfst van 1839 raakte
New Orleans geïnfecteerd. De afkorting O.K.
reisde mee, zoals Read omstandig aantoont.
Maar waar blijft nu de plaatsnaam? Die
houdt direct verband met Martin Van Buren
(1782-1862), indertijd Democratisch president van de Verenigde Staten. Van Buren was
in 1837 tot president gekozen. Hij was geboren in Kinderhook, een dorpje in de staat New
Vork dat in de 17de eeuw door Nederlanders
was gesticht. Zijn bijnaam luidde 'The Fox of
Ki nderhook' .
De afkorting O.K. voor '011 Korrect' was ongetwijfeld in vergetelheid geraakt, als zij niet
zo'n voorname plaats had gekregen in de felle
politieke campagne van 1840. Conservatieven
en Democraten zochten naar nieuwe slogans
en probeerden zich tegen elkaars aanvallen te
verweren. De Democraten grepen daarbij terug op een oud recept: zij neutraliseerden
scheldnamen door ze tot geuzennaam te verheffen.
Behalve voor 'de vos uit Kinderhook' werd
president Van Buren uitgemaakt voor 'de tovenaar uit Kinderhook' en 'the Dutchman of Kinderhook'. De Democraten kozen nu Old Kinderhook tot geuzennaam. Op 23 maart 1840
richtten zij The Democratie o.K. club op, om
Van Buren te helpen aan een tweede termijn.

O.K. werd een slogan, een strijdkreet. Aanvankelijk werd de betekenis geheim gehouden,
maar na twee maanden verklaarden de Democraten dat het stond voor Old Kinderhook,
Van Burens geboorteplaats.
Tegen die tijd hadden de Conservatieven
zelf al een verklaring verzonnen. 'O.K. - Velen vragen zich af wat de betekenis van de
mysterieuze letters is', schreef een Conservatief op 2 april 1840 in de Daily Express. 'Welnu, het is Arabisch, moet andersom worden
gelezen en betekent... kicked out- uit het
presidentiële paleis.'
Later verzonnen ze nog allerlei andere verklaringen, zoals: Off to Kinderhook, Orful Katastrophe, 011 Krying en een reeks die begon
met Out of... gevolgd door onder andere Kash,
Karacter, Kredit, Klothes en Klients.
Even hadden de Democraten spijt van hun
nieuwe slogan, maar ze besloten eraan vast te
houden. De daarop volgende campagne was
zo hevig dat de uitdrukking O.K. zich als een
olievlek over het land verbreidde.
Niet dat dit Martin Van Buren aan de overwinning hielp. 'De Vos van Kinderhook' werd
in 1840 met 60 tegen 234 stemmen verslagen
door William Henry Harrison. Maar taalkundig gezien was Van Burens campagne een
groot succes: O.K. begon aan een zegetocht
die uiteindelijk aan het Nederlands de begrippen okay, oké, okee, okido en het wanstaltige
okidoki zou toevoegen.
In 1848 deed Van Buren nog een gooi naar
het presidentschap. Toen dat niet lukte trok hij
zich terug in Kinderhook, zijn door Nederlanders gestichte geboortedorp, dat bijdroeg aan
de populariteit van een afkorting die internationaal miljoenen keren per minuut wordt gebezigd.
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Geleende woorddelen
Achtervoegsels
Een aantal Engelse woorden is in het Nederlands een produktief achtervoegsel geworden. Het gaat om recente leenwoorden; in het verleden zijn geen achtervoegsels uit het
Engels geleend. Dat het helemaal niet zeker is of deze achtervoegsels blijvend zijn, blijkt
ta ria was vlak na de
uit het geval-taria. Dit 'achtervoegsel' was geïsoleerd uit cafetaria; taria
oorlog een zelfstandig woord en achtervoegsel met de betekenis 'openbaar consumptielokaal, proeflokaal voor eet- en drinkwaren', gebruikt in bij voorbeeld buffet(t)aria,
747 Deze woorden zijn inmiddels allemaal verdwenen,
ijstaria, Edison's
Edison 's ta ria, Henktaria. 747
taria
ria is slechts een kort leven beschoren geweest.
dus het woord ta
Het achtervoegsel -gate is produktief in het Engels, maar minder in het Nederlands. Het gaat terug op het Watergate-schandaal, en wordt gebruikt om nieuwe
schandalen te benoemen: Irangate, Camillagate, Tamilgate. In België werd gesproken
van Willygate, toen Willy Claes er in 1995 van beschuldigd werd geweten te hebben dat
zijn partij steekpenningen had aangenomen van een Italiaanse vliegtuigfabrikant, en
zijn positie binnen de N.A.V.O. moest opgeven. In Nederland was korte tijd sprak van
w.A.D.-gate.
A.B.p.-gate en wAQ.-gate.
De volgende uit het Engels geleende achtervoegsels zijn in het Nederlands zeer
produktief:
-burger 'gebakken schijf: baconburger, beejburger,
beefburger, cheeseburger/kaasburger, kipburger, shoarmaburger. Overigens is dit woord ontstaan door een begripsfout: de
oudste -burger was de hamburger, een afleiding van Hamburg. Men dacht echter
dat het woord een samenstelling was van ham + burger, en vandaar is -burger
produktief geworden.
-freak''-gek':
-gek': filmfreak, milieufreak, motorfreak, leerfreak.
-freak
-lijn 'aanvoerroute voor drugs': cocaïnelijn, hasjlijn, heroïnelijn.
-minded 'gezind': kunstminded, sportminded. In 1947 bestonden al air-minded,
48
jaarbeursminded. 748
jaarbeurs-minded.7
-stop 'het stoppen van uitbreiding': bouwstop, informatiestop, loonstop, personeelsstop, studies
top.
studiestop.
Gingen de verafschuwde samenstellingen op -gebeuren en -gehalte (filmgebeuren,
meubelgebeuren; een hoog Dynasty-gehalte) terug op het Duits, het door sommigen
minstens zo verafschuwde -situatie in leersituatie, woonsituatie, thuissituatie komt uit
c1assroom situation. Het is heel produktief geworden in het
het Engels, vergelijk classroom

Nederlands.

Voorvoegsels
Het aantal Nederlandse voorvoegsels dat uit het Engels geleend is, is veel groter dan
achtervoegsels.749 Ook hier gaat het om recente leenwoorden.
het aantal achtervoegsels.1
all-in- 'inclusief': all-in-prijs, all-in-tarief
baby- 'heel klein': babypiano, babyspuit.
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budget- 'goedkoop': budgethotel, budgetvakantie.
compound- 'samengesteld': compoundmachine, compoundmotor.
disco- 'in een bepaalde stijl': discojas, discokleren, disco mode.
drive-in- 'waar men met de auto in kan rijden': drive-in-bank, drive-in-bioscoop.
export- 'bestemd voor de uitvoer': exportaardappel, exportkwaliteit.
fancy- 'luxe, willekeurig hoog': fancykleren, fancyprijzen.
fitness- 'gezondheids-': fitnesscentrum, fitnessclub, fitnessoefening, fitnessrage.
fuck- 'klote-': fuckfilm, fuckmuziek, fuckschool.
import- 'bestemd voor de invoer': importaardappel, importkwaliteit.
indoor- 'binnenshuis, overdekt': indoorbaan, indoorkampioenschap.
instant- 'onmiddellijk klaar':750 instantkoffie, instantpoeder en instantbevrediging. 751
jumbo- 'heel groot': jumbo-ferry, jumbo-taxi.
lilliput- 'heel klein': lilliputformaat, lilliputvrouwtje.
live- 'niet op band opgenomen': live-concert, live-muziek, live-optreden, live-show.
mini en maxi zijn in de jaren zestig vanuit de v.s. populair geworden en worden
veel als voorvoegsel gebruikt: minibroekrok, minibus, mini-onderzeeboot; maximantel, maxi-single, maxi-uitvoering. Het Engels is uitgegaan van Latijn minimus
'minste' (misschien ook van miniatuur) en maxim us 'grootste'. Het zijn dus
'morfeemsplinters': delen (splinters) van woorden die op niet-etymologische
wijze van grotere gehelen zijn losgemaakt. 752
pilot- 'proef-': pilotaflevering, pilotproject, pilotuitzending.
shit- 'klote-': shitfilm, shithond.
top- 'hoogste, beste': topadviseur, topattractie, topfiguur, topprestatie, topvorm. In
het Nederlands is dit voorvoegsel frequenter geworden dan in het Engels, vergelijk
topambtenaar - Engels top man, topconditie - top condition, topfunctie - top
position, topklasse - top class, maar topdag/topjaar - great day/year, topdrukterush hour. Overigens is top als 'hoogste punt' een Germaans erfwoord. Dit
voorvoegsel is in journaal-taal zeer frequent. 753
turbo-: turbomachine, turbostofzuiger, turbotaal. Eigenlijk komt turbo- van turbine
en betekent het' op automotoren gemonteerde overdrukturbine, die de prestaties
verbetert'; vandaar is het een versterkend eerste lid geworden, eerst bij benamingen van huishoudelijke apparaten, maar daarna als algemene modieuze versterking met een betekenis als 'flitsend'. Tegenwoordig wordt overal turbo- voorgezet: turbolevering, turbotrut, turbovarken.1 54
video- is sinds de jaren zeventig zeer produktief. Het is ontleend via het Amerikaans-Engels en komt van Latijn video 'ik zie'. Alleen al in de taal van het journaal
vinden we: 754 videoapparatuur, videoband, videobeeld, videobranche, videocamera,

video-cd, videofilm, videografisch, videokeuring, videomateriaal, video-opname,
videopresentatie, videorecorder, videoscherm, videosysteem en videotape. Aan de
voorbeelden kun je duidelijk zien dat video- internationaal is: sommige samenstellingen zijn van Nederlandse makelij (videokeuring, videoscherm), andere zijn
uit het Engels geleend: videocamera, videorecorder, videotape.
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wild-west- 'woest': wild-westtafereel, wild-westverhaal.
Van Dale756 noemt ook nog als voorvoegsel barnum- 'heel groot': barnumorganisatie,
barnumreclame. Dit voorvoegsel is in de jaren zestig even in de mode geweest, maar is
inmiddels een stille dood gestorven. Het komt van de eigennaam Ph. T. Barnurn, een
Amerikaan die leefde van 1810 tot 1891 en zijn brood verdiende met het doen van stunts
en het organiseren van circussen. Van hem komt ook het gevleugelde woord the greatest

show on earth. 757
Voor de volledigheid noem ik hier ook vier vertaalde voorvoegsels:
bijna- als vertaling van Engels near-: bijna-akkoord, bijna-botsing, bijna-kernon-

geluk, bijna-ongeluk.
doe-het-zelf- als vertaling van do-it-yourself doe-het-zelf-centrum, doe-het-zelfcursus, doe-het-zelf-winkel.
eersteklas- als vertaling van first class 'van hoge kwaliteit': eersteklassigaren, eersteklaswijn.
zelfbedienings- als vertaling van self-service: zelfbedieningsbedrijf, zeljbedieningspomp.

Geleende Engelse uitdrukkingen
Uitdrukkingen die we onvertaald gebruiken zijn: after all, benefit of the doubt, business
as usual, continuing story, do's and don'ts, grand old man, in no time, in the long run, ins
andlen outs, inside information, last (but) not least, missing link, my house is my castie,
never mind, of all peoplelplaces, of! the record, on the rocks, point of no return, red tape,
safety first, second opinion, self-fulfilling prophecy, slip ofthe penltongue, still going strong,
totalloss, up to date, ups andlen downs, wishful thinking (een Engelse vertaling van Duits
Wunschdenken). In 1946 werden al gebruikt: 758 coming man, blessing in disguise, by the
way, dirty mind, forget it, happy few, haves en have-nots, no hard feelings, not done, on
speaking terms, so what, to the point.
Aan Shakespeare hebben we te danken much ado about nothing, en van George
Orwells roman 1984 stammen big brother (is watching you) en double-speak. Aan
Cromwell wordt de uitdrukking keep your powder dry 'houd je kruit droog' toegeschreven, die hij gebruikte in een toespraak tegen zijn soldaten: 'Put your trust in God, and
keep your powder dry.'759 De titel van een boek van Leslie Paul, Angry young man, is
een soortnaam geworden voor de angry young men 'boze jongemannen', eerst gebruikt
voor een groep jonge Engelse schrijvers, zoals }. Wain, }. Osborne, die in opstand
kwamen tegen de volgens hen door de vorige generatie onbewoonbaar gemaakte
wereld, vervolgens ook gebruikt voor schrijvers uit andere landen en tegenwoordig ook
wel voor iedere groep of persoon die zich keert tegen de vorige generatie. Van koningin
Victoria komt we are not amused. De biologische ideeën van Darwin vinden we in
struggle for life/strijd om het bestaan en survival of the fittest.
De Beer en Laurillard760 noemden eind vorige eeuw de volgende uitdrukkingen:
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beauty and the beast 'schoonheid en het beest, de held en heldin van het tooververhaal
van Mevr. Villeneuve', impending crisis' dreigende crisis', ins and outs, it is in good hands,
knowledge is power 'kennis is macht', last not least, (of) no account, my better half'mijn
betere helft', no cure no pay, in no time, time is money 'tijd is geld'. Verder 761 likegreased
lightning, waarvan als de gesmeerde bliksem kennelijk een vertaling is - of danken we
dit aan Duitse invloed? Het Duits gebruikt wie ein geölter Blitz.
De kluts kwijt zijn is afgeleid van Engels clutch 'hendel die een apparaat in ofbuiten
werking stelt' .762 Wie hem kwijt is, verliest de beheersing over de gang van zaken. De
uitdrukking bestaat niet in het Engels. Als neologismen vinden we in 1975 de op het
Engels gebaseerde uitdrukkingen: in de clinch gaan/liggen/komen/raken (oorspronkelijk
een boksterm), voor joker staan, dat is de limit, een must, uit de running zijn, de show
stelen 762; nog recenter zijn in the picture zijn en stand-by zijn.
Ingeburgerdheid

Uitspraak en spelling
Over het algemeen zijn Engelse woorden herkenbaar aan spelling en uitspraak. In 1774
klaagde de Nederlandse schrijver Simon Styl: 'Men zegt dat er Hollanders zijn, die zich
'n tand of twee doen uitbreken, om den Engelschen tongval volkomen magtig te
worden.'764 Die moeite hadden ze achterwege kunnen laten, want volgens Posthumus765
zijn er geen fonetische beletselen om een Engels woord te accepteren: er is altijd een
Nederlandse klank te vinden die zonder enig probleem in de plaats gezet kan worden
van de Engelse, eventueel een leenfoneem (zie de 'Inleiding' van dit boek).
De uitspraak van de klinkers wijkt in het Engels nogal afvan die in het Nederlands.
Meestal worden de Engelse uitspraak en spelling overgenomen (die dus in tegenspraak
zijn met de Nederlandse), maar we vinden ook spellinguitspraak, bij voorbeeld in kaak,
claxon, overlappen, waar Engels a schrijft maar [ee) of [è) uitspreekt. Een enkele keer
vinden we twee uitspraken naast elkaar, de spellinguitspraak naast de Engelse uitspraak:
[tram) naast [trem), [traktor) naast [trektor ). Overigens gebruikt het Zuidnederlands
vaker spellinguitspraak dan het Noordnederlands.
Bij bandrecorder vinden we een onjuiste uitspraak met [bent): het eerste deel van
dit woord is een vertaling van Engels tape recorder en moet dus als [bant) uitgesproken
worden. Sweater en khaki krijgen vaak een pseudo-Engelse uitspraak als [swieter) en
[keeki). Meestal worden Engels ea en a inderdaad als [ie) respectievelijk [ee) uitgesproken, maar in deze woorden nu net niet: hier luidt de Engelse uitspraak [swèter) en
[kaki).766
Een enkele maal wordt een Engelse a of ai, die uitgesproken worden als [è) of
lee), in het Nederlands met de spelling ere) weergegeven: flens (Engelsflange), hendel
(Engels handle), reling (Engels railing), pleet (Engels plate). Maar meestal blijft de
Engelse spelling gehandhaafd: baby, jam, rail, date, raid. Nog sporadischer wordt Engels
ere), uitgesproken als [ie), gespeld met ie: kien (Engels keen); naast elkaar vinden we
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sien, wiet en scene, weed. Verder vinden we moven, looken naast moeven, loeken. De
vernederlandste spelling vinden we vrijwel alleen in groepstaal.
De klemtoon van Engelse leenwoorden ligt meestal net als bij oorspronkelijk
Nederlandse woorden op de eerste lettergreep, terwijl Franse leenwoorden meestal
eindklemtoon hebben. De plaats van de klemtoon kan dus een aanwijzing zijn uit welke
taal een woord geleend is. Maar soms wordt de klemtoon van een Engels leenwoord
verplaatst naar het einde van het woord, namelijk wanneer het woord eindigt op een
achtervoegsel dat in het Nederlands eindklemtoon heeft (columnist, deodorant, snobisme) of wanneer de taalgebruikers denken dat het een Frans woord is: attachékoffer
(ongetwijfeld beïnvloed door de oudere Franse ontlening in de diplomatentaal attaché), budget, comfort, corduroy, essay, pamflet. Cornedbeef wordt vaak als [kornètbief]
uitgesproken.
Bij de medeklinkers zien we dat soms de uitspraak van de Engelse ch en j
vereenvoudigd worden: van [tsj] tot [sj] en van [dzj] tot [zj]. Cheque, chips, choke,jam
worden als [sjek], [sjips], [sjook], [sjem] uitgesproken (vergelijk charter [tsjarter]) en
jury wordt als [zjurie] uitgesproken (vergelijk jingle [djingel] en jungle [djungel]). Joker,
jumbo, jumper krijgen zelfs spellinguitspraak met [j]. Het aantal aanpassingen is echter,
zeker in het Noordnederlands, gering (alleen bij een paar dagelijkse woorden), en zal
67
toenemen. 767
gezien de grote kennis van het Engels zeker niet toenemen.7
Bij een onderzoek naar de uitspraak van drugs en goal bleek, dat deze woorden
op drie manieren worden uitgesproken: op z'n Engels (vooral bij goal), met verneder[ch] (bij beide
landste [kl (vooral bij drugs, vergelijk brik voor Engels brig), en met [eh]
woorden in ongeveer een derde van de gevallen).768 De uitspraak [eh]
[ch] kan spellinguitspraak zijn, maar ook vernederlandste uitspraak: ten slotte spreek je in het Nederlands
[ch]. Opvallend is dat in België vaak de uitspraak [eh]
[ch] voorkomt; wellicht komt
g uit als [eh].
dit door een afkeer van 'vreemde' elementen, en dan kennelijk niet alleen van Franse,
maar ook van Engelse.
Net als bij Franse leenwoorden wordt bij Engelse leenwoorden geen trema
geschreven op twee opeenvolgende klinkers, ook al worden ze als twee klanken
uitgesproken: efficiency, net als (Frans) elektricien.
Bij Engelse leenwoorden zal het verschil tussen mondeling en schriftelijk ontleende woorden, een issue bij de leenwoorden uit het Romaans, nauwelijks meer een rol
spelen. Alleen bij de oudere leenwoorden speelde het - zo werden de matrozenwoorden
mondeling geleend, wat te zien is aan de verbasteringen. Een ander opvallend voorbeeld
is folklore, een samenstelling van folk 'volk' en lore 'wetenschap' (verwant met leren).
Deze samenstelling is in het Nederlands niet doorzien en kennelijk schriftelijk ontleend,
want het woord heeft de klemtoon op de tweede lettergreep, en wordt vaak afgebroken
als fol-klore. In deze eeuw is de invloed echter tegelijkertijd mondeling en schriftelijk:
we horen Engels via de media, maar we lezen het ook, in reclameboodschappen, als
merknamen, in films enzovoorts. Woorden uit jeugdtaal, Bargoens en soldatentaal zijn
vaak verbasterd - dit zal meestal opzettelijk grappig bedoeld zijn en niet komen doordat
het woord mondeling doorgegeven is.
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Hoewel Engelse woorden in spelling meestal niet of nauwelijks aangepast worden,
houdt dat hun ingeburgering niet tegen: sommige Engelse woorden behoren tot het
dagelijkse woordgebruik van grote groepen mensen. De woorden zijn wel aangepast
in woordvorming, zie hieronder.

Zelfstandige naamwoorden

Nederlandse zelfstandige naamwoorden krijgen meestal een meervoud op -en of -s,
waarbij het meervoud op -en het meest voorkomt. In het Engels krijgen zelfstandige
naamwoorden in het meervoud -s of -es. De meeste Engelse leenwoorden krijgen in
het Nederlands een meervoud op -s. Dit meervoud kan geleend zijn uit het Engels,
maar dat hoeft helemaal niet, want het Nederlands kent de regel dat vreemde woorden
bij voorkeur een meervoud op -s krijgen.769 Zo vinden we accountants, cakes, clowns,
clubs, films, flats, tanks, trucks. 770 Een minderheid van de Engelse leenwoorden heeft
twee meervouden: budgetten naast budgets, testen naast tests, trams en trammen. Woorden op een sisklank houden vaak het Engelse meervoud op -es: coaches, passes, rushes,
sketches, smashes, stopwatches, maar de woordenboeken geven ze ook vaak twee meervouden naast elkaar, een Nederlands en een Engels: lunchen/lunches, matchen/matches,
speechen/speeches. Boxen, faxen, pieren, sporten, telexen hebben alleen een Nederlands
meervoud. Net als (modern) Latijnse woorden krijgen de meeste Engelse woorden op
-tor twee meervouden, zowel op -en als op -s: tractors/tractoren, transistors/transistoren.
Verder zien we dat in oudere leenwoorden vaak een meervoud -en gegeven wordt,
terwijl in vergelijkbare jongere leenwoorden het meervoud -s luidt: boxen - black boxes,

doggen - underdogs, liften - face-lifts, pluggen - drugs, stewardessen - hostesses, strippenkaart - strips en met het achtervoegsel -ing: puddingen - happenings.
Bij woorden op een -y wordt de spelling van de meervoudsvorm vaak beïnvloed
door het Engels. Volgens de Nederlandse regel wordt het meervoud van woorden op
medeklinker + klinker (behalve e) gevormd door -'s, dus krijgen Engelse leenwoorden
op -yals meervoud -y's: baby's, hobby's, royalty's, net als alinea 's, foto's, paraplu's, taxi's.
Zo staat het ook in de woordenboeken, maar in de praktijk kom je vaak het Engelse
meervoud tegen: babies, hobbies, royalties.
De Engelse pluralia tantum knickerbockers, overalls, pyjamas, shorts zijn in het
Nederlands als meervoudsvorm beschouwd, en er is een in het Engels niet bestaand
enkelvoud knickerbocker, overall, pyjama, short van gemaakt; bij jeans is dat overigens
niet gebeurd.
Sommige leenwoorden op -y/-ie worden als verkleinwoord gevoeld, naar analogie van de 'platte' uitspraak van verkleinwoorden in het Nederlands op -ie: koekie, vissie.
Ze worden dan uitgesproken met -je, wat hypercorrecte woorden alsflopje, gupje, pupje
oplevert. Omdat floppy, guppy, junkie en yuppy in het Nederlands als verkleinwoorden
worden opgevat, zijn daarnaast flop, gup, junk en yup gevormd - woorden die in het
Engels (in deze betekenis) onbekend zijn.771
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Werkwoorden
De Vooys772 merkt op dat door de geheel verschillende vervoegingsvorm van de Engelse
en Nederlandse werkwoorden de inburgering bij werkwoordvorming versneld wordt.
Dimmen, fiksen, filmen, flirten, relaxen, settelen van Engels to dim, to fix, to film, to flirt,
to relax, to settle hebben noodgedwongen allemaal Nederlandse uitgangen gekregen.
Regelmatig maakt het Nederlands een werkwoord van een aan het Engels ontleend
zelfstandig naamwoord, terwijl het Engels zelf een vergelijkbaar werkwoord niet heeft.
Dit geldt bij voorbeeld voor liften en squashen 'squash spelen', Engels to hitchhike, to
play squash; het Engels kent wel to lift, to squash, maar dit betekent 'optillen' respectievelijk 'fijndrukken'. Van liften is in het Nederlands weer lifter afgeleid. Baseballen,
basketballen, brunchen, golfen, pingpongen, puzzelen, speechen, volleyballen zijn Nederlandse afleidingen van de aan het Engels ontleende zelfstandige naamwoorden basebal,
basketbal, brunch, golf, pingpong, puzzel, speech, volleybal. Veel zien we dergelijke
afleidingen ook van Engelse zelfstandige naamwoorden op -ing: aquaplaning, bodybuilding, powerlifting leveren in het Nederlands aquaplanen, bodybuilden, powerliften op
(Engels to aquaplane etc. bestaat niet).
Engelse werkwoorden krijgen meestal de Nederlandse werkwoordsuitgang -en,
maar soms de aan het Frans ontleende uitgang -eren. Alloceren (uitgesproken als
[allokerenj met [kj, zoals in het Engels), budgetteren, formatteren, implementeren,
shockeren zijn Nederlandse afleidingen van Engelse werkwoorden ofzelfstandige naamwoorden; budgetteren kan overigens ook aan Frans budgéter zijn ontleend.
Ook het omgekeerde gebeurt, namelijk dat het Nederlands een zelfstandig naamwoord van een werkwoord maakt dat in het Engels niet bestaat. Zo is flirt in het
Nederlands afgeleid van flirten, het Engels gebruikt flirtation. We noemen dit met een
Engelse term backformation: een nieuw woord dat naar analogie van een ouder woord
gevormd is onder de onjuiste veronderstelling dat het oudere woord een afleiding van
het nieuwere is, zoals typewrite in het Engels is afgeleid van typewriter en escalate van
escalator (typewriter en escalator zijn de oudste woorden, die dus niet teruggaan op
typewrite en escalate - de vorming van deze twee werkwoorden is secundair). Backformation betreft meestal een werkwoord dat van een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord is afgeleid; een heel oud voorbeeld is Engels to beg, dat is afgeleid van beggar.
De vervoeging van Engelse werkwoorden levert in het mondeling taalgebruik
geen problemen op, maar soms wel in het schriftelijk taalgebruik. In 1903 wordt al
gewezen op de vraag hoe racen vervoegd moet worden. 773 Sommigen gebruiken de
Engelse uitgangen finishede, gefinished; screen ede, gescreened in plaats van de Nederlandse vormen finishte, gefinisht; screende, gescreend. Vooral de werkwoorden die op
een -e eindigen vormen een spellingprobleem, want het Nederlands kent geen werkwoorden op -eo Dergelijke werkwoorden krijgen soms als uitgang -et: racete, geracet,
soms -ed (dus zoals in het Engels): savede, gesaved; timede, getimed. De woordenboeken
spreken elkaar nogal eens tegen bij de vervoeging van Engelse werkwoorden. Om orde
in de chaos te scheppen, geeft Timmers774 de volgende regels:
Vervoeg alle werkwoorden zoveel mogelijk volgens de regels van het Nederlands,
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e)t of -(eJd
e)d athankelijk zijn van de klank die
en laat de keuze tussen de uitgang -(eJt
voor de uitgang staat, de bekende 't kofschip-regel. Dus deleten: deleette, gedeleet;
promoten: promootte, gepromoot en scoren: scoorde, gescoord, net als baten, koken
en horen.
Voeg indien nodig een e toe voor de uitspraak. Zo kan in racen, saven, timen de
-e- niet vervallen, want getimd en dergelijke levert een verkeerde uitspraak op. In
gevallen als leasen heeft de -e- geen invloed op de uitspraak en kan hij wel
vervallen, dus leaste, geleast.
Laat dubbele medeklinkers alleen staan bij uitspraakproblemen: baseballen: baseballde, gebaseballd; callen: callde, gecalld; passen: passte, gepasst, maar: crossen:
croste, gecrost; grillen: grilde, gegrild.
Samenstellingen

Samenstellingen met Engelse woorden zijn arbeidspool, buffervoorraad, bufferzone,

bungalowtent, campingbeheerder, cocktailjurk, efficiencybeurs, gasfitter, gordijnrail, hockeyveld, intakegesprek, lease-auto, modeshow, servicebeurt, startklaar, strippenkaart,
trendvolger, trimbaan, vangrail, verzorgingsflat, vlaflip, weercomputer, zakenjet. F-side is

in het Nederlands bedacht; in vak F van het Ajax-stadion hielden zich de onhandelbare
supporters op. Er worden ook samenstellingen gemaakt van een Engels leenwoord met
een Frans leenwoord: arrestatieteam, drugsbaron, fraudeteam, privé-club, publieksfilm,

recherchebijstandsteam, servicebureau, transferbureau, weekendretour.

De spelling van Engelse samenstellingen levert vaak moeilijkheden op. In het
Engels kunnen samenstellingen op drie manieren geschreven worden: los, aan elkaar
en met een verbindingsstreepje: ghost writer, ghostwriter, ghost-writer. In het Nederlands schrijven we samenstellingen aan elkaar, ten minste als het gaat om geaccepteerde
leenwoorden; zolang de leenwoorden nog 'vreemd' zijn, kunnen we de Engelse spelling
overnemen. Het gevolg is dat de woordenboeken verschillende adviezen geven. Daar
komt bij dat het Engels de spelling van samenstellingen als twee losse woorden, óók
van Nederlandse samenstellingen, bevordert (computer systeem), zoals we in de paragraaf' Anglicismen' gezien hebben.
De werkwoorden in/uitchecken, in/uitfaden, in/uitloggen, in/uitzoomen zijn geen
in het Nederlands gemaakte samenstellingen, maar geven het Engels to check in/out, to
fade in/out, to log in/out, to zoom in/out weer; ook afchecken, afkicken, inpluggen,
oppeppen, opstarten en overrulen kennen een Engels equivalent. Daarentegen zijn
inplannen, intapen, omturnen, opboksen en uittesten in het Nederlands gemaakt.

Afleidingen
Afleidingen zijn bunkeren, egotrippen, filmisch, fitheid, geflirt, gehandicapten, trendmatig, verfilmen. Van Engelse bijvoeglijke naamwoorden worden trappen van vergelijking
gemaakt: efficiënter/efficiëntste. Niet altijd is uit te maken of een afleiding in het
Nederlands is gemaakt of uit het Engels is geleend, omdat sommige achtervoegsels in
beide talen gelijk zijn, bij voorbeeld -er en -ing. Bovendien kennen we veel ontleningen
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in meerdere vormen: als zelfstandig naamwoord en als werkwoord: boycot - boycotten,
interview- interviewen, mailen - mailing. 775 Wie zal zeggen of we al deze vormen geleend
hebben of dat we zelfbij mailing het werkwoord mailen hebben gemaakt? We hebben
boven al gezien hoe gemakkelijk het Nederlands werkwoorden afleidt van geleende
zelfstandige naamwoorden.

Hernieuwde ontleningen
Eenzelfde Engels woord kan meerdere malen in verschillende vorm geleend zijn.
Voorbeelden zijn: kaakje- cake, kerrie -cume. De eerste woorden zijn het oudst. Engels
cake is zelfs vier maal geleend, telkens in verschillende vorm en betekenis: in de 17de
eeuw als keeks 'soort poffertje', in de 18de eeuw als kaakjes 'pepernoten bij kinderspel',
daarna als cake en ten slotte als (honde)kaakjes. 776 De oude ontlening toeback (17de
eeuw) uit Engels tobacco is door de latere ontlening tabak (uit het Spaans) verdrongen.
Zie verder hoofdstuk 111, 'Tweelingen en meerlingen'.
Herverengelsing (naar analogie van het door Van Haeringen gemunte 'herverfransing') vinden we bij quaker, dat allang ingeburgerd was als kwaker, maar nu weer
als quaker geschreven wordt. De Beer en Laurillard 777 schreven eind vorige eeuw pen try
waar wij nu weer pantry gebruiken. De oudere schrijfwijzen podding, pons zijn inmiddels verdwenen ten gunste van de hernieuwde ontleningen pudding, punch.
Al oudere Engelse leenwoorden (maar wat heet oud - het gaat om woorden die
in deze eeuw geleend zijn!) krijgen er nieuwe betekenissen uit het Engels bij, de
ontlening blijft dus doorgaan. Vaak accepteert NEN 5050778 één betekenis wel, maar de
andere niet: coachen mag wel als sportterm, niet als 'begeleiden', fan mag wel als
'bewonderaar', niet als 'ventilator' (terwijl de betekenis 'ventilator' het oudst is: deze
stamt van voor w.o. 11, 'bewonderaar' is van erna!),film mag wel als 'fotografische film',
niet als 'vlies', finish mag wel als 'eindstreep', niet als 'afwerking', run mag wel in de
sport, niet als 'stormloop' (een run op de bank), en ook set mag alleen in de sport, niet
als 'stel' of 'toestel'.
Ontleningsgraad

Omgangswoorden
Vóór 1840 ontbreken omgangswoorden uit het Engels, wat er dus op wijst dat de
Engelse invloed tot die tijd niet diepgaand was. Na die tijd echter worden ook niettechnische, intieme woorden overgenomen, en wel in steeds grotere mate. Dit gaat tot
op heden door. Ook de invloed van het Engels op jongerentaal en yuppietaal is en blijft
groot. Opvallend is dat we geen enkel voorzetsel uit het Engels geleend hebben geieende voorzetsels komen alleen uit het Latijn, Frans of Duits.

Engels van Nederlandse bodem
Het Nederlands kent samenstellingen van twee Engelse woorden die ook in het Engels
voorkomen (computerservice, hockeyclub) - ik ga ervan uit dat deze samenstellingen
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geleend zijn, hoewel dat niet noodzakelijk is, ze kunnen ook in het Nederlands gevormd
zijn. Daarnaast kent het Nederlands samenstellingen van Engelse woorden die niet in
het Engels voorkomen - deze samenstellingen zijn dus zeker in het Nederlands
gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: babybox (Engels playpen); speakerbox'geluidsbox'
(Engels speaker); city-bag (Engels hold-all); dumpshop (Engels army surplus store);
hometrainer (Engels home exerciser of exercise machine); rally-paper 'snipperjacht'
(Engels paper-chase); ribcord (Engels corduroy, dat we ook als leenwoord kennen);
showcaravan (Engels deinonstration model). Voor ladyshave, showmaster, talkmaster
bestaan geen Engelse equivalenten. Veel van deze woorden zijn bewust gevormde
reclamewoorden of modieuze termen. De N.S. is erg sterk in het verzinnen van
pseudo-Engelse woorden, denk aan de interliner, railrunner, regiorunner, sprinter- deze
woorden bestaan niet in het Engels of hebben een heel andere betekenis.
In het Nederlands gemaakte verkortingen of ellipsen van Engelse woorden zijn:
babydoll voor Engels baby-doll pyjamas, camping voor Engels camping site, detective
voor detective story, pocket voor pocket-book (oorspronkelijk een merknaam) ,779 gin-tonic voor gin and tonic, panty voor panty-hose, parking voor parking lot, smoking voor
smoking-jacket, strip voor comic strip (het Engels gebruikt als verkorting comic!).
Volgens Van Sterkenburg780 is living, een verkorting van living-room 'woonkamer', via
het Zuidnederlands verbreid. Het woord living komt ook in het Frans voor. 781 Twen als
verkorting van Engels twenty 'twintig' is gemaakt in het Duits en Nederlands; het Engels
kent het niet.782 Professional wordt in het Nederlands tot prof verkort; de Engelsen
zeggen pro.
In het Nederlands veranderde Engelse woorden zijn dancing voor Engels dancehall, happy end voor happy ending, mixdrink voor mixed drink, stationcar voor Engels
estate car, Amerikaans-Engels station wagon (wellicht een contaminatie), en misschien
jack 'jasje' voor jacket - dit kan echter ook een verengelsing van Nederlands jak zijn.
Manchester 'katoenfluweel' heeft in het Nederlands een eigen betekenis gekregen -in
het Engels is het alleen een plaatsnaam, niet een stofnaam; de stof heet daar corduroy
of velveteen.
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 toedienend, het toedienen van drugs', in het
Nederlands daarnaast ook 'drugs' (doping gebruiken); het Nederlands gebruiktfranchising waar het Engels franchise gebruikt.
Veel van de hierboven genoemde pseudo-Engelse woorden blijken internationaal
te zijn: het Frans kent camping, dancing, doping, franchising, hometrainer, living,
parking, smoking; het Spaans kent camping, doping, gin-tonic; het Italiaans doping,
smoking; het Duits hometrainer, oldtimer, smoking; het Noors, Deens, Zweeds smoking;
het Zweeds kamping, pocket. Ongetwijfeld zijn deze woorden niet onafhankelijk van
elkaar ontstaan, maar welke taal de bron is geweest, is meestal moeilijk te achterhalen.
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Ten slotte bestaan er woorden waarvan men aanneemt dat ze pseudo-Engels zijn,
terwijl dat niet het geval is. Het gaat om woorden die in de brontaal inmiddels
verdwenen zijn, maar in de ontlenende taal nog springlevend zijn. Voor dergelijke
'fossielen' zie Kader 14 van Jan Posthumus.

Kader 14
Fossielen
JAN POSTHUMUS

Wie Nederlands spreekt, gebruikt ook leenwoorden. Verschillende daarvan hebben nog
een onmiskenbaar buitenlandse tint. Als we
die vreemde woorden vervolgens uitproberen
op 'native speakers' kunnen we echter voor
verrassingen komen te staan. Men blijkt ze
dan of helemaal niet te kennen, of niet in de
betekenis die wij eraan hechten.
Sommige hebben we met vreemd materiaal
zelf gemaakt, zoals bij voorbeeld dumpshop
en hometrainer, in echt Engels aangeduid als
army surplus store, respectievelijk exercise machine. In andere gevallen waarin het verband
tussen ontvangende taal en brontaal op het
eerste gezicht afwezig lijkt, heeft dat een andere oorzaak. De ontvangende taal blijkt dan
een taalvorm te bewaren die eens in de brontaal aanwezig was, maar die daar inmiddels in
onbruik is geraakt.
Voorbeelden van dergelijke 'fossielen' uit
het Frans zijn ammunitie en sukade. De Engelse fossielen zijn over het algemeen van jongere datum, en daarom misschien minder als zodanig bekend. Ik wil daarom het volgende zevental hier onder de aandacht brengen.
Een zeer markant voorbeeld is de fancy-fair.
Het oudste voorkomen in de Oxford English
Dictionary (OED) dateert van 1835. Het verschijnsel waaide kennelijk al gauw over naar
Nederland, want het woord in kwestie staat al
in 1863 in een vreemde-woordenboek geregistreerd. Ook nu nog worden fancy-fairs in Nederland aangekondigd, maar in Engeland zijn
ze onder die naam niet meer bekend. Daar heten ze inmiddels al heel lang 'bazaars'.
Ook de butterfly, het vlinderdasje, heet in
het Engels tegenwoordig anders. De oude

338

voorbeelden van butterfly lopen in de OED
van 1870 tot 1920. Ook hoorde ik het woord
nog gebruiken in de film Top Hat (1935). Nu
wordt echter de benaming bow-tie gebezigd.
In het Nederlands leeft de benaming butterfly,
naast het algemenere vlinderdasje, echter nog
voort.
De historie van de sportterm goalgetter, is
moeilijker te traceren. Engelssprekenden blijken deze term niet meer te kennen. De OED
geeft oude voorbeelden uit 1887 en 1910, met
de neutrale betekenis 'goal scorer'. Het woord
duikt pas laat op in de Nederlandse woordenboeken. De eerste vermelding is te vinden in
Van Dale 1961, waar als betekenis 'die een
doelpunt maakt' (vergelijk OED) wordt gegeven. Dat het woord al veel eerder in het Nederlands werd gebruikt, blijkt uit een voorkomen
in de Telegraaf van 11 december 1925. De benaming goalgetter wordt overigens normaliter
gebruikt voor 'iemand die veel doelpunten
maakt'. In het Engels kunnen we daarvoor nu
finisher gebruiken, dus eigenlijk 'afmaker'.
Wie detectives leest kent de Browning, volgens Koenen 1916 een 'eerste klas revolver'.
In de Engelse handwoordenboeken vinden we
de Browning nu echter alleen nog als de korte
benaming van de Browning automatic rifle en
de Browning machine gun, twee andere wapens ontwikkeld door de Amerikaan John M.
Browning (1855-1926). Voor de Browning als
revolver moeten we in de OED kijken, waar
voorbeelden te vinden zijn uit 1905 en 1906.
Wie nu een Engelse thriller wil schrijven, kan
dus beter een merk kiezen als de Colt, die wel
bekend is gebleven.
Ook met de plumpudding is iets aan de
hand. Dit volgens Van Dale 'traditionele Engelse kerstgerecht' wordt inmiddels in Engeland
normaliter Christmas pudding genoemd. Pruimen behoren overigens niet tot de ingrediën-

ten. Verder is het een bijzonder stevig geval,
zodat wie zegt dat iets 'als een plumpudding
in elkaar zakt' een zeer wonderlijke vergelijking maakt. Als leenwoord uit het Engels heeft
het een respectabele ouderdom. Het is al te
vinden in een vreemde-woordenboek uit
1841.
Eveneens in onbruik geraakt in de Engelssprekende wereld is de all-risk(s)polis. Het oudste
voorbeeld in de OED dateert van 1911.
Wanneer de term voor het eerst in Nederland werd gebruikt is niet zeker. Van de woordenboeken heeft Koenen 1956 de eerste vermelding. In het Engels wordt dit begrip nu echter als comprehensive policyaangeduid. Deze
prijzenswaardige informatie vinden we inderdaad in de betere vertaalwoordenboeken Nederlands-Engels bij het Nederlandse trefwoord
all-risk. Ook in de andere gevallen waar het
Nederlands pseudo-Engels of verouderd
Engels hanteert, zouden deze woordenboeken
uitkomst moeten brengen. Helaas laten ze ons
wat dit betreft nogal eens in de steek.
Ten slotte nog iets over het woord crack in
de betekenis 'uitblinker, coryfee'. Wie tegenwoordig tegen een Engelse 'native speaker'
zegt: 'Helshe is a real crack!', moet een vragende blik verwachten. Crack wordt namelijk

in deze betekenis nauwelijks meer als zelfstandig naamwoord gebruikt. Toen het woord omstreeks het begin van deze eeuw uit het Engels
werd overgenomen, was dat blijkens voorbeelden in de OED nog wel het geval. Tegenwoordig wordt crack in het Engels vooral bijvoeglijk gebruikt, in uitdrukkingen als een crack regiment of een crack shot ('uitmuntend schutter'). Als zelfstandig naamwoord kunnen we
nu ace of star gebruiken - beide overigens in
het Nederlands geleend.
Als woorden aan een vreemde taal worden
ontleend, gaan ze in hun nieuwe omgeving
een eigen leven leiden. Hoewel ze op het tijdstip van ontlening in de pas zullen hebben gelopen met hun model in de brontaal, kunnen
ze later daarvan gaan afwijken. In de bovenstaande gevallen komt dat doordat ze latere
ontwikkelingen in de brontaal niet hebben gevolgd. Het zijn dus in zekere zin 'fossielen' geworden, die in de brontaal inmiddels afgestorven fenomenen vertegenwoordigen.

Het Engels als doorgeefluik
De Brits-Engelse woordenschat heeft veel vreemde elementen opgenomen,783 voornamelijk uit het Scandinavisch, Frans, Latijn, Keltisch, Nederlands en de koloniën, in
geringere mate uit andere Romaanse talen en het Grieks. De invloed van Frans en Latijn
op het Engels is zelfs zo groot geweest, dat het Engels wel een mengtaal genoemd wordt.
Ter vergelijking: in de Oudengelse periode (tot 1100) bestond de Engelse woordenschat
voor minder dan 3% uit leenwoorden; rond 1500 was dit opgelopen tot maar liefst 60%,
en hierna is dit aantal stabiel gebleven.184
Het Amerikaans-Engels heeft veel elementen opgenomen uit Indianentalen en
uit de talen van immigranten: Spaans, Nederlands, Duits, Frans, Jiddisch. Oe meeste
leenwoorden in het huidige Amerikaans-Engels komen uit het Latijn en Frans (waarschijnlijk in deze volgorde), de derde tot en met zesde plaats wordt ingenomen door
Duits, Grieks, Italiaans en Spaans, en op de zevende plaats komt het Scandinavisch. 785
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Scandinavisch
Van de 8ste tot de llde eeuw vonden er invasies van Vikingen of Noormannen uit
Denemarken en Noorwegen plaats in Engeland; ook kwamen er Vikingen in Engeland
wonen (zie Illustratie 39). In 1016 werd de Deen Knut koning van Engeland, Noorwegen
en Denemarken. Hierna en in de 12de eeuw vestigden zich steeds meer Vikingen in
Engeland. Uiteindelijk assimileerden zij met de plaatselijke bevolking, maar voor die
tijd leverden zij, voornamelijk in de llde en 12de eeuw, een groot aantal leenwoorden
aan het Engels. Het verschil tussen het Engels en Scandinavisch was nog klein. De
Vikingen spraken twee dialecten van het Oudnoor(d)s: de Vikingen uit Denemarken
spraken Oudoostnoor(d)s (waaruit later behalve het Deens ook het Zweeds voortkwam) en de Vikingen uit Noorwegen spraken Oudwestnoor(d)s (waaruit later behalve het Noors ook het IJslands en Faeröers voortkwamen). Het dialectverschil was echter
klein, en lang niet altijd is uit te maken uit welk dialect een bepaald woord kwam.
Het interessante aan de Scandinavische leenwoorden in het Engels is, dat het
woorden betreft die tot de meest frequente en tot de centrale woordenschat behoren,
zoals de persoonlijke voornaamwoorden they, them, their en the same 'dezelfde', het
telwoord both 'beide' en de voorzetsels through 'door' en till 'tot'. Sommige van de
Scandinavische woorden hebben de oorspronkelijke Engelse verdrongen: cut 'snijden'
kwam in de plaats van Oudengels snilJan, take 'nemen' in plaats van Oudengels niman,
window 'raam' in plaats van Oudengelse ëagduru, wing 'vleugel' in plaats van Oudengelse fepra. Andere zijn bewaard gebleven in Scandinavische vorm (de Scandinavische
en Engelse vormen verschilden soms niet veel, omdat beide talen teruggingen op
hetzelfde Germaanse woord). Woorden die in Scandinavische vorm bewaard zijn
gebleven, zijn: egg 'ei', sister 'zuster', weak 'zwak'. En ten slotte zijn soms de Engelse en
de Scandinavische vorm naast elkaar blijven bestaan, met een verschil in gebruik of
betekenis (de tweede vorm is Scandinavisch): from - fro 'van' craft - skill 'handigheid',
hide - skin 'huid', no - nay 'nee', rear 'opvoeden' - raise 'oprichten', sick - ill 'ziek'.786
Andere voorbeelden van Scandinavische invloed zijn: de zelfstandige naamwoorden fellow 'kerel', husband 'echtgenoot', knife 'mes', law 'wet', leg 'been', root 'wortel';
de bijvoeglijke naamwoorden happy 'gelukkig', low 'laag', rotten 'verrot', sly'sluw', ugly
'lelijk', wrong 'verkeerd'; de werkwoorden call 'roepen', die 'sterven', drown 'verdrinken', get 'krijgen', give 'geven', hit 'slaan', ransack 'plunderen', scream 'schreeuwen',
want 'willen'. Het is heel ongebruikelijk dat dergelijke alledaagse, niet-technische
woorden geleend worden, want het gaat om begrippen die ook voordat de Vikingen
kwamen, bekend waren en benoemd werden. Volgens Jespersen bewijzen deze leenwoorden dat de Scandinavische en Engelse bevolking ongeveer op eenzelfde cultureel
peil stonden en geheel in elkaar zijn opgegaan.
Engelse leenwoorden in het Nederlands die op een Scandinavisch woord teruggaan zijn: cake, callen, crawlen, crazy, kilt, link, scalp, scoren, sprinten, steak, tras
'uitgeperst suikerriet' (van Engels trash 'troep, rotzooi') en waarschijnlijk giek, slang
'groepstaal'. Scoren is een afleiding van score, dat ontleend is aan het Scandinavisch (en
niet een 'echt Engels woord' is, zoals Philippa787 beweert), waar het 'twintig' betekende,
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Illustratie 39. Scandinavische nederzettingen in het Engeland van de lOde eeuw
(Bron: Orton en Wright 1974: 16)
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en 'kerf, namelijk kerf die je zet bij iedere twintig; dit is dus een restant van het vroegere
tellen volgens het twintigtallige stelsel (met handen en voeten), dat we ook vinden in
Frans quatre-vingt 'vier twintigjes, tachtig'. Vervolgens ging score 'financieel overzicht,
grens, totaalbedrag' betekenen en in de sport 'behaalde aantal punten, uitslag', vandaar
scoren 'een (doel)punt maken'.

Frans 788
De Noormannen vestigden zich niet alleen in Engeland, maar rond 900 ook in
Frankrijk, en wel in het naar hen genoemde Normandië. De Normandiërs vermengden
zich met de Fransen en spraken Frans met enkele afwijkingen (de vorm gallon bij
voorbeeld is een typisch Noordfranse of Normandische vorm, en het Normandisch
kende net als het Picardisch ca-, waar Frans cha- heeft: case bij voorbeeld voor Frans
cMsse 'schrijn'). In 1066 werd Willem van Normandië koning van Engeland en het
door hem gesproken Frans werd de taal van de regering, de wetgeving en de aristocratie
in Engeland. De toen gesproken taal wordt het Anglo-Normandisch of Anglo-Frans
genoemd. Pas in 1362 ging men weer Engels in rechtspraak en onderwijs gebruiken.
Deze Anglo-Normandische periode heeft grote invloed gehad op de spelling, uitspraak
en woordenschat van het Engels, en het aantal Franse leenwoorden in het Engels is
gedurende de middeleeuwen het grootst geweest. Maar ook daarna werden Franse
woorden geleend, met een hoogtepunt in de 19de eeuw. In de 20ste eeuw loopt het
aantal leenwoorden terug. De oudste leenwoorden weerspiegelen het feit dat de
Fransen politiek en cultureel overwicht hadden. Veel termen betreffen regering en
bestuur, en het leger - vaak kennen wij die termen ook, en hebben we ze net als de
Engelsen aan het Frans ontleend: Engels government is bij ons gouvernement, en
vergelijk lieutenant - luitenant, officer - officier, parliament - parlement, sergeant sergeant, sovereign - souverein). Minister, parlement kunnen we zowel uit het Frans als
uit het Engels geleend hebben (boven heb ik er al op gewezen dat het feit dat het Engels
zoveel Franse woorden opgenomen heeft, de beoordeling of een woord uit het Engels
ofhet Frans geleend is, kan bemoeilijken.) De Engelsen namen ook juridische termen
uit het Frans over: jury en penalty hebben wij vervolgens weer uit het Engels geleend.
Na de middeleeuwen zijn veel woorden voor voedsel, kleding, stoffen, meubelen,
literatuur en dergelijke geleend. Opvallend is, dat levende dieren een Engelse (Germaanse) naam hebben, maar dat ze, als ze levenloos op tafel komen, opeens een Franse
naam krijgen: ox 'os, rund' wordt beef'rundvlees', cow, calf'koe, kalf wordt veal
'kalfsvlees', sheep 'schaap' wordt mutton 'schapevlees', swine, boar'varken' wordt pork,
bacon 'varkensvlees', deer 'hert' wordt venison 'hertevlees'.789 Dit komt waarschijnlijk
doordat de lagere standen, zoals de boeren, het Germaanse woord behielden, maar de
hogere standen het Franse woord (en de Franse keuken) overnamen.
Via het Engels hebben wij een groot aantal van oorsprong Franse woorden
geleend, zoals: bar, bat, beauty, border, bowlen, caddie, cancellen, candy, canvas, city,

claim, comfort, courses, curfew, design, discoun t, farm, feature, file, flair, foundation, fuel,
gay, grill, interview, issue, joint, kennel, league, leasen, magazine, money, nurse, official,

342

pace, panel, paper, pedigree, permissief, picknick, pony, pool, prairie, protest, pudding,
puppy, rail, release, reporter, research, review, safe, sample, science, script, set, single,
sound, spirit, story, suspense, terriër, totalisator, trance, trein, tunnel, umpire. Vrij veel
woorden hebben we tweemaal geleend, zowel uit het Engels als uit het Frans, zoals aan
de vorm te zien is: act - akte, ballad -ballade, balloon - ballon, caddie - cadet, cartoon karton, design - dessin, musical- muzikaal, saloon - salon, special- speciaal (zie verder
hoofdstuk 111, 'Tweelingen en meerlingen'). De Franse vormen zijn telkens het meest
aangepast.
Het Franse achtervoegsel -é is in het Amerikaans-Engels als -ee produktief
geworden in bij voorbeeld trainee en de niet door ons geleende divorcee, retiree.

Latijn
Net als het Nederlands heeft het Engels woorden uit het klassiek Latijn geleend, en wel
in de periode dat de Angelen en de Saksen nog op het continent woonden, dus voordat
ze het Kanaal overstaken (vóór het midden van de vijfde eeuw). De Angelen en de
Saksen kwamen pas aan het einde van de Romeinse bezetting naar Engeland (tijdens
de Romeinse bezetting van 43 n. Chr. tot 410 woonden er voornamelijk Kelten in
Engeland). Daarna nam het Engels tijdens en na de kerstening gedurende de middeleeuwen Latijnse woorden op. Vanaf de renaissance in de 14de eeuw werd opnieuw een
groot aantal Latijnse woorden opgenomen, met een hoogtepunt in de tweede helft van
de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw. 79O De Latijnse woorden werden gemakkelijk
geaccepteerd, omdat ze leken op de Franse die al eerder geleend waren. Niet altijd is
uit te maken ofhet Engels een woord uit het Frans of het Latijn geleend heeft (net zo
min als dat bij het Nederlands altijd uit te maken is).
Via het Engels hebben wij de volgende van oorsprong Latijnse woorden geleend:
addict, bachelor, bill, bonus, box, bushel, butler, cape, cottage, fan 'ventilator', impact,

incentive, joke, lavatory, limit, lobby, log, master, mastiff, mixture, moven, orbit, pamflet,
picture, premium, prospect, select, serveren, seks, sponsor, tutor, velvet, verdict. Sommige
woorden hebben we zowel uit het Engels als uit het Latijn geleend: butler - bottelier,
bill- bul, camera - kamer, chorus - koor, inch - ons (zie verder hoofdstuk 111, 'Tweelingen
en meerlingen').
Een deel van de Latijnse woorden gaat terug op het Grieks; deze woorden hebben
we dus geleend via de weg Grieks> Latijn> Engels> Nederlands: camel, chorus, desk,

holocaust, pier, plastic, spleen.

In het Engels zijn in de moderne tijd nieuwe woorden gemaakt op grond van
Latijnse stammen. Deze woorden zijn internationaal geworden. Voorbeelden hiervan
zijn computer, deodorant, insuline.

Grieks
Het Engels heeft in de middeleeuwen en daarna woorden overgenomen van het (dan
niet meer gesproken) klassieke Grieks om nieuwe begrippen weer te geven. Ook zijn
in het Engels nieuwe samenstellingen gemaakt op grond van Griekse stammen. Voor-
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beelden van Engelse woorden die teruggaan op het Grieks zijn agnostisch, anode,

astronaut, cycloon, deontologie, elektrode, empathie, fraseologie, hormoon, panorama,
plastic, Pleistoceen, Plioceen, sophisticated, stereoscoop, telepathie, topic. Maar het Engels
heeft, net als het Nederlands, de meeste Griekse woorden via het Latijn geleend.

Italiaans

Via het Engels kennen we de Italiaanse woorden cash (ons kassa), dispatch, graffiti,
regatta, scope, studio. Graffiti als schildersterm hebben we al eerder rechtstreeks geleend, als naam voor het clandestien aanbrengen van voorstellingen op muren e.d.
komt het uit het Amerikaans-Engels.

Spaans 791

Via het Brits-Engels kennen we de Spaanse sherry, eigenlijk wijn van Jerez; de oudste
vorm was dan ook sherries, maar dit werd als een meervoud aangevoeld. Verder kennen
we via Engels stevedore de stuwadoor, die volksetymologisch beïnvloed is door stuwen.
In de koloniale tijd heeft het Engels enkele Spaanse woorden doorgegeven die weer aan
een Indianentaal ontleend waren: de alligator 'kaaiman', het volksetymologisch veranderde alligatorpeer, barbecue en guave.
In de negentiende en twintigste eeuw heeft het Amerikaans-Engels als doorgeefluik voor Spaanse woorden gediend. Ten eerste voor woorden die de leefwijze in
Midden-en Zuid-Amerika beschrijven (vooral dankzij de populaire Amerikaanse westerns): desperado, lasso, mustang, mustie 'Spaanse kleurling', ranch, rancher, stampede.
Stampede wordt ook figuurlijk gebruikt: 'De binnenkomst van een klant veroorzaakte
een stampede onder de verkopers, die wegvluchtten naar zijkamertjes' (NRC Handelsblad 18110/94). Aan deze woorden is de ontlening via het Engels te zien (het Spaans
luidt mestengo, mestizo, rancho, estampida); aan andere woorden is dit niet te zien daarom heb ik deze genoemd in hoofdstuk 1,3.3, 'Invloed van het Spaans'. Ten tweede
heeft het Amerikaans-Engels in deze eeuw woorden van de omvangrijke Spaanstalige
bevolking in Noord-Amerika doorgegeven - waarschijnlijk zijn incomunicado, macho
langs deze weg in het Nederlands gekomen, maar ook hier kun je dit aan de vorm niet
zien. Cafetaria hebben we ontleend aan Amerikaans-Engels cafeteria 'zelfbedieningszaak', dat het woord geleend heeft uit het Spaans van Cuba, waar het 'koffiehuis'
betekende. De verandering van de uitgang -eria in -aria is waarschijnlijk te danken aan
invloed van andere woorden op -aria, zoals malaria, prullaria, meervoudsvormen als
aquaria, herbaria en wellicht woorden als varia, aria. 792

Portugees
In de koloniale tijd heeft het Engels enkele Portugese woorden doorgegeven, die weer
aan inheemse talen ontleend waren. Cashewnoot, mangrove gaan via het Portugees
terug op Indianentalen; baniaan, sepoy gaan terug op Indische talen en teak gaat terug
op het Malayalam; yam gaat terug op het Senegalees, gesproken in Afrika; albatros en
assagaai ten slotte gaan terug op het Arabisch. Volgens oudere bronnen zou het
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Arabische woord voor assagaai teruggaan op een Berberwoord, maar dat is onjuist. De
emoe komt via het Engels van Portugees ema di gei, letterlijk 'kraanvogel van de grond'.
De vogel werd namelijk met de kraanvogel (ema) vergeleken, en het verschil was dat
de emoe niet kon vliegen. Een niet-koloniaal woord is port, dat we kennen uit Engels
port(wine), waarin de Portugese plaatsnaam Oporto zit, eigenlijk 0 porto 'de poort'.

Keltische talen 793
Voordat de Angelen en Saksen naar Engeland trokken, werden daar Keltische talen
gesproken. Het Engels heeft het Keltisch echter in kleine uithoeken teruggedreven.
Momenteel worden in Ierland en in delen van Engeland nog een aantal Keltische talen
gesproken, zoals het Welsh en Iers. Vroeger werd nog het Cornish gesproken in
Cornwall, maar dat is inmiddels uitgestorven. Dialecten van het Iers zijn het in
Schotland gesproken Gaelisch en het vrijwel uitgestorven Manx van het eiland Man.
Het Engels heeft slechts een klein aantal woorden aan deze Keltische talen ontleend.
Via het Engels kennen we:
Uit het Welsh corgi, letterlijk 'dwerghond', flanel, pinguïn, letterlijk 'witkop'.
Oorspronkelijk werd de naam pinguïn gebruikt voor de in de 19de eeuw uitgestorven reuzenalk die in de noordpoolstreken leefde; de op de zuidpool levende
pinguïns waren bij de Kelten niet bekend. Een vrij onbekend woord is de
archeologische term cromlech 'grafteken uit de jongere steentijd', dat we via het
Engels en Welsh kennen; in het Welsh betekent het letterlijk 'gebogen steen'.
Uit het Iers brogue 'type schoen'. Uit het Iers komt de whiskey en uit het Gaelisch
de whisky, letterlijk 'levenswater' ,vergelijkbaar met aquaviet en eau-de-vie.
Uit het Gaelisch drambuie, letterlijk 'lekker borreltje', clan, plaid, slogan (letterlijk
'oorlogskreet') en de archeologische term cairn 'stapel stenen als markering bij
een weg'.
Een lange weg heeft budget afgelegd. Wij kennen het woord uit het Engels, maar het
gaat via het Frans en het Latijn terug op een Keltisch woord voor 'zak'. De betekenis
ontwikkelde zich van 'zak' tot 'reistas, koffertje', via 'koffertje met officiële stukken' tot
'begroting' .794 Dezelfde ontleningsweg heeft gravel gevolgd.

Nederlands
Ook aan het Nederlands heeft het Engels woorden ontleend en wel voornamelijk in de
middeleeuwen, toen vooral de Zuidelijke Nederlanden economisch stèrker waren dan
Engeland. In deze periode nam het Engels handelstermen en zeetermen over. In de
16de en 17de eeuw namen de Engelsen schilderstermen op zoals landscape van landschap. Sommige woorden heeft het Nederlands weer teruggeleend, meestal in een
andere betekenis. Voorbeelden hiervan zijn: boss (uit Nederlands baas), brandy (van
Nederlands brandewijn), commodore (waarschijnlijk van Nederlands commandeur, een
Frans leenwoord), crooner (van Middelnederlands cronen 'kreunen'), cruise (van Nederlands kruisen), dope (uit Nederlands doop(saus), drummer (van Middelnederlands
trom), gin (een verkorting van gen eva uit Nederlands genever, jenever), de sport golf

345

v.oRO

GmCRAPHY

OF

THE

GmCRAPHY
GmCRAPHY

Figure 120

DOUGHNUT
0

•
t.

•

Ir

FR lED-CAKE

CRULLER
NUT CAKE
RING
OLICOOK

~

FAT-CAKE

~

COOKIE

lut..uT

Illustratie 40. Drie Nederlandse woorden voor doughnut in de Oostamerikaanse staten
(Bron: Kurath 1949, figuur 120)

346

(waarschijnlijk uit Nederlands kolf), kit (uit Middelnederlands kitte 'kruik, kan'), pickles
(uit Nederlands pekel), scoop (uit Nederlands schop 'schep'), yacht (uit Nederlands
jacht), yawl (uit Nederlands jol), sketch (uit Nederlands schets, een schildersterm), scone
'cakesoort' (van Middelnederlands schoonbroot 'fijn wittebrood'), scrabble (van Middelnederlands schrabbeien 'krabbelen'), snack (van Middelnederlands snacken 'gretig
happen'), tackelen (van Nederlands takel), tramp (van Nederlands trampen 'stampen,
schoppen').
Het is mogelijk dat Engels south-wester 'breedgerande hoed ofkap tegen wind en
regen' ontleend is aan Nederlands zuidwester (al in 1673 gevonden), maar het is
waarschijnlijker dat juist andersom het Nederlandse woord aan het Engels is ontleend.795
Later nam het Amerikaans-Engels Nederlandse woorden over van Nederlandse
immigranten. Uit Illustratie 40 blijkt bij voorbeeld dat van de zeven woorden die in de
oostelijke staten voor doughnut gebruikt worden - een woord dat door ons recentelijk
geleend is -, er drie uit het Nederlands stammen! De Nederlanders hebben dus hun
sporen nagelaten, nadat ze zich in de 17de eeuw in de oostelijke staten hadden gevestigd
(New York heette aanvankelijk Nieuw-Amsterdam, en het gebied eromheen NieuwNederland). Het meest frequent is cru lier, een afleiding van krul. Verder vinden we
olicook, ons oliekoek en cookie, ons koekje. In Pennsylvania, waar de Duitssprekende
Pennsylvania Dutch wonen, vinden we fat-cake, een vertaling van Duits Fettkuchen.
We hebben een klein deel van de Nederlandse woorden in het Amerikaans-Engels
teruggeleend. De Nederlandse Sinterklaas heeft zijn naam gegeven aan de Amerikaanse
Santa Claus 'Kerstman', de huidige concurrent van Sinterklaas in Nederland. Dumb
komt van Nederlands dom of Duits dumm; de door ons teruggeleende afleiding dumbo
wordt weer vernederlandst tot dombo. De etymologie van Yankee is nog steeds onzeker,
maar de meest waarschijnlijke verklaring lijkt dat het woord komt van de Nederlandse
naam Jan-Kees of van Jan Kaas, eventueel van het verkleinwoord Janke (uitgesproken
als [jenke D. Jan-Kees/Jan Kaas was dan oorspronkelijk een spot- of bijnaam voor een
Nederlander en later voor iedere Amerikaan.

Duits
Het meest recente en uitgebreidste woordenboek over Duitse leenwoorden in het
Engels, dat van Pfeffer en Cannon,796 toont aan dat de invloed van het Duits groter is
dan in het verleden gedacht werd; Pfeffer en Cannon hebben 6000 Duitse leenwoorden
in het (Amerikaans-)Engels
(Amerikaans-)Engels gevonden. Het gaat hierbij voornamelijk om wetenschappelijke termen die zowel in Brits- als in Amerikaans-Engels voorkomen. De wetenschappelijke termen hebben we dikwijls zelf ook uit het Duits geleend; we kennen ze
niet via het Engels.
Daarnaast is er een klein deel immigrantenwoorden, woorden van Duitse immigranten die in het Amerikaans-Engels terechtgekomen zijn. Een aantal van deze
woorden hebben we uit het Engels geleend. De belangrijkste zijn de etenswaren
hamburger en frankfurter. Het element -burger is produktief geworden, niet alleen in
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het Engels maar ook in het Nederlands. Mencken noemt in 1937 al de chickenburger.
Poker komt waarschijnlijk van Duits Pochspiel (van pochen), cranberry is ontleend aan
Duits Kranbeere. In nitwit is het eerste deel nit een Duitse dialectvorm van nicht; het
tweede deel is Engels wit 'verstand, benul'. De dollar komt (net als de Nederlandse
daalder) van Nederduits däler, een verkorting van Joachimstaler, naar het dorp Joachimstal waar de zilveren munten vanaf 1519 geslagen werden ('dollar op de markt
een daalder waard', kopte Trouw op 8/3/95).

Koloniaal Engels
In de koloniale tijd heeft het Engels nieuwe begrippen uit de koloniën ingevoerd. Een
aantal van deze woorden zijn internationaal geworden en door ons geleend. De meeste
leenwoorden komen uit Azië. 797 In India heeft het Engels woorden opgenomen uit de
Indische talen Hindi (de officiële taal van India), Bengali (de officiële taal van Bangladesh), Punjabi (gesproken in de Punjab, het Vijfstromenland, gelegen in het huidige
India en Pakistan) en Singalees (de officiële taal van Sri Lanka). Via het Engels kennen
wij uit het Bengali het woord jute, uit het Punjabi tandoori en uit het Singalees anaconda,
maar verreweg de meeste woorden komen uit het Hindi: boy 'bediende' (uit Hindi
bhuj), bungalow (eigenlijk 'Bengaals', dus 'Bengaalse woning'), cheetah, chutney, dinghy, dumdum, gymkana, jungle, kaki, maharadja, nabob, nijlgau, punch (letterlijk 'vijf,
want de drank bestaat uit vijf
ingrediënten), pyjama (letterlijk 'beenbekleding'), puttee,
vijfingrediënten),
sitslchintz, tamtam, tank 'vloeistofreservoir' (toen men in w.o. I
rupee, shampoo, sikh, sits/chintz,
gepantserde voertuigen produceerde, noemde men ze voor de geheimhouding
'vloeistofreservoirs'), theeboy (uit Hindi tipäï, letterlijk 'drievoet'), toddy, veranda. Dit
veranda heeft het Hindi overigens aan het Portugees ontleend. De schrijfwijze van
veranda is in het Nederlands beïnvloed door het oude Franse leenwoord warande
'jachtterrein, park', denk aan Vondels Vorstelijke warande der dieren, een verzameling
dierenfabels. Onder invloed van warande wordt veranda ook geschreven als waranda. 798
Herkomst uit het Engels is soms te zien aan de spelling: Punjab (een Indische
staat waar het Punjabi gesproken wordt) en pundit 'geleerde hindoe' hebben wij in de
Engelse spelling overgenomen met u ter weergave van de Hindi-klank [a]. Deze u doet
voor het Engels recht aan de uitspraak, maar wij zijn deze spelling op zijn Nederlands
gaan uitspreken, waardoor een discrepantie is ontstaan tussen de Nederlandse uitspraak en die in de oorspronkelijke taal. Naast de (Engelse) spelling pundit, Punjab,
Punjabi kennen we ook de (Nederlandse) spelling pandit, Panjab, Panjabi - deze
woorden hebben we rechtstreeks overgenomen met een a die de Nederlandse uitspraak
correct weergeeft. Ook in dumdum(kogel) en punch hebben we de Engelse u overgenomen; dumdum(kogel) is genoemd naar de plaatsnaam Damdama, letterlijk 'heuvel', en
99 Het Engels heeft de woorden kennelijk in mondeling
päiic. 799
punch komt van Hindi päftc.7
contact overgenomen.
In India worden ook niet
-Indische talen geproken, namelijk de Dravidische talen
niet-Indische
Tamil en Malayalam. Het Engels heeft uit het Tamil doorgegeven: catamaran, currylkerrie, mulligatawny 'een soep', paria (letterlijk 'trommelslager'), patchoeli; en uit
ry/kerrie,
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het Malayalam coir 'kokosvezel'. Uit het Perzisch (een Iraanse taal, nauw verwant met
de Indische talen) heeft het Engels cummerbandlcummerbund
cummerband/cummerbund 'brede band om het
middel' en sjaal doorgegeven. Waarschijnlijk hebben we de Tibetaanse woorden dalai
lama, lama, yak/jak ook via het Engels leren kennen. Uit het Chinees, dat net als het
Tibetaans tot de Sino-tibetaanse taalfamilie behoort, kennen we ketchup.
Het Engels heeft uit het Japans de woorden riksja, tycoon, tyfoon doorgegeven. De
laatste twee woorden hebben wij ook rechtstreeks uit het Japans geleend als taikoen,
taifoen. Tycoon wordt alleen figuurlijk gebruikt als 'industriële topper, magnaat', terwijl
soo wijst verder op een interessante
taikoen een inmiddels historische titel is. Cannon800
jonge ontwikkeling bij Engelse ontleningen aan het Japans. Het gaat om het volgende:
in het Japans worden nieuwe woorden gemaakt van Engelse elementen (eigenlijk dus
pseudo-ontleningen). Deze nieuwe woorden lijken zo Engels, dat ze vervolgens door
het Engels in ongewijzigde vorm overgenomen worden, en vandaar soms door de rest
van de wereld - zonder dat iemand nog enig idee heeft van de Japanse herkomst!
Voorbeelden zijn camcorder, glocal (als samentrekking van global en local), high-tech,
Pac-Man, walkman. Het komt er dus op neer dat het Engels een Engels woord uit een
andere taal geleend heeft! De geleende vorm bestaat uit twee Engelse elementen die in
een andere taal, volgens de Engelse woordvormingsregels, tot een nieuw woord gecombineerd zijn, dat vervolgens als nieuw Engels woord wordt opgevat.
Uit het Arabisch heeft het Engels doorgegeven check, ook cheque 'schriftelijke
betalingsopdracht' en safari 'reis door tropisch gebied om wild te bekijken', oorspronkelijk 'karavaantocht', in 1975 als neologisme genoemd met de samenstelling safarisol
park. 801

Uit de taal van de aboriginals in Australië komen: boemerang, dingo, kangoeroe,
koala, kookaburra, wallaby, wombat; uit Nieuw-Zeeland komt de vogelnaam kiwi; de

Amerikanen gebruiken deze naam ook als bijnaam voor een Nieuwzeelander en voor
de vrucht die ze uit Nieuw-Zeeland importeren. Uit het Polynesisch komen: taboe, tatoe
(tatoeëren is via het Frans geleend); en uit Hawaï ten slotte: hoela, hoelahoep, ukelele.
Uit Afrikaanse talen komen de quagga en de mandril, die in een Westafrikaanse
taal dril heet; het Engels heeft er man voor gezet. Er is gesuggereerd dat hip zou komen
van een Afrikaans woord hipikat 'iemand die in is'. 802
S02
Het eiland Jamaica was Engels bezit van 1655 tot 1962, waarna het dominion werd.
Hier wordt Jamaica-Creools gesproken, gebaseerd op het Engels. Van dit eiland zijn
de rastafari of rasta bekend, een sekte van oorspronkelijk uit Ethiopië afkomstige negers
die geloven dat zij terug zullen gaan naar hun land van herkomst, Afrika. Zij ontleenden
hun naam aan de oorspronkelijke naam van de Ethiopische keizer Haile Selassie
(1892-1975), Ras Tafari. Zij zijn beroemd om hun muziek, de reggae, en hun kapsel:
rastakapsel, dreadlocks of in vertaling schriklokken.

Amerikaans-Engels
In eerste instantie heeft het Amerikaans-Engels
Amerikaans- Engels woorden opgenomen en doorgegeven
uit Indianentalen. 803 Woorden uit Noordamerikaanse en Canadese Indianentalen zijn
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vooral via het Engels in het Nederlands gekomen, terwijl we woorden uit de Indianentalen in Zuid- en Midden-Amerika voornamelijk via het Portugees en het Spaans
kennen. Veel geografische namen in de v.s. gaan terug op een Indianenwoord, zoals
de namen van staten: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Dacota, Idaho, lowa,

Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Ohio, Oklahoma,
Tennessee, Wisconsin, Wyoming.
Indianenwoorden die we via het Amerikaans-Engels kennen, zijn: arrowroot,
jaguar, mahonie, mocassin, opossum, pemmikaan, skunk, squaw, tobogan, tomahawk,
totem, wampum, wapiti(hert), wigwam. Ook cayennepeper gaat waarschijnlijk via het
Engels op een Indianentaal terug. Het woord luidde in de Indianentaal kyinha, maar
werd volksetymologisch veranderd in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana. De
lndian summer heeft zijn naam aan de Indianen te danken, maar gaat niet terug op een
inheems Indianenwoord.
De Eskimotaal is een Indianentaal die gesproken wordt op Groenland, in de
voormalige U.S.S.R., de v.s. en Canada. Een aantal Eskimowoorden is internationaal
geworden. Het is niet zeker via welke taal ze geleend zijn, maar uit het feit dat de datering
van deze woorden in het Engels telkens ouder is dan in het Frans, ga ik ervan uit dat
het Engels ze verbreid heeft. Het gaat om typische Eskimozaken zoals iglo 'huis', kajak,
oemiak en de kledingstukken anorak en parka. De Eskimotaal heeft het woord parka
ontleend aan het Russisch; via de Eskimotaal is het woord in het Amerikaans-Engels
terechtgekomen, vanwaaruit het over de rest van de wereld verbreid is. De husky is
waarschijnlijk een Engelse verbastering van Eskimo, het betekent dus letterlijk 'Eskimohond'.
Daarna heeft het Amerikaans- Engels woorden opgenomen uit de talen van de
verschillende immigrantengroepen. Uit het Negerengels, de taal van de negerslaven die
naar Amerika waren gebracht, zijn maar heel weinig woorden geleend: banjo, jazz. 804
Nederlandse, Duitse en Spaanse woorden zijn boven al behandeld. De belangrijkste
bijdrage van de Franse immigranten was prairie.
Het Jiddisch had in het verleden veel invloed op het Amerikaans-Engels (vanaf
1850 zijn veel joden naar de v.s. gegaan) en de invloed van het Jiddisch op het Engels
is momenteel heel groot. 805 In het Oost-Jiddisch komt het achtervoegsel-nik voor, dat
uit het Russisch of Slavisch stamt, vergelijk spoetnik. Toen in 1957 een spoetniklancering
mislukte, werden in de Engelstalige kranten allerlei woordgrapjes met het pas geleende
woord gemaakt: flopnik, kaputnik, puffnik, stayputnik. 806 Dit waren natuurlijk eendagsvliegen. In het Amerikaans-Engels is het Jiddisch/Slavische achtervoegsel -nik echter
produktief geworden om aan te duiden dat iemand een aanhanger ofliethebber ergens
van is. Zo zijn in het Amerikaans-Engels alrightnik, beatnik, no-goodnik, peacenik
gevormd - woorden die wij geleend hebben. Een refusenik was een joodse sovjet-burger
die een uitreisvisum had aangevraagd om zich in Israël te vestigen, maar geen toestemming kreeg het land te verlaten. In het Nederlands is dit -nik niet produktief.
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'Airbag' màg in Frankrijk,

behalve voor de overheid
Door . . ouer ndact_
ROTTERDAM, I AUG. Franse ver-

kopers kunnen Airba,.. en walk-

maIlS blijven aanprijzen zonder

schichtig om zich heen te kijken
of daar niet ergens notitie van gemaakt wordt. Het wetsvoorstel
van de Franse minister van cultuur Jacques Toubon om het gebruik van Engelse woorden in publieke mededelingen, arbeidscontracten en advertenties van radio
en televisie te verbieden, is vrijdag door de Franse constitutionele Raad gedeeltelijk afgewezen.
In de naam van de vrijheid van
meningsuiting zoa1s deze staat
omschreven in de Verklaring van
de Rechten van de Mens van
1789, heeft de Raad de Franse
staat het recht ontzegd om privfpersonen, bedrijven en de media
voor te schrijven welk vocabulaire
zij moeten gebruiken. Alleen de
overheid en staatsbedrijven leunnen gedwongen worden de Franse
taal op strikt voorgeschreven wijze te bezigen, zo oordeelde de
Raad.
Dus reclamemakers hoeven in
het vervolg niet hun best te doen
om het woord Hamburger au fromage in een pakkende Franse slogan te wringen. De sportcommentator die in zijn opwinding het
woord corner in plaats van jet de
coin over zijn lippen krijgt, za)
niet worden vervolgd. De Franse
taal, zo vond de Raad, is een levende taal.

Het wetsvoorstel van Toubon

was een poging de Franse taal te

beschermen tegen de sluimerende
infiltratie van Engelse termen,
een proces dat al decennia aan de
gang is en alleen maar erger is geworden na de toetreding van
Groot-Brittannie tot de EG in
1973, toen de Franse markt nog
meer Engelstalige consumptieprodukten kreeg opgedrongen. De
opmars van de taaI van les Rosbeef.., de "invasie van barbaarse
woorden" volgens leden van de
Academie Française, is niet meer
te stuiten. De meest vaderlandslievende Fransman gebruikt tegen
wil en dank de termen ok. weekend. cash-flow en airbag omdat
hij er eenvoudigweg aan gewend
geraakt is.
Uit de wet die met boetes tot
50.000 francs en gevangenisstraf
tot zes maanden een streng maar
rechtvaardig einde had moeten
maken aan die verloedering van
de Franse taal, is nu de angel gehaaId. De Raad handhaaft weliswaar het gegeven dat Fransen in
hun sociale, intellectuele en consumptieve bestaan Frans dienen
te spreken, maar vond niet dat
een individu daartOe op straffe
van sancties kon worden gedwongen. Het voorstel van Toubon om
de makers van tv-reclames te
dwingen uitsluitend de Franse
taal te gebruiken, werd door de
Raad veranderd in de plicht tot
respect voor de Franse taal en een

"francofone uitstraling" van de
reclameboodschap.
Minister Toubon zei gisteren
op de Franse televisie dat hij de
UItspraak van de Raad geen tegenslag vond. De essentie was volgens hem overeind gebleven, namelijk het gegeven dat in de
Franse staat Frans wordt
~ordt gesproken. Zo moet een eontract,
contract, wil
het rechtsgeldig zijn, bijvoorbeeld
exclusief in het Frans worden opgesteld en mogen personen die In
opdracht van de staat een publieke functie uitoefenen geen vreemde woorden gebruiken. De sancties in de vorm van boetes en gevangenisstraf blijven in deze gevallen ook gehandhaafd. De Franse staat schiet radeloze staatsdienaren te hulp met een officii!le
lijst van drieduizend Franse equivalenten voor Engelse woorden
(zoals bijvoorbeeld baladeur voor
walkman).
Premier Balladur, nu op bezoek
in Afrika, sprak daar zijn zorg uit
over het toenemende aantal
vreemde termen in de Franse taal
en zei dat de verdediging van taal
en cultuur het "essentii!le probleem van een natie" was. Maar
minister Toubon zei het niet erg
te vinden dat sommige Franse
staatsburgers zich in hun vrije
tijd anglicistische gekkigheden
permitteerden. "Tijdens modieuze dinert)es worden wel grappen
gemaakt' , zei hij "Maar hoeveel
gewone Fransen gaan er naar dat
soort dinertjes?"

Illustratie 41. De Fransen proberen het Engels te verbieden
(Bron: NRC Handelsblad IlSh994)
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Britse Tory wil Frans weren
Door onze correspondent

Vlak voor de
komst van de Tour de France naar
Zuid-Engeland heeft het Conservatieve parlementslid Anthony
Steen gisteren een wetsvoorstel ingediend om Franse woorden te
weren. Een sportcommentator zou
al in overtreding zijn als hij het
over bet
het 'peloton' of de 'Tour'
had. Dat zou hem per vergrijp op
een boete van tien pond komen te
staan. Speciale taalwachters zouden op naleving moeten toezien.
LONDEN, 6 JULI.

Het wetsvoorstel is een reactie
op pogingen van de Franse regering om de vloedgolf van Engelse
woorden in te dammen. Vooral
het voorstel om het gebruik van
verfranste Engelse woorden op
posters te bestraffen met een boete van 500 pond, heeft de verontwaardiging van het parlementslid
gewekt. Hij sprak gisteren van
een "vergeldingsmaatregel" en een
"cause
"caose célèbre".
Zijn pleidooi in het House of
Commons was doorspekt met

woorden die uitgebannen moeten
worden. "Vergeet woorden als baguette en croissant. U zult ook
niet meer naar een café kunnen of
een brasserie. Geen aperatieven
meer, geen hors d'oeuvres, sterker
nog, helemaal geen restaurants
meer. Vergeet de tab
table
Ie d'hOte;
daar komt ook geen à la carte
voor in de plaats. Geen nouvelle
cuisine. Alle viveurs
vheurs zullen worden
verbannen."
van collega's beantGelacb fan
Gelach
woordde Steen met een· dreigement. "U zult niet meer in staat
zijn om uw fiancée met bouquets
te overstelpen of een geheim rendez-vous met haar te hebben. Of
or
haute couture-kleding voor' haar
te kopen. Het zal heel lastig worden om er een ménage-à-trois op
na te houden. Van crime passionel
is geen sprake meer." Zijn tour de
force culmineerde in een eclatante
nederlaag. Het verzoek om zijn
wetsvoorstel in
In behandeling te nemen werd met een meerderheid
van
,an honderd stemmen verworpen.

Illustratie 42. De Engelsen slaan terug
(Bron: NRcHandelsblad 6/711994)

Doorgeefluiken voor het Engels
Het gros van de Engelse woorden hebben wij rechtstreeks geleend, een enkel Engels
woord hebben we via het Frans geleend. Engelse woorden hebben we ook opgepikt in
onze voormalige koloniën, maar daar hebben we ze in de Engelse vorm geleend, niet
via een andere taal.
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Internationalismen
De (Amerikaans- )Engelse invloed in de 20ste eeuw is wereldwijd. De meeste leenwoorden zijn dan ook in andere talen bekend. Er verschijnt veel literatuur over de huidige
Engelse invloed. 807 In sommige landen, zoals in Frankrijk, wordt de Engelse invloed
althans door een deel van de bevolking met afschuw bekeken. De Fransen spreken
denigrerend van franglais. Toch heeft in 1994 een wetsvoorstel om het gebruik van
Engelse woorden te verbieden, het niet gehaald, zie Illustratie 41. De Engelsen sloegen
overigens hard terug, zie Illustratie 42.
Niet ontkend kan worden, dat het Engels de rol van internationale taal overgenomen heeft van het Latijn. Na de val van het communisme in Oost-Europa is men
zich ook daar gaan richten op het Engels, en neemt Engels de plaats in die het Russisch
vroeger bezat: op de middelbare scholen wordt nu vaak Engels in plaats van Russisch
gegeven.
Tot besluit een citaat van Mencken uit 1937, dus vóór de grote influx van Engelse
woorden in de Europese talen: 808
It is a fact often observed that loanwords, at least on the level of the common
speech, seldom represent the higher aspirations of the creditor nation. French
and German mainly have borrowed from English such terms as beefsteak, roastbeef, pudding, grog, jockey, tourist, sport, Jive-o'
jive-o'dock tea and sweepstakes, and from
American such terms as tango, jazz, fox-trot, one-step, cocktail and canoo (often
kanu). 'The contributions of England to European civilization, as tested by the
English words in Continentallanguages,' says L. P. Smith, 'are not, gene rally, of
a kind to cause much national self-congratulation.'

4.4 Invloed van het FrÎes809

Cultuur-historische achtergrond
Leenwoorden uit dialecten laat ik buiten beschouwing, maar het Fries is geen dialect
van het Nederlands, maar een aparte taal. De Friese taal is nauw verwant aan het Engels.
In de Romeinse tijd waren de Frisii al bekend. Het is niet zeker wat het woord
Fries betekent, maar de meest waarschijnlijke hypothese is dat het 'met krullend haar'
betekent; het woord is dan verwant met Engels frizzle 'krullen'. Toen de Angelen en
Saksen in de 5de eeuw naar Engeland trokken, breidden de Friezen zich uit over de
kusten. Volgens de klassieke schrijvers bezetten de Friezen in de eerste eeuwen na Chr.
het kustgebied tussen de Rijn of de Schelde in het westen en de Eems en Weser in het
oosten, dat wil zeggen dat hun gebied globaal liep van de huidige Duits-Deense grens
tot de huidige Frans-Belgische grens. 810 Ook in de middeleeuwen werd Fries nog in een
groot gebied buiten Friesland gesproken: in Noord-Holland, Groningen en Noord-
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Duitsland; zelfs in Zeeland en Vlaanderen woonden Friezen. Omstreeks 700 heerste de
Friese koning Redbad over de kustgebieden tussen Vlaanderen en de Weser. Het Friese
recht, de Lex Frisionurn, gold van de Weser tot het Zwin. 811 Maar in de tijd van Redbad
begonnen de Franken de Friezen steeds meer terug te drijven, en de Merowinger Pepijn
versloeg Redbad in 689 bij Dorestad (Wijk bij Duurstede). De kerstening van de Friezen
in de 8ste eeuw door de Angelsaksische monniken Willibrordus en Bonifatius ging
aanvankelijk moeizaam - in 754 werd Bonifatius bij Dokkum vermoord. (Volgens een
ongetwijfeld apocriefe overlevering kwam dit doordat Bonifatius op de vraag van de
Dokkumers 'Is het Fries een taal ofeen dialect?' als antwoord gaf: 'Een spraakgebrek.')812
Van ongeveer 810 tot 1100
noo hadden de Friezen het zwaar te verduren van de Noormannen, en de Denen Rorik en later Godfred bezetten Dorestad en delen van de kust.
Na de middeleeuwen zijn de grenzen en de politieke macht van de Friezen steeds
meer ingekrompen. In 1524 verloor Friesland definitief zijn onafhankelijkheid en werd
Karel v heer van Friesland. Friesland maakte deel uit van de Verenigde Nederlanden,
en heeft vanaf die tijd min of meer dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als de andere
gewesten. Momenteel wordt nog slechts in een klein deel van Noord-Nederland en
Noordwest-Duitsland Fries gesproken, zie Illustratie 43. Er bestaat verschil tussen het
Fries in Nederland en Duitsland: het Fries in Nederland is West fries, onderverdeeld in
Westlauwersfries of Landfries en Stadfries. Het Fries in Duitsland is Oostfries en
Noordfries. In de 19de eeuw groeide de interesse in de Friese taal en cultuur, waarschijnlijk onder invloed van de romantiek. In de 19de eeuw verschenen een aantal
Fries-Nederlandse woordenboeken. Pas in de 20ste eeuw (1918) werd een woordenboek
Nederlands-Fries gepubliceerd. Ook in de 20ste eeuw mag het Fries zich verheugen in
belangstelling, zij het slechts van een kleine groep. Het Fries in Friesland heeft tot op
heden een aparte status: vanaf 1937 kunnen kinderen op de lagere school Fries leren,
vanaf 1985 is het zelfs een verplicht vak. De overheid is vanaf 1953 verplicht om
Nederlandse documenten op verzoek in het Fries te laten vertalen. Sinds 1986 heeft de
overheid de vrije keus tussen het gebruik van Nederlands of Fries. Ondanks alle
belangstelling voor het Fries wordt dit steeds meer vernederlandst.
In deze eeuw zijn een aantal Friese namen bekend geworden, die ook wel buiten
Friesland en door niet-Friezen gebruikt worden, denk aan de mannennamen Bouke,
Douwe, Fokke, Harmen, Hotse, Hylke, felle, Lolle, Oebele, Riemer, Siedse, met daarnaast
de soms wat minder bekende vrouwennamen Boukje, Doutsje, Fokje, Harmkje, Hotske,
Hiltsje, feitsje, Lolkje, Oebeltsje, Riemertsje, Sietsje; een heel bekende Friese vrouwennaam is Nienke.

De Friese leenwoorden
Friese invloed vinden we voornamelijk in de Nederlandse dialecten, in mindere mate
in het standaard-Nederlands. Dit boek behandelt alleen leenwoorden in het standaardNederlands, waar het aantal Friese woorden gering is. Friese woorden zijn gier 'vloei-
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Illustratie 43. Het huidige Friese taalgebied
(Bron: Markey 1981: 174)
(Bron:

bare mest',813 krioelen, robbedoes, sjokken en waarschijnlijk deinen, feeks. Kier is waarschijnlijk de Friese vorm van keer, omdat een kier ontstaat door het opendraaien, keren,
van de deur. Ook eiland komt uit het Fries; het eerste deel is verwant met A
A((a)
a) 'water',
dus het betekent 'aan water gelegen land'. Beppe voor 'grootmoeder' en 'oude vrouw'
is wel buiten Friesland bekend, maar wordt daarbuiten niet gebruikt. Vroeger dacht
men dat armoedzaaier uit het Fries kwam, waar het 'ruziestoker' betekende. De
8 14
'gebrek'. Stutterheim814
betekenis zou dan gewijzigd zijn onder invloed van armoede 'gebrek'.
heeft echter aangetoond dat het andersom is: het Friese woord is ontleend aan het
Nederlands. Armoedzaaier betekende oorspronkelijk 'kale meneer, arme vent' en is van
Noordhollandse oorsprong.
Historische Friese termen zijn grietenij, 'schoutambacht',grietman,
'schoutambacht',grietman, 'schout', stins
stenhüs 'stenen huis', en state 'adellijke
'oude Friese adellijke woning', verkort uit stënhüs
bezitting, landgoed'. Terp is de Friese variant van dorp. Een ulebord, ook geschreven
oelebord en uilebord, is een klein driehoekig raam van een dakschild dat verticaal is
aangebracht en dient als versiering. Van Dale8I5 geeft als voorbeeldzin: 'de oeleborden
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met zwanehalzen zijn typisch voor de Friese boerderijen.' Tsjoenen 'beheksen' komt
uit het Fries; we horen het nog wel eens in sprookjes, en het komt voor in plantenamen,
'haagwinde'.sI6 Tjokvol gaat waarschijnlijk niet terug
bij voorbeeld tsjoensterbloem voor 'haagwinde'.816
op Fries tsjok 'dik', wat vaak gesuggereerd wordt, maar is aan Engels chock-juli ontleend,
vergelijk [tjoklat] uit Engels chocola
chocolate.
te. Berooid is het deelwoord van de Friese vorm van
het werkwoord beroven.
Friese woorden voor schepen zijn sjomp, skûtsje (waarmee het skûtsjesilen wordt
beoefend), tjalk, tjotter. Andere scheepstermen zijn bart 'licht vervoerbaar brugdek',
sjorren, sjouwen en til 'houten bruggetje', wat de Friese vorm is van deel. Volgens
sl7 kan sjorren overigens ook teruggaan op het Arabisch. De vorm elger naast
Philippa817
aalgeervoor 'vork om aal te steken' is waarschijnlijk te danken aan Friese invloed. Kapen
komt van Oudfries käpia 'kopen'. 'Het woord diende dan als euphemisme voor
"zeeroof plegen" en kan een herinnering bewaren aan de vroegere tijd, toen de
koopvaarder, wanneer de kans schoon was, ook als zeerover optrad. Daarnaast kan de
bijgedachte aan kaap 1 ['voorgebergte'] van invloed geweest zijn: het varen van kaap
tot kaap om uitkijk te houden naar de aanzeilende schepen.'818
schepen.'sls
Een bekende drank is beren burg. Dit produkt is genoemd naar de Amsterdammer
Beerenburg (met twee e's), die rond 1890 een kruidenmengselleverde aan de Friezen,
dat zij gebruikten om de drank zijn smaak te geven. Het woord berenburg is dus niet
Fries, maar door de Friezen algemeen bekend gemaakt.
De elfstedentochten midden jaren tachtig hebben klunen opgeleverd, dat een
tijdlang ook in ruimer gebruik in de mode is geweest (in een overvolle bioscoop: 'Zullen
we naar de uitgang klunen?'). Van der Kuip819
Kuipsl9 maakt aannemelijk, dat dit woord is
afgeleid van een gereconstrueerd klun 'onhandig lomp persoon', dat samenhangt met
het in het WNT genoemde kleun 'boerenpummel' en kloon 'klomp, holsblok', figuUrlijk
'lomperd' en misschien wel de bron van Engels clown. De betekenis 'lomp persoon' is
ontstaan uit die van 'houtblok'. Dit lijkt misschien op het eerste oog een vreemde
betekenisovergang, maar woorden voor 'korte, dikke of ronde voorwerpen' worden
heel vaak voor kinderen of jonge mensen gebruikt, vergelijk bengel, oorspronkelijk
'voorwerp waarmee men slaat', kleuter (afgeleid van kloot 'bol, klomp'), knaap 'kleerhanger', eigenlijk 'houten voorwerp' en daarnaast 'jonge man', knuppel ('wat een
knuppel is hij toch'), en vlegel.
Een andere Friese sportterm is fierljeppen 'polsstokverspringen'. Sjoelbak, dat
s20
vaak voor Fries gehouden is, is echter ontleend aan Engels shoolboard, shovelboard. 820
J. A. Brongers heeft onder boekenliefhebbers het Friese woord sneuper geïntroduceerd door de titel van zijn boek: AOCDarium voor de boekensneuper uit 1989. Het
woord werd in ieder geval in kleine kring snel overgenomen. Sneuper (verwant met
Nederlands snoepen) betekent in het Fries 'iemand die erop loert iets te krijgen,
snuffelaar', ook 'vrouwenjager, vrouwenliefhebber' en ten slotte 'niet-vakgeleerde of
amateur die uit liefhebberij een bepaalde wetenschap beoefent'. In boekensneuper
vinden we de laatste betekenis. Brongers koos het Friese woord omdat hij meende dat
dit het snuffel-, zoek-, geniet- en vindproces gevoelsmatig zeer goed samenvat, en de
navolging die het woord vindt, bewijst zijn gelijk.
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Het Fries heeft niet alleen leenwoorden opgeleverd. Soms is een erfwoord in
Friese vorm standaard -Nederlands geworden. Er is bij voorbeeld vaak sprake van Friese
invloed wanneer een woord dat teruggaat op Germaans ai, in het Nederlands met a
wordt geschreven in plaats van met regelmatig e. 821 Zo vinden we Friese invloed in
baken (en baak, omdat baken als meervoud werd opgevat), klaver (naast klever), kraag,
ladder (naast leer uit ledder), het tweede deel van lichterlaaie, taling 'eend', en heel
onzeker: vracht. Aterling 'gemene vent' staat naast etter; aterling werd oorspronkelijk
gebruikt voor een jonge hond van het eerste nest, wiens beet men voor giftig hield. 822
Ook de azig (in het oude Friese recht de äsega, 'volksrechter', letterlijk 'wet-zegger'),
en de afleiding aasdom 'vonnis van de azig', komen blijkens hun a uit het Fries. Deze
woorden tonen nog de invloed die Friese functionarissen in de vroege middeleeuwen
buiten het Friese gebied hadden.
Van alle volgende woorden is Friese herkomst wel eens gesuggereerd, maar
onzeker. Waarschijnlijk vinden we in kies, schriel (naast schraal), vliering (naast vloer)
Friese invloed. In de woorden driest, gerief, griezelig, kiem vinden we een ie waar we ij
zouden verwachten. Dit kan duiden op Friese invloed, maar het kan ook invloed uit
de oostelijke, Saksische dialecten zijn, of veroorzaakt worden door het affectieve
karakter van de woorden, vergelijk piel/pijl en piepen/pijpen. Hetzelfde geldt voor de fl
in fladderen, flarden, flater, flikkeren - ook dit zijn affectieve woorden. De spelling
Friesland met f tegenover de persoonsnaam De Vries met v- is zeker Fries: in het Fries
komt namelijk v- aan het begin van een woord niet voor. De f in fnuiken kan Friese
invloed zijn, evenals de ft in bruiloft, deftig, heft, schiften, wuft, maar het kan even goed
(Noord-)hollands zijn. Het is in ieder geval onregelmatig, want al in het Oudnederlands
is ft gewijzigd in cht: graft is gracht geworden, behalve in de Noord- Hollandse plaatsnaam Graft!
Vaak wordt verondersteld dat moot en het tweede deel van flikflooien (een variant
van vleien) berusten op Friese invloed, maar volgens Bremmer823 is dat secundair. De
oe in boer naast buur, broes 'tuit met gaatjes' naast bruisen, groezelig naast gruis,
kroes(haar) naast kruis, stoer naast stuurs en in soezen kan uit het Fries komen, maar
ook uit een oostelijk, Saksisch dialect. 824

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Het aantal Friese leenwoorden is gering. Een deel van de woorden duidt typisch Friese
zaken aan; het zijn technische woorden. De andere woorden zijn volkomen ingeburgerd en worden als 'echt' Nederlandse woorden beschouwd met Nederlandse afleidingen en samenstellingen (aansjokken).

Het Fries als doorgeefluik of doorgeefluiken voor het Fries
Friese woorden zijn alleen direct geleend en niet via andere talen doorgegeven. Het
Fries heeft geen woorden uit andere talen doorgegeven.
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Intemationalisrnen
Friese woorden zijn geen internationalismen. Eén Fries woord wordt echter dagelijks
in de gehele Engelstalige wereld tijdens vergaderingen gebruikt: are voor 'ja, voor'. Ook
in de Engelse dialecten is dit het gebruikelijke woord voor 'ja', zie Illustratie 44. De
herkomst van dit woord is lange tijd onbekend geweest, maar Bremmer heeft aangetoond dat het in de 16de eeuw ontleend is aan Fries ar, ofwel als zeevaartterm, ofwel
van Friezen die in die periode (net als Vlamingen en Nederlanders) in vrij groten getale
in Engeland verbleven. Het Friese spreektaalwoord is veel ouder dan het Engelse
woord. 825

4.5 Invloed van de Scandinavische talen 826
Cultuur-historische achtergrond
De Scandinavische ofNoordgermaanse talen zijn het Deens, Faeröers, IJslands, Noors
en Zweeds. Deze talen zijn nauw verwant en sprekers van het Deens, Noors en Zweeds
kunnen elkaar over het algemeen verstaan - dat geldt overigens niet voor het Faeröers
en IJslands. Door de nauwe verwantschap is niet altijd uit te maken uit welke Scandinavische taal we een bepaald woord geleend hebben. Bovendien heeft het Deens grote
invloed gehad op zowel het Faeröers als het Noors, en is het zelfs lange tijd de schrijftaal
geweest van Noorwegen en de Faeröer. De Deense invloed is er de oorzaak van dat er
in Noorwegen twee taalvarianten gesproken worden: het Bokmäl 'boektaal', de officiële
schrijftaal, die gebaseerd is op het Deens en door de meeste mensen geschreven en
gesproken wordt, en het Nynorsk 'nieuwnoors', een geconstrueerde en gezuiverde
vorm van het Noors zonder de Deense invloed, gebaseerd op de Noorse dialecten.
De moderne Scandinavische talen hebben zich ontwikkeld uit het Oudnoors of
Oudnoords, dat van ongeveer 800 tot 1500 in Zweden, Denemarken, Noorwegen en
op de Faröer (letterlijk 'schapeneilanden' vanwege de vele schapen) gesproken werd.
Dit was de taal die de Vikingen spraken. Het Oudnoor(d)s bestond uit twee dialecten:
een Oudoostnoor(d)s dialect (waaruit later het Deens en Zweeds voortkwamen) en
een Oudwestnoor(d)s dialect (waaruit later het Noors, IJ'slands en Faeröers voortkwamen en waarin de Edda geschreven is). Het dialectverschil was echter klein.
De Friezen hadden de oudste handelscontacten met de Scandinavische volkeren:
van de 6de tot de llde eeuw, met een bloeitijd in de 9de eeuw, voeren zij vanuit Dorestad
(Wijk bij Duurstede) en andere steden op Noord-Europa.
In de geschiedenis van Europa hebben de Noormannen (eigenlijk 'noord-mannen') of Vikingen een belangrijke rol gespeeld. Van de 8ste tot en met de 12de eeuw
gingen Vikingen uit Denemarken en Noorwegen op rooftocht in Engeland en stichtten
zij nederzettingen, zie Illustratie 45. Vanaf 800 vielen de Noormannen tevens Frankrijk
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Illustratie 45. Vikingtochten en Vikingnederzettingen tussen 800
800 en 1000
1000
(Bron: Haugen 1984: 172)

binnen, en vanaf 900 vestigden ze zich daar. Zij vermengden zich spoedig met de
Fransen en gingen Frans spreken. De Noormannen in Frankrijk werden Normandiërs
genoemd. In 1066 veroverde de hertog van Normandië Willem I Engeland en maakte
het Frans de taal van de heersende klasse in Engeland - dit heeft blijvende sporen
nagelaten in de Engelse taal. Ook in Rusland speelden de Noormannen een belangrijke
rol. Toen het de Russen zelf niet lukte orde op zaken te stellen, vroegen ze in 862
Zweedse Noormannen om als heersers naar Novgorod te komen. De Noormannen
stichtten ook nederzettingen in Smolensk en Kiëv.
De rol van de Noormannen in de Nederlanden en Friesland was kleiner. Tussen
810 en 892 landden Noormannen, voornamelijk Denen, op de kusten van de Nederlanden. Ze gingen op rooftocht en plunderden Utrecht, Dorestad, Gent en Antwerpen.
De Denen Rorik en later Godfred bezetten Dorestad en delen van de kust, waar Friezen
woonden. Het Nederlands heeft aan de periode van de Noormannen waarschijnlijk
geen Scandinavische leenwoorden overgehouden, hoewel Veth 827 een andere mening
is toegedaan. Hij meent dat we tor aan deze periode te danken hebben. Volgens hem
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schuilt namelijk in tor de naam van de dondergod Thor, aan wie de tor dan gewijd zou
zijn. De naam zou een verkorting zijn van torbok 'kever van Thor' (waarin bok dan
hetzelfde woord is als Engels bug 'insekt'). Geen van de etymologische woordenboeken
hecht echter geloof aan deze etymologie; over het algemeen wordt tor in verband
gebracht met Middelnederduits turren 'gonzend vliegen'.
Vanaf de 12de eeuw was er levendige handel tussen Nederlandse en Vlaamse
steden en de Scandinavische landen. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw nam de
handel met Zweden af, in de 18de eeuw verminderde die met Denemarken en Noorwegen. In de 18de eeuw visten de Nederlanders in de wateren rond IJsland.
Hoewel de contacten met Scandinavische volkeren voornamelijk handelscontacten waren, vond er ook wel uitwisseling plaats van cultuur: er trokken Nederlandse
toneelgezelschappen en kunstenaars rond in Noord-Europa en er kwamen studenten
uit de Scandinavische landen naar de Nederlanden. Het Nederlands was over het
algemeen de gevende partij, niet de ontvanger. Zo hadden de Verenigde Nederlanden
met name in de 17de eeuw grote culturele invloed op Denemarken en Zweden. Dit
leverde Nederlandse leenwoorden op in deze talen, niet andersom. Tussen 1826 en 1831
verschenen een Nederlands-Deens/Noors woordenboek en een Deens/Noors-Nederlands woordenboek. Woordenboeken voor het Zweeds werden pas deze eeuw gepubliceerd.

De Scandinavische leenwoorden
De oudste leenwoorden komen uit het Oudnoor(d)s. Leenwoorden voor dierenamen
uit het Oudnoor(d)s (globaal de periode van 800 tot 1500) zijn: dors 'jonge kabeljauw',
haai, ket 'klein paardje' (in het Oudnoor(d)s 'geitje'), rotgans. In de middeleeuwen was
de jacht met valken een geliefde sport. De grootste valken kwamen uit de Scandinavische landen, waarvandaan wij de giervalk 'grote valkesoort' met zijn Oudnoor(d)se
naam meegenomen hebben. Leenwoorden voor landschappen zijn rif'lange, smalle
ondiepte', scheer 'rotsachtig eilandje ofklip'. Het betaalmiddel duit betekende letterlijk
'iets dat afgesneden is' (oorspronkelijk werden afgeslagen ringen en stukken edelmetaal
als betaalmiddel gebruikt). Wiking komt uit Oudnoor( d)s Vikingr (in het Oudnoor( d)s
werd de vals [w1uitgesproken) of uit het Duits - de schrijfwijze Viking met v is ontstaan
door Engelse invloed. Wiking is waarschijnlijk een afleiding van Vik, de naam voor de
Oslo fjord. Een Wiking zou dan iemand uit Vik zijn. Ook windas 'werktuig om zware
lasten te verplaatsen', letterlijk 'balk om te winden' is Oudnoor(d)s. Vuren is een
Oudnoor( d)s woord, terwijl grenen pas vanaf de17de eeuw in het Nederlands gevonden
is en uit een van de Scandinavische talen geleend is (het is onbekend uit welke).
Tot besluit wervelwind. Dit woord is voor het eerst in de 16de eeuw in het
Nederlands opgetekend, en zou volgens Engelse bronnen (OED, ODEE) onleend zijn aan
het Oudnoor(d)s. Hoewel Nederlandse woordenboeken dit niet bevestigen, acht ik
deze herkomst zeer waarschijnlijk. Vondel zegt in 1671 (uit het wN1): 'Wervelwind. Hier
zegt men dwarrelwint.'
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Uit het Noors zijn in deze eeuw de landschapsterm fjeld 'woeste bergvlakte'
geleend, de ski-termen loipe, ski, slalom, telemark (een bepaalde skilanding), en de
dieren kril, lemming en kraak 'inktvis'. De Noor Vidkun Quisling, die in w.o. 11 een
beruchte collaborateur was, heeft zijn naam vereeuwigd als quisling 'verrader'.
Twee Ijslandse woorden zijn eider(eend) en geiser. Het dons van de eidereend,
eiderdons dus, werd vanaf de 17de eeuw vanuit IJsland naar andere landen verhandeld.
Het is mogelijk dat we het via het Engels of Duits geleend hebben. De geiser 'hete
springbron' gaat terug op de naam van een bepaalde IJslandse springbron, zie Kader
15 van Ewoud Sanders.
Uit het Zweeds is in de 18de eeuw tungsteen 'chemisch element, soort ijzererts'
geleend. In de 20ste eeuw zijn uit het Zweeds geleend de dierenaam desman 'bisamspitsmuis' , het voedsel knäckebrödlknäckebrood en smörgtlsbord, de bromfiets moped
(een verkorting van motorvelociped; ook in het Duits: Moped, en waarschijnlijk daaruit
geleend) en de vertrouwensman ombudsman. Hoewel men in eerste instantie geprobeerd heeft dit laatste woord te vervangen door een Nederlands woord, is het geheel
ingeburgerd. Voorstellen ter vervanging waren onder andere bezwarenconsulent, heul-

meester, klachten man, klachtenvanger, rijksklachtenbemiddelaar, raadpensionaris, toeverlaat, volksadvocaat, vraagbaker en dallesman, van het Jiddische dalles 'moeilijkheden', dus 'de man bij wie iedereen met zijn dalles terecht kan'!828 Hoe ingeburgerd het
woord is, blijkt uit het feit dat het tweede deel van ombudsman opgevat wordt als het
Nederlandse -man en een vrouwelijke ombudsman ombudsvrouw genoemd wordt (in
het Zweeds kan ombudsman zowel een vrouw als een man aanduiden). Vervolgens is
ombuds- zelfs een produktief voorvoegsel geworden: ombudsbureau, ombudsgroep,

ombudsprogramma, ombudsteam, ombudswerk. 829

Uit het Deens zijn in deze eeuw de dierenamen griend en hommer 'zeekreeft'
geleend en twee wetenschappelijke voorvoegsels: atto- (van Deens atten 'achttien'), dat
een triljoenste deel van het in het grondwoord genoemde aangeeft, oftewel 10- 18
(attojoule, attometer, attoseconde), en femto- (van Deens femten 'vijftien'), dat een
duizend biljoenste deel van het in het grondwoord genoemde aangeeft, oftewel 10- 15

(jemtogram, femtometer, femtoseconde).
Leenwoorden uit het Scandinavisch (waarbij niet zeker is uit welke Scandinavische taal) zijn uit de 16de eeuw trol en walrus, uit de 18de eeuw alk, narwal, uit de 19de
eeuw stakker en uit de 20ste eeuw fjord. Volgens NEN 5050830 is beleggingslampje een
Scandinavisme, de juiste term zou bezetlampje zijn; de specialisten die ik geraadpleegd
heb, hebben echter geen 'Scandinavische' vorm voor beleggingslampje kunnen vinden.
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Kader 15
Geiser
EWOUD SANDERS

In het zuiden van Ijsland, aan de voet van een
grote gletsjer, ligt de beroemdste springbron
ter wereld: de Grote Geiser. Geologen schatten, op basis van aslagen, dat dit gebied al
zo'n tienduizend jaar vulkanisch actief is. De
eerste beschrijving van de springbronnen dateert echter uit de 13de eeuw. Als gevolg van
een aardbeving, zo schreef iemand in 1294,
verdwenen sommige bronnen en ontstonden
andere.
Dat is daarna zo doorgegaan. Het zuiden
van Ijsland wordt gemiddeld twee keer per
eeuw door een flinke aardbeving getroffen,
wat grote gevolgen kan hebben voor de springbronnen.
Zo lag de Grote Geiser er in de tweede helft
van de 16de eeuw kalmpjes bij. Maar door
een aardbeving in 1630 spoot hij het water uit
z'n onderaardse bekken met zo'n kracht omhoog, dat het hele omliggende gebied schudde. Sindsdien geniet de Grote Geiser wereldfaam. In talloze reisverslagen is een beschrijving te vinden van de typische manier
waarop deze springbron tot uitbarsting komt:
eerst is onderaards gerommel te horen, de bodem begint te trillen, uit het water in het bovengrondse bekken ontsnappen stoom bellen,
en dan ... wordt het rustig. Zo gaat dat meerdere keren achter elkaar, maar dan zwelt het gerommel aan tot gedonder, het water in de kom
begint te golven, wolken stoom ontsnappen,
in de diepte is een geweldige dreun te horen
en ten slotte spuit met geraas een kokende waterstraal omhoog, vroeger wel tachtig meter
de lucht in.
Een fraaie beschrijving van een springbron
op Ijsland - niet van de Grote Geiser overigens - is te vinden in een reisverslag van walvisvaarder C. G. Zorgdrager. In 1699 maakte
kapitein Zorgdrager met zijn mannen een uitstapje naar het binnenland van Ijsland, aan de
noordkant van het eiland. Omdat hem verteld
was dat de bronnen kokend water spoten, had

hij een stuk schapevlees meegenomen, dat hij
aan een touw in de bron wierp. Telkens werd
het vlees op de straalomhooggespoten. Na
negen keer spuiten was het gaar. De mannen
aten het vlees met brood en dronken afgekoeld
bronwater. Zorgdrager bewaarde een gedroogd stuk vlees als souvenir. Hij meldde nog
dat het water van een andere springbron goed
heette tegen 'Venusquaalen', die juist op IJsland hardnekkig waren. Hij probeerde bovendien een-verklaring voor de springbronnen te
geven, maar daar bakte hij niet veel van.
Dat laatste gold trouwens ook voor de meeste wetenschappers. Pas in 1846 ontdekte de
beroemde Duitse scheikundige Robert Bunsen
hoe de Grote Geiser ongeveer werkt. Hij liet er
thermometers in zakken, verrichtte talloze metingen, en kwam met een theorie die - met
slechts kleine aanpassingen - nog steeds staat.
Inmiddels was het begrip geiser zo bekend
geworden dat het internationaal werd gebruikt
voor warme springbronnen in het algemeen. In
veel woordenboeken heerste op dit punt aanvankelijk verwarring. Zo omschreef Calisch
geiser in 1864 als 'algemeene benaming van
reusachtige springbronnen op het eiland IJsland'. In feite werden de springbronnen alleen
buiten Ijsland geisers genoemd. Op Ijsland zelf
had en heeft iedere springbron een eigen
naam, met als bekendste de Grote Geiser. Geysir betekent in het Ijslands 'gutser, spuiter', van
het werkwoord geysa, dat 'gutsen' of 'omhoogspuiten' betekent.
Maar goed, in de meeste moderne talen
werd geiser dus een soortnaam voor springbron. In het laatste kwart van de 19de eeuw
kwam daar in het Engels en Nederlands nog
een betekenis bij, die van waterverwarmingstoestel. Engeland liep indertijd vooraan met de
ontwikkeling van warmwatertoestellen; later
nam Duitsland die rol over.
Met geiser (aanvankelijk vaak 'geyser' gespeld) bedoelde men omstreeks de eeuwwisseling een toestel om badwater te verwarmen,
veelal gevoed met gas, maar ook met cokes of
kolen. Het waren enorme ketels, apparaten die
wij nu boilers zouden noemen. Vanaf 1920
maakte de keukengeiser in Nederland alge-
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meen opgang. In het begin had je nog open
geisers, maar die hadden als nadeel dat het
water een deel van de verbrandingsgassen
opnam, wat een vieze smaak gaf.
Overigens is de keukengeiser al weer een
tijdje op z'n retour: de markt krimpt jaarlijks
met tien procent. Ook de Grote Geiser is op
z'n retour. In 1981 is, om uitbarstingen te bevorderen, het onderaardse kanaal schoonge-

maakt, maar hij spuit slechts als er eerst een
flinke hoeveelheid zeep in wordt gekieperdeen hulpmiddel dat in de 19de eeuw werd ontdekt. Zelfs dan haalt hij met moeite veertig meter. De Grote Geiser blijft daarbij ruim achter
bij geisers elders in de wereld.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Het grootste deel van de geleende woorden betreft typisch Scandinavische of noordelijke zaken: dieren, houtsoorten, landschappen, skiën. Het zijn alleen zelfstandige
naamwoorden en zeker geen omgangswoorden. Er kunnen wel samenstellingen en
afleidingen gemaakt worden: duitje, haaievin, skipiste. Geiser is misschien het meest
ingeburgerde woord, al was het maar omdat het een geheel eigen betekenis ('waterverwarmingstoestel') heeft gekregen - maar die zal wel uit het Engels geleend zijn. Wat
opvalt is, dat de meeste leenwoorden uit deze eeuw stammen, terwijl er al meer dan
tien eeuwen contact is geweest met de Scandinavische landen! En in deze eeuw zijn
zeker niet alleen ski-termen geleend.

De Scandinavische talen als doorgeefluik en doorgeefluiken voor de
Scandinavische talen
De Scandinavische talen hebben niet als doorgeefluik voor andere talen gediend.
Andersom zijn oude Scandinavische woorden aan ons doorgegeven door het Engels
en het Russisch. In de tijd van de romantiek, eind 18de begin 19de eeuw, heeft het Duits
verschillende Oudnoor(d)se woorden voor begrippen uit de Edda overgenomen en
doorgegeven. Via het Nederduits kennen we het Noorse veelvraat.

Internationalismen
Een deel van de typisch Scandinavische woorden zijn ook in andere talen geleend,
zoals het Duits831 en Engels, bij voorbeeld de dierenamen kril, walrus en eiderdons, de
landschapsterm geiser en ski-termen.
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Invloed van andere Indo-europese talen

5.1 Invloed van het Grieks 632
Cultuur-historische achtergrond
Er bestaan al Griekse teksten uit de 14de eeuw voor Chr., en Homerus schreef de Ilias
en Odyssee rond 800 voor Chr., in een periode dat er vrijwel niets bekend is van onze
Germaanse voorouders. De Grieken vormden tot 146 voor Chr. een grote en belangrijke
culturele en politieke macht. Vanaf 146 voor Chr. namen de Romeinen het heft van
hen over; Griekenland werd een Romeinse provincie, maar de Griekse cultuur werd
door de Romeinen overgenomen en doorgegeven. De klassiek Griekse taal bestond uit
verschillende dialecten. Door de culturele overheersing van Athene namen de andere
steden het Attisch, het dialect dat in Athene gesproken werd, over. Zo ontstond het
gemeenschappelijk dialect (hè koinè dialektos), afgekort tot Koine, gesproken vanaf
ongeveer 300 voor Chr. Het Nieuwe Testament is in de Koine geschreven. De Koine
was de spreektaal, en hieruit ontwikkelde zich het moderne Grieks of Nieuwgrieks.
Daarnaast bestond en bestaat een schrijftaal. In de middeleeuwen heette deze schrijftaalhet Byzantijns-Grieks, de officiële taal van het Byzantijnse of Oostromeinse rijk
(395-1453), genoemd naar de hoofdstad Byzantium (later Constantinopel en tegenwoordig Istanboel geheten). Dit Byzantijns-Grieks was een kunstmatige imitatie van
het klassiek Grieks. Daarnaast bestond de (Byzantijnse) Koine als spreektaal. Tegenwoordig bestaat er nog steeds een spreektaal (het Demotisch, van dèmotikos 'volks-,
van het volk') naast een kunstmatige, op het klassiek Grieks gebaseerde schrijftaal (het
Katharevousa, van katharos 'zuiver', dus 'zuivere taal').
In de middeleeuwen veroverden de Turken steeds meer gebied van het Byzantijnse rijk, totdat zij in 1453 zelfs de hoofdstad innamen. Vanaf die periode was het
grootste deel van Griekenland door de Turken bezet. Pas in 1829 werd Griekenland
onafhankelijk. Het Turks heeft dan ook allerlei leenwoorden aan het Nieuwgrieks
geleverd.
Tot deze eeuw zijn er nauwelijks directe contacten geweest tussen het Nederlandse gebied en het verafgelegen Griekenland. Een enkele religieuze term is in het begin
van de kerstening direct uit het Grieks in het Germaans geleend. Deze Griekse woorden
zijn verbreid via Zuid-Duitsland of Trier, misschien ook door bemiddeling van de
Goten. Maar verreweg de meeste Griekse religieuze woorden hebben we via het Latijn
geleend. Ook andere Griekse woorden (uit het klassiek Grieks of uit het ByzantijnsGrieks) hebben we indirect geleend, via Latijn, Frans, Duits of Engels, zie 'Doorgeefluiken voor het Grieks'.
In de middeleeuwen was Latijn de taal der wetenschap en kende men niet of nauwelijks
Grieks. Pas tijdens de renaissance, toen men teruggreep op de klassieke voorbeelden,
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leerden veel geleerden Grieks en ging men nieuwe woorden maken direct op grond van
Griekse elementen. Omdat toen de wetenschapstaal nog Latijn was, werden deze
Griekse woorden in gelatiniseerde vorm gebruikt; ze worden daarom behandeld in
hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn'. In de renaissance las men de klassieke auteurs,
en leerde men een groot aantal Griekse citaten, voorbeelden, spreekwoorden en
dergelijke kennen. Sterker nog, men maakte nieuwe uitdrukkingen naar Grieks voorbeeld, zoals - in gelatiniseerde vorm - achilleshiel, Pyrrusoverwinning, tantaluskwelling. 833 Geletterden gingen in de renaissance hun achternamen latiniseren en soms
vergrieksen. Voorbeelden van dit laatste zijn namen op -ides, een tweede naamval voor
'de zoon van': Hermanides, Hilarides, Jansonides, Paulides, Simonides. 834
Toen vanaf de 19de eeuw wetenschappelijke werken steeds vaker in de volkstaal
geschreven werden, bleef men Grieks gebruiken voor het maken van nieuwe wetenschappelijke termen - en hierbij greep men direct terug op het klassieke Grieks, een
vorm van het Grieks die als levende taal al anderhalf millennium verdwenen was. In
deze periode werden de Griekse woorden niet meer gelatiniseerd. Dit zijn de woorden
die hieronder behandeld worden. Pas in de 19de eeuw verschenen er woordenboeken
klassiek Grieks-Nederlands en vice versa - overigens verschenen er in deze eeuw wel
een heleboel. Woordenboeken van het Nieuwgrieks dateren van deze eeuw.
De meeste Griekse woorden die na de renaissance zijn geleend, zijn internationaal. Via welke taal we ze geleend hebben, is meestal niet zeker. Van sommige
wetenschappelijke termen is bekend dat ze in het Frans, Duits of Engels zijn gemaakt.
Bij sophisticated, topic, die beide teruggaan op Griekse woorden, is de Engelse zeef maar
al te duidelijk aan de vorm te zien. Dergelijke woorden behandel ik dan ook in
hoofdstuk 1,4.3, 'Invloed van het Engels'. Maar wanneer de vorm van het woord geen
uitsluitsel geeft, behandel ik ze hieronder. Onder 'Doorgeefluiken voor het Grieks'
noem ik wel een aantal voorbeelden van Griekse woorden die via Frans, Duits of Engels
in het Nederlands zijn gekomen. Van deze woorden weten we meestal ook wie ze
gemaakt heeft: autisme is bij voorbeeld van BleuIer,
Bleuier, dynamiet van Nobel, elektrode van
Michael Faraday en gas van de Brusselaar Jan Baptist van Helmont.
Ten slotte hebben we in de moderne tijd dankzij het toerisme een klein aantal
woorden uit het Nieuwgrieks geleend.

De Griekse leenwoorden
Religieuze leenwoorden
Zoals gezegd zijn de meeste Griekse religieuze termen via het Latijn geleend, maar
vanuit het Byzantijns-Grieks heeft het Griekse modewoord kerk zich via Zuid-Duitsland over het Germaanse gebied verbreid. Kerk komt van Grieks kuriakon, een afleiding
van kurios 'heer', dus eigenlijk 'huis des Heren'. Interessant is de verbreiding van
woorden voor 'kerk' over Europa, zie Illustratie 46. In de Europese talen worden drie
Griekse woorden gebruikt: kuriakon is via de Balkan overgenomen door de Slavische
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Illustratie 46. Drie Griekse woorden voor kerk in de Europese talen
(Bron: Rohlfs 1971: 332)

en Germaanse talen (vergelijk Russisch cerkov', Duits Kirche, Engels church); ekklèsia
komt voor in het Italiaans, Albaans, Frans, Spaans en Portugees; en basilikè wordt
gebruikt in het Roemeens en Retoromaans - dit woord had vroeger een ruimere
verspreiding in Frankrijk en Italië en het is door ons uit het Latijn geleend als basiliek.
Ook paap gaat terug op een Grieks woord, misschien via het Gotisch. Volgens
Pfeifer835 is heiden 'ongelovige' (een afleiding van heide 'grond begroeid met heideplant') ontleend aan Grieks ta ethnè 'de heidenen', letterlijk 'de volkeren', wat in het
laat-Grieks uitgesproken werd met h-. Het werd via het Gotisch verbreid. Het woord
werd in verband gebracht met heide 'veld', en opgevat als 'behorend tot een vreemd
(niet-christelijk) volk, op het onbebouwde land levend'. Daarom is vaak gedacht dat
heiden een vertalende ontlening van Latijn paganus is. Paganus maakte dezelfde betekenisontwikkeling door van 'dorps, dorpeling' naar 'ongelovige'. Maar omdat Latijn
paganus pas in de 4de eeuw is opgekomen, kan het niet het voorbeeld van het
Germaanse woord zijn geweest. 836
Een niet-religieus woord dat waarschijnlijk in dezelfde periode door het Germaans rechtstreeks uit het Grieks geleend is, is pruim. Dit woord zal via de Donau naar
het Rijngebied gekomen zijn. Een jonge religieuze term is diaspora.
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Wetenschappelijke leenwoorden
Leenwoorden uit het Grieks komen niet uit levend, gesproken Grieks, maar uit een
dode taal. Voor het maken van nieuwe wetenschappelijke termen gebruiken we klassiek
Grieks, Grieks dus dat op dat moment niet meer gesproken wordt, maar al eeuwenlang
zo dood als een pier is. Alle ontleningen zijn boekenwoorden.
Net als bij de modern Latijnse woorden is het aantal Griekse wetenschappelijke
termen zeer groot, maar gaat het vaak om zeer gespecialiseerde termen. Ik zal alleen
wat bekendere woorden noemen. Overigens wordt de laatste tijd, vanaf de jaren zestig,
de wetenschapstaal bij een steeds groter publiek bekend en daardoor steeds algemener
gebruikt. Dat blijkt wel uit een kop in de economische bijlage van NRcHandelsblad
NRCHandelsblad van
28/1/95 'Te veel afslanken leidt tot anorexia, alle ervaring wordt eruit geknepen'.
Er zijn drie soorten wetenschappelijke ontleningen
1.
Het Griekse woord (simplex) is in vrijwel ongewijzigde vorm overgenomen, maar
vaak wel met betekenisverandering. Voorbeelden uit de medische hoek: astma (in
klassiek Grieks 'het hijgen'), eczeem ('overkooksel'), ischias, klysma, kosmos ('aarde'),
oedeem ('zwelling'), pathos ('het lijden'), reuma ('stroom'), stoma 'kunstmatige anus'
(in klassiek Grieks 'mond'), trauma ('wond'), therapeut ('verzorger, dienaar'), therapie
('dienst, verzorging, genezing'). Sommige woorden hebben een ruimer gebruik gekregen. Pathos, dat aanvankelijk 'het lijden' betekende, vind je ook in met veel pathos iets
beweren; een of het stigma hebben betekent heel wat meer dan' een steek of prik hebben',
wat het woord in het Grieks oorspronkelijk betekende. Letterkundige en taalkundige
termen zijn epos, palindroom en hapax legomenon, letterlijk 'eenmaal genoemd' voor
een slechts eenmaal aangetroffen, op zichzelf staand woord. Overige wetenschappelijke
termen: argon (in klassiek Grieks 'niet werkzaam, traag'), automaat (in klassiek Grieks
'vanzelf, automatisch'), chaos, elektron (in klassiek Grieks 'goudlegering'), epigoon,
ethos, exegeet, ion (in klassiek Grieks 'gaand'), micron (in klassiek Grieks 'het kleine'),
schisma (in klassiek Grieks 'scheuring'), tropen (in klassiek Grieks 'wendingen'). In 1975
werd charisma een neologisme genoemd. 837 In het Grieks had dit de religieuze betekenis
'genadegave, gave'; de betekenis 'uitstraling van persoonlijkheid' hebben we via het
Frans of Engels gekregen. Soms is de Griekse oorsprong moeilijk te herkennen: gas is
een vervorming van Grieks chaos.
2.
Er worden afleidingen van klassiek Griekse woorden gemaakt, bij voorbeeld

cirrose, dermatitis, dynamiet, glucose, glycerine, kerosine, margarine, pepsine, stearine,
strychnine, stalactiet. Medische termen op -ose voor 'ziekte, aandoening' gaan terug op
Grieks -ösis, bij voorbeeld diagnose, metamorfose, narcose, prognose, psychose, sclerose,
symbiose, trombose. Ook het Duits en Frans hebben -ose, het is dus mogelijk dat we de
woorden via een van deze talen geleend hebben; Engels heeft -osis gehandhaafd.
3.
Er worden samenstellingen van twee klassiek Griekse woorden gemaakt, bij
voorbeeld acroniem, acrostichon, agorafobie, agronoom, ailurofilie, allochtoon, biatlon/triatlon, dermatologie, hemofilie, menopauze, periscoop, schizofrenie, xylofoon. Sommige samenstellingen bestonden al in klassiek Grieks (antipathie, autochtoon, lexico-
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graaf, oligarchie), maar de meeste zijn nieuw gemaakt. De al bestaande vormen aristocratie, autocratie, democratie, plutocratie hebben aanleiding gegeven tot de vorming van
nieuwe -cratieën: infocratie, fallocratie, fysiocratie, mediocratie, pantocratie, pornocratie,
sociocratie, theocratie, technocratie. In de paragraaf 'Geleende woorddelen' worden de
Griekse stammen of woorden genoemd die veel gebruikt worden om nieuwe woorden
te maken.
Soms krijgen de samenstellingen een Latijnse uitgang, bij voorbeeld agnosticus,
brontosaurus, dinosaurus. Meestal beschouwen we ze op grond hiervan als modern
Latijn, hoewel beide samenstellende delen Grieks zijn. Bij de modern Latijnse woorden
hebben we al gezien dat er hybridische samenstellingen zijn die bestaan uit één Latijns
en één Grieks deel, zoals automobiel, van Grieks autos 'zelf en Latijn mobilis 'beweegbaar, beweeglijk'; petroleum, van Grieks petra 'rots' en Latijn oleum 'olie'; pictogram,
van Latijn pictum 'geschilderd' en Grieks gramma 'letterteken'; en televisie, van Grieks
tèle 'ver' en Latijn visio 'het zien'.
Zoals we al zagen bij de modern Latijnse woorden, worden voor handelsartikelen vaak
namen gemaakt op grond van (quasi-)Latijnse en (quasi-)Griekse elementen, om de
produkten door een geleerd klinkende naam aantrekkelijker te maken. De betekenis
van deze namen is lang niet altijd duidelijk. Op het Grieks geïnspireerd zijn merknamen
als biovital, kaloderma, leukoplast, supradyn.

Nieuwgriekse leenwoorden
Tot besluit een zeer klein aantal ontleningen uit het Nieuwgrieks, bekend geworden
door toerisme en moderne communicatiemiddelen. Het gaat vooral om eten en
drinken: feta, moussaka, ouzo, pita(broodje), retsina, souvlaki, tzatziki en de dans sir-

taki.
Geleende woorddelen838
Achtervoegsels met geleende, wetenschappelijke woorden
Veel Griekse stammen of woorden zijn produktieve achtervoegsels geworden bij de
vorming van nieuwe woorden met Griekse of Latijnse woorddelen. Het aantal Griekse
stammen of woorden dat bij nieuwvormingen gebruikt wordt, is zelfs groter dan dat
uit het Latijn. 839 Alle medisch-fysiologische aanduidingen zijn van oudsher Grieks.840
De woordelementen hebben vaak een heel specifieke wetenschappelijke betekenis
gekregen, die ver verwijderd is van hun betekenis in het klassieke Grieks. Bij de vorming
van nieuwe samenstellingen gebruikt men altijd het woord in de moderne, wetenschappelijke betekenis, niet in de klassieke betekenis. Voorbeelden: angio- komt van Grieks
angeion 'va!', maar wordt gebruikt voor 'bloedvat': angiocardiografie, angioom; -cytkomt van Grieks kutos 'holte, vat, urn', en wordt in de biologie voor 'cel' gebruikt:
cytologie, leukocyt, lymfocyt; mano- komt van Grieks manos 'dun gezaaid, ver uiteen',
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en wordt in de moderne fysica voor 'druk' gebruikt, vergelijk manometer; onco- komt
van Grieks onkos 'opgeblazenheid, massa', in de moderne medische wereld 'gezwel':
oncogeen, oncoloog; stereo- komt van Grieks stereos 'vast', maar de moderne betekenis
is 'ruimtelijk': stereometrie. Het Griekse woord mukès ten slotte betekent 'paddestoel',
maar in de moderne biologie wordt myc- voor 'schimmel' gebruikt, vergelijk antimy-

coticum.

Twee Griekse woorden worden gebruikt in geografische namen: nèsos 'eiland' en
polis 'stad', vergelijk Polynesië (in de 16de eeuw zo genoemd) en de hiernaar gevormde
woorden Indonesië, Melanesië, Micronesië. Het achtervoegsel polis vinden we bij voorbeeld in de Amerikaanse plaatsen Indianapolis, Minneapolis en in de Oekraïense
plaatsen Nikopol, Simferopol, Ternopol.
Veelgebruikte Griekse woorden of stammen die als achtervoegsel worden gebruikt (met een korte betekenisomschrijving) zijn:
leer
-craat/ -cratie
heersen
-logie/ -loog
losmaking
-cyt
cel
-lyse
waanzm
wegsnijden
-maan/-manie
-maan/ -manie
-ectomie
voorspelling
-mantie
-faag
eten
houden van
-morf
vorm
-fieV -filie
wet
-fobie
-nomie/-noom
angst
naam
-oniem/
-onymie
-foon
geluid
gezwel
-oom/-oma
-foor
drager
zien
plant
-opie
-fyt
ziekte,
-ose/-osis
-gaam/-gamie
huwelijk
aandoening
lijden
ontstaan
-paat/ -pathie
-geen/ -genese/ -genesis
val
-goon
hoek
-ptose
-scoop/ -scopie
kijken
-graaft
schrijven
-graaf/-grafie
snijden
-gram
geschrift
-tom
-tomie
ie
voeden
-iater/-iatrie
dokter
-trofie
wending
-itis
ontsteking
-troop/-tropie
-liet
steen
Een paar Griekse achtervoegsels hebben we via het Frans geleend, zoals te zien is aan
de vorm: -algie 'pijn', -(o)ïde 'lijkend op', -thymie 'geest', -urie 'urine'. Soms is niet
zeker of we rechtstreeks uit het Grieks of via het Frans hebben geleend (-ectomie, -ptose,
-tomie). Het achtervoegsel-gram komt in cardiogram uit het Grieks, in kilogram uit het
Frans (want de term is tijdens de Franse revolutie gemunt).
Via het Frans kennen we fobie. Hiervan zijn enorm veel samenstellingen gemaakt
met een Grieks eerste deel. Deze samenstellingen zijn in de jaren zestig/zeventig vanuit
de wetenschapstaal tot het algemene taalgebruik doorgedrongen: agorafobie, ailurofobie, anglofobie, claustrofobie, homofobie, hydrofobie, xenofobie; het wordt ook met een
Nederlands eerste deel gebruikt: kattenfobie, spinnenfobie. Het van oorsprong Griekse
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achtervoegsel -theek hebben we via het Latijn geleend; het is produktief geworden:
fototheek, mediatheek, vinotheek (we kennen het overigens ook in Franse vorm als -tiek).
Het wetenschappelijke achtervoegsel-itis voor ontsteking, vergelijk appendicitis,
bronchitis, wordt ook in niet-wetenschappelijke context gebruikt: aanstelleritis en het
in de Verenigde Staten bedachte hollanditis; Jan Renkema spreekt in zijn Schrijfwijzer
van passivitis 'het ongemotiveerde gebruik van de lijdende of passieve vorm'.
De uitgang -on is een neutrum uitgang van bijvoeglijke naamwoorden. In de
natuurkunde is dit een achtervoegsel geworden met de betekenis 'klein deeltje', naar
analogie van het direct aan het Grieks ontleende proton, letterlijk 'de eerste', maar
gebruikt voor een positief elektrisch deeltje. Zo kennen we magneton, negaton, positon.
De uitgang -on heeft dus een betekenis en functie gekregen die het in het klassieke
Grieks zeker niet had! Bij elektron is nog iets anders gebeurd. Hier is de uitgang namelijk
verkeerd afgekapt. Elektron heeft, net als de bovengenoemde woorden, de uitgang -on
van het neutrum, maar geleerden dachten abusievelijk dat tron een apart woord was
en gebruikten het in nieuwe samenstellingen met de betekenis 'klein deeltje': magne-

tron, mesotron, negatron, neutron, positron. 841
Zeer produktieve achtervoegsels zijn -logie en -loog. Ze worden gebruikt om

wetenschappen en wetenschappers mee aan te duiden, maar zijn ook in niet-wetenschappelijke taal doorgedrongen. Zo wordt het geleerde -logie in de studententaal
schertsend gebruikt in beffologie studeren of bierologie studeren en in Zuid-Nederland
noemt men landbouwkunde schertsend boerologie. 842 Denk verder aan kretologie,
kremlinoloog. Loog is een verkorting van de samenstellingen socioloog, psycholoog etc.,
net als goog voor agoog, andragoog, pedagoog etc. staat. Beide woorden worden voornamelijk ironisch gebruikt voor een beoefenaar van een sociale wetenschap. Loog heeft
overigens een oudere voorganger: De Beer en Laurillard vermelden in 1899 loog als
studentikoze verkorting van theoloog.

Voorvoegsels met Nederlandse woorden 843
Sommige Griekse voorvoegsels worden verbonden met Nederlandse woorden, andere
komen alleen voor met uitheemse (niet noodzakelijkerwijs Griekse) woorden. Deze
voorvoegsels worden ook in andere talen gebruikt voor het maken van nieuwe woorden, en een deel van de hieronder genoemde woorden zal dan ook via een andere taal
geleend zijn. Op het Grieks gaan terug:
a(n)- 'zonder, niet', met uitheemse bijvoeglijke naamwoorden: amoreel, anorganisch, aseksueel, aselect. Dit ontkennende voorvoegsel wordt ook 'alfa privans'
genoemd, letterlijk 'berovende alfa', van Latijn privare 'beroven'.
844
anti- 'tegen', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: Van Sterkenburg844
geeft uit de taal van het journaal bijna een halve pagina voorbeelden van woorden
met anti-, waaronder: anti-apartheidsbeleid, anti-corruptiemaatregel, anti-demo-

cratisch, anti-fascistisch, anti-Israëlisch, anti-luchtdoelraket, anti-terreurbeleid,
anti-vries, anti-wapen, anti-westers. Anti wordt ook predikatief gebruikt: hij is fel
anti; als zelfstandig naamwoord (een anti) dateert het van deze eeuw.
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auto- 'zelf, met uitheemse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: autobiografisch, autogram, autosuggestie. Van automobiel is de verkorting auto ontstaan,
die in nieuwe samenstellingen gebruikt wordt: autodeur, autowiel en noem maar
op.

bio- 'leven', met zelfstandige naamwoorden: bioloog, biomassa, biovarken.
eco- van Grieks oikos 'huis', gebruikt voor 'milieu-' en 'milieuvriendelijk' en
vandaar momenteel een produktief modevoorvoegsel: ecomelk, ecoprodukt, ecosysteem, ecotax, ecotoerist.
homo- 'eender, gelijk', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: homogeen,
homoniem. Van homoseksueel of homofiel is de verkorting homo ontstaan, die een
eigen leven is gaan leiden: homofobie, homoparadijs.
hyper- 'buitengewoon', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: hypercorrectie, hypergevoelig, hyperkort, hyperslank.
macro- 'lang, groot', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: macrobestanddeel, macrobiotisch, macro-evolutie, macrofoto. De naam macro voor een
klein computerprogramma komt uit het Engels.
mega- 'groot', met zelfstandige naamwoorden. Dit woord maakt enorm opgang:
megaclip, megaproject, Mega Popclassics als naam van een bepaalde cd-i, megaselIer, het was een megasucces of juist een megajlop.
megaflop. Het is ook geliefd in bedrijfsnamen: megacad, megapool, mega world. NRC Handelsblad van 23/9/94 spreekt van

mega-zaken.
meta- 'met, tussen, na', met zelfstandige naamwoorden: metabolie, metaniveau,
metataal.
micro- 'klein', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: microbestanddeel,
microfiche, microfilm, microgolf, microscopisch.
mono- 'alleen', met uitheemse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: monogaam, monorail en monokini (naar analogie van bikini, wat overigens onjuist is,
want bikini is niet gevormd van Latijn bi- 'twee', maar vernoemd naar het atol
Bikini bij de Marshall-eilanden, dat bekend is geworden door de atoomproeven
die er in 1946 zijn uitgevoerd - misschien vond de vernoeming plaats vanwege de
explosieve uitwerking die het kledingstuk op sommige mensen had).
neo- 'nieuw', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden voor culturele of
politieke stromingen: neobarok, neofascistisch, Neolatijn; uit de Volkskrant van
28/1/95:
28/t/95: 'Denkt u straks in de Edah aan uw neo-Hollandgevoel!'
para- 'naast, bij, bovenuit', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden:

paramedisch, paranimf, parapsychologie, para-universitair.
pseudo- 'onecht', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: pseudogeleerd,
pseudo-ontlening, pseudostudent, pseudowetenschap.
psycho- 'geest', met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: psychoanalyse,
psychogeschiedenis, psychosociaal.
techno- 'technisch', met zelfstandige naamwoorden: technocomplex, technolui,
technowelzijnsgebabbel. 845
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tele- 'ver'. Dit is momenteel wel het populairste voorvoegsel. Het werd het eerst
gebruikt in telefoon, telegrafie, telegram, televisie, en vervolgens in telecommunicatie, telefax, telepathie en in de Telegraaf Het is tegenwoordig modieus in
bedrijfsnamen. In het Utrechtse telefoonboek vond ik telemarketing, telemedia,
teleprint, teleprofs, teleroom, teleshop. Namen voor televisieprogramma's zijn
telekids, telelens, teleteens. Er worden diensten aangeboden als telebabbelen, tele-

bankieren, telekrant, telepuzzelen, telespelen, telewerken, telewinkelen.
Sinds een jaar of tien zijn micro- en macro- uitgebreid met meso-, in bij voorbeeld:
'onderwijs op micro- en meso-niveau'. Ouder zijn al de micro- en macro-economie.
Sneller dan een microseconde is een nanoseconde, van Grieks nanos 'dwerg'.
De behoefte aan alsmaar meer blijkt uit het volgende: eerst was iemand een ster,
daarna een superster (super uit het Latijn), vervolgens een megaster en tegenwoordig
een gigaster. Mega- en giga- zijn beide Grieks (van megas 'groot' en gigas, tweede
naamvalgigantos 'reus', dat we kennen als gigant) en stammen uit de wetenschapstaal:
megabyte, megachip, gigahertz, gigawatt, waarin mega- staat voor 106 en giga- voor 109.
Hier zien we hoe wetenschapswoorden opgenomen worden in het algemene taalgebruik; overigens is dit zeker vanuit het Engels gegaan. Zullen we hierna gaan spreken
van tera- (teragulden, terazaken), van Grieks teras 'monster', gebruikt voor 10 12 ?
Het woord marathon heeft een overdrachtelijke betekenis gekregen en wordt als
voorvoegsel (meest) en als achtervoegsel gebruikt; in 1975 worden beide als neologisme genoemd. 846 Voorbeelden: marathon top, marathonvergadering, marathonzitting en

jazzmarathon, t.V.
t.v. -marathon.

Een morfeemsplinter (een deel van een woord dat op niet-etymologische wijze
van een groter geheel is losgemaakt) is heli- van helikopter, dat in het Frans gevormd is
van Grieks helix, 2de naamval helikos 'gedraaid, kronkelige baan' en pteron 'vleugel'.
Het voorvoegsel zou dus heliko- moeten luiden in plaats van heli-. We vinden helihaven,

heliport, helitrip.
heli trip.
Voorvoegsels met geleende, wetenschappelijke woorden
Bovenstaande Griekse stammen of woorden worden als voorvoegsel gecombineerd
met Nederlandse of uitheemse (niet-Griekse) woorden. Daarnaast worden Griekse
woorden of stammen gecombineerd met Griekse of Latijnse woorden voor de vorming
van nieuwe wetenschappelijke termen. Hieronder geef ik een aantal Griekse stammen
of woorden met hun betekenis,847 die veel gebruikt worden in dergelijke nieuwvormingen:
archieerste
aërolucht
astroster
alloander
barozwaar
rondom
amfiman
biblioboek
androbrachykort
antropomens
luchtpijp
(weg) van
bronchoapoarch(eo)cardiohart
oud
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chromchronocryptodermadysendoepietnoeufotofysiogastrgeoheliohema-/hemohemiheptaheterohexahistohomeohydrohygrohypnohypoichtyidiolS0kosmoleuko-

kleur
tijd
verborgen
huid
slecht
binnen
bij, in, naar
volk
goed
licht
natuur
maag
aarde
zon
bloed
half
zeven
ander
zes
weefsel
gelijk
water
vocht
slaap
onder
VIS
eigen
gelijk
wereld
wit

myonecroneuronitronosooligoorthoosteootooxypaleopanpeda-/pedopentaperipetropolyprotosclerostereosyl-/sym-/syntachytetrathermotopoxanthoxenoxeroxylozoö-

spier
lijk
zenuw
loogzout
ziekte
weinig
recht
bot
oor
scherp
oud
al
kind
vijf
rondom
steen
veel
eerste
hard
vast, kubiek
met
snel
VIer
warmte
plaats
geel
vreemd
droog
hout
dier

Wat opvalt is dat een groot aantal voor- en achtervoegsels uit het Grieks met een c
geschreven wordt volgens de voorkeurspelling van de Woordenlijst van de Nederlandse
taal (in het Zuidnederlands wordt hier vaak de verwachte k gespeld): -craa t/-cra tie,
crypto-, -cyt, eco-, -ectomie, macro-, micro-, necro-, sclero-, -scoop/-scopie. In deze lijst
heeft alleen kosmo- de k die je verwacht - het Grieks kent immers alleen k, geen c. Bij
de schrijfwijze met c zullen invloed van het Latijn en analogie in het spel zijn. Invloed
van het Latijn, omdat in het Latijn (en vervolgens in het Frans) de Griekse k door c
werd weergegeven. Analogie, omdat een aantal woorden met bij voorbeeld -cratie zijn
geleend uit het Latijn of Frans, dus gespeld met c - naar analogie hiervan krijgen
nieuwvormingen met Griekse elementen de spelling -cratie in plaats van -kratie, naar
Grieks -kratia. Ook kan een zekere voorkeur voor het uitheemse een rol spelen. Dat is
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althans de verklaring die Royen848 geeft voor schijfwijzen als macrocosmos, microcosmos:
'Alhoewel wij makrokosmos en mikrokosmos rechtstreeks en onveranderd uit het
Grieks hebben overgenomen, zagen die woorden met hun k er blijkbaar te Nederlands
uit. De ongriekse c bezorgde ze een exotischer tintje [... ]. Geleerde woorden dienen bij
ons met de geleerde letter te pronken. Spellinggeleerdheid heeft niet alleen een etymologische kant, maar ook een psychologische.'

Geleende Griekse uitdrukkingen
Wij hebben nauwelijks uitdrukkingen in het Grieks overgenomen; vrijwel alles is
vertaald. Uitzondering is de stelling van Heraclitus panta rhei 'alles stroomt, alles
verandert voortdurend' en heureka! 'ik heb het gevonden!', de uitroep die Archimedes
volgens Vitruvius
VitruYÎus in bad gedaan zou hebben, toen hij de wet over drijvende lichamen
ontdekte. Verder noemen we een liturgische smeekbede naar de Griekse beginwoorden
kyrie of kyrie eleison 'Heer, ontferm u'.
Veel Griekse personen of goden zijn nog steeds spreekwoordelijk. Uit de gelatiniseerde schrijfwijze van de namen blijkt dat we ze via het Latijn hebben leren kennen
(zie hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn'). De uitdrukkingen zijn geïnspireerd door
de Griekse oudheid, maar bestonden toen meestal nog niet, en evenmin in het Latijn.
Ze stammen meestal uit de renaissance, zoals achilleshiel, Pyrrusoverwinning, tantaluskwelling, of later, en zijn internationaal. Achilleshiel is bij voorbeeld in het Duits
Achillesferse, in het Frans talon d'Achille en in het Engels heel ofAchilles; argusogen is in
het Duits Argusaugen, in het Frans yeux d'Argus en in het Engels Argus-eyed. 849
Spreekwoordelijk is met argusogen bekijken geworden. (Is argus- op weg een versterkend
voorvoegsel te worden? Gehoord in Nova op 22/2/95: met argusoren luisteren. En Jan
Blokker in de Volkskrant van 3/6/95: 'door met argusogen te kijken en met argusoren
te luisteren'.) Soms weten we in welke taal de uitdrukking bedacht is. Uit Frankrijk
komen homerisch gelach, platonische liefde- maar de uitdrukkingen zijn internationaal,
dus we kunnen ze ook aan een andere taal ontleend hebben. Uitdrukkingen waarin
Griekse personen of goden een rol spelen, zijn draad van Ariadne, augiasstal, zo rijk als

Croesus, cynisch, zwaard van Damocles, filippica, gordiaanse knoop, herculeswerk, lesbische liefde, in de armen van Morpheus liggen, Oedipuscomplex, panische schrik, parisappel, parisoordeel, doos van Pandora, procrustesbed, sirenenzang, sisyfusarbeid en ten slotte
titanenarbeid, titanenwerk, vergelijk de kop in NRC Handelsblad 11/1/95: 'Afloop titanengevecht valt in voordeel politie uit.' Al in de oudheid waren de draconische wetten
spreekwoordelijk, naar de zeer strenge wetgever Dracön. 848 Eveneens spreekwoordelijk
zijn: een adonis, amazone, apollo, esculaap, narcissus, xantippe.
Uitdrukkingen die teruggaan op Homerus zijn: homerisch gelach, mentor, nestor,
odyssee, penelopewerk, stentorstem, paard van Troje. De uitdrukking sardonisch gelach
komt als zodanig al bij Homerus voor: sardanios gelös. Het is afgeleid van Sardinië, waar
een giftige plant groeide die krampen in het gezicht veroorzaakte en krampachtig
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gelach. 851 Mentor is een schoolterm geworden, ('Gezocht: mentoren voorde
voor de introductie
van de eerstejaars'), en ook nestor is algemeen gebruikelijk (vergelijk NRCHandelsblad
26110/94:
26/10/94: 'Berlusconi is de nestor van de huis-aan-huis-verkopers'). De epitheta ornantia van Homerus worden genoemd in hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'. Epitheton is een Grieks woord dat 'toenaam, toevoegsel' betekent. Het Latijn heeft dit woord
geleend, en er ornans, meervoud ornantia 'versierend' aan toegevoegd om dit soort
toenamen mee te benoemen. De Romeinse schrijver Vergilius bezigde dergelijke
epitheta graag, in navolging van Homerus.

Ingeburgerdheid
Griekse woorden zijn vaak gemakkelijk aan hun uiterlijk te herkennen, ook als ze via
andere talen geleend zijn, bij voorbeeld door de typisch Griekse letter y, of doordat ze
eindigen op -is, -on of -os. Ze zijn dus niet erg ingeburgerd. Sommige van oorsprong
technische woorden zijn geheel in het dagelijks spraakgebruik opgenomen: barometer,
grammofoon, telefoon, thermometer. Het meest ingeburgerd zijn de oude Griekse
woorden die via het Latijn of Frans zijn geleend, zoals: draak, papier, school. Van deze
woorden is de Griekse oorsprong soms totaal verduisterd.
Sommige zelfstandige naamwoorden hebben zelfs de Griekse meervoudsvorming bewaard: asyndeton, distichon, epitheton, protozoön hebben allemaal een meervoud op -a: asyndeta etc. Andere woorden hebben zowel een Griekse als een Nederlandse meervoudsvorming: etymologicon, idioticon, lexicon hebben als meervoud -s
naast -a: lexicons, lexica. En weer andere woorden hebben alleen een Nederlands
meervoud, maar ook hier heerst onzekerheid: micron heeft microns, neuron heeft
neurons naast neuronen, epos heeft epossen naast epen. Woorden op -a hebben soms
een meervoud op -mata dat uit het Grieks komt; maar dit Griekse meervoud was al in
het Latijn overgenomen, dus de meervoudsvorm kan evengoed uit het Latijn als uit het
Grieks stammen: 852 dogmata/dogma's, emblemata/emblema's, lemmata/lemma's, para-

digmata/paradigma's, schemata/schema 's, stigmata/stigma's.

Ontleningsgraad
De invloed van de Griekse ideeënwereld op de westerse beschaving is enorm geweest,
met name op het gebied van de politiek, beeldende kunst, architectuur, wijsbegeerte
en wetenschap (geneeskunde, natuurkunde, biologie, medicijnen). Om een enkel
voorbeeld te geven: begrippen als cholerisch, flegmatisch, melancholiek, gaan allemaal
terug op het Griekse idee dat vier lichaamssappen de gezondheidstoestand en het
temperament van de mens bepalen: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal.
De invloed van de Griekse taal op het Nederlands is echter klein. Grieks heeft
gediend en dient nog steeds als een soort Esperanto van de wetenschap, waaruit men
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vrijelijk kan putten voor het maken van nieuwe termen. 853 'Dat de kennis van deze taal
[= Grieks] van geenerlei practisch nut zou zijn voor het begrijpen van woorden in de
levende talen, is moeilijk vol te houden.' De meeste Griekse woorden worden slechts
door een kleine groep specialisten gebruikt. Ze zijn vaak duidelijk herkenbaar als
'vreemd'. Maar een aantal Griekse woorden heeft een zeer algemeen gebruik gekregen,
hoewel het vreemde woorden zijn gebleven. Deze woorden vinden we in vele talen.
Tijdens een t.v.-interview met een Albanese boer zonder vooropleiding in september
1994 vielen bij voorbeeld in de woordenstroom duidelijk de woorden demokrati ep
anarki ('anarchie') te onderscheiden.
Bovendien worden 'geleerde' Griekse woorden soms in een geheel andere context
geplaatst, om zo een grappig effect te sorteren. Zo wordt in de homotaal fallocraat
schertsend gebruikt voor een 'zeer op seks gerichte homo'854 en een gerontofiel voor een
'jonge homo die valt op oudere mannen'. Een tieferitis nicht is een 'nicht met kapsones'.
Crisis (dat we via het Latijn geleend hebben) is zelfs een modewoord onder jongeren:

vette crisis!, crisisfouten, crisisschoenen.

Uitspraak- en spellingverschillen bij oorspronkelijk Griekse woorden
Soms kunnen we aan een woord zien of horen of de ontlening rechtstreeks heeft
plaatsgevonden of via een andere taal. Bij ontlening werd de Griekse letter k (kappa)
in het Latijn geschreven als c. Deze c werd uitgesproken als [k]. Vanaf de 6de/7de eeuw
werd c voor de e, i en de aan het Grieks ontleende y in het Latijn uitgesproken als [s].
Zo is Grieks kirkos via het Latijn bij ons circus geworden, en Grieks kunikos bij ons
cynisch. Wanneer Grieks k gehandhaafd blijft, hebben we te maken met een jonge
geleerde vorming, rechtstreeks op basis van het Grieks gemaakt: keratine 'hoornstof,
kinematograaf, kinetica, kinetische krachten, kynoloog, vergelijk het aan het Frans ontleende cinema. Ceramiek is via het Frans geleend, keramiek komt rechtstreeks uit het
Grieks. Leuk is de oorsprong van de magische formule abracadabra. Die luidde in het
Grieks abrasadabra oftewel ABPACAMBPA, waarin C, oftewel S, werd gelezen als C
en uitgesproken als K. 855
Iets vergelijkbaars geldt voor de Griekse ei en ou: ei werd in het Latijn e of ï:
hypotenusa (Grieks hupoteinousa), museum (Grieks mouseion), ou werd in het Latijn
u: museum (Grieks mouseion). Wanneer Grieks ei, ou is behouden, wijst dat erop dat
de ontlening niet via het Latijn heeft plaatsgevonden. Er is dan sprake van spellinguitspraak856 en rechtstreekse jonge ontlening: deiktisch, caleidoscoop, seismograaf.
De Griekse ch wordt als [eh] uitgesproken, ofhij nu rechtstreeks is geleend of via
het Latijn. Maar in het Frans wordt deze Griekse ch uitgesproken als [sj] als hij gevolgd
wordt door een e of i, en als [eh], in jongere woorden [kl, als hij gevolgd wordt door
een a. Uit de uitspraak kunnen we dus concluderen dat archipel, chirurgijn via het Frans
geleend zijn, in tegenstelling tot archief, chemotherapie, chiasme, chiliasme, chiroman tie,
chiropodie, en dat mekaniek, mecanicien uit het Frans komen, terwijl mechanica,
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mechaniek, mechanisch de Griekse uitspraak hebben. 857 Bij deze laatste gevallen kan
trouwens ook de tegenstelling vaktaal (mechanica etc.) versus populair taalgebruik
(mekaniek) een rol spelen. 858 In het Zuidnederlands vinden we overigens vaker dan in
het Noordnederlands de Franse uitspraak [sj] of [kl, ook in woorden waar het
Noordnederlands alleen [eh] gebruikt.
Grieks chr- wordt als [kr] uitgesproken, ook als het ontleend is via het Latijn en/of
Frans, vergelijk chrisma, christen, Christus, chronometer, chrysant. Tegenwoordig horen
we ook vaak de spellinguitspraak [eh] naast [kl. Bij de christelijke termen christen,
Christus komt overigens een verschil in geloofsovertuiging in de uitspraak tot uiting:
bepaalde protestantse kringen zeggen [christen], overige geloven zeggen [kristen].859
Naast elkaar vinden we chronisch en kroniek: kroniek is via het Frans ontleend, chronisch
hetzij uit het Latijn, hetzij uit het Duits.
Goossens wijst op een verschil in uitspraak (en daardoor ook in spelling) tussen
Noord- en Zuidnederlands: chloor, chroom, chronologie, psychologie worden in het
Noordnederlands met [eh] uitgesproken, maar in het Zuidnederlands, in navolging
van het Frans, met [k]; er komen hier ook spellingen voor als kloor, kroom, psykologisch;
kronologie en krysant hebben zelfs de Woordenlijst van 1954 gehaald. 860
De aan het Grieks ontleende woorden architect, energie hebben zowel de Franse
uitspraak [arsjitekt, enerzjie] als de uitspraak [architekt, enerehie]. Deze laatste vorm
kan 861 spellinguitspraak zijn, of het gevolg zijn van de invloed van de school. De vorm
met [eh] kan ook vaktaal zijn. In Zuid-Nederland vinden we vaker [eh], wat862 verklaard
kan worden uit de puristische neiging zo min mogelijk Franse woorden te gebruiken
of in ieder geval woorden zo min mogelijk op z'n Frans uit te spreken.
Ascese, scepter en sceptisch worden met [s] en met [sk] uitgesproken. Waarschijn lijk zijn deze woorden via het Frans of Latijn geleend, waar de uitspraak [s]luidde. De
uitspraak [sk] kan teruggaan op schoolkennis, waarbij geleerd werd dat het woord
vanwege de herkomst uit het Grieks met [sk] moest worden uitgesproken. Het kan ook
spellinguitspraak zijn, of wijzen op ontlening via het Duits. Bij sceptisch kan bovendien
de als hinderlijk ervaren gelijkluidendheid met (anti)septisch een rol spelen.
Euthanasie, leukemie, therapeut worden zowel met [eu] uitgesproken, volgens de
spelling, als met [ui], wat863 de uitspraak is die op sommige Nederlandse gymnasia
gebezigd werd of wordt. Volgens NEN 5050 moeten eufemisme, farmaceutisch, leukemie,
leukocyt, leukoplast en therapeut met [ui] uitgesproken worden, en kunnen neutron,
pseudo-, reuma zowel met [ui] als met [eu] uitgesproken worden. Al deze woorden
gaan terug op het Grieks, behalve neutron - dit gaat terug op het Latijn, maar het heeft
een Grieks achtervoegsel en is gevormd naar analogie van elektron (dat teruggaat op
het Grieks).
Oedeem, oestron worden met [oe] en met [eu] uitgesproken. Het eerste is spellinguitspraak, het tweede kan schoolinvloed zijn, maar het kan ook wijzen op ontlening
via het Duits. De Griekse tweeklank eu werd op het gymnasium (terecht of ten
onrechte) als [ui] uitgesproken, en daarom werd het als 'netter' beschouwd om Eufraat,
Europa, euthanasie en eudemonisme uit te spreken als [uifraat], [uiropa], [uitanazie]
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en [uidemonisme]. Ook mensen die geen Grieks geleerd hadden, namen deze 'nette'
uitspraak over. Daarna ging men hypercorrect ook Griekse woorden met oi, gelatiniseerd oe, uitspreken met [ui], en zo maakten de theologen van oecumene [uikumene]
en de medici van oestrogeen, oedeem [uistrogeen], [uideem].864 Ik neem aan dat de
uitspraak van gelatiniseerd Oedipus, namelijk op z'n Grieks [oidipoes], aan de school
te danken is. Olympische Spelen worden ook wel als [olumpisch] uitgesproken, zoals
in het Duits en klassiek Grieks.
Auto, automaat worden met [0] uitgesproken, de Franse uitspraak, of met [au].
Dit laatste kan zijn op grond van de Griekse herkomst, maar het kan ook spellinguitspraak zijn.
De redenen voor de verschillende uitspraken zijn niet altijd even duidelijk. Er
spelen verschillende factoren een rol, waarvan we boven al een aantal gezien hebben:
de ontleningsweg (rechtstreeks/indirect), spellinguitspraak, etymologische uitspraak,
en sociologische aspecten als vaktaal, opleiding (al dan niet gymnasium bij voorbeeld),
geloof, herkomst uit Noord- of Zuid-Nederland, leeftijd.

Vergrieksing
Het komt nogal eens voor dat een woord dat we niet uit het Grieks geleend hebben,
een Grieks uiterlijk krijgt door het te spellen met th ofy in plaats van met t of i; vergelijk
de niet door de woordenboeken gesanctioneerde spellingen als aestethies, cathegorisch,
methaphorieser, systheem, systhematiek. De Duitse taalkundige Rudolf Hildebrand
'nam al voor een halve eeuw zijn loopje met de "geleerde" voorliefde, om uitheemse
woorden zoveel mogelijk met y en th op te knappen: "je mehr y oder th, je griechischer".'865 Nog meer voorbeelden zijn autheur, athmosfeer, ethymologie, hyppisch,
karthotheek, onthologisch, pyramide, sfynx, theorethiseeren, thriumph, tyrade. 866 Ook in
karthuizer zal de haan vergrieksing toe te schrijven zijn, hoewel invloed van huis niet
onmogelijk iS.
is. 867 Dergelijke schrijffouten zijn geen standaard-Nederlands.
Wel verheven tot standaard-Nederlands is de Chinese te (een Chinese dialectvorm, geleend via het Maleis), die in het Frans en Nederlands is vergriekst tot thee,
vergelijk Engels tea en Duits Tee. Een laatste, internationaal voorbeeld is styleren. Dit
woord komt van Latijn stilus 'schrijfstift', wat niets te maken heeft met Grieks stulos
'zuil' (denk aan de stylieten of 'pilaarheiligen'). Toch kennen zowel Engels als Frans
style. In het Nederlands is styleren geen erkende spelling, maar het komt kennelijk zo
vaak voor, dat Van Dale 868 het nodig vond dit nadrukkelijk te vermelden.

Het Grieks als doorgeefluik
Het Grieks heeft woorden doorgegeven uit verschillende talen, maar die woorden zijn
meestal via het Latijn in het Nederlands beland, zie hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het
Latijn'.
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Een klein aantal woorden heeft het Grieks rechtstreeks uit het Fenicisch aan ons
doorgegeven, namelijk de namen van de Griekse letters. Fenicisch is nauw verwant met
het Hebreeuws. De Grieken onderhielden vanaf de 9de eeuw voor Chr. handelscontacten met de Feniciërs in Libanon en later met de Fenicische koloniën in Noord-Afrika. Het Fenicisch werd gesproken van de 12de
l2de tot de sde eeuw voor Chr.; daarna, tot
de sde eeuw na Chr., noemt men deze taal Punisch (denk aan de Punische oorlogen
die Rome met Carthago voerde). Ons alfabet is ontleend aan het Fenicisch: de Grieken
namen het Fenicische consonantenschrift over, gebruikten bepaalde Fenicische medeklinkers voor de aanduiding van klinkers en voegden enige klinkertekens van eigen
makelij toe. Dit alfabet werd omstreeks 800 voor Chr. door de Etrusken overgenomen,
aan wie de Romeinen hun alfabet ontleenden. Illustratie 47 toont de ontwikkeling van
het Fenicische naar het Griekse alfabet.
In het Fenicisch en in het Hebreeuws (dat de Fenicische namen doorgegeven
heeft), zijn de letters genoemd naar de vorm; tussen haakjes staat de Fenicische
'betekenis' van de letters. 869 De volgende Griekse letters gaan terug op het Fenicisch:
alfa ('os'), beta ('huis'), gamma ('kameel'), delta ('deur'), zeta (niet zeker: 'wapen' of
'olijf), eta ('hek'), theta ('slang' of 'bal'), jota ('hand'), kappa ('holte van de hand'),
lambda (waarschijnlijk 'roede van leraar'), mu ('water'), nu ('vis'), pi ('mond'), ro
('hoofd'), sigma ('steun, schraag'), tau ('teken'). De Griekse letters ksi, phi, chi
ehi en psi
hebben geen Fenicisch equivalent, epsilon, upsilon zijn in het Grieks gemaakt en
betekenen letterlijk 'kale e' en 'kale u', en omicron,
omieron, omega betekenen 'kleine 0' respectievelijk 'grote 0'. Het Fenicisch-Hebreeuwse bëth 'huis' vinden we ook in Bethlehem,
letterlijk 'broodhuis' (leenweg Hebreeuws> Grieks> Latijn> Nederlands) en Bethesda, letterlijk 'huis van genade' (leenweg Aramees> Grieks> Latijn> Nederlands).
In het Hebreeuws hadden de letters getalswaarde. Een aantal van de letternamen
hebben we tevens via het Jiddisch uit het Hebreeuws geleend, als naam voor geldstukken. Zo kennen we beis(je)/beesie als tweede letter = dubbele stuiver, dubbeltje; kimmel
als derde letter = 3; heitje als vijfde letter = kwartje (S stuivers); joetje als tientje; kaf als
twintig; en lammetje als '30 = 30 stuiver' (een gulden vijftig).
Een deel van de Griekse letters heeft een internationale betekenis gekregen in de
wiskunde of de logica, denk aan pi. Verder zijn spreekwoordelijk geworden: alfa en
omega 'begin en einde', ik snap er geen jota van, synoniem met dat is Grieks voor mij.
Delta 'land omsloten door rivierarmen' is via het Latijn uit het Grieks geleend, omdat
bij voorbeeld de Nijldelta dezelfde vorm heeft als de Griekse hoofdletter D (~).
Behalve de namen van de letters heeft het Grieks uit het Noordwestsemitisch nog
een woord geleend, namelijk de naam voor de schone jongeling in de Griekse mythologie Adonis. Deze heeft zijn naam te danken aan het Noordwestsemitische woord voor
'heer', dat we ook in de pluralis majestatis, de 'koninklijke meervoudsvorm', kennen
als Adonaj, de naam die de joden aan Jahweh gaven.
Ten slotte heeft het Nieuwgrieks een enkel Turks woord doorgegeven: moussaka.
Het Nieuwgrieks heeft vrij veel Turkse woorden opgenomen, maar wij kennen nauwelijks Nieuwgriekse woorden.
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Illustratie 47. De ontwikkeling van het Fenicische naar het Griekse alfabet
(Bron: Störig 1988: 100)

381

Doorgeefluiken voor het Grieks
In hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn' hebben we gezien dat de invloed van het
Grieks op het Latijn bijzonder groot en langdurig is geweest, en dat het Latijn een groot
aantal Griekse woorden heeft doorgegeven, van klassiek Latijn tot en met modern
Latijn. 870
Het Frans heeft op twee manieren Griekse woorden opgenomen: via het Latijn
871 Vanaf
en rechtstreeks. De oudste woorden zijn via het Latijn in het Frans gekomen.
gekomen.87'
de 14de eeuw nam het Frans direct woorden over uit het Grieks, eerst op het gebied
van de literatuur en vanaf de 16de
l6de eeuw, met een hoogtepunt in de 18de
l8de eeuw, vooral
veel wetenschapstermen. Zie hoofdstuk I, 3.1, 'Invloed van het Frans'.872
In de moderne tijd, na de renaissance, hebben zowel het Duits als het Engels
nieuwe woorden gemaakt van Griekse woorden en stammen; maar eigenlijk hebben
alle talen dit gedaan, en meestal is niet meer te zeggen welke taal het voortouw heeft
genomen. De volgende woorden zijn zeker in het Duits gemaakt: autisme, ecologie,

grafiet, grammofoon, heroïne, homeopathie, melaniet, morfologie, paranoia, semasiologie,
skelet. Bijvoeglijke naamwoorden op -isch die teruggaan op een Grieks woord, hebben

we vaak via het Duits geleend (maar niet altijd, ook Latijn en Frans hebben een rol
gespeeld). Voorbeelden: erotisch, kosmetisch, optisch, panisch, plastisch, praktisch, pole873 In het Engels zijn gemaakt: agnostisch, cycloon, elektrode,
misch, psychisch, sporadisch. 873

empathie, fraseologie, hormoon, panorama, Plioceen, telepathie. 874
In hoofdstuk lIl, 'Tweelingen en meerlingen' blijkt dat we een klein aantal
woorden zowel rechtstreeks uit het Grieks als via een andere taal geleend hebben.
Rechtstreeks zijn bij voorbeeld diabolisch, stadion geleend, via het Latijn: duivels,
stadium; rechtstreeks epoche, flegma, via het Frans: epoque, fluim. Een nog kleiner aantal
Griekse woorden hebben we zowel via Frans (fysiek, sympathiek) als via Duits (fysisch,
sympathisch) geleend.

Internationalismen
Grosso modo zijn alle Griekse woorden internationaal. Dat is hierboven voldoende
toegelicht.

5.2 Invloed van de Slavische talen 873
Cultuur-historische achtergrond
Illustratie 48 toont de verspreiding van de Slavische talen. Met de Westslavische talen
Pools, Slowaaks, Tsjechisch, de Oostslavische talen Oekraïens en Witrussisch, en met
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Illustratie 48. De verspreiding van de Slavische talen
(Bron: Mallory 1989: 77)

de Zuidslavische talen Bulgaars en de in voormalig Joegoslavië gesproken talen Servisch
(of Servokroatisch), Macedoons en Sloveens hebben wij eigenlijk pas in
en Kroatisch (ofServokroatisch),
deze eeuw, door toerisme en telecommunicatie, rechtstreeks contact gehad. Anders ligt
dat met het Russisch. Vanaf ongeveer 1000 tot heden zijn er handelscontacten tussen
het Nederlandse en Russische gebied geweest. Tot de Duitse Hanze, die zijn bloeitijd
in de 14de en lsde
15de eeuw had, behoorden zowel Nederlandse en Vlaamse steden als het
Russische Novgorod. Uit Rusland werden onder andere bont, hennep, kaviaar en
touwwerk uitgevoerd en laken, kant, edelstenen, drogerijen, buskruit en geweren
ingevoerd. Ivan de Verschrikkelijke (lS30-1S84)
(1530-1584) had een Nederlandse lijfarts, Bomelius
of Van BommeL876
Bomme1. 876 Willem Barentsz. zocht langs Noord-Rusland een zeeweg naar
China en moest bij zijn derde poging in lS96
op Nova Zembla (Russisch Novaja Zemlja
1596
GmCRAPHY
'Nieuw Land') overwinteren in het Behouden Huys. Vanaf ongeveer 1600 verschenen
er in de Nederlanden boeken van handelaren en militairen over Rusland.
Een belangrijke bemiddelaar tussen Nederland en Rusland is de Amsterdamse
burgemeester en politicus Nicolaas Witsen (1641-1717) geweest. Hij heeft een paar maal
Rusland bezocht en Peter de Grote (1672-172S)
(1672-1725) in Amsterdam onthaald. De contacten
tussen Rusland en Nederland zijn het intensiefst geweest tijdens de regering van Peter
de Grote: deze heeft een aantal malen Nederland bezocht (waaraan het Tsaar Peterhuisje in Zaandam nog herinnert), en hij nam Nederlandse scheepsbouwers, architecten en handwerkslieden mee terug, wat nog steeds te zien is aan de vorm van de huizen
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Illustratie 49. Plaatsen waar Russische soldaten kwamen bij het verdrijven van de Fransen in 1813
(Bron: Driessen 1989: 124)

en grachten in St.-Petersburg en te horen is aan de Russische scheepstermen. Tussen
1699 en 1705 werden er in Amsterdam Russische boeken gedrukt door Ilja F. Kopjevski,
die tevens een drietalig Latijns-Russisch- Nederlands woordenboek maakte - het eerste
woordenboek waarin zowel Nederlands als Russisch voorkwam. In 1717 verscheen in
opdracht van Peter de Grote een Nederlands-Russisch woordenboek van de hand van
Brjus'. (Ter vergelijking: van andere Slavische talen verschenen er pas in deze eeuw
woordenboeken.) Na Peter onderhield Catharina de Grote (1729-1796) contact met
Nederland. Vanaf 1795 werden de Lage Landen door de Fransen bezet. In 1799 probeerde een Engels-Russisch leger de Fransen te verjagen, maar zonder succes. Nadat de
Russen de Napoleontische legers uit Rusland verdreven hadden, hielpen ze bij de
bevrijding van de rest van Europa. In 1813 kwam een leger van Russen en Kozakken
naar Nederland. Illustratie 49 toont de plaatsen waar Russische soldaten zijn geweest.
Ook huwelijksbanden hebben Nederland en Rusland met elkaar verbonden: in 1816
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trouwt Willem van Oranje met Anna Paulowna, de zuster van de tsaar. Een minder
heroïsche rol heeft de Nederlander d'Anthès gespeeld: hij doodde in 1837 de grote
Russische schrijver Aleksandr Poesjkin in een duel om Poesjkins vrouw. De Russische
literatuur van de 18de eeuw maar vooral de grote schrijvers uit de 19de eeuw werden
in Nederland en België algemeen gelezen - uiteraard in vertaling. Rond 1900 beleefde
de Russische wetenschap een glorietijd, met geleerden als Bechterev, Botkin, Korsakov
(denk aan het syndroom van Korsakov), Mendelejev (naar wie het chemisch element
mendelevium is genoemd) en Pavlov (Pavlov-reactie). En ten slotte hebben de ideeën
van sociale vernieuwing die eind 19de en begin 20ste eeuw in Rusland opgang maakten
en leidden tot het communisme in 1917, sympathisanten gehad in Nederland en België.
Momenteel komen politieke en economische vluchtelingen uit het voormalige
Oostblok naar Nederland. Zij zijn over het algemeen hoog opgeleid, spreken vaak al
Engels en leren snel Nederlands. Zij zijn nog te kort hier om invloed op het Nederlands
uit te oefenen, maar ik betwijfel of dat in de toekomst zal veranderen.

De Slavische leenwoorden
Drie woorden die het Germaans waarschijnlijk uit het Slavisch heeft overgenomen nog
voordat de Germaanse talen zich apart ontwikkeld hadden, zijn keurs, rogge en zadel.
Het gewas rogge heeft zich, met medeneming van zijn naam, vanuit de Russische vlaktes
s77 Het zadel was in de Romeinse tijd bij de Germanen
naar het Westen uitgebreid. 877
onbekend; zij hebben het leren kennen van de steppevolkeren in Rusland. Ook keurs
is ontleend aan het Slavisch, vergelijk Russisch korzno 'pels, pelsrok'.
pelsrok' . Het is bekend
geworden door Slavische pelshandelaren. In de 17de eeuw is het in het Nederlands 'lijfje'
gaan betekenen. 878

Russische leenwoorden

De oudste Russische leenwoorden in het Nederlands zijn handelstermen: kopeke, poed
'gewicht', roebel, sabeldier en jucht(leerJ. Dit laatste woord luidt in het Russisch juft' en
zou dan ook geleend kunnen zijn in de periode voordat in het Nederlands de -ft- in
-cht- veranderde (zoals in graft
graft-gracht).
-gracht). Het zou dan een erg oud leenwoord zijn, want
deze verandering vond al plaats in het Oudnederlands. Maar het woord kan ook
ontleend zijn via een andere Slavische taal, bij voorbeeld Pools jucht, of via Duits
luchten. Russische zeedieren zijn: beloega en sterlet - de beloega komt de laatste tijd
dankzij de acties van Greenpeace vaak in het nieuws.
Woorden die via de literatuur en reizen bekend werden: balalaïka, knoet, pogrom,
werst en de typisch Russische landschappen tajga en toendra. Trojka betekende oorspronkelijk 'wagentje voortgetrokken door een driespan'. Het heeft de betekenis
'driemanschap' gekregen en wordt zo nog veelvuldig gebruikt, bij voorbeeld in SP~
trojka. De karwats wordt voor het eerst in 1615/1616 genoemd, en is waarschijnlijk direct
uit het Russisch geleend, hoewel ontlening via het Duits ook mogelijk is. 879 Russische
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dranken zijn koemis 'gegiste paardemelk', kwas 'gegiste zure drank' en wodka, letterlijk
'watertje'. Russische thee wordt gezet in een samova(a)r. De 'held' van een roman van
Gontsjarov, Oblomov is legendarisch geworden als de spreekwoordelijke slappeling en
nietsnut, die niet te porren is tot enige activiteit.
Historische persoonsnamen zijn: bojaar, moezjiek, pope, raskolniken '(religieuze)
scheurmakers', starost 'burgemeester', letterlijk 'oudere'. De Beer en Laurillard880
spellen moezjik als moesjik en moujik - dit laatste wijst op ontlening via het Frans. De
Russen hebben via het Gotisch de Latijnse naam caesar overgenomen als tsaar. Dit
woord tsaar hebben we waarschijnlijk direct uit het Russisch geleend, maar dat geldt
niet voor de naam van zijn eega: de tsarina is beïnvloed door Duits Zarin, want in het
Russisch heet zij carica, waarbij de c uitgesproken wordt als [ts ]. Vergelijk Spaans,
Italiaans zarina, Frans tsarine.
De barzoi 'windhond' komt uit Rusland. Het woord barzoi is in mondeling
contact geleend: in het Russisch schrijf je borzoj met een 0; de klemtoon ligt op de
tweede 0, waardoor de eerste 0 als [a] wordt uitgesproken. Het ras heet in het Russisch
borzaja; borzoj is de naam voor een reu van dit ras. Het woord is afgeleid van borzyj
'snel'. De Beer en Laurillard881 noemen rond de eeuwwisseling de inmiddels verdwenen
psowie, psowvi '(russ.), verkort uit psowaja barsaja = langharige windhond'; Russisch
psowyj, vrouwelijk psowaja betekent overigens gewoon 'hond-'. Er is trouwens decennialang verondersteld dat het woord windhond is afgeleid van de Slavische volksnaam
de Wenden (een oud Duits woord voor Slaven in het algemeen en misschien ook voor
een specifiek Slavisch volk aan de Elbe). Windhond zou dan oorspronkelijk 'de Wendische hond' betekend hebben, vergelijkbaar met spinjoen 'patrijshond', Middelnederlands onder andere spinjool, spanjool' de Spaanse hond', hetzelfde woord dus als spaniel,
dat we uit het Engels geleend hebben. Maar om terug te komen op windhond: volgens
Pijnenburg882 komt wind niet van de Wenden, maar is het een erfwoord, en wel hetzelfde
woord als hond. In het Germaans zou een woord *xwend-/xund- 'hond' hebben
bestaan, waarvan beide leden zich tot een zelfstandig woord met een verschillende
betekenis hebben ontwikkeld: *xwend- 'wind(hond)' en *xund- 'hond'. Windhond is
'hond- hond', vergelijkbaar met damhertvan Latijn
dus een tautologische samenstelling 'hond-hond',
damus 'damhert' plus hert. We vinden wind ook nog in hazewind. Het WNT voegt hier
nog aan toe: 'De homonymie met wind (I) heeft ongetwijfeld een nadeelige werking
gehad in den synoniemenstrijd met hond; het woord is alleen aangetroffen als naam
voor een specifieke hondensoort, die als belangrijk kenmerk haar loopsnelheid heeft,
een gegeven dat op zijn beurt associaties oproept met wind (I).'
Doerak, dat in het Russisch eindklemtoon heeft en 'domoor, dwaas' betekent, is
voor het eerst in 1879 opgetekend en is waarschijnlijk door de Kozakken hier gebracht. 883
Pierewaaien is nog veel ouder: het stamt uit de 17de eeuwen is waarschijnlijk door zeelui
van Archangelsk naar Nederland gebracht. Het gaat terug op Russisch pirovat' 'een fuif
houden' en is volksetymologisch beïnvloed door waaien.
De mammoet stamt uit Rusland en wordt door De Beer en Laurillard 884 als volgt
omschreven: 'Voorwereldlijke harige olifant, levende in Europa vóór de ijsperiode, en
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die eene lengte had van 4 à 5 meter. Het woord is afkomstig van het Tartaarsche woord
mamma =
= aarde, omdat, volgens de legende, dit dier in den grond leefde als een mol.'
Deze legende was ontstaan omdat mammoeten alleen in de grond (en dood) aangetroffen waren. Volgens anderen was de naam afgeleid van
van''aarde'
aarde' omdat men dacht dat
de mammoet zijn slurf gebruikte om ermee in de aarde te woelen als een varken.
Overigens is afleiding uit het Tataars of een andere Turkse taal onzeker. In het Russisch
luidt de naam mamont. Vroeger werd de naam in het Nederlands geschreven als
mammouth; de schrijfwijze met th zal beïnvloed zijn door de th van Behemoth, waarmee
de geleerde wereld in de 17de eeuw de voorwereldlijke olifant in verband bracht. 885
885 Voor
de spelling ou zie hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.
Vrij veel ontleningen stammen uit het politieke en vooral communistische
jargon: apparatsjik, bolsjewiek, desinformatie, doema, goelag, intelligentsia, koelak, kol-

choz, Komintern, komsomol, mensjewiek, nomenklatoera, politbureau, Pravda, samizdat,
886 behoorde sovjet- nog tot de meest voorkomende voorvoegsels
sovchoz, Tsjeka. Inbehoorde
1987886
1987

in de taal van het journaal, maar inmiddels is het door de val van het communisme
een historische term geworden. Sovjet werd ook vertaald in raad, vergelijk radencommunisme, arbeidersraad. Het gebruik van Sovjets voor de 'Russen', dat we ook in andere
talen zoals het Engels en Frans vinden, is een westerse ontwikkeling: in het Russisch
betekent dit de 'raden'! De datsja's van de partijfunctionarissen waren tot in het Westen
bekend. In de communistische Sovjet-Unie was het gebruik van lettergreepwoorden
populair, vergelijk de ontleningen agitprop (agitatie en propaganda, Russisch agitacija
i propaganda), Komintern (Communistische Internationale, Russisch Kommunistiéeskij
Kommunisticeskij
In
Internacional),
ternacional) , politbureau (politiek bureau, Russisch politiéeskoje
politiceskoje bjuro). Het Russisch
gebruikt vaker lettergreepwoorden, terwijl het Nederlands meer gebruik maakt van
letterwoorden en afkortingen.
Zoals Wat~sa
Wal~sa de Poolse variant van 'solidariteit', solidarnosé, internationaal
bekend heeft gemaakt, heeft Michail Gorbatsjov glasnost en perestrojka wereldwijd
verbreid - waarbij de laatste woorden korte tijd ook buiten de directe Russische
politieke situatie gebruikt werden: in NRCHandelsblad van 29/12/89 stond als vertaling
van een Russische spotprent: 'Ben je al geperestroikeerd?'
In de Tweede Wereldoorlog rookte men machorka 'uit het bezette Oekraïne
afkomstige tabak, met stengels vermengd'. Het woord is Russisch of Oekraïens, en het
is waarschijnlijk een teruggeleend woord, want men vermoedt dat het is afgeleid van
de plaatsnaam Amersfoort en beïnvloed door Russisch mochor 'draadje'. Als wapen
kennen we de kalasjnikov. De molotowcocktail is echter een westers bedenksel. 887 Een
sportterm is het samboworstelen, een Russische vinding; sambo is een letterwoord van
samozaSéita
samozasCita bez oruzija 'zelfverdediging zonder wapens'. De Russische kosmonauten in
hun spoetnik zijn de tegenhangers van de Amerikaanse astronauten.
De Russische wetenschap van eind vorige eeuw, begin deze eeuw heeft een aantal
sporen in de taal achtergelaten, die echter bijna allemaal bezig zijn te verdwijnen of al
verdwenen zijn. Zo kennen (kenden) we uit de aardrijkskunde de termen doline
'aardvorm in karstgebergte'; merzlota 'permafrost'; en podsol, podzol voor'
schierzand',
voor 'schierzand',
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van Russisch podzol, letterlijk 'onder de as'. Uit de olie-industrie komt astatki 'petroleumresidu' (mondeling geleend, want de Russen schrijven ostatki, maar zeggen [astatkie]). En ten slotte komt uit de landbouw jarovisatie 'graan winterhard maken'. In
het begin van deze eeuw waren nog meer, vooral natuurwetenschappelijke, woorden
bekend, zoals blijkt uit het volgende citaat van Jac. P. Thijsse uit De bonte wei (1911, p.
14):

Wij hadden vroeger een hekdam, die liep precies oost-west en had dus een
zuidhelling en een noordhelling. Welnu, de plantengroei aan beide kanten van
dien dam verschilde zoo, dat we de eene helling Nizza en de andere Sewerowotstotsnoj noemden. Op den laatsten naam waren we niet weinig grootsch en
nieuwe vrienden moesten gemiddeld een half jaar in hun Atlas snuffelen, eer ze
recht wisten, wat er mee bedoeld werd.
Met nizza bedoelt Thijsse het Russische nize 'lager, laaggelegen', met sewerowotstotsnoj
het Russische severo-vostoénij 'noordoosten'.
De Russische keuken heeft de bietensoep borsjtsj gebracht, het pasteitje pirog
(door Karel van het Reve piroggetje genoemd), de sjasliek (in het Russisch met eindklemtoon), en de pannekoekjes blini, een meervoudsvorm van Russisch blin, dat ik
echter in een reclameblad vond in de zin: 'De kunst van Russische blini's bereiden'.
In de jaren zestig was de grappige pseudo-Russische vorming slabberdewatski
populair (veel Russische bijvoeglijke naamwoorden gaan uit op -ski) voor 'moe,
lusteloos' ('ik voel me slabberdewatski') als afleiding van slap. Dit woord zou in die tijd
algemeen verbreid zijn!888 Naar aanleiding van slabberdewatksi is in studententaal
klabberdewatski gevormd voor 'onzin, geklets'. 889 Eveneens in de mode in de jaren zestig
was de sjapka, een bepaald type bontmuts. Het woord betekent in het Russisch 'muts'. 890
Al deze woorden zijn een stille dood gestorven.
Zoals het Perzische woord stan 'land' gebruikt wordt voor de vorming van
woorden als Absurdistan, Verweggistan, zo wordt het (Oud)russische grad 'stad', denk
aan het vroegere Leningrad en Wolgograd, ook gebruikt in nieuwvormingen: het
verwoeste Groznyj wordt ironisch Jeltsingrad genoemd.
Tot besluit een halve vertaling: Wit-Rusland en Witrussisch luiden in het Russisch
Belorussija en belorusskij. Russisch belo betekent 'wit', en de naam duidde waarschijnlijk
op de witte ofblonde haren van de bevolking en hun witte oflichte kleding.

Leenwoorden uit andere Slavische talen
Directe ontleningen aan andere Slavische talen zijn verwaarloosbaar. Uit het Pools
kennen we de historische titels hetman en woiwode. Het toerisme naar Joegoslavië heeft
de Servokroatische dranknaam slivovitsj bekend gemaakt. Ondanks de al een aantal
jaren durende oorlog in voormalig Joegoslavië, en de voortdurende berichtgeving uit
dat land, zijn er de laatste tijd geen nieuwe Servokroatische leenwoorden opgedoken.
Twee oudere termen die al tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden, werden
in het begin van de oorlog weer gehoord, maar we vinden ze nu nog maar zelden in de
berichtgeving: éetnik als naam (scheldwoord) voor de Serviërs (in w.o. 11 werd hiermee

388

een lid van het Servische guerillaleger dat streed tegen de Duitsers aangeduid) en Ustasa,
meervoud Ustasi als naam voor de Kroaten, eigenlijk 'rebel' (in w.o. 11 voor 'Kroatische
collaborateur', want de Kroaten werkten samen met de Duitsers). Internationaal
bekend en berucht zijn de etnische zuiveringen die in voormalig Joegoslavië plaatsvinden. Deze uitdrukking is al in 1991 bedacht door Russische waarnemers; het is een
vertaling van Russisch etniceskaja Cistka. Oorspronkelijk werd het woord Cistki (in het
meervoud) gebruikt voor de zuiveringen die Stalin in de Sovjet-Unie doorvoerde. 891
Eén Tsjechisch woord is internationaal geworden: robot 'kunstmens, machinezijn ontstaan te danken aan het toneelstukR. U.R.
U.R. (Rossum' s
mens' . Het woord robot heeft !-ijn
Universal Robots) van Karel Capek (1920), dat onmiddellijk in verschillende talen vertaald werd. In het Tsjechisch bestonden de woorden robota 'herendienst, dwangarbeid',
verwant met Nederlands arbeid, en robotnik 'slaaf. Robota was door diverse talen in
Midden-Europa overgenomen, onder andere in de 16de eeuw door het Duits in de
vorm Robot 'here~dienst, dwangarbeid', met de afleiding Roboter 'persoon die herendienst verricht'. Capek heeft het bestaande woord een nieuwe betekenis gegeven,
namelijk die van 'machinemens' .892 In die betekenis heeft het zich over de wereld
verbreid.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Met uitzondering van woorden als doerak, juchtleer, mammoet, pierewaaien zijn de
Russische woorden niet ingeburgerd. Er worden ook niet veel samenstellingen gemaakt. Vrijwel alle woorden duiden zaken aan die specifiek zijn of waren voor de
Russische maatschappij; deze woorden vinden we meestal ook in andere talen. Er is
zeker geen speciale band tussen het Nederlands en het Russisch. Alleen mammoet is
produktief geworden, en niet alleen in het Nederlands. We vinden (waarschijnlijk deels
beïnvloed door het Engels) mammoetaankoop, mammoetfusie, mammoethal, mammoetproces, mammoettanker, mammoetwet. In 1975 worden dergelijke samenstellingen
als neologisme genoemd. 893
Over het algemeen zijn de leenwoorden overgenomen uit geschreven taal. Dat
blijkt uit de spellinguitpraak die woorden krijgen, kijk bij voorbeeld naar de uitspraak
van pogrom, in het Nederlands [póchrom], in het Russisch [pagróm] met de [g] van
guillotine en eindklemtoon. Bij het overnemen van woorden uit de geschreven taal
speelt de transcriptie een rol: een aantal Slavische talen (Russisch, Oekraïens, Witrussisch, Bulgaars, Macedoons, Servisch) gebruikt het cyrillische alfabet, andere Slavische
talen (Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Kroatisch) gebruiken een aangepaste variant van
het Latijnse alfabet. De transcriptie volgt dikwijls de uitspraak, maar is lang niet altijd
consequent. Een enkel voorbeeld: de Russische B wordt soms door een w, soms door
een v weergegeven. In de regel wordt voor een medeklinker een v geschreven (uitgesproken als [v] of[f]): Pravda, sovchoz, en tussen twee klinkers een w (uitgesproken als
[w]):
[w J): bolsjewiek, mensjewiek. Maar waarom is samovaar met v dan de voorkeurspelling?
Dit komt niet overeen met de Russische uitspraak [w].
[w J.
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Een enkele keer worden de Russische meervoudsvormen bolsjewiki, mensjewiki
gebruikt in plaats van de vernederlandsingen bolsjewieken, mensjewieken. Verder vinden we het meervoud sovjets, spoetniks en dergelijke, conform de regel dat vreemde
woorden meestal een meervoud op -s krijgen.
Leenwoorden uit andere Slavische talen zijn exotismen gebleven, behalve het
internationale robot.

Het Russisch als doorgeefluik
In de voormalige Sovjet -Unie worden vele talen gesproken, die in meerdere of mindere
mate leenwoorden aan het Russisch geleverd hebben. Het Russisch heeft maar weinig
woorden uit deze talen doorgegeven.

Fins

Uit het Fins komt toendra.

Turkse talen
Uit het Turks of de Turkse talen die in de voormalige Sovjet-Unie gesproken worden,
komen jucht (Tataars), karwats, koemis (Tataars), sjasjliek, tajga (Tataars) en de naam
van de Kozakken, in het Turks letterlijk 'zwervers, nomaden', hetzelfde woord als kazak
'overkleed', dat we via het Frans uit het Turks geleend hebben.

Scandinavisch
In 862 riepen de Russen Zweedse Noormannen als heersers naar Novgorod om orde
op zaken te stellen. Deze Zweedse Noormannen heetten in het Oudnoor(d)s ropsmenn
'roeiers, zeevaarders', Fins Ruotsi "de Zweden'. Naar hen werd Rusland Rus' genoemd.
We zien wel vaker dat een land de naam van de veroveraars of heersers krijgt. Zo is
Frankrijk genoemd naar de Franken, Normandië naar de Noormannen en Lombardije
naar de Langobarden. Voorts heeft het Russisch uit het Oudnoor( d)s de woorden knoet
en poed 'Russisch gewicht' geleend.

Doorgeefluiken voor de Slavische talen
Als doorgeefluiken voor de Slavische talen hebben Frans, Hoogduits, Nederduits en
Jiddisch gediend, zie bij deze talen. Het gaat telkens om maar een heel klein aantal
woorden. Aan de spelling valt soms de ontleningsweg te zien: kolchoz, sovchoz zijn direct
ontleend, oekaze en steppe vanwege de eind-e indirect, via het Frans.

39 0

Internationalismen
De woorden die we uit het Russisch geleend hebben, zijn meestal ook in andere talen
terug te vinden.

5.3 Invloed van de Indische talen, inclusief de Zigeunertaal894
Cultuur-historische achtergrond
Het Sanskriet en de moderne Indische talen
De Indische en Iraanse talen vormden een aparte tak van het Indo-europees: het
Indo-iraans. Later volgden de Indische en Iraanse talen een aparte ontwikkeling, maar
ze zijn van oudsher nauw verwant. Vanaf 650 v. Chr. werd in India Sanskriet of
Oudindisch gesproken. Het Sanskriet is het Latijn van India, de taal van religieuze;
literaire en wetenschappelijke teksten, maar ook de taal van kanselarij en geleerden;
het is nog langer dan het Latijn in Europa gebruikt. Toen het Sanskriet als spreektaal
verdween, kwamen er vanaf 500 voor Chr. Middelindische dialecten op, de Prakrits,
die historische verwantschap hebben met de moderne Indische talen. De belangrijkste
moderne Indische talen zijn het Bengali (de officiële taal van Bangladesh), het Singalees
(de officiële taal van Sri Lanka), maar vooral het Hindi (de officiële taal van India) en
het Urdu (de officiële taal van Pakistan). Urdu en Hindi zijn in wezen dezelfde talen,
ze verschillen in woordenschat en gebruikt alfabet - het Hindi wordt gebruikt door de
hindoes en geschreven in het devanagari-alfabet, het Urdu wordt gebruikt door de
moslims en geschreven in Arabisch schrift. Urdu is eigenlijk de taal van het legerkamp
(het is ontleend aan Perzisch urdü 'legerkamp' en is verwant met Turks ordu, dat wij
via het Duits geleend hebben als horde). Een woord dat wij aan het Urdu ontleend
hebben is de padvindersterm hudo 'w.c.', in het Urdu 'gestoelte dat door olifanten en
kamelen wordt gedragen'. Omdat de padvinders dit woord niet begrepen, interpreteerden zij het schertsenderwijs als een letterwoord voor houd uw darmen open. Een
laatste belangrijke Indische taal is de Zigeunertaal, zie hieronder.
Via Grieks en Latijn is een enkel Sanskrietwoord in het Nederlands gekomen, bij
voorbeeld opaal, peper, en uit het Prakrit beril. Woorden uit de moderne Indische talen
kennen we via onze vroegere kolonie Indonesië, en via het Engels: Engeland heerste
over India van 1876 tot de onafhankelijkheid in 1947. Hierna werden India en Pakistan
dominion binnen het Britse Gemenebest. De naam Pakistan werd in 1933 bedacht op
grond van de afkorting P.A.K. voor Punjab, Afghan, Kasjmir, gecombineerd met stän
'land'. In het Urdu betekent päk bovendien 'zuiver, rein', dus Pakistan betekent 'land
der reinen'. In de 20ste eeuw, toen er veel belangstelling ontstond voor andere godsdiensten, .hebben we een aantal hindoeïstische en boeddhistische termen geleend of
opnieuw geleend, nadat we ze in Indonesië hadden leren kennen.
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---:_-----------------Illustratie 50. Europese plaatsen die tussen 1407 en 1427 door zigeuners bezocht werden
(Bron: Fraser 1992: 66)

Zigeuners in de Nederlanden
De zigeuners noemen hun taal Romani ofRomany (Engelse spelling), zoals zij zichzelf
Rom ofRoma noemen, wat letterlijk 'mens' betekent. Het Romani is een Indische taal
- India was het stamland van de zigeuners. In de 4de eeuw voor Chr. zijn de zigeuners
om onbekende redenen weggetrokken uit India naar Perzië en Armenië. Vanaf de llde
eeuw verspreidden zij zich over Griekenland en de Balkan, en vandaar over de rest van
Europa, zie Illustratie 50. Vanaf ongeveer 1420 trokken er zigeuners door West-Europa
en de Nederlanden.
Het eerste verblijf van zigeuners in de Nederlanden duurde van 1420 tot ongeveer
1750.895 De eerste zigeuners die rond 1420 naar de Lage Landen kwamen, werden gastvrij
onthaald. Zij trokken naar de grotere steden en vertelden dat ze pelgrims waren die
door de 'ongelovige Saracenen' (Arabieren) uit hun geboorteland 'Klein-Egypte' waren
verjaagd. Ze hadden aanbevelingsbrieven bij zich van de paus, keizer Sigismund en
andere hoogwaardigheidsbekleders. Door het gedrag van de zigeuners (kruimeldiefstal,
landloperij, bedelarij), maar ook door andere factoren, zoals de verslechterde economische omstandigheden, veranderde de houding tegenover de zigeuners en mochten
ze alleen nog op het platteland verblijven.
In het begin van de 16de eeuw verschenen de eerste plakkaten tegen de zigeuners.
Maar het overheidsoptreden was in deze eeuw nog betrekkelijk mild; de zigeuners
werden voornamelijk verbannen. In de 17de eeuw verhardde het beleid en werden er
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zelfs 'heidenjachten' gehouden. De zigeuners vermengden zich in deze eeuw met
andere zwerversgroepen. Tot 1709 mochten zigeuners niet over de gewestelijke grenzen
heen vervolgd worden en waren ze dus veilig als ze bij onraad over een grens trokken.
Maar in 1709 en 1710 sloegen de gewesten de handen ineen en spraken af dat zigeuners
ook over de grenzen heen vervolgd konden worden. Dit luidde het einde in van het
verblijf van de zigeuners alhier. In de eerste helft van de 18de eeuw verdwenen zij uit
de Nederlanden: een deel van hen ging op in de zwerversbevolking, een deel vluchtte
en de rest werd gedood.
De zigeuners uit deze eerste periode werden heidenen of heidens genoemd, wat
zowel 'heibewoner' als 'niet-christen' kan betekenen. Waarschijnlijk lopen de betekenissen door elkaar. Men noemde de zigeuners ook Egyptenaren, naar de vermeende
plaats van herkomst, vergelijk Engels gipsy en Spaans gitano, beide verkortingen van
'Egyptisch'. Verschillende geografische namen in Nederland met Egypte verwijzen nog
naar de vroegere aanwezigheid van zigeuners. Namen met Egypte of Klein-Egypte
komen al vanaf eind 16de eeuw voor, vooral in Groningen, Friesland en Zeeland. 896
Volgens de naamkundige Rentenaar zijn niet alle Egypte-namen op de zigeuners terug
te voeren, maar die uit Groningen zullen dat wel zijn, wat onder andere blijkt uit het
feit dat de bijnaam van de inwoners van Woltersum en Feerwerd Egyptenaren luidde.
Andere namen die naar de herkomst van de zigeuners verwijzen zijn Griek en in de
17de eeuw unger 'Hongaar'. Het woord zigeuner wordt eigenlijk pas vanaf de 19de eeuw
gebruikt en is via het Duits ontleend aan Hongaars cigány, dat wij als tsigaan kennen.
Het Hongaarse woord gaat terug op Grieks tsinganos, waarschijnlijk van Athinganoi,
de naam van een ketterse sekte in Phrygië en omgeving. De naam van de sekte werd
overgedragen op de zwervende zigeuners.
Zelf noemden de zigeuners zich wel kalo 'zwart, zwarte', maar ook 'zigeuner',
vanwege hun donkere huidskleur, met als meervoudsvorm of verbogen naamval kales.
Kálo was als zigeunernaam gebruikelijk in Hongarije, Bohemen, Duitsland en Spanje
- het Zigeunerdialect in Spanje heet nog steeds caló. 897 In 1895, een eeuw geleden dus,
begon Kluyver een artikel over het woord kalis als volgt: 'Een van de meest bekende
woorden uit de taal der zigeuners is kalo, dat zwart betekent.' Honderd jaar later is dit
woord totaal verdwenen! De verbogen naamval van kalo, kales, werd in eerste instantie
door zwervers ('vagebonden') geleend. 898 Eind 15de of begin 16de eeuw is het woord
vervolgens overgegaan in het algemeen Nederlands, eerst in de betekenis 'zigeuner',
daarna als 'vagebond'. In de 17de eeuw werd het woord gebruikt door onder anderen
Bredero voor 'pleziermaker, doordraaier', en vandaar voor 'arme drommel', een
betekenis die versterkt werd door de gelijkenis tussen kalis en kaal (vergelijk kale neet
en dergelijke). Onder invloed van kaal ging kalis zelfs 'kale vent' betekenen.
In de 16de eeuw verschenen in Nederland twee woordenlijsten met zigeunerwoorden. De eerste hiervan, die vóór 1570 door Johan van Ewsum in de Groninger
Ommelanden werd samengesteld, is de op een na oudste woordenlijst van de Zigeunertaal- alleen een Engelse woordenlijst is nog ouder.
Van ongeveer 1750 tot 1850 verbleven er geen zigeuners in Nederland, maar hierna
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trokken er weer zigeuners het land binnen. Dit is dus hun tweede verblijf in Nederland. 899 Er worden nu verschillende zigeunergroepen onderscheiden. De drie hoofdgroepen zijn de Kalderas van de Balkan en Centraal Europa, de Sint i of Manush uit
Duitsland en Frankrijk en de Gitanos op het Iberisch schiereiland, in Noord-Mrika en
Zuid-Frankrijk. Van die laatste groep zijn nooit veel vertegenwoordigers in Nederland
geweest. De naam Kalderas is afgeleid van Roemeens caldare 'ketel', oorspronkelijk
waren ze dus ketellappers. De Kalderas worden weer onderverdeeld in Lovari, Boyhas
e.d. Het woord Manush is verwant met een Sanskrietwoord dat 'man, mens' betekent.
Sinti ten slotte betekende oorspronkelijk 'zij die aan de oevers van de Sindhu, de Indus,
woonden'.900 Al deze woorden gebruiken de zigeuners om zichzelf mee aan te duiden,
in tegenstelling tot het woord zjgeuner, dat anderen gebruiken om hen mee te benoemen.
Vanaf 1868 trekken zogenaamde Kaldarasch(i),901 Hongaarse ketellappers, en
Ursari naar Nederland. Ursari zijn Bosnische bereleiders; het is niet zeker of zij
zigeuners waren, volgens sommigen spraken zij geen Zigeunertaal. Na 1900 komen er
Lowara (Lovari), paardenhandelaren uit Hongarije en de Balkan. Vanaf het midden
van de 19de eeuw verblijven er in Nederland en België Sinti, die van beroep muzikant
of kunstenmaker zijn en uit Duitsland en Frankrijk komen.
Vanaf het eerste voorkomen van zigeuners midden 19de eeuw trachtte de overheid hen te weren, al werden niet alle groepen op dezelfde manier behandeld. De
plaatselijke bevolking had contact met hen - de zigeuners verdienden hun geld door
te handelen met de bevolking of door haar te vermaken. In de Tweede Wereldoorlog
vervolgden de Duitsers de zigeuners en dwongen hen zich in verzamelkampen te
vestigen. Veel zigeuners onttrokken zich hieraan: ze doken onder of gingen in huizen
wonen. Het grootste deel van de zigeunerbevolking in Nederland en België werd naar
concentratiekampen gestuurd - vanuit Nederland werden in mei 1944 na een razzia
245 zigeuners naar Duitsland gedeporteerd. Na de oorlog verbleven er nog maar weinig
zigeuners in Nederland en België, eind jaren tachtig naar schatting ruim 1000 in ieder
land. 902
De huidige Zigeunertaal bestaat uit wel zestig dialecten, die leenwoorden hebben
opgenomen uit de talen van de landen waar de zigeuners korter of langer verbleven.
Het Nederlands heeft een aantal woorden ontleend aan de Zigeunertaal. De meeste
zigeunerwoorden zijn via het Bargoens, de taal van dieven, landlopers en rondtrekkende handelaren, in het Nederlands terechtgekomen. Zigeuners hadden namelijk niet
met alle lagen van de bevolking contact, maar voornamelijk met andere zwervende
groepen, mede omdat ze zich meestal niet in het Nederlandse gebied mochten vestigen.

De Indische leenwoorden
Leenwoorden uit het Hindi en Sanskriet
Godsdienstige termen die wellicht rechtstreeks geleend :lijn uit het Hindi zijn hindoeïs-
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tische termen als: goeroe, pandit, swami, yogi en de aanspreektitel sahib 'heer', die uit
het Arabisch stamt. Ook het kledingstuk sari kennen we waarschijnlijk rechtstreeks.
Uit het Sanskriet komen termen betreffende het boeddhisme en het brahmanisme zoals bodhisattva, boeddha, Brahma, brahmaan, mahatma, nirvana, sanyassin,
stoepa, tantra, veda en het later zwaar beladen swastika. Yoga en alles wat daarbij komt
kijken (asana 'houding', chakra, letterlijk 'wiel', karma, mantra) is vanaf de jaren zestig
heel 'in' in het Westen. Ook (de) Bhagwan, de benaming van de Indiase goeroe Shree
Rajneesh die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig veel aanhangers in het Westen
had, is een Sanskriet-woord; het betekent letterlijk 'de gezegende'.
De taalkunde dankt een aantal termen aan het Sanskriet, zoals Sandhi voor verandering op woordgrenzen, en de term svarabhakti(vocaal) als naam voor de stomme
[u] in de uitspraak tussen lof ren de volgende medeklinker, zoals in melk [meluk]. Dit
gaat terug op Sanskriet svara- 'geluid, toon' en bhakti- 'verdeling, scheiding'.

Leenwoorden uit de Zigeunertaal

903 heeft onderzocht welke zigeunerwoorden in de verschillende Bargoense
Moormann 903
132 woorden gevonden die aan de Zigeunertaal
dialecten voorkomen. In totaal heeft hij 132
zijn ontleend. De meeste zigeunerwoorden vond hij in de gebieden waar Saksisch
gesproken wordt, in het Oosten van Nederland (Groningen, Drenthe, Overijssel en
Gelderland) tegen de Duitse grens. Veel woorden zijn echter slechts op één plaats
enlof alleen maar vóór 1900.
1900. Elf woorden zijn vrijwel overal bekend, namegevonden en/of
lijk: bink (in Zigeunertaal 'duivel'), dokken (in Zigeunertaal 'geven'),geeslgies
'geven'), geeslgies 'vrouwspersoon' (in Zigeunertaalgadschi 'boerin'),joekel (in Zigeunertaal 'hond'), kach(e)lientje 'kip', mangen 'bedelen' (van Zigeunertaal 'vragen'), maro 'brood', mollen 'doodmatreiers/treken', sjank, sankse 'kerk' met de afleiding sjanken 'trouwen', en ten slotte treiersltredersltrederikken 'schoenen'. Hoewel tredersltrederikken afgeleid lijken te zijn van treden,
kan dit niet het geval zijn, want deze woorden komen ook voor in dialecten waar treden
niet bestaat.
Gezien de grote verbreiding van deze woorden is Moormann van mening dat ze
al vroeg zijn ontleend en 'dagteekenen uit de eerste periode van 't Zigeunerverblijfhier
1500'.904 Volgens Moormann waren mangen 'bedelen' en maro
te lande, dus uit ± 1500'.904
'brood' de meest gebruikte woorden, wat paste bij de leefwijze van de zigeuners. Over
de andere woorden schrijft hij: 'Joekel, de vreesaanjagende hond, mollen, het doodmaken, bink en gies, aanspreekvormen zijn al even veelvuldig; opmerkelijk is sankse "kerk".
Maar we weten, dat de eerste Zigeuners nogal vroom deden. Deze enkele woorden
geven ons al een diepe kijk in het armelijke leven der zwervers.'905
zwervers.'90S
Qua betekenis kunnen we bink vergelijken met Engels pal 'vriend, maat' en bloke
'kerel', die waarschijnlijk beide geleend zijn uit de Zigeunertaal. Pal komt van Zigeunertaal pal 'broer', een woord dat op het vasteland van Europa ph
phral,
ral, pralluidt906
prailuidt906 en
dat in het materiaal van Moormann in 1769 voorkomt als phraal. Engels bloke komt
misschien van Zigeunertaalloke 'een man'.907
Een aantal andere woorden die weliswaar niet zo algemeen bekend waren, maar
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die Moormann toch op meerdere plaatsen tegenkwam, zijn: lovie 'geld', piotes 'luizen',
pooi 'rivier' en de afleiding pooien 'drinken', val 'deur' en vattelink 'goed'. Het oudst
hiervan zijn pooien (al van rond 1500) en val (1769).908 Bij lovie'geld', dat Moormann 909
in het begin van deze eeuw in de variant looie 'geld' noteert, voegt hij de volgende
woorden toe: 'M'n zegsman noemde dit woord manisch (Zigeunerseh). Dergelijke
opmerkingen wijzen vaak op een jonge ontleening.'
De commissaris van politie Köster Henke geeft in zijn boek De boeventaal uit 1906
een omvangrijke lijst woorden uit de dieventaal van het begin van deze eeuw. Hij
vermeldt in totaal 17 zigeunerwoorden (overigens zonder de herkomst van deze
woorden te vermelden), waarvan het grootste deel ook vermeld is in Moormann. Bij
sommige woorden geeft hij een voorbeeld van het gebruik: loefie, luffie 'halve cent. De
kerel valt dood over een loefie, ofschoon hij bulkt van het geld' en lovie 'geld. Loevie
in de meeluk (geld in de zak)', val 'gelegenheid, huis, deur, ook wel bedekt bordeel of
rendez-vous. Leen me dat pompertje voor die val. Is dat jou valletje? (woning). De val
is nobel (de gelegenheid is schoon. Er is geen onraad). Heb je de tandel (sleutel) van
de val bekaan (bij je). Op de val steunen of drukken (op logement leven)'.
Van twee woorden die in Moormann genoemd zijn, geeft Köster Henke een
nieuwe betekenis, namelijk van piot en pooien. Piot hebben we in het materiaal van
Moormann gevonden als piotes 'luizen'; Köster Henke vermeldt piot 'soldaat', dus met
een betekenisverschuiving van 'ongedierte' naar 'soldaat'. De oudste betekenis van
pooien was 'drinken'. Köster Henke geeft 'pooien, eten. Moeke, schok wat te eten. Ik
moet maar zorgen, dat er wat te pooien is, jij brengt geen spie thuis. Zij kon zelf wel
haar pooien verdienen.' Deze betekenis 'zich laten onderhouden' is wellicht ontstaan
via 'drinken op kosten van'.910 Hiervan is afgeleid pooier, door Köster Henke omschreven als pooier 'dikvreter. Kerel die met een meid leeft, die voor hem den kost verdient.
Als ik zoo'n pooier moest hebben, liet ik hem gauw den moord steken (om hals
brengen)'.
Verder noemt Köster Henke drie afleidingen van zigeunerwoorden die niet in
Moormann staan, maar waarvan Endt911 de herkomst geeft: pieren, poekelen en verpatsen. Pierder 'gokker, speler' komt van pieren (beide woorden in 1731 in Moormann
genoemd, maar zonder zigeunerherkomst). Het woord is een afleiding van een zigeunerwoord perjas 'scherts, vrolijkheid', wat wel overeenkomt met de betekenissen van
pieren: 'gokken, dobbelen' (1731) en 'muziek maken' .912 Voor pieren geeft Köster Henke
als betekenissen op 'spelen, nachtbraken (pierewaaien)'. Kennelijk heeft pierewaaien,
dat in de 17de eeuw aan Russisch pirovat' 'een fuif houden' is ontleend, invloed
uitgeoefend. Pierder omschrijft Köster Henke als 'speler, nachtbraker'. Andere afleidingen van pieren913 zijn pierement 'draaiorgel' en pieremegoggellpieremachochel 'lelijke
vrouw'.
De afleiding poekelen 'te veel praten, doorslaan' vinden we eind 19de eeuw. Het
gaat terug op een zigeunerwoord phuk- 'bekennen, verraden, aanklagen', in Moormann poekeren 'spreken' (1890, zonder zigeunerherkomst). Köster Henke vermeldt:
'poekelaar, prater, iemand die niets kan zwijgen, babbelaar' en 'poekelen, praten. Louw
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poekelen (niets vertellen). Je poekelt over dingen, waar je geen verstand van hebt. Ze
begrepen eerst niet, wat ik poekelde.' Verpatsen ten slotte is een jong woord, wellicht
gevormd naast het veel oudere verpassen (WNTI576), een samenstelling van ver- en
passen 'kopen', dat is afgeleid van Zigeunertaal pas 'deel'. Passen wordt in Moormann
genoemd in 1840, maar zonder zigeunerherkomst. Het WNT suggereert dat de -t- in
verpatsen uit klanksymboliek (handslag bij verkoop) verklaard kan worden.
Tot besluit een woord dat niet in de Bargoense woordenboeken voorkomt, maar
waarschijnlijk wel teruggaat op een zigeunerwoord: gids. Volgens het etymologische
woordenboek van Franck en Van Wijk914 zou dit afgeleid kunnen zijn van het zigeunerwoord gadscho 'niet-zigeuner, boer', speciaal 'boer die handlanger van de zigeuners
is', vergelijk 17de-eeuws gidje 'spion'. Overigens is gadscho 'boer' de mannelijke vorm
van gadschi 'boerin', dat in veel Bargoense dialecten geleend is als gees/gies 'vrouwspersoon'. De herkomst van gids uit een Zigeunerwoord is later bevestigd door De Bont. 915
Deze wijst op de Kempense vorm gids 'lange, magere vrouw', en verklaart de betekenisontwikkeling van 'zigeunervrouw' tot 'leider, leidsman' uit het feit, dat de zigeunervrouwen voorop gingen en de terreinen verkenden, waarbij ze optraden als gidsen en
tegelijk als spionnen.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Een aantal zigeunerwoorden is volkomen ingeburgerd en zelfs overgegaan naar het
(informele) Nederlands: bink, joekel, mollen, verpatsen en dergelijke. Van joekel weten
we wanneer dat ongeveer gebeurd is: eind jaren zestig, begin jaren zeventig. 916 Opvallend is dat de ingeburgerde zigeunerwoorden allemaal oud zijn (of afgeleid van oude
leenwoorden) en van het eerste verblijf van de zigeuners in Nederland dateren.
De woorden uit andere Indische talen duiden alleen maar specifieke religieuze
zaken aan. Er worden nauwelijks samenstellingen of afleidingen gemaakt, behalve met
goeroe, dat een algemenere betekenis heeft gekregen: mediagoeroe, reclamegoeroe. Van
de landsnaam Pakistan is de inwonersnaam op Semitische wijze gevormd met -i als
Pakistani (vergelijk uit het Hebreeuws Israëli en uit het Arabisch Iraki). Het meervoud
i 's. Pakistani werd gemakkelijk geïnterpreteerd als een
van Pakistani luidt Pakistan i's.
Latijnse meervoudsvorm (vergelijk doctorandi), en daarom werd er een nieuw zelfstandig naamwoord Pakistaan bij gevormd, met als bijvoeglijk naamwoord Pakistaans. Zo
is er een oppositie Pakistan (het land) - Pakistaan (bewoner van het land) ontstaan,
die eigenlijk niet de structuur van het Nederlands volgt, en evenmin die van het Indisch
(Urdu}.9I7
(Urdu).917

De Indische talen als doorgeefluik
Het Hindi heeft een enkel Arabisch woord, bij voorbeeld sahib, doorgegeven.
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De Zigeuners hebben woorden overgenomen van de vele landen waar ze verbleven. Uit het Grieks komt bij voorbeeld petalo 'hoefijzer', dat voorkomt in de naam van
de bekende zigeunerkoning Co co Petalo.

Doorgeefluiken voor de Indische talen
Een enkel oud Sanskrietwoord is via Grieks en Latijn in het Nederlands gekomen. De
meeste woorden uit de moderne Indische talen hebben we via het Engels geleend of
via het Indonesisch, zie de 'Cultuur-historische achtergrond'. Herkomst uit het Engels
is soms te zien aan de spelling: pundit 'geleerde hindoe' hebben wij in de Engelse spelling overgenomen (de Hindi-klank a werd in het Engels weergegeven door u), pandit
hebben we rechtstreeks overgenomen. Een aantal Hindi-woorden zijn via Suriname
geleend, waar Sarnami-Hindustani (Surinaams-Hindostaans) gesproken wordt. Alle
zigeunerwoorden hebben we rechtstreeks geleend.

Internationalismen
De Indische woorden zijn meestal internationaal. Veel van de zigeunerwoorden vinden
we ook in het Rotwelsch, het Duitse Bargoens, wat voor de hand ligt gezien het
trekkende bestaan van de zigeuners. We vinden hier bij voo rbeeld9 I8 Bing (ons bink),
Juckel (joekel), mangen 'bedelen', pieren 'muziek maken, gokken', puken 'doorslaan'
(ons poekelen), verpaschen (ons verpatsen). Een enkel zigeunerwoord hebben we via
Duits en Rotwelsch geleend, namelijk sjoemelen en besjoechelenIbesjoemelen,
besjoechelenlbesjoemelen, dat waarschijnlijk via Rotwelsch beschunden 'bedriegen', beschundlen 'beschijten, verontreinigen' is afgeleid van Zigeunertaal chin(d)av 'schijten'; er zijn echter diverse andere
verklaringen. 917

5.4 Invloed van de Iraanse talen 920
Cultuur-historische achtergrond
De belangrijkste vertegenwoordiger van de Iraanse tak van het Indo-iraans is het
Perzisch. Het Perzisch is de officiële taal van Iran (het vroegere Perzië) en Afghanistan
en wordt ook wel Farsi genoemd. In de Oudheid vormde Perzië een belangrijk
cultuurcentrum, en er zijn dan ook via het Grieks en het Latijn Perzische woorden in
Jde eeuw werd
het Nederlands gekomen, waarvan paradijs wel de belangrijkste is. In de 7de
Perzië veroverd door de Arabieren. Arabisch werd de taal van de religie (Perzië werd
islamitisch), wetenschap en literatuur; men ging het Arabische schrift gebruiken. De
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Arabieren namen veel Perzische woorden over die ze, meestal via een of meer Romaanse talen, weer doorgaven. Ook de Turken, een ander islamitisch volk, hebben Perzische
woorden opgenomen en doorgegeven, evenals de Indonesiërs - via onze vroegere
kolonie Indonesië kennen we een aantal Perzische woorden. Er ûjn veel Perzische
woorden in de Europese talen opgenomen - maar door de grillige wegen die deze
woorden gevolgd hebben, zijn ze meestal niet meer herkenbaar als Perzisch.921 Pas de
laatste tijd is er een klein aantal woorden rechtstreeks geleend.
Nauw verwant met het Perzisch is het Koerdisch, dat bestaat uit verschillende
dialecten. De Koerden zijn een minderheid in Turkije, Iran, Irak en Syrië. Turkse
Koerden zijn vanaf de jaren zestig samen met Turken als arbeiders naar Nederland
gekomen. Hoeveel dat er zijn is niet bekend, omdat de Koerden de Turkse nationaliteit
hebben en niet apart geregistreerd zijn; men schat tussen de 14.000 en 35.000. De
Koerden zijn islamitisch, net als de Turken. In Turkije probeerden en proberen de
Turken de Koerden te 'turkificeren', wat leidt tot opstanden die het nieuws regelmatig
halen, en tot de komst van politieke vluchtelingen die onder andere naar Nederland
komen. Onderwijs in het Koerdisch is in Turkije verboden en de meeste mannen zijn
dan ook tweetalig Turks-Koerdisch. De vrouwen spreken vaak geen of gebrekkig Turks.
De Koerden spreken onderling Koerdisch, maar in een gezelschap met Turken Turks.
De kinderen spreken thuis vaak Koerdisch en horen meestal wel Turks om zich heen.
Op school leren ze Nederlands en Turks, geen Koerdisch. 922 Het is niet verbazingwekkend dat het Koerdisch in deze situatie geen invloed op het Nederlands heeft gehad, ik
ken althans geen enkel Koerdisch leenwoord. Ik vermeld het Koerdisch hier alleen voor
de volledigheid, en omdat de Koerden vaak in het nieuws zijn.

Perzische leenwoorden
Uit het Perzisch hebben wij via handelscontacten of literatuur geleend: bazaar en
karavanserai. Pasar hebben we uit het Indonesisch geleend; het is hetzelfde woord als
bazaar.
Perzisch stiln 'land', dat we kennen uit Afghanistan, Kazakstan, Pakistan, wordt
schertsend gebruikt in Absurdistan (de Volkskrant 25/3/95: 'Nederland kolonie van
Absurdistan') en Verweggistan. Verweggistan is eind jaren zestig, begin jaren zeventig
bedacht door een vertaler van Donaid Duck. Vanaf het midden van de jaren tachtig
vinden we het in journalistiek proza - het zal niet toevallig zijn dat in diezelfde periode
de oorlog in Afghanistan in het nieuws stond. Voorbeelden van het gebruik zijn: 923
'Allemaal ten bate van de vertrapten in Verweggistan', 'Groeten uit Film Verweggistan',
'Een catalogus van muziek uit Verweggistan'. In het boek van John Allen Paulos, De
gecijferde mens (Amsterdam 1992, p. 40) is sprake van Schizostan, een land dat bestaat
uit gebieden die van elkaar gescheiden zijn door het grondgebied van andere landen:
'het [mag] niet zo zijn dat een stukje Schizostan hier ligt en een ander stukje duizend
kilometer verderop.' Ten slotte is Bantoestan als pejoratief woord gevormd door
tegenstanders van de apartheid.
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Spreekwoordelijk is de Afghaanse koning Ammanoellah (1892-1960) geworden,
die geleid heeft tot ammehoela, aan me hoela, ook verbasterd tot ammenooitniet. De
koning probeerde allerlei hervormingen in te voeren, maar werd na een burgeroorlog
verdreven naar Europa, waar hij een veelbesproken society-figuur werd. 'Die tik met
de rechterhand op de rechterbil bij de gierende uithaal ammehoela was om aan te geven
dat de koning van zijn volk een schop onder zijn achterste had gehad.'924
gehad: 924

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Het aantal directe ontleningen aan het Perzisch is zo klein, dat er weinig algemeens
over te zeggen valt. De meeste Perzische woorden zijn indirect geleende internationale
woorden, zie de 'Internationalismen' hieronder. Deze zijn volkomen ingeburgerd.

Het Perzisch als doorgeefluik
Een paar Arabische woorden (ayatollah, Hezbollah) kennen we misschien in Perzische
vorm, maar het is ook mogelijk dat we ze aan een Arabisch dialect ontleend hebben;
zie de Arabische leenwoorden in 6.1.

Doorgeefluiken voor het Perzisch
Perzische woorden zijn doorgegeven door het Grieks en Latijn, het Arabisch en
Romaanse talen, het Turks en het Indonesisch; zie de paragraaf 'Internationalismen'
hieronder.

Internationalismen
De meeste Perzische woorden zijn internationaal en hebben een lange ontleningsweg
gevolgd. Het gaat om heel gebruikelijke woorden. Veel van de woorden betreffen
specerijen, apothekerswaren of etenswaren (bij voorbeeld aubergine, amber, kandij,
limoen, rijst, spinazie, suiker, talk) ofkledingstukken
of kledingstukken en huisraad (baldakijn, bef, kaftan,

muts, tapijt, tulband).

De oudste woorden hebben we via het (Frans) Latijn en Grieks uit het Perzisch
geleend: bombazijn, paradijs, rijst, satraap, tapijt, tijger. Via het Duits kennen we het
Perzische woord saffiaan, via het Engels sjaal, en via het Italiaans en Frans brons. Maar
verreweg de meeste Perzische woorden zijn eerst door het Arabisch uit het Perzisch
geleend, en daarna via een of meer Romaanse talen in het Nederlands gekomen: amber,

aubergine, azuur, baldakijn, bef, bezoar, camee, douane, jasmijn, kalebas, kandij, kara-
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vaan, lak, lila, limoen, mummie, muts, oranje, saffraan, schaakmat, spinazie, suiker, tas

'kopje', talk, trijp. Cheque 'schriftelijke betalingsopdracht' heeft waarschijnlijk de weg
Perzisch> Arabisch> Engels> Frans> Nederlands gevolgd, check hebben we in de
moderne tijd direct uit het Engels geleend, zonder bemiddeling van het Frans. Andere
Perzische woorden zijn via het Turks in het Romaans beland en vandaar in het
Nederlands: jakhals, kiosk; via Perzisch> Arabisch> Turks> Frans kennen we divan.
De Perzische woorden kaftan en tulband hebben we waarschijnlijk direct uit het Turks
geleend, niet via een Romaanse taal.
De naam Perzië hebben we leren kennen via het Latijn en het Grieks, waar het
Persis luidde. Men dacht dat Persis vernoemd was naar Persès, de zoon van de godheid
Perseus en Andromeda en de vermeende stichter van Perzië. Maar het woord is
ontleend aan Oudperzisch Pärsa, dat oorspronkelijk de naam van een provincie was
en vervolgens voor heel Perzië gebruikt werd. Dit luidt in het Perzisch Pärs, gearabiseerd Fars (het Arabisch kent geen p), waarvan Farsi komt, de officiële naam van de
taal van Perzië, die wij meestal 'Perzisch' noemen. 925 Van de landsnaam Perzië is
afgeleid de perzik, ontleend aan Latijn malum Persicum 'Perzische appel' (uit het
Grieks), en persienne voor 'zonnewering', geleend uit het Frans.

6

Invloed van de Semitische talen

6.1 Invloed van het Arabisch 926
Cultuur-historische achtergrond
Het Arabisch is een Semitische taal, verwant met het Hebreeuws: het Arabisch behoort
tot het Zuidwestsemitisch, het Hebreeuws tot het Noordwestsemitisch. Het klassiek
Arabisch werd van de 6de tot de 8de eeuw na Chr. gesproken. Als cultuur- en boekentaal
is het in gebruik tot heden. De 20ste-eeuwse verschijningsvorm van deze cultuurtaal
wordt ook Modern Standaard Arabisch genoemd. Dit is de officiële taal van de landen
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zoals Algerije, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië,
Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Saoedi-Arabië, Syrië, Tunesië en de Verenigde
Arabische Emeritaten. Iedere regio heeft een of meer spreektaalvarianten die aanzienlijk van elkaar, maar sterker nog van het klassiek Arabisch verschillen: Algerijns-Arabisch, Egyptisch-Arabisch, Syrisch-Arabisch etc. Uit deze spreektaalvarianten hebben
wij nauwelijks woorden geleend. Het Arabisch wordt met het Arabisch consonantenschrift van rechts naar links geschreven. De Arabieren hangen het islamitische geloof
aan.
De invloed van de Arabieren op Europa begint bij de bezetting van Spanje door
de Moren van 711 tot ongeveer 125°. Van de 9de tot de llde eeuw bezaten de Arabieren
bovendien gebieden op Sicilië en in Zuid-Italië. Vanuit deze Zuideuropese bases
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hadden de Arabieren invloed op de rest van Europa. Op het eiland Malta wordt nog
steeds het Maltees gesproken, een variant van het Arabisch met Romaanse invloed. Dit
is de enige Arabische taal die met het Latijnse alfabet geschreven wordt. In de periode
van de Reconquista, van ongeveer 1250 tot 1504, heroverden de Spanjaarden hun land.
De Arabieren brachten in Spanje irrigatie- en bouwtechnieken, zij brachten nieuwe of
verbeterde muziekinstrumenten, zij voerden de katoenplant in en zetten katoenplantages in Andalusië en Sicilië op, en zij voerden via Spanje de papierfabricage van vlas
en linnen in Europa in.
Er waren ook rechtstreekse contacten met de Arabische wereld, door handel maar
vooral door de Kruistochten (de Westerse jihad of Heilige Oorlog), die van 1099 tot
1270 gehouden werden en waaraan uit het Nederlandse gebied vooral Hollanders en
Friezen deelnamen. Het doel hiervan was het christelijke geloof te beschermen tegen
de islam en de heilige plaatsen in Palestina te heroveren of te behouden.
De houding van West-Europa tegenover de Arabieren was ambigu: enerzijds
vreesde men hun macht, anderzijds had men respect voor hun superioriteit op wetenschappelijk gebied. Vanaf de 12de eeuw, toen de Arabieren steeds meer gebied verloren
en de Kruistochten op hun hoogtepunt waren, nam de vrees voor de Arabieren af en
ging men hun natuurkundige en filosofische werken steeds vaker vertalen in het
middeleeuws Latijn. Via het middeleeuws Latijn werden dan ook Arabische wetenschapstermen verbreid. Vooral op het gebied van de geneeskunst, wis- en natuurkunde
(alchimie) en sterrenkunde bezaten de Arabieren een voorsprong ten opzichte van de
Europese wetenschappers. De Arabieren grepen terug op Griekse medische, natuurkundige en filosofische werken, die ze vanaf de 9de eeuw vertaalden in het Arabisch.
Tot de 13de eeuw gebruikte men in Europa de Romeinse cijfers (I, v, x, etc.), die
wiskundige bewerkingen compliceerden. De Arabieren hebben in Europa de Arabische
cijfers (1, 2, ... 10, 20, ... 100,200 ... ) ingevoerd, en tevens de woórden cijfer (dat we via
Latijn en Frans geleend hebben) en zero (geleend via Italiaans en Frans), die beide
komen van het Arabische begrip ~ifr 'leeg', wat een letterlijke vertaling van Sanskriet
sünya 'de lege' is, namelijk de lege kolom op het rekenbord. Het Arabische woord werd
dus gebruikt voor het teken dat aangaf dat een bepaalde positie in een getal (een
eenheid, tiental etc.) leeg was. Vandaar werd het voor 'nul' gebruikt (vergelijk Frans
zéro 'nul'). Cijfer werd bij overdracht voor alle Arabische cijfers gebruikt, niet meer
alleen voor de nul.927 Arabisch ~ifr 'leeg' werd in het Latijn vertaald door nulla 'niets',
wat in het Italiaans ging betekenen 'nul, het cijfer 0'. Zo kennen wij nul uit het Italiaans.
Via het middeleeuws Latijn kennen we ook de Arabische wiskundige termen
algebra en algoritme, en via het Spaans is de Arabische term x voor een onbekende
geleend. Algebra is ontleend aan de boektitel 'ilm al-jabr wa-I-muqäbala 'de wetenschap
van de hergroepering en de vergelijking' van AI-Chowarizmi, wat eigenlijk betekent
'hij die uit ChowarÏzm komt' (de huidige stad Chiva in Oezbekistan). Van zijn naam
is algoritme afgeleid voor het rekenen met Arabische cijfers. 928
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Tijdens de renaissance wendden de Europeanen zich af van alles wat Arabisch
was: de vroegere bewondering sloeg om in afkeer en men greep terug op klassiek
Griekse en Latijnse voorbeelden. Ook van de politieke invloed van de Arabieren was
aan het eind van de middeleeuwen weinig over.
Een aantal Arabische woorden hebben we in Indonesië leren kennen, toen dit
nog een Nederlandse kolonie was. Vanaf de 15de
IS de eeuw is Indonesië islamitisch. Het
aantal Arabische leenwoorden in het Indonesisch is dan ook groot. Verder hebben we
een klein aantal woorden leren kennen via het Frans en Engels, namelijk woorden die
deze talen uit hun Arabischtalige koloniën opgepikt hebben.
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig zijn veel Marokkanen naar Nederland
getrokken. Momenteel wonen er ongeveer 140.000 Marokkanen in Nederland. Uit
onderzoek bleek dat jonge Marokkanen Nederlands vaker gebruiken dan de eigen
taa1. 929 Het Marokkaans-Arabisch heeft dan ook niet veel sporen in het Nederlands
taal.929
achtergelaten. Een deel van de Marokkanen spreekt een Berbertaal, dat geen Semitische
taal is maar wel behoort tot dezelfde taalfamilie als het Semitisch, namelijk het
Hamito-semitisch. Aan het Berbers zijn voor zover mij bekend geen woorden ontleend,
behalve misschien, via dialectaal Arabisch, koeskoes - of kennen we dit via Frans
couscous? In 1941 werd in de marinetaal koes-koes genoemd voor een 'lekkernij' van
gistende doorgeslagen gort met suiker en lemoensap, 'het moest nog net niet bedorven, doch wel gistend zijn en vooral niet te slap [... ]) De naam schijnt ontleend te zijn
aan de arabische koesj-koesj, een soort grutjes van gerst, de z.g. zwarte, die der
armen.'930
In de huidige tijd zijn een aantal Arabische religieuze termen en woorden voor
gerechten geleend of verbreid - ze waren al langer bekend, maar hebben de laatste tijd
ruimere bekendheid gekregen. Zo spreekt Trouw 1/2/95 over een imam-opleiding.
Sommige culturele eigenheden worden door de immigranten meegenomen naar
Nederland en raken hier zo bekend. In het Amsterdams Stadsblad van 12/10/94 is bij
voorbeeld een artikel gewijd aan de ham
hammam
mam 'Oosters badhuis'; dit woord heeft de
woordenboeken (nog?) niet gehaald, net zo min als het kledingstuk djellaba, dat we
toch vaak tegenkomen. Pas vanaf de jaren zeventig van deze eeuw zijn woordenboeken
Nederlands-Arabisch verschenen, maar een woordenboek Arabisch-Nederlands bestaat nog niet (er wordt wel aan gewerkt); in 1983 zag een woordenboek van en naar
het Marokkaans-Arabisch van Roel Otten het licht.
De meeste Arabische woorden zijn via Romaanse talen in het Nederlands gekomen. Net als Perzische woorden hebben Arabische woorden vaak lange omzwervingen
door veel verschillende talen gemaakt. Door die omzwervingen is niet altijd met
zekerheid te zeggen via welke taal het woord uiteindelijk in het Nederlands is gekomen.
Hieronder de woorden die we rechtstreeks geleend hebben.

De Arabische leenwoorden
Het aantal directe leenwoorden uit het Arabisch is klein. Uit de tijd van de Kruistochten
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stamt hasjiesj. In Indonesië hebben we woorden leren kennen die teruggaan op het
Arabisch. Sommige van deze woorden hebben we in de Arabische vorm leren kennen,
andere in de Maleise. Voor die laatste zie hoofdstuk I, 8.1, 'Invloed van het Indonesisch'.
In Arabische vorm hebben we leren kennen: 931 boernoes, fakir, hadj 'bedevaart naar
Mekka', hadji 'pelgrim naar Mekka', henna, islam, koran, moslim.
Waarschijnlijk via geschreven bronnen kennen we de titels emir, kalief, sjeik,
sultan. Deze woorden komen in alle moderne talen voor, dus ze kunnen ook indirect
geleend zijn, bij voorbeeld via het Frans. Kaliefbetekende oorspronkelijk 'opvolger',
namelijk 'opvolger van Mohammed'. Sultan was oorspronkelijk de titel van de kalief
van Bagdad, maar na de 10de eeuw, toen deze van zijn wereldlijke macht beroofd was,
werd de betekenis verzwakt en gebruikt voor een vorst van ondergeschikte betekenis. 932
Uit Arabische sprookjes komt de vrome moslimgroet salamaleikoem of salemeleikum
(dat de Nederlandse woordenboeken niet gehaald heeft); het gaat terug op Arabisch
as-salämu 'alay-kum 'de vrede (zij) op u'; het eerste woord, salämu, is verwant met
sjaloom, dat we aan het Hebreeuws ontleend hebben. In de berichtgeving over de
vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten worden beide woorden dikwijls samen
genoemd.
Uit de islamitische religie komen Allah, djinn 'geest', imam, moefti, ramadan,
sjiieten, soennieten, soera 'hoofdstuk uit de koran'. De islamitische wetgeving, sjari'a of
sharia, betekent letterlijk 'de te volgen weg'. De in 1989 overleden Iraanse ayatollah
Khomeiny valt de twijfelachtige eer te beurt de Arabische religieuze woorden jihad
'heilige oorlog' en fatwa' doodvonnis' bekend te hebben gemaakt, in zijn strijd tegen
Salman Rushdies roman De duivelsverzen. Dankzij hem is ook ayatollah 'religieus en
politiek leider' vanaf de Iraanse revolutie in 1979 bekend geworden. Ayatollah, letterlijk
'teken van God', en Hezbollah, letterlijk 'partij van God', luiden in het Arabisch ayatu
llah respectievelijk ~izbu llah, met een u dus waar wij een 0 kennen. Het is mogelijk dat
we de woorden via het Perzisch geleend hebben, waar het Arabische leenwoord
ayatolläh luidt. 933 Maar in de Arabische dialecten (Egyptisch-, Marokkaans-Arabisch
etc.) wordt het woord ook met 0 uitgesproken, dus ook zij kunnen invloed hebben
uitgeoefend. De naam ayatollah wordt ook overdrachtelijk gebruikt, bij voorbeeld in
'de ayatollah van de rock 'n roll'; de vroegere voorzitter van de PvdA Max van den Berg
werd wel 'ayatollah uit het noorden' genoemd (hij kwam uit Groningen).
Een modern leenwoord uit het Marokkaans-Arabisch is kif 'hasjiesj'; uit Jemen
komt de drug kat of qat. Een jonge muziekterm is ra," 'Arabische popmuziek', meestal
gebruikt in de samenstellingen rai-muziek en ra'"-zanger. Ra,' komt van Algerijns- of
Marokkaans-Arabisch [ay. Ra,' betekent eigenlijk 'mening, zienswijze'; in de liederen
verkondigen de jongeren namelijk hun mening over moderne onderwerpen als drank,
seks etc. De zangers krijgen de eretitel cheb uit Arabisch sabb, wat eigenlijk 'jongeman'
betekent (de zangers worden door de ouderen als 'angry young men' beschouwd).
Een Arabisch gerecht is falafel. Waarschijnlijk door het toerisme kennen we de
soek 'overdekte markt'. Kasba, kasjba of kashba was oorspronkelijk de naam van een
handelswijk in een Arabische stad. In de jaren zeventig werden ook in Nederland kasba's
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gebouwd, waarmee men een bepaald type eengezinswoningen aanduidde. 934 Tegenwoordig duidt men er wel een oosters aandoende markt mee aan.
Vanaf de jaren zeventig zijn de Sahel-landen veelvuldig in het nieuws geweest,
meestal omdat ze door droogte geteisterd werden. Sahel betekent letterlijk
'grens(land)'. De Rif, een regio in Noord-Marokko aan de Middellandse-Zeekust, gaat
terug op Arabisch rif 'platteland'. De afleiding Riffijn voor 'bewoner van of migrant
uit de Rif kennen we echter via Frans Rifain, dus wellicht is het Frans ook onze bron
voor Rif geweest. Ook berber is direct ontleend; in het Arabisch luidt dit barbar, een
ontlening aan Grieks barbaros, waarvan ook (via Latijn en Frans) ons barbaar stamt.
935
Oorspronkelijk was het een minachtende of beledigende benaming.935
De Golfoorlog uit 1991 heeft weinig Arabische sporen in het Nederlands nagelaten. In het woordenboek dat naar aanleiding van de Golfoorlog is gemaakt,936 staan
slechts enkele Arabische woorden, waarvan de meeste al jaren in de Nederlandse
woordenboeken voorkomen (emir, hadj, imam, islam, moefti, moslim, sjeik), en de
andere alweer tot de vergetelheid behoren (weet u nog dat hejab, jilbab namen voor
sluiers zijn en khamsin, shamalse - met overduidelijke Engelse spelling - namen voor
bepaalde winden?). Hoppenbrouwers noemt in zijn Jongerentaal uit 1991 scud (met
peren) als uitroep van ongenoegen, 'waarschijnlijk eendagsvlieg uit de tijd van de
Golfoorlog', maar scud is natuurlijk geen Arabisch maar Engels.
Uit Libanon en de bezette gebieden in Israël kennen we de intifadah 'oproer', en
de religieus-politieke partijen Hezbollah en de Hamas. De Hezbollah heeft lesbische
kringen geïnspireerd tot de lesbollah 'militante lesbienne'.935 De Afghaanse vrijheidsstrijders heten moedjahedien 'strijders voor God', een meervoudsvorm. Dit komt van
dezelfde stam als jihad en betekent dus 'mensen die vechten in de heilige oorlog'.
In de grote steden is in iedere grote straat wel een shoarma-zaak te vinden. Dit
woord komt uit het Levantijns-Arabisch, en is ontleend aan een Turks woord voor
'draaien'. Tijdens de Turkse overheersing van 1518 tot 1918 is dit gerecht naar Palestina
gekomen. Toen de joden zich in Israël vestigden, namen ze de Palestijnse keuken over.
Vervolgens openden zij restaurants in andere landen en maakten het gerecht zo bekend.
Inmiddels zijn de meeste shoarma-zaken overgenomen door Egyptenaren, die het
gerecht van oudsher kennen. 938 Het woord is in 1984 als neologisme opgetekend. 939

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
De meeste Arabische woorden duiden specifieke zaken aan van Arabische religie of
cultuur. Er worden nauwelijks samenstellingen of afleidingen gemaakt. Wel waren de
oliesjeiks in de jaren zeventig dagelijks in het nieuws. Naast Irakees, Koeweiter, Saudiër
worden Iraki, Koeweiti, Saudi gebruikt, overgenomen uit het Arabisch. De -i is een
Semitische uitgang mannelijk enkelvoud voor bijvoeglijke naamwoorden, ook zelfstandig gebruikt, dus Iraki betekent zowel 'van Irak' als 'Irakese persoon'. In Voorzet
41 staat hierover: 'Opmerkelijk is de relatief snelle introductie in het Nederlandse-taal-
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gebied van de afleiding -i bij aanduidingen voor bewoners van landen uit het MiddenOosten. Deze afleiding blijkt zelfs al in het Nederlands produktief te zijn.'940 Dat laatste
zagen we bij Pakistani, dat geen Semitisch woord is maar een Indisch woord. Het
meervoud van Iraki, Koeweiti, Saudi luidtIraki's,
luidt Iraki's, Koeweiti's, Saudi's. Maar de inwonersnamen op -i worden op grond van de vele Latijnse (en enkele Italiaanse) meervouden
op -i nog wel eens aangezien voor een meervoudsvorm: 'daar staan een paar Iraki' in
plaats van 'daar staan een paar Iraki's'.

Het Arabisch als doorgeefluik
Perzisch
In de 7de eeuw veroverden de Arabieren Perzië en werd Arabisch de taal van de religie,
wetenschap en literatuur in Perzië. De invloed werkte naar twee kanten: de Perzen
namen Arabische woorden over, en de Arabieren namen Perzische woorden over, die
zij, meestal via een of meer Romaanse talen, weer doorgaven. Een woord dat we uit het
Arabisch geleend hebben en dat van Perzische herkomst is, is henna. De meeste
leenwoorden hebben de weg Perzisch> Arabisch> Romaans> Nederlands gevolgd,
zie 'Internationalismen' hieronder.
Grieks
Vanaf de 9de eeuw werden Griekse wetenschappelijke werken door de Arabieren
vertaald en leende het Arabisch woorden uit het Grieks. Sommige van deze woorden
zijn direct uit het Arabisch in het Nederlands terechtgekomen (boernoes, dinar, dirham), maar de meeste woorden kennen we via een Romaanse taal. Ze worden onder
de 'Internationalismen' genoemd.

Doorgeefluiken voor het Arabisch
Arabische woorden zijn via verschillende Romaanse talen doorgegeven, soms via
meerdere. Het gaat voornamelijk om wetenschapswoorden. De oudste woorden zijn
via het Grieks en het Latijn geleend, bij voorbeeld dadel, dat via omzwervingen door
Romaanse talen in het Nederlands terecht is gekomen. Het grootste aantal is via het
Spaans en middeleeuws Latijn doorgegeven, in mindere mate via het Italiaans. Soms
zijn deze woorden rechtstreeks uit het Spaans, middeleeuws Latijn of Italiaans in het
Nederlands geleend, vaak ook zijn ze vanuit deze talen eerst in het Frans terechtgekomen en vandaar naar het Nederlands gegaan. De geleerde woorden op al- (het
Arabische lidwoord) zijn via het middeleeuws Latijn geleend. 941 Ook het Portugees en
in heel geringe mate het Engels hebben in de koloniale tijd Arabische woorden
doorgegeven. En ten slotte hebben we nog Arabische woorden via onze kolonie
Indonesië geleend.
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Intemationalismen
Net als de Perzische woorden zijn de meeste Arabische woorden internationaal en
hebben ze een lange ontleningsweg gevolgd, meestal via een of meer Romaanse talen.
De meeste Arabische woorden zijn heel gebruikelijk, zoals alchimie, alkali, bougie,
kalefateren, masker, moesson, razzia. Veel woorden duiden specerijen, apothekerswaren
of etenswaren aan, net als de Perzische woorden: abrikoos, amalgaam, artisjok, elixer,
gember, marsepein, natrium, sorbet, siroop/stroop. Woorden voor huisraad zijn alkoof,
karaf, koffer; voor stoffen katoen, satijn. Handels- en scheepstermen zijn admiraal,
arsenaal, averij, cheque, cijfer, kabel, kaliber, magazijn, tarief. Verder kennen we dierenamen: giraf, papegaai, muziekinstrumenten: gitaar, luit. Al deze woorden hebben we
via via geleend.
Via het Frans hebben we marokijn 'soort leer' geleend. Dit is in het Frans een
afleiding van Maroc 'Marokko' (in Europa voor het eerste genoemd in het Nibelungenlied (ca. 1200) als Marroch),942 dat ontleend is aan Arabisch Marrakus 'Marrakesj',
de vroegere hoofdstad (gesticht in 1062) en vandaar ook gebruikt voor het hele land.
Hier werd het leer gemaakt. Dit woord MarrakuS gaat terug op een Berberwoord dat
vermoedelijk 'toevluchtsoord (onder de hoede) van God' betekende. Naar de Marokkaanse plaats Fez is de fez 'muts met afhangend kwastje' genoemd, geleend via het Frans;
zie Kader 16 van Ewoud Sanders.
Veel Arabische woorden komen uit het Perzisch en zijn vervolgens via een
Romaanse taal in het Nederlands terechtgekomen. Deze woorden staan ook genoemd
in hoofdstuk I, 5.4, 'Invloed van het Iraans'; soms worden ze namelijk Perzische
leenwoorden genoemd, soms Arabische, en soms Perzisch-Arabische. Dergelijke Perzisch-Arabische woorden die we via een Romaanse taal geleend hebben, zijn aubergine,

azuur, baldakijn, bef, camee, douane, jasmijn, kalebas, kandij, karavaan, lak, lila, limoen,
mummie, muts, oranje, saffraan, spinazie, suiker, tas 'kopje' (via het Frans geleend), talk,
trijp. De Arabieren hebben het schaakspel, dat stamde uit Perzië, in Europa bekend
gemaakt. Via het Frans kennen we schaakmat en mat. In het Perzisch betekende mät
'radeloos, zonder uitweg' (dus schaakmat was 'de koning heeft geen uitweg meer'). In

het Arabisch werd dit geïnterpreteerd als 'dood' ('de koning is dood'). In het Frans
kreeg mat vervolgens de betekenis 'vermoeid', wat bij ons tot de afleiding afmatten
leidde. 943 Via het Duits en Spaans kennen we het Arabische woord gambiet; dit gaat
niet terug op het Perzisch.
De weg Grieks> Arabisch> Romaans> Nederlands hebben gevolgd: abrikoos,
amalgaam, elixer, gitaar, kaliber, karaat, natron, talisman. Alchimie bestaat uit het
Arabische lidwoord al met het Griekse woord dat we ook in chemie vinden. Dit woord
komt van de Egyptische naam voor Egypte, Kemet, dus het beduidde oorspronkelijk
'de Egyptische kunst'.944 In het Grieks betekende keratia, waarop karaat teruggaat,
'zaadjes van de Johannesbroodboom'. De zaadjes hadden een constant gewicht, en
werden daarom gebruikt voor het afwegen van kleine hoeveelheden, bij voorbeeld van
stofgoud. In het Arabisch kreeg het woord vervolgens de betekenis 'inhoudsmaat,
bepaald gewicht, gehalte van goudlegering'.
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Kader 16
Fez
EWOUD SANDERS

De fez is genoemd naar de Marokkaanse stad
Fez, daar is iedereen het over eens. Verschillende woordenboeken maken echter een voorbehoud als het gaat om de vraag of de fez ook
oorspronkelijk uit Fez komt. Dat voorbehoud
is onnodig, want in het Frans - waar dit woord
als eerste opduikt - sprak men aanvankelijk
van bonnet de Fez 'muts uit Fez'. Dat was in
1664. Kort daarop werd dit verkort tot fes of
fez, spellingvarianten die ook bij ons nog
steeds voorkomen.
Fez werd in 808 gesticht door sultan Edis
Ben Edris. In de middeleeuwen was het de belangrijkste stad in de islamitische wereld en
telde het 90.000 huizen en maar liefst 785
moskeeën. Vanaf de 16de eeuw, toen de sultan zijn zetel naar elders verplaatste, zette het
niet veel
verval in. In de
19de eeuw was Fez
genoemd
genoemd
genoemd
soeps meer: de straten waren er 'eng, bogtig
en morsig', het graf van stichter Edris was een
vrijplaats voor misdadigers geworden en aan
de eens zo verlichte universiteit werd nu necromantie onderwezen - waarzeggerij door
geestenbezweri ng.
Fez stond bekend om twee produkten: de
muts die eruitziet als een omgekeerde bloempot met afhangende kwast, en marokijn - rood
geiteleer dat in de 17de eeuw internationaal
bekendstond als 'het fijnste leer uit Barbarije'.

Voor beide produkten maakten de ambachtslieden gebruik van een kleurstof die zij bereidden uit een bes die in de omgeving van Fez in
overdaad groeide.
Omdat het recept voor deze kleurstof zorgvuldig geheim werd gehouden, werden de
mutsen lange tijd alleen in Fez gemaakt. Later
kwam daar Tunis bij en in de tweede helft van
de 19de eeuw was de fez een internationaal
produkt geworden, dat werd vervaardigd in
Zuid-Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Turkije.
Vooral in Griekenland en Turkije werd de
fez in de vorige eeuw veel gedragen, door
mannen en vrouwen. In 1826 werd de fez in
Turkije zelfs verplicht gesteld voor ambtenaren en militairen. De rang bleek uit de kostbaarheid van de fez, die bij ons ook wel'Turkse kap' werd genoemd.
Bij zijn poging het oude Turkije naar Westeuropees model te hervormen, verbood Atatûrk in 1924 de fez. Als we het WNT mogen
geloven werd het mutsje omstreeks dezelfde
tijd 'hier te lande wel in huis of bij sport gedragen'. Tegenwoordig kom je de fez nog zelden
in het wild tegen, eigenlijk alleen nog in de
klederdrachten van Griekenland, Albanië en
de overige Balkanlanden.

6.2 Invloed van het Hebreeuws945
Cultuur-historische achtergrond
Het Hebreeuws, geschreven met het Hebreeuwse consonantenschrift, is een Noordwestsemitische taal met een lange geschiedenis. Het dateert van de 20ste eeuw voor
Chr. Van 1200 tot 200 voor Chr. spreken we van bijbels Hebreeuws, tot 500 na Chr.
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van Misjnaïsch Hebreeuws (Misjnah is het centrale boek van de talmoed). Nauw
verwant aan het Hebreeuws is het Aramees, de taal van Jezus, dat van 1000 voor Chr.
tot 600 na Chr. werd gesproken. Als spreektaal werd het Hebreeuws sinds de 6de eeuw
voor Chr. door het Aramees verdrongen, Hebreeuws werd alleen nog als taal van de
religie gebruikt. De staat Israël heeft het Hebreeuws opnieuw ingevoerd en er de
officiële taal van Israël van gemaakt. Oude namen voor het Hebreeuws waren Ivriet
(Hebreeuws 'ivrif.) en de taal van Kanaän, ofwel Kanaänitisch. De Israëliërs noemen
hun taal 'ivrif. ~adäsäh 'nieuw Hebreeuws' of 'modern Hebreeuws'. Nederlanders
hebben het woord Ivriet 'Hebreeuws' geleend en daaraan de betekenis 'Israëlisch
Hebreeuws' gegeven.
In de middeleeuwen en de renaissance geloofde men dat het Hebreeuws de oudste
en oorspronkelijk enige taal was, de moeder van alle andere talen. God en de engelen
in de hemel spraken Hebreeuws, en Hebreeuws was de taal van de scheppingswoorden
en de taal die door God bij Adam ingegoten was. Alle mensen spraken Hebreeuws
totdat ze een toren in de hemel wilden bouwen, de Toren van Babel, en God hen strafte
met de babylonische spraakverwarring. Tijdens de renaissance kreeg men belangstelling voor de klassieke talen, en leerde men ook Hebreeuws, de taal van het Oude
Testament. De Statenvertaling van de bijbel, die in 1637 verscheen, was rechtstreeks uit
het Hebreeuws vertaald. Hierbij werd de grondtekst strak aangehouden, met als gevolg
allerlei Hebreeuwse constructies. Zie hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'. In 1741
verscheen een Hebreeuwse spraakkunst met woordenboek Nederlands-Hebreeuws en
andersom. In 1928-1931 verscheen een woordenboek Hebreeuws-Nederlands, in 1882
het omgekeerde.
De oudste Hebreeuwse leenwoorden zijn bijbelse woorden, geleend via het Latijn
of Latijn en Grieks. Verder hebben we rechtstreeks Hebreeuwse woorden overgenomen
van de joden in Nederland, die in hun eredienst en gemeente het Hebreeuws gebruikten. Enkele religieuze termen hebben we in Jiddische vorm geleend, zie hoofdstuk I,
4.2, 'Invloed van het Jiddisch'.

De Hebreeuwse leenwoorden

Bijbelse woorden

Verreweg de meeste leenwoorden betreffen de joodse godsdienst: chassidisme, chazan
'voorzanger', goj 'niet-jood', golem 'joodse sagenfiguur', hallel 'lofzang' (het eerste
woord van het gebed), halleluja, letterlijk 'looft God' (alleluja is via Latijn en Grieks
geleend), kabbala 'geheime joodse leer', menora 'liturgische kandelaar', misjna 'verzamelingjoodse wetten', rabbi, sanhedrin 'Hoge Raad', sefarden, tallith 'gebedskleed' (in
NRC Handelsblad van 30/12/94 vernederlandst tot talliet), talmoed 'heilig boek der
joden', tefillin 'joodse gebedsriem', Tenach 'Oude Testament', thora 'mozaïsche wet'.
Namen voor joodse feesten zijn: bar mitswa, Chanoeka, jom-kippoer, Pesach, Purim.
Schibbolet of sjibbolet 'herkenningswoord, woord dat alleen goed uitgesproken kan
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worden door leden van het eigen volk' betekent in het Hebreeuws 'korenaar, vloeiende
stroom'; volgens Richteren 12: 4-6 herkenden de Gileadieten de op de vlucht geslagen
Efraïmieten aan het feit dat ze dit woord onjuist uitspraken als [siboletl. Later in de
geschiedenis is deze truc herhaaldelijk gebruikt: in 1301 lieten de Nederlandstalige
Klauwaards de Fransen schild en vriend zeggen, in de Engelse Boerenopstand van 1381
richtten de Engelsen zich tegen de in Engeland woonachtige Vlamingen: 'wie geen beede
and cheese kon zeggen [... l, maar case and brode zei, werd een kopje kleiner gemaakt',946
en in de laatste wereldoorlog gebruikten de Nederlanders Scheveningen en schavuit als
schibbolet om de Duitsers te herkennen. 947
De naam voor God, Jahwe, gaat terug op Hebreeuws JHWH. De naam mocht niet
uitgesproken worden, voor JHWH zei men Adonaj 'mijn Heer' (een pluralis majestatis
of 'koninklijke meervoudsvorm'). Daarom is niet zeker welke klinkers in JHWH ingevuld moeten worden. De Latijnse naam werd Jehova, omdat men de klinkers van
Adonaj invulde. Hierbij werd de eerste klinker van Adonaj onder invloed van de j van
JHWH tot korte e. Jehova is zeker geen Hebreeuws.
Bijbelnamen zijn deels via Latijn (en Grieks) geleend, en deels rechtstreeks uit
het Hebreeuws. De oudere katholieke bijbelvertalingen zijn gebaseerd op de Vulgata,
de Latijnse bijbelvertaling, en de namen zijn dus in Grieks/Latijnse vorm overgeleverd,
bij voorbeeld Isaïas, Jeremias, Osee, Noë, Salomon. De Statenbijbel is uitgegaan van de
Hebreeuwse grondtekst, en de namen zijn dan ook Hebreeuws: Jesaja, Jeremia, Hosea,
Noach, Salomo. 948 Andere rechtstreekse ontleningen zijn: Adam, de naam voor de
vruchtbaarheidsgod Baäl (letterlijk 'heer, meester'; dit woord vinden we ook als eerste
deel van bollebof, bolleboos, dat we uit het Jiddisch kennen), Azazel 'boze geest',
Behemoth 'reusachtig dier', Belial, Benjamin, Eden 'het paradijs', Elohim 'God' (een
meervoudsvorm), Gideon, Kanaän, Martha (een Aramees woord), Methusalem, Nimrod, Noach, Onan. De meeste van deze woorden zijn spreekwoordelijk geworden, soms
alleen in afleiding of samenstelling: adamskostuum, adamsappel, de benjamin 'de
jongste', de hofvan Eden, Gideonsbende (NRCHandelsblad 20/10/94: 'Greenpeace werd
van Gideonsbende een milieugigant'), de tale Kanaäns, een vreemdeling in Kanaän, een
bedrijvige Martha, zo oud als Methusalem, een nimrod 'hartstochtelijk jager', de ark van
Noach, onaneren. Een aantal van de genoemde namen is tevens een populaire voornaam
geworden: Adam, Benjamin, Martha. Maar de meeste voornamen die teruggaan op de
bijbel, zijn in de middeleeuwen via het Latijn geleend.
Uit het Aramees komen kol nidree 'joods gebed', naar de beginwoorden, en
mene-tekel 'dreigende waarschuwing', in het Aramees 'geteld, gewogen'.

Modern Hebreeuwse woorden
Modern Hebreeuwse woorden die we kennen uit Israël zijn Ivriet, kibboets, (met de
Jiddische afleiding kibboetsnik), mosjav 'Israëlische nederzetting', sabra 'in Israël geboren Israëliër', de groet sjaloom, en de munt sjekel (in de bijbel sikkel genaamd). Het
machinegeweer uzi is een verkorting van de naam van een Israëlische legerofficier, Uziel
Gal. De shoah of shoa 'katastrofe' als naam voor de Duitse jodenvervolging is de laatste
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tijd in de plaats gekomen van de holocaust, waarschijnlijk onder invloed van de
documentaire Shoah van Claude Lanzmann uit 1985 (holocaust voor 'Duitse jodenvervolging' is een iets ouder woord, maar ook nog jong: het dateert van 1979, toen de TROS
de Amerikaanse t.v.-serie Holocaust uitzond). Uit de taalkunde kennen we de sjwa voor
een toonloze e, in het Hebreeuws de naam voor een punctuatieteken.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Hebreeuwse leenwoorden zijn in het geheel niet ingeburgerd; het zijn vreemde wooraand uiden, daarom heb ik dikwijls de betekenis ter verklaring
den die onbekende zaken aanduiden,
toegevoegd.
Naast Israëliër kennen we Israëli, overgenomen uit het Hebreeuws. De -i is een
Semitische uitgang mannelijk enkelvoud voor bijvoeglijke naamwoorden, ook zelfstandig gebruikt, dus Hebreeuws Israeli betekent 'van Israël' en 'Israëlische persoon'.
Het meervoud van Israëli luidt in het Nederlands Iraëli's. De uitgang -i vinden we ook
bij Arabische inwoneraanduidingen, zie 6.1 hierboven, en ook Israëli wordt soms
aangezien voor een meervoudsvorm in plaats van een enkelvoudsvorm. Asjkenazim,
kibboetsim en Sefardim (naast Sefarden) zijn uitheemse meervouden die we als zodanig
geleend hebben. Goj heeft volgens Van Dale949 de volgende meervouden: gojim, gojjiem,
gojims, gojjiems. De eerste twee zijn spelvarianten en geven het regelmatige Hebreeuwse
meervoud, de laatste twee geven een Nederlands meervoud boven op het Hebreeuwse
meervoud!

Doorgeefluiken voor het Hebreeuws en het Hebreeuws als doorgeefluik
De meeste Hebreeuwse woorden zijn doorgegeven door het Latijn - meestal via het
Grieks - en door het Jiddisch. Hebreeuwse woorden zijn nauwelijks rechtstreeks
geleend; het Hebreeuws heeft dan ook zelf nauwelijks als doorgeefluik gediend - met
één bekende uitzondering: sanhedrin gaat terug op een Grieks woord 'raad'.
Internationalismen
De leenwoorden betreffen voornamelijk de joodse godsdienst. Deze woorden zijn in
de meeste talen overgenomen, maar ze zijn bijna nergens ingeburgerd.
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7

Invloed van niet-Indo-europese talen, gesproken in Europa

7.1 Invloed van het Fins en Hongaars950

Cultuur-historische achtergrond
Het Fins en het Hongaars behoren beide tot de Oeralische taalfamilie en zijn aan elkaar
verwant, wat overigens niet inhoudt dat een Hongaar een Fin gemakkelijk verstaat of
vice versa. Fins en Hongaars zijn niet verwant met de Indo-europese talen. Finland en
Hongarije liggen zo ver verwijderd van het Nederlandse taalgebied, dat er nauwelijks
contact is geweest met deze beide landen. We kennen ook vrijwel geen leenwoorden
uit het Fins en het Hongaars. Wel zijn een aantal Hongaarse woorden internationaal
geworden, en deze woorden kennen wij ook, zij het via de bemiddeling van een of meer
andere talen. Woordenboeken Fins-Nederlands of Hongaars-Nederlands, en vice
versa, bestaan pas enkele jaren.

De Finse en Hongaarse leenwoorden
Uit het Fins kennen we alleen het begrip sauna, en via het Russisch toendra.
De Hongaren werden in het verleden de zigeuners van Europa genoemd, omdat
zij veel rondzwierven. Zowel het woord tsigaan (rechtstreeks) als het woord zigeuner
(via het Duits) zijn dan ook ontleend aan het Hongaars. Verder hebben wewaarschijnlijk alleen csardas 'volksdans en volksmuziek', heiduk 'lijfknecht in Hongaarse kleding',
kolbasz(worstje) en poesta rechtstreeks geleend, en twee kledingstukken: de militaire
attila 'Hongaarse tuniek' en het hoofddeksel sjako. De sjako is in de jaren veertig
kennelijk nog gebruikt voor een kinderpet, want Carmiggelt spreekt in het verhaal
'Spelen in het plantsoen' uit 1950 over 'een jongetje met een sjako op'. Waarschijnlijk
is attila geleend door Willem 111, die bewondering had voor Hongaarse uniformen en
het voorwerp, met de naam, overnam uit het Hongaars. 951 In het Hongaars wordt het
kledingstuk gespeld als atilla - de Nederlandse schrijfwijze zal beïnvloed zijn door de
naam van Attila de Hun.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
De leenwoorden betreffen voornamelijk zaken die in het Nederlands onbekend zijn.
Ze zijn dan ook niet ingeburgerd.
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Het Hongaars als doorgeefluik
Turks
De Hongaren-hebben van oudsher contact gehad met Turkse stammen en vanaf het
einde van de 14de eeuw werd Hongarije door de Turken belaagd. De Turken heersten
van 1540, toen de hoofdstad Buda werd ingenomen, tot 1699 over een deel van
Hongarije. Het Hongaars heeft slechts een enkel Turks woord doorgegeven, dat nog
herinnert aan de Turkse overheersing: heiduk 'lijfknecht in Hongaarse kleding', uit de
Hongaarse meervoudsvorm hajduk, oorspronkelijk 'veedrijvers'. Een Hongaars woord
dat uit het Turks komt en door het Duits is doorgegeven, is dolman 'jasje'.

Slavische talen
Ook met Slavische stammen hebben de Hongaren contact gehad. De woorden kolbasz
en poesta komen dan ook uit een Slavische taal, waarbij niet zeker is welke; vergelijk
Russisch kolbasa 'worst' en pustoj 'leeg'. De poestagrond was oorspronkelijk heel
vruchtbaar, maar werd verwoest onder de Turkse overheersing. Via het Duits heeft het
Hongaars het Servokroatische woord paprika doorgegeven.

Doorgeefluiken voor het Hongaars
De meeste Hongaarse woorden zijn via het Duits in het Nederlands beland. Het Duitse
taalgebied grenst aan Hongarije, en het Habsburgse huis heeft van 1526 tot de Eerste
Wereldoorlog in Hongarije geregeerd, dus het hoeft geen verbazing te wekken dat het
Duits Hongaarse woorden heeft overgenomen en doorgegeven.

Internationalismen
Van het Hongaars komen een paar internationale woorden, die we via de bemiddeling
van een of meer andere talen geleend hebben. De belangrijkste zijn goelasj, huzaar, koets
en paprika.

7.2 Invloed van het Turks952
Cultuur-historische achtergrond
Het Turks behoort samen met het Mongools tot de Altaïsche taalfamilie. Verwarrenderwijs wordt in het Nederlands 'Turks' zowel gebruikt voor de taal van Turkije als
voor de Turkse taalfamilie, waartoe zowel het Turks van Turkije als Turkse talen in de

413

voormalige Sovjet-Unie behoren. Het Engels maakt verschil tussen Turkish (de taal
van Turkije) en Turkic (de Turkse taalfamilie). In deze paragraafgaat het over het Turks
dat in Turkije gesproken wordt. Uit de Turkse talen die in de voormalige Sovjet-Unie
worden gesproken, zoals het Tataars en het Kirgiezisch, hebben we alleen via het
Russisch woorden geleend.
In de middeleeuwen en daarna bezaten de Turken veel macht en gebied in
Midden- en Zuid-Europa, vooral op de Balkan. Balkan is overigens een Turks woord
dat letterlijk 'bergketen' betekent. Het rijk van de Turken heette tot de uitroeping van
de republiek in 1923 het Osmaanse of Ottomaanse rijk, naar de stichter Osman I (ca.
1300 tot ca. 1324). In de middeleeuwen veroverden de Turken steeds meer gebied van
het Byzantijnse rijk, totdat zij in 1453 zelfs de hoofdstad innamen. Vanaf die periode
was het grootste deel van Griekenland door de Turken bezet, wat duurde tot 1829.
Onder Süleyman I (1520-1566) kreeg het Osmaanse rijk zijn grootste uitbreiding:
Hongarije werd veroverd en Wenen belegerd, er werden succesvolle veldtochten tegen
Perzië gehouden en het Osmaanse rijk beheerste de Middellandse Zee. In het Osmaanse
rijk werd het Osmaans-Turks gesproken als elitetaal, door de heersende stand en de
ambtenaren. Het Osmaans-Turks bevatte vele Arabische en Perzische elementen en
werd met het Arabische schrift geschreven. Daarnaast stond het gesproken Turks van
de bevolking (en in de veroverde gebieden natuurlijk de taal van de veroverden: Grieks,
Hongaars etc.).
Vanaf het midden van de 16de eeuw nam de Turkse invloed geleidelijk af, in 1699
verloren de Turken bij voorbeeld Hongarije. Na de Balkanoorlog van 1912-1913 en de
Eerste Wereldoorlog (waarin de Turken aan de kant van Duitsland streden) bezat
Turkije in Europa slechts een klein gebied bij Constantinopel. Mustafa Kemal, later
Kemal Atatürk ('Vader der Turken') genaamd; veroverde gebied op Griekenland en
riep in 1923 de republiek uit. Hij bracht vele hervormingen tot stand. Zijn belangrijkste
wijziging op taalkundig gebied was de invoer in 1928 van het Latijnse alfabet (met wat
extra tekens), wat het begin was van een zuivering van het Turks van Arabische en
Perzische elementen.
Opvallend is dat het Turks, ondanks de grote politieke invloed van Turkije op
Europa in de loop der eeuwen, slechts weinig taalkundige sporen in Europa heeft
nagelaten,953 behalve in de direct bezette gebieden zoals Griekenland en Hongarije.
De Lage Landen hebben met Turkije alleen contact gehad door handel en via
literatuur. Tegenwoordig zijn er toeristische contacten. Vanaf halverwege de jaren
zestig van deze eeuw zijn veel Turken als goedkope arbeidskrachten naar Nederland
getrokken en er wonen nu ongeveer 180.000 Turken in Nederland. 954 De Turken
hebben echter vrijwel geen leenwoorden naar Nederland gebracht, hoewel ze thuis
meestal Turks spreken, dus hun taal blijven gebruiken. Komt dit door de Nederlandse
politiek van integratie en het verplicht leren van Nederlands? Overigens zijn niet alle
personen met Turkse nationaliteit Turkssprekend; een deel van hen spreekt Koerdisch,
een Iraanse taal (zie 5.4, 'Invloed van het Iraans'). De eerste woordenboeken TurksNederlands en Nederlands-Turks verschenen rond 1970.
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De Turkse leenwoorden
De Turkse leenwoorden betreffen voedingswaren die we in deze eeuw, waarschijnlijk
door Turkse immigranten, vanaf de jaren zestig hebben leren kennen, zoals baklava
'mierzoet gebak', dolma, kebab955, pilav en raki. Enkele van deze woorden, zoals pilav,
kunnen al eerder via de Franse keuken zijn geïntroduceerd. 956 Ook uit deze eeuw
kennen we baksjisj voor 'fooi'. Oudere leenwoorden zijn koffie en yoghurt, dat in de
vorm yaourt (kennelijk uit het Frans) al in 1843 is genoteerd, en begin deze eeuw in de
vorm yoghurt. 955 Koffie is sedert de 17de eeuw in Europa bekend en is via het Turks
vanuit de havenstad Venetië verbreid. Het woord komt uit het Arabisch, waar het
oorspronkelijk 'wijn' betekende; na het wijnverbod door Mohammed werd de naam
overgedragen op de koffie. In het Arabisch gaat het niet terug op de geografische naam
Kaffa (deel van Abessinië waar de koffieplant vandaan komt), zoals wel gedacht is, maar
is het een afleiding van een Semitische stam die 'donker' betekent, dus de 'donkere
drank'.958 We vinden in de Europese talen twee vormen van dit woord, namelijk met
0: koffie, Engels coffee, Russisch kofe (het laatste ontleend aan het Nederlands), en met
a: Frans, Spaans, Portugees café, Duits Kaffee, Italiaans caffè. In het Turks luidde de
vorm kahve, in het Arabisch qahwa. De 0 in Nederlands en Engels gaat waarschijnlijk
terug op ouder au als weergave van Turks -ahv-: in 1598 is in het Engels de vorm chaoua
gevonden, het wNTgeeft voor het Nederlands een citaat uit 1596: 'Die Turcken onderhouden vast ghelijcke manieren int drinken van hare Chaona (I. [lees]: Chaoua) t'welc
sy maken uyt sekere vruchten [... ].' Of de ontwikkeling met 0 in het Engels en
Nederlands onafhankelijk van elkaar heeft plaatsgevonden, of dat de ene taal het uit de
ander geleend heeft, is niet duidelijk. De meeste etymologische woordenboeken laten
dit in het midden; een Engels etymologisch woordenboek959 meent dat de Engelse vorm
uit het Nederlands komt, maar de modernste Nederlandse etymologische woordenboeken960 menen juist het tegenovergestelde.
Uit de literatuur kennen we Turkse titels zoals bei/bey, efendi, pasja, vizier, de
derwisj 'bedelmonnik', de janitsaren 'nieuwe troepen' (in 1362 nieuw gevormde legereenheden) en harem. Pasja wordt bij ons (en in andere talen) in overdrachtelijke
zin gebruikt. In de Volkskrant van 22/10/94 is sprake van 'het levensverhaal van de
werkschuwe pasja', waarmee Marlon Brando bedoeld wordt.
Turkse kledingstukken zijn kaftan en tulband. Een oudere vorm van tulband was
turban(d). Ook in de ons omringende landen kwamen vormen op -1- en op -r- voor,
maar hier heeft de vorm op -r-r- de overhand gekregen, vergelijk Engels, Duits, Frans
turban. Het WNT meent: 'directe ontleening aan het Turksch is mogelijk, waarschijnlijker is echter de bemiddeling van een van de genoemde talen.' Er valt niet uit
te maken welke taal de bemiddelaar is geweest, daarom noem ik het woord toch onder
de directe ontleningen. Islamitische termen zijn kismet 'voorbeschikking', mimbar
'kansel', moëddzin 'oproeper tot gebed' en molla 'schriftgeleerde'.
In de laatste tijd is onder kattenliefhebbers de Turkse Van een gewild huisdier.
Dit is een rood-witte langharige kat die uit de omgeving van het Van-meer in Turkije
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stamt. Veel bekender is de angora(kat), waarvan de Turkse Van een variant is. De angora
komt ook uit Turkije en dankt zijn naam aan de oude Griekse naam voor Ankara,

Ankura.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Koffie, tulband en yoghurt zijn volkomen ingeburgerde, dagelijks gebruikte woorden
waarvan veel samenstellingen gemaakt worden: koffieboon, tulbandpan, yoghurtbeker.
De meeste van de overige leenwoorden duiden specifieke zaken aan van Turkse religie
of cultuur, en zijn dan ook niet of nauwelijks ingeburgerd.

Het Turks als doorgeefluik
De Turkse titel efendi komt uit het Grieks en gaat terug op klassiek Grieks authentès
'met eigen hand voltrekkend, absolute meester', dat wij ook kennen in de afleiding
authentiek, letterlijk 'uit de eerste hand'.
Het Turks heeft veel Arabische en Perzische woorden opgenomen, omdat de
Turken, Perzen en Arabieren veel contact hadden en een gemeenschappelijk geloof, de
islam. De Turken stonden onder Perzische en Arabische cultuurinvloed, handelden
met de Perzen en lagen geografisch tussen Perzië en Europa. De Turken verbreidden
een aantal Arabische en Perzische woorden over Europa.

Arabisch

Arabische woorden in het Turks betreffen vooral de religie: kismet, mimbar, moëddzin,
molla en verder kebab, koffie en vizier. Harem 'vrouwenverblijf is via het Turks verbreid
en gaat terug op Arabisch ~aram 'verboden, taboe', maar ook 'heilig bezit, echtgenote'
en ~arim 'heilige plaats, vrouwelijke leden van de familie, harem'. Soms verschilt de
schrijfwijze van een woord in het Arabisch en Turks overigens zo weinig, dat niet meer
met zekerheid valt uit te maken welk van beide talen de bron is geweest.
Soms is de leenweg geweest Arabisch > Turks > Frans, zie hoofdstuk I,I, 3.1,
'Invloed van het Frans'.

Perzisch
Perzische woorden in het Turks zijn baksjisj, derwisj, kaftan, pasja, pilav en tulband. 961

Doorgeefluiken voor het Turks
De meeste Turkse woorden zijn via andere talen tot ons gekomen, met name het
Hongaars, het Duits (horde), maar vooral het Frans - tulp bij voorbeeld, dat hetzelfde
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woord is als het waarschijnlijk direct uit het Turks geleende tulband. Via het Frans
kennen we ook kazak 'overkleed'; dit is hetzelfde woord als kozak (dat we via het
Russisch kennen) en betekende in eerste instantie 'zwerver, nomade', vandaar
'( over)kleed gedragen door een zwerver', en in het algemeen '(over)kleed'. Kazak in de
betekenis 'tapijt' is waarschijnlijk afgeleid van de landsnaam Kazakstan, zoals pers van
Perzië is afgeleid. Via het Italiaans en het Frans kennen we gilet 'vest', oorspronkelijk
de naam van een Turks kledingstuk.
Het Duits heeft de meeste Turkse woorden niet rechtstreeks geleend, maar via
het Slavisch (sjamberloek) of het Hongaars (dolman). Ook het Nieuwgrieks heeft een
enkel Turkse woord doorgegeven (moussaka). Het Russisch heeft vooral woorden uit
Turkse talen in de voormalige Sovjet-Unie doorgegeven.

Internationalismen
Van het Turks komen een paar internationale woorden, die we via de bemiddeling van
een of meer andere talen geleend hebben. De belangrijkste zijn horde, kaviaar, tulp en
bergamot(peer), ontleend aan Turks beyarmudu, ouder begarmudi, letterlijk 'herepeer',
van beg, tegenwoordig bey 'heer' (dat we als bei geleend hebben), maar beïnvloed door
de plaatsnaam Bergamo, vandaar de plaats van de r.

8

Invloed van de vroegere koloniën

8.1 Invloed van het Indonesisch962

Cultuur-historische achtergrond
In de Indonesische Archipel worden vele honderden aan elkàar verwante Indonesische
talen gesproken, zoals het Atjehs, Balisch, Boeginees, Javaans, Malagasi, Maleis, Moluks, Soendaas. De Indonesische talen behoren tot de Austronesische taalfamilie, die
uit een zeer groot aantal talen bestaat en een groot gebied van verspreid liggende
eilanden beslaat, zie Illustratie 51. Al eeuwen voordat de Nederlanders naar de Indonesische Archipel kwamen, was het Maleis de lingua franca van Zuidoost-Azië. Vanaf
de 13de eeuw, toen de Archipel islamitisch werd, werden Arabisch en Maleis naast elkaar
gebruikt voor religieuze doeleinden. Vanaf ongeveer 1500 hadden de Portugezen veel
macht in de Archipel. De inheemse bevolking was en is grotendeels moslim. De
Portugese missionarissen hebben getracht hen tot het christendom te doen overgaan
en leerden hun Portugees.
In 1596 landden de eerste Nederlanders op Java. In 1602 werd de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (v.o.c.) opgericht voor de handel op de Oost (de gebieden
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Illustratie 51. De verspreiding van de Austronesische en Indo-pacifische ofwel Papoea-talen
(Bron: Crysta11987: 318-319)

in Azië werden Oost-Indië genoemd in tegenstelling tot West-Indië, de gebieden in
Midden- en Zuid-Amerika). In het begin van de 17de eeuw verdreven de Nederlanders
de Portugezen uit Indonesië (toen nog Indië of Nederlands-Indië geheten)
geheten).. Maar er
bleven Portugezen in Indonesië wonen, de inheemse bevolking bleef deels Portugees
spreken en er ontstonden creools-Portugese mengtalen. In Batavia werd gedurende de
gehele 17de eeuw Maleis-Portugees gesproken, ook door de Nederlanders.
De periode van de v.o.c. duurde tot ongeveer 1800. In deze periode kwamen
slechts weinig Indonesische leenwoorden in het Nederlands, alleen namen voor produkten, planten en dieren. Wel verschenen er in de 17de eeuw verschillende woordenboeken met Nederlands en Maleis, voornamelijk naar het Maleis toe. Hierna brak de
koloniale tijd aan, die duurde tot de Tweede Wereldoorlog. Maleis was de belangrijkste
voertaal tussen Nederlanders en de inheemse bevolking. Nederlands was alleen bestuurstaal en werd in officiële stukken gebruikt. De Nederlanders verbleven telkens
slechts betrekkelijk kort in Indonesië, en werden dan weer afgelost door een nieuwe
garde. Er was niet veel vermenging met de inheemse bevolking. Daarom drongen er
maar weinig Indonesische leenwoorden in het Nederlands door. Vanaf ongeveer 1850
veranderde dat. Nederlanders bleven langer, woonden samen of trouwden met Indonesische vrouwen en kregen kinderen bij hen. In de periode van Willem I, toen
Nederland en België nog verenigd waren in het Koninkrijk der Nederlanden (van 1814
tot 1830), trokken ook veel Belgen naar Indonesië. Steeds meer Indonesiërs kenden
Nederlands. Hun aantal nam bovendien na 1864 snel toe, omdat vanaf die tijd Indonesiërs toegelaten werden op Nederlandse scholen. Hierdoor ontstond het IndischNederlands: het Nederlands zoals gesproken door Indonesiërs en Indische Nederlan-
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ders, met veel Maleise leenwoorden. Vanaf die tijd beginnen veel Indonesische leenwoorden het Nederlands in te stromen. 963 De Indonesische leenwoorden werden door
Nederlanders uit Indonesië naar Nederland gebracht. Ook door reisverhalen en literatuur werden Indonesische begrippen en woorden bekend, denk aan Couperus' De
stille kracht en vooral Multatuli' s Max Havelaar, het boek waarin hij de bloemrijke term
Insulinde creëerde als naam voor de Indonesische Archipel, van Latijn insulae' eilanden'
en Indië. Het woord Insulinde is door andere talen geleend, bij voorbeeld door het
Frans. 964 Het blijkt dat de instroom van Indonesische woorden in onze woordenboeken
pas na 1900 goed op gang is gekomen, en feitelijk in deze eeuw - dus drie eeuwen na
de eerste contacten! - zijn beslag kreeg. 965 Dit zal ook te maken hebben met de toename
van het aantal Nederlanders in de Indonesische Archipel: in 1860 waren er 44.000
Nederlanders, in 1900 91.000 en in 1920 168.000. 964
Tijdens de koloniale tijd kregen Nederlandse woorden en uitdrukkingen in
Indonesië betekenissen, die in Nederland onbekend waren. Illustratie 52 geeft een
aantal voorbeelden. Het is een gedicht van Robertus Nurks de Jongere, verschenen in
1882 in het boek Op Java, langs kruisweg en slingerpad.
Na de bevrijding van Nederland in 1945 gingen veel Nederlandse militairen naar
Indonesië om de Japanners, die Indonesïe vanaf 1942 bezet hadden, te verdrijven. Toen
bleek dat Indonesië zelfbestuur wenste, probeerde Nederland dit in eerste instantie
tegen te gaan en werden nog meer militairen naar Indonesië gezonden. In 1947 en 1949
vonden de 'politionele acties' plaats. In 1949 werd de soevereiniteit overgedragen. In
totaal verbleven tussen 1945 en 1950 meer dan 125.000 Nederlandse militairen in
Indonesië. Deze militairen namen een stroom leenwoorden mee terug. Na terugkeer
ging een groot aantal van hen in beroepsdienst over, vanwege de uitbouw van onze
strijdkrachten in verband met de NAvo-verplichtingen die Nederland op zich genomen
had, en zij bleven de Indonesische woorden gebruiken en droegen ze over naar anderen
in het leger, zodat de woorden langere tijd in de legertaal bleven bestaan.
In de jaren veertig en vijftig kwamen veel Indische Nederlanders naar Nederland.
Zij spraken Indisch-Nederlands, zoals gesproken door Wieteke van Dort in haar creatie
van Tante Lien. Indisch-Nederlands wordt als volgt gedefinieerd: 'Het Indisch-Nederlands is een variëteit van het Nederlands die gesproken werd (en ten dele nog wordt)
door gemengdbloedigen, Indo-europeanen ofIndo's, ofIndische Nederlanders in het
voormalige Nederlands-Indië en heden ten dage nog wel door Indo's in Indonesië en
Indische Nederlanders in Nederland. Ondanks de beïnvloeding door talen van de
Indonesische Archipel, voornamelijk het Maleis, is het Indische Nederlands bepaald
tot het Nederlands te rekenen [... ].'967 Het Indisch-Nederlands is dus vergelijkbaar met
het Surinaams-Nederlands. Het Indisch-Nederlands is geen eenheid, het varieert 'van
moeilijk te verstaan creools op basis van Nederlands en Indonesisch tot keurig verzorgd
Nederlands, zorgvuldiger uitgesproken dan het Nederlands van de geboren Nederlander, met spelling-pronunciations als wraak in plaats van vraak. Dat is verklaarbaar uit
de sterk gevarieerde afstamming, sociale achtergrond en status van de Indische Nederlanders in de koloniale periode. '968 Een laag gewaardeerde variant is het Petjoh of Petjok
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In Insulinde's taal en zeden
Heerscht kenmerkend een onderscheid
Bij gebruiken van het Westen,
Die men er vaak vermaledeidt.

Een koopje geven is zijn vrienden
Op echt Oost-Indische manier
In drek en pekel laten zitten;
Men stoort zich daaraan nooit een zier.
Op stok gaan heet vrij eigenaardig,
Nadat de boel in 't honderd ligt,
Heel stilletjes zijn biezen pakken,
Als men voor ramp of noodlot zwicht.
Een geurmaker is hij, die vroolijk
En lustig zich als "swell" gedraagt;
Die ook de kunst verstaat van zwendlen,
AI naar 't zijn zin en luim behaagt.
Hij schiet klimaat, die achtloos leunend,
In luiaardstoelligt neergevleid,
Gods water op Gods land laat loopen,
En zich vermeit in vadzigheid.
Een goeie boel is 't bij den landzaat,
Die mild en gul zich gastheer toont;
Die rijdt en rost en zeer belangloos
Zijn diensten leent, steeds onbeloond.
Illustratie 52. Eigen betekenissen van Nederlandse woorden in Indonesië
(Bron: Van den Berg 1990: 37-38)

(uit te spreken met eindklemtoon), een creooltaal, gesproken door Indo' s (mensen van
gemengd bloed die een voorouder uit Indonesië hebben). Het Petjoh is in Indonesië
ontstaan als voertaal op de kazernes en op straat. De grammatica is versimpeld Maleis,
de woordenschat bestaat uit Nederlandse en inheemse woorden. Het Petjoh werd door
de Indo's naar Nederland meegenomen; in Indonesië wordt het vrijwel niet meer
gesproken, en ook in Nederland wordt het steeds minder gebruikt. Auteurs als Tjalie
Robinson willen het Petjoh behouden en schrijven hun boeken in het Petjoh, zie
Illustratie 53. 969
De voornaamste kenmerken van het Indisch-Nederlands zijn: 970 'verwisseling van
de g- en h-klank: goedlhoed, Golland; een zgn. rollende r; apocope [wegvallen] van de
t-klank na consonant: hij kom, Gollan, residen; afwijkende accentuering: wáárvoor?;
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'Jij haat naar waar, Koos?'
'Ik haat niet, ik stáát!' corrigeerde Tante Koos, 'en ik sta net zo lang tot een héér mij
aanbiedt mij naar huis te beglijden. Maar isterniet meer heren, de laatste tijd. Pajé
deze.'
'Nou al ben ik dan geen heer, ik wil niet zo onbeleefd wezen om je hier te laten
staan, Koos', zei ik ridderlijk, 'er is al een hele deuk in het asfalt. Jo, met de betja, jo!'
'Jo, mana betja, njo!' echode Tante Koos, 'Ik sta hier voor niks. Alles is bezet. Naa,
daar komp eentje aan. Chut
eh ut seh, die fén is mager seh! Dat lijkt wel de vliegende tering. Boeng! Gado-gado nja Boeng, ih-ih, bet ja!' zei ze Iata.
De man reed met een zwaaie zwenking voor en wierp een fontein van spatten op,
waarvoor we verschrikt terugdeinsden.
'Kemané, nja?' vroeg hij. 'Ke kamar mandi' zei Tante Koos kwaad, 'soedah di goejoer dari atas, di djiprat lagi dari bawah, mat jam apé nji!' Oe wordt al beplenst van
boven en dan nog bespat ook van onderen).

Illustratie 53. Een voorbeeld van het Pet joh uit Piekerans van een straatslijper van Tjalie Robinson
(Bron: Van den Berg 1990: 45)

gebruik van de zgn. zware vormen van de pronomina: jij hebt jouw boek vergeten;
weglaten van er: hij kan niets aan doen; weglaten van het pronomen het als lijdend
voorwerp: jij hebt vergeten; weglaten van reflexieve pronomina: jij hebt vergist,
vergist; contaminatie van tempora: ik was verbaasd geweest; veelvuldig gebruik van Indonesische
leenwoorden: ketimoen voor komkommer e.d.; onjuist gebruik van vaste uitdrukkingen:
wij ontbraken ons aan geld.' Van deze kenmerken heeft alleen het gebruik van Indonesische leenwoorden invloed op het Nederlands gehad. Bovendien worden in de loop
der tijden de verschillen tussen het Indisch-Nederlands en het Nederlands steeds
kleiner, waardoor het Indisch-Nederlands zich voornamelijk nog onderscheidt door
een aantal Maleise woorden, een eigen uitspraak en een paar grammaticale bijzonderheden die alleen bij de ouderen nog te vinden zijn.97\
zijn. 971
In het Indisch-Nederlands zitten veel- dikwijls vernederlandste - Maleise woorden zoals mandiën 'baden', pisang 'banaan', manis 'zoet, lief, pidjetten 'masseren', soesa
'moeite', evenals uitroepen als adoe 'ach', ajo 'vooruit', betoei
betoel 'werkelijk' (met nadruk:
betoel-betoel 'ècht werkelijk'), kassian 'jammer', senang 'lekker, prettig', soedah 'klaar'.
Vooral woorden voor gerechten (babi pangang, gado gado, kroepoek, nasi, sajoer
'watesajoer'waterige groentesoep') en keukengerei (wadjang) zijn van het Indisch-Nederlands in het
algemene Nederlands terechtgekomen. In 1924 stonden er 425 Indonesische woorden
in Van Dale en in 19844°9; alleen de culinaire termen waren toegenomen, alle andere
categorieën waren verminderd.972 Dit zal toe te schrijven zijn aan de toename van het
aantal Indische Nederlanders en tegelijkertijd van Indonesische restaurants in Nederland. Bovendien is het mode om de meest 'exotische' gerechten te bereiden en te eten
- kijk maar eens naar het aanbod diepvriesmaaltijden bij Albert Heijn!
In 1928 werd Maleis onder de naam Bahasa Indonesia ('Indonesische taal')
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uitgeroepen tot de nationale taal van Indonesië; in 1945 werd dit vastgelegd in de
grondwet. Daarnaast bestaat nog het Maleis als officiële taal van de voormalige Britse
koloniën Singapore, Maleisië en Brunei. Dit Maleis verhoudt zich tot het Bahasa
Indonesia als Brits-Engels tot Amerikaans-Engels. 973 In 1972 kreeg het Bahasa Indonesia
een officiële spelling die afwijkt van de vroegere. Wij hebben de Maleise woorden echter
geleend in de periode van de oude spelling, toen bij voorbeeld geschreven werd oetan
en tjebok, waar de huidige spelling utan en cebok luidt. De oude spelling vinden we in
de leenwoorden in het Nederlands terug; deze spelling is ook gebruikt in het register. 974
Wij hebben woorden geleend uit verschillende Indonesische talen, maar toch
vooral uit het Maleis. Het Javaans heeft ook invloed gehad - Java met Batavia (nu
Jakarta) was tenslotte de hoofdzetel van de Nederlanders. Maar Javaans en Maleis
verschillen niet zo veel, en de Indonesische leenwoorden zijn vaak zo verbasterd dat de
oorsprong niet meer met zekerheid is te achterhalen.
Nauwelijks enige invloed op het Nederlands heeft het Moluks gehad. In 1951 en
1952 kwamen ruim 12.500 Molukse immigranten (ook wel Ambonezen genoemd) naar
Nederland. Deze Molukkers waren eX-KNIL'lers (leden van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger) en hun familieleden. De Molukken zijn een provincie van de
Indonesische Republiek, maar in 1950 riepen de Moukkers de R.M.S. (Republik Maluku
Selatan, Republiek der Zuid-Molukken) uit. De Indonesiërs accepteerden dit niet.
Daarom kwamen de exex-KNIL'lers
KNIL'lers tijdelijk naar Nederland, totdat de vrije Molukse staat
een feit zou zijn. Omdat de Molukkers hun verblijfin Nederland als tijdelijk beschouwden, integreerden ze niet en hadden ze vanuit hun geïsoleerde positie geen invloed op
de Nederlandse taal. De jongere generatie, die veel meer is geïntegreerd, heeft op school
Nederlands geleerd en spreekt het Maleis alleen thuis en op straat. Juist door die
integratie heeft deze generatie evenmin invloed op het Nederlands. 97S
Een groot aantal vroegere leenwoorden uit het Maleis is inmiddels niet meer
algemeen bekend, of zelfs verdwenen uit het Nederlands. Deze woorden duidden
typisch Indonesische zaken aan, zoals woorden betreffende de natuur en rijstbouw.
Toen het rechtstreekse contact met Indonesië verbroken werd, verdwenen deze woorden.

De leenwoorden uit het Indonesisch
Leenwoorden betroffen voornamelijk de nieuwe zaken die de Nederlanders op Indonesië aantroffen. Woorden voor inheemse planten en vruchten zijn agar-agar 'gedroogde zeealgen, gelatine daaruit', alang-alang 'reuzengras',
'reuzengras' , arenpalm 'suikerpalm',
bamboe, djati 'houtsoort', djeroek 'soort citrusvrucht', doerian 'stekelige stinkende
vrucht die heerlijk smaakt', kapok, lombok 'Spaanse peper', lontar 'soort palm', mango
'een vrucht', nangka 'zuurzak', rotan, waringin 'een grote boom' (het laatste woord is
Javaans). Uit rotan is rotting ontstaan, waarschijnlijk via de Afrikaanse vorm rottang. 976
Woorden voor inheemse dieren zijn: badak 'neushoorn', banteng 'wild rund', beo
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'een vogel', doejo(e)ng'zeekoe', kaalkop 'zeebaars' (van Maleis kakap), kaketoe, kalong
'vliegende hond', kantjiel 'dwerghert', karbouw, lorre 'rode papegaai', tjitjak 'kleine
muurhagedis' en de orang-oetan, letterlijk 'bosmens', zo genoemd vanwege de grote
overeenkomst tussen de in de bossen levende aap en de mens. Overigens gebruiken de
Maleisiërs de naam wel voor wilde, in het bos levende mensen, maar niet voor de aap.977
Inheemse dorpen werden doesoen, kampong of negerij genoemd. Negerij/negorij
'inlands dorp, stad, land' betekent in Zuid-Afrika en in de West ook 'slavenkwartier'
(Maleise woorden werden naar Zuid-Afrika gebracht door Maleise slaven die door de
Nederlanders naar Zuid-Afrika werden gehaald om de grond te ontginnen). Volgens
Den Besten kan negerij 'slavenkwartier' in de West eigen vinding zijn danwel import
uit de Oost, waarbij een volksetymologisch verband met neger kon worden gelegd. 978
Vandaar kreeg het ook de betekenis 'achterlijk dorp, onaanzienlijk gehucht', die het in
Indonesië niet had. De wildernis was de rimboe. Namen voor een droog respectievelijk
nat rijstveld zijn ladang, sawa; een watervloed is een bandjir. Een dorpshoofd heet
loerah, een opzichter of onderofficier tandil, een voorman van de koelies mandoer, een
handwerksman toekang, een mens een orang. Javaanse titels zijn adipati, pangeran,
Raden, ratoe; een kraton is een Javaans vorstenverblijf.
Een Nederlander ofblanda 'Hollander' die pas aankwam met zijn barang 'bagage'
of krandjang 'mand' werd baar 'nieuweling' genoemd, van baroe 'nieuw', orang baroe
'nieuweling'. Hij is een totok, letterlijk 'echt, volbloed', een totok belanda 'volbloed
Hollander' (in tegenstelling tot een Indo-europeaan), verkort tot totok voor iemand
die pas 'uitgekomen' was. Een Indo-europeaan (Indo) werd liplap genoemd, letterlijk
'in laagjes van verschillende kleuren'. De baboe paste op de kinderen, kokkie kookte het
eten. De koelie kwam uit India; het is een Hindi-woord, eigenlijk de naam voor een
bevolkingsgroep uit Gujarat, die kennelijk vaak als koelie werkte (kan ook via Engels
geleend zijn). Aanspreekvormen waren mas, toean 'heer'; een sinjo was een jongeheer
of een mannelijke halfbloed. Een adé is een jongere zus of broer. Een njonja is een
getrouwde vrouw. Ingevoerde en later vrijgelaten slaven en hun afstammelingen heten
mardijkers, van Maleis merdeka 'vrij'. De doekoen of medicijnman gebruikte een djimat
'talisman', obat 'geneesmiddel' of goena-goena 'tovermiddelen, zwarte kunst'.
De Nederlanders sliepen onder een klamboe met een goeling 'rolkussen' tussen
hun benen. Ze lieten zich kramassen 'de haren wassen', rammenassen 'masseren' en
sirammen 'besproeien'. Ze leerden Indonesische wapens kennen: klewang en kris, en
de vechtsport poekoelan. Ze luisterden naar muziekinstrumenten: angkloeng 'muziekinstrument van bamboestaven in een raam, die bij schudden ieder een andere toon
aangeven', gamelan 'orkest', gong 'koperen bekken', krontjong 'gitaar' en keken naar
het Javaanse poppenspel wajang, gereciteerd door een dalang. Nontonnen (een Javaans
woord) betekent 'een voorstelling bijwonen, kijken'. 'Dans, danseres' is tandak, waarvan tandakken voor' dansen'. Indonesische kleding en stoffen zijn: baadje 'kort, hooggesloten jasje', batik 'speciaal procédé om stoffen te verven, geverfde stof', bébé 'lange
jurk', ikat 'buikband', kabaai 'bovenkleding, gedragen op sarong', sarong 'rok'. Bedak
is rijstpoeder, gebruikt als blanketsel.
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Uit de zeemanstaal stammen oorlam en het volksetymologisch aangepaste passagieren. Woorden voor vaartuigen zijn jonk, prauw; een pagaai is een 'roeispaan'.
Scheldwoorden zijn bokkinees 'norse vent'; gladakker, eigenlijk 'kamponghond'; patjakker/badjakker 'liederlijke vent' (van Maleis badjak 'zeerover') en sjappietouwer 'ruwe
klant'. Woorden voor vechten, dol worden en dergelijke zijn: amok' dolle moordpartij',
bakkeleien (van berkelahi 'vechten'), mataglap 'zinsverbijstering'. Over mataglap zeggen
De Beer en Laurillard:979 '(mal.) het oog is verduisterd. Van een amokmaker, wiens geest
door hartstocht is beneveld tot waanzinnig zijn toe. Opgewonden toestand van den
Javaan, die in razernij ieder, dien hij ontmoet, velt, totdat hij zelf verslagen wordt.'
Mataglap komt van mata 'oog' en gelap 'duister' - vergelijk Mata Hari, wat letterlijk
'oog van de dag', dus 'zon' betekent. Rampassen en rampokken betekenen beide 'roven'.
Woorden voor voedsel en drank zijn: arak, atjar 'ingelegd zuur', guttapercha
'melksap van bomen', katjang 'pinda', ketjap, klapper 'kokosnoot', kroepoek, loempia,
nasi, nasi goreng, nasi rames, pisang, roedjak 'vruchtensalade', sago, sambal (oelek),
santen 'kokosmelk', sate, sirih 'betelnoot', taugé, thee, trassi 'visconserven'. Tabak met
kruidnagel heet kretek, een sigaret is een strootje, van Maleis seroetoe 'sigaar'. Pedis is
'scherp' (van eten).
Veth980 is van mening dat amper komt van Maleis ampir 'nabij, naast, bijna', dat
in het Afrikaans amper 'bijna' is geworden (vergelijk amperbroekie voor 'slipje'!), en
daarna in het Nederlands is geleend met een kleine betekenisverschuiving naar 'nauwelijks'. Anderen 981 gaan echter uit van een Germaanse oorsprong en verwantschap
met Noors, Zweeds amper 'scherp'. Dit wordt door Van Nierop982 bevestigd: hij merkt
op dat amper in het Zuidnederlands al in de vorige eeuw algemeen gebruikt werd,
terwijl de meeste Maleise woorden jong zijn en niet algemeen gebruikelijk - ze worden
verbreid vanuit het Noordnederlands. Omdat amper al in de vorige eeuw in het Zuiden
gebruikelijk was, kan het geen Maleis leenwoord zijn. Ook voor tang van een wijf, een
oude tang veronderstelt Veth983 Maleise herkomst: setan, uitgesproken met eindklemtoon [-ang], vergelijk orang setan voor een duivels, boosaardig mens.
Veel gebruikt in kringen van ondernemers is tegenwoordig toko: je moet op je toko
passen of dat is mijn toko. Een woord voor 'markt' dat we nog gebruiken is pasar. Pasar
dalam is 'overdekte markt', pasar malam is '(avond)kermis'. De afscheidsgroet tabee
stamt uit het Maleis.

Soldatentaal en marinetaal
De taal van het Nederlands-Indische leger in de 19de eeuw is als volgt beschreven: 'De
vocabulaire der militairen wemelde dan ook van maleise en - naar gelang van de streek,
waar men geplaatst was- ook van woorden uit andere inheemse talen.'984 Van Dam985
geeft vele voorbeelden van Maleise woorden die in de negentiende eeuw gebruikt
werden, maar wij beperken ons tot de woorden die nu nog gebruikt worden of in ieder
geval tot voor kort gebruikt werden. Het is overigens geen wonder dat de militairen in

424

de 19de eeuw veel Maleis gebruikten, want het Nederlands-Indische leger bestond tot
1918 uit Nederlandse en Europese (vooral Franssprekende) beroepssoldaten en inlandse troepen, waardoor het een zeer gesloten eenheid vormde. Deze eenheid werd pas
doorbroken toen er vanaf 1918 jaarlijks 700 à 1000 recruten in het N ederlands-Indische
leger kwamen. Een aantal van de Maleise leenwoorden die Van Dam noemt - hari katje,
lultali, tjot- waren nog steeds in gebruik toen Nederlapdse militairen van 1945 tot 1950
in Indonesië verbleven. 986
Salleveldt987 heeft een woordenboek geschreven van de woorden die gebruikt
werden door de militairen die van 1945 tot 1950 in Indonesië verbleven. Hieruit blijkt
dat zij heel veel Maleise woorden kenden. Sommige daarvan zijn kennelijk nog lang in
gebruik gebleven in militaire taal, want ze worden nog in 1978 genoemd: 988 boedjang
'vrijgezel, iemand die zijn vrouw alleen in het weekend zie!', makannen 'eten', minoemen 'drinken', oeroesen 'ritselen, officieus regelen', tampatje 'veldbed', tangsi 'kazerne',
tjot 'heuvel', en printa kras, printa aloes 'uitdrukkelijk bevel', respectievelijk 'zacht,
overredend bevel'. Tinus Kretek wordt in 1978 gebruikt voor een 'sufferd' (keretek is
Maleis voor 'tabak, sigaret met kruidnagelen'), toekang Lol voor 'welzijnsofficier'.
De Maleise woorden uit de militaire taal in de periode 1945 tot 1950 zijn te verdelen in een aantal categorieën:
Woorden die de militairen nodig hadden in hun conversatie met de inheemse
bevolking: ada 'zijn, wezen', ajo 'vooruit', ambil 'halen', apa 'wat?, welk?', awas!
'let op!', bagoes 'mooi, goed' , baik 'goed' , banjak 'veel' , barangkali 'waarschijnlijk' ,
begini 'zo', berapa 'hoeveel?', bersih 'schoon', betoel(-betoel) 'werkelijk', binatang
'dier, vreemd mens', boeng 'oudere broer', ook als eretitel, dimana 'waar?',
djalannen 'lopen, gaan', goedang 'schuur, berghok', habis 'weg, geëindigd', jang
paling 'de meest .. .', kammer 'kamer', kebon 'tuin, tuinman', kedee 'winkel',
kembali 'terug', lekas 'vlug!', lihatten 'kijken', mata sapi 'spiegelei', letterlijk 'oog
van een rund' (hetzelfde woord vinden we in mataglap en Mata Hari), matjam
'soort, vorm', moeloet 'mond', panas 'heet, warm', perkara 'zaak', pikoUen 'dragen', pintoe 'deur', plan-plan 'langzaam, rustig', potongen 'snijden', sadja 'alleen,
slechts', slamat 'geluk(kig)', sobat 'vriend', soerat 'brief(je), pas', tangan 'hand',
tawarren 'afdingen', telor 'ei', teroes 'meteen', toetoep 'dicht', toetoepen 'sluiten'.
Deze woorden zijn vrijwel nooit doorgedrongen tot het algemene Nederlands.
Woorden voor typisch Indonesische zaken. Deze woorden kennen we vaak ook
op andere manieren - uit de koloniale tijd, uit de literatuur enzovoorts. Dit
versterkte de invloed, en veel van deze woorden kennen we dan ook nog steeds,
denk aan: ajam 'kip', alang-alang, aloen-aloen 'plein', babi 'varken, varkensvlees',
baboe, bale-bale 'slaapbank', bandjir, baroe 'nieuweling', djongos, goena-goena,
kali 'rivier', kakoes 'toilet', kampong, mandiën 'baden', rampok 'diefstal' (met de
samenstellingen rampokbende, -gebied, -partij en afleidingen rampokken, rampokker), sado 'tweewielig wagentje'. Sado is een verkorting van Frans dos-à-dos 'rug
tegen rug', omdat de passagiers in dat wagentje met de ruggen naar elkaar zitten.
In algemeen gebruik, ook bij planters en anderen, waren katjangsaus 'pindasaus',
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paitje 'bittertje, borreltje' (van Maleis pahit 'bitter') en de Maleise vertaling
kammer ketjil 'kleine kamertje, toilet'.
Typisch militaire uitdrukkingen: belabberen 'omsingelen van een huis', bin tang
'decoratie', bren ti 'halt!', gardoehuisje 'wach thuisje', kakkies 'voeten', kat(je) 'soldij', kontol 'kloot, klootzak', pasang 'schieten', patjakker 'guerillastrijder' (tegenwoordig: 'gemene vent'), p(e)lopper van Nederlands voorloper voor 'inheemse
tegenstander, verkenner', maar ook voor 'gewone inlander' (met veel samenstellingen: plopperauto, -bioscoop, -pet, -worst 'worst uit blik', en de afleiding pelopperen 'stelen'), snapan 'geweer', sopie 'borrel', tandakken 'heen en weer springen'
(in algemeen taalgebruik 'dansen'; door militairen gebruikt voor 'hunkeren'),
tjoelikken 'mishandelen'. Een aantal van deze woorden is overgegaan in het
algemeen Nederlands.
Leuk zijn de voorbeelden van taalgebruik die Salleveldt geeft. 989 Daaruit blijkt hoe de
militairen Maleise woorden gebruikten in Nederlandse context: ambil dakpannen 'haal
dakpannen', ziekenrapport met banjak platvoeten 'met veel platvoeten', we zeggen dat
het begini is geweest 'dat het zo (met opgestoken duim) is geweest', Meeuwsen zag hem
met twee Chinese mokkels door Batavia djalannen 'gaan', hari katje of katjesdag 'betaaldag' (Maleis hari betekent 'dag'), een sigaret gedraaid van shagjang paling baik 'van de
allerbeste shag', ga dan maar weer kembali 'ga dan maar terug', even lihatten wie er mee
gaat' even kijken', dat is geen matjam 'dat is geen stijl', allemaal je moeloet open 'je mond
open', niemand de pin toe uit 'niemand de deur uit!', als ze nou maar denken aan mijn
souvenirs en een beetje plan-plan doen 'rustig doen', er is wat aan de tangan in de stad
'aan de hand', de Chinees koos telorren voor zijn geld 'eieren'.
Soms werden Nederlandse woorden of uitdrukkingen vertaald in het Maleis:
andjing perampoean terbalik, van andjing 'hond', perampoean 'vrouwelijk' en terbalik
'omgedraaid', dus 'wentelteef; kontol tani 'boerelul'; hij is ook een kontol besar 'hij is
ook een grote lul'; toetoep moeioetl 'mond dicht!'. Grappige samenstellingen zijn
kletstali of lultali voor 'telefoon' (van Maleis tali 'touw, snoer', talipon 'telefoon'), en
Negeri Koud voor 'Nederland' (negeri betekent 'land'; we hebben het geleend als
negerij). Ook maakte men wel namaak-Maleise woorden. Omdat het Maleis geen ven
f kent, sprak men bij voorbeeld van perlop voor 'verlof en prij perpoer voor 'vrij vervoer', dat wil zeggen 'vervoer voor rijksrekening'.
Tot besluit het meest 'klassieke' kankerlied op het militaire leven in Indonesië
van de K.N.I.L., zie Illustratie 54.
Uit de titel van Harmsen: 988 Van baroe tot branie, blijkt al hoeveel woorden de
Koninklijke Marine te danken heeft aan het Indonesisch. Uit het 'Ten geleide':
Veel van die [marineJwoorden zijn een verbastering van het Maleis. De oude
banden van de Koninklijke marine met voormalig Nederlands Oost Indië, liggen
hieraan ten grondslag. Net zoals de Indische Rijsttafel bij de Koninklijke marine
niet meer van het menu is weg te denken, zo maken een aantal Maleise woorden
vast deel uit van het KM vocabulaire. Alhoewel het minder wordt, is dit taalgebruik
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'k Ben t riok aangekomen, kassian!
'k Zag die blauwe meiden iopen, kassian!
Nog vervuld van Neêrlands schonen
heb ik een blauwe meid genomen.
In de Oost is 't niks gedaan, 0 kassian!
kassian! ! 0 kassian!
In de Oost is 't niks gedaan, 0 kassian!

o

Ga je 's morgens excerceren, kassian.
loop je je eigen de rotkoleren, kassian.
Heb je de hele dag gezweten,
krijg je rooie rijst te vreten.
In de Oost enz.
Ga je 's avonds bioscopen, kassian.
Zie je alle rassen lopen, kassian.
Baboes zie je d'r neus optrekken,
Als ze een koloniaal ontdekken.
In de Oost enz.

Illustratie 54. Klaaglied van de K.N.I.L. op het tropenleven
(Bron: Van den Berg 1990: 59)

het gevolg van een sub-cultuur die is ontstaan binnen de kleinschaligheid van de
Koninklijke marine.
Maleise woorden konden zo lang in de marinetaal blijven bestaan, doordat de marine
een gesloten gemeenschap is en het personeel voor lange tijd in dienst is, terwijl bij de
landmacht ieder jaar een nieuwe lichting dienstplichtigen komt.
Een deel van de leenwoorden die Harmsen noemt, wordt ook in Salleveldt
vermeld: ajam, banjak, baroe/baar, betoel, binatang, bintang, goedang, katje, liatten
('kijken', bij Salleveldt lihatten), makannen, mata sappi ('drillerig spiegelei', bij Salleveldt mata sapi), oeroesen. Maar er staan ook woorden in die kennelijk tot de marine
beperkt zijn: berakken 'defeceren', blatie 'mes', boekoe 'boek' (volgens de boekoes 'zoals
het normaal gaat; voor zover bekend'), kambing 'geit' (saté kambing), kepal 'schip',
kiekies poetsen 'tanden poetsen', koeping 'oor', ook kroepoeks, wat eigenlijk 'gefrituurde
dunne koek' betekent (je moetje kroepoeks eens openzetten!), korang 'weg, kwijt', kossong
'leeg' (de fles was spoedig kossong), loempoer 'rommel, rotzooi' (een machine de loempoer
indraaien), mandiekamer 'badkamer', matte klap als verbastering van mataglap, oedjang
'regen' en oedjang kapok 'sneeuw', riboet 'herrie' (maak niet zo'n riboet!), sepatoe
'schoen', tidoeren 'slapen', tjet 'verf, vandaar tjetten 'verven', toelis 'schrijver' met als
afleiding optoelesen 'opschrijven'.
Eind jaren tachtig waren in ieder geval de volgende Maleise woorden nog
gebruikelijk bij de Koninklijke Marine: 991 balken 'ondersteboven keren', van Maleis
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balik 'omkeren', katje 'salaris', mandiën 'baden', pen dek 'onderbroek', strootje voor
'sigaret' en tampat 'bed, kooi'. Interessant zijn de betekenisontwikkelingen van een
aantal Maleise woorden in de marinetaal. Zo betekent Maleis pen dek 'kort', vandaar
werd het oorspronkelijk voor 'korte broek' gebruikt, maar tegenwoordig wordt er altijd
een 'onderbroek' mee bedoeld. Kombalie boon tjies/boon tjes! betekende aanvankelijk
'en terugbrengen!', een uitdrukking die men gebruikte als men iets uitleende. Tegenwoordig is het een betekenisloze stoplap geworden die in allerlei situaties gebruikt
wordt. Maleis toetoep betekent 'dicht', vandaar dat toetoepen 'sluiten' betekent. 992 Maar
tegenwoordig is toetoepen een algemeen woord geworden dat voor vrijwel iedere
betekenis kan staan. Harmsen geeft als voorbeeldzin: De commandant wil dat telegram
getoetoept hebben, dus 'geseind'. Ook oeroesen is een algemeen bruikbaar woord
geworden. Aanvankelijk993 betekende het 'ritselen, officieus regelen'. Bij de marine
heeft het deze betekenis behouden, maar bij de landmacht wordt het voor werkelijk
alles gebruikt, van 'bezig zijn', 'slapen', 'druk doen', 'flauwekullen' tot 'raar door het
veld rennen'.994 Deze ontwikkeling is begrijpelijk: de jongste lichtingen kennen geen
Maleis meer, en moeten uit de context zien op te maken wat een woord betekent.
Andere groepstaal
Branie, piekeren, pienter werden in eerste instantie in de 19de eeuw in het Bargoens
geleend; branie was oorspronkelijk een bijvoeglijk naamwoord 'dapper, moedig' (in
deze betekenis kenden we het al in de 17de eeuw). In de mond van ambtenaren van
bestuur en planters stegen de woorden als slang snel in aanzien. 995 Net als soebatten zijn
zij nu zo ingeburgerd, dat vrijwel niemand de Maleise herkomst nog kent. Soebatten is
afgeleid van sobat 'vriend' (hetzelfde woord als sahib 'heer', dat via het Hindi uit het
Arabisch is geleend), en het betekende dus eigenlijk 'iets vragen met steeds herhalen
van het woord sobat', vergelijk lievemoederen in 'daar helpt geen lievemoederen aan!'996
Andere Bargoense woorden die teruggaan op het Maleis zijn: 997 petoet 'gevangenis' en banjer 'patser', van 18de-eeuws banjer 'veel', uit Maleis banjak. Van banjer is
banjeren, rondbanjeren afgeleid. Kassian ging in het Bargoens 'langzaam aan' betekenen; dit is een foutieve opvatting van Maleis kasihan 'jammer', een uitdrukking van
meewarig betreuren; het woord werd geassocieerd met langzaam (a)an, kalm an en
kreeg in de Nederlandse volkstaal die betekenis. \000 Voor samsam geeft Den Besten999
een nieuwe etymologische verklaring: het woord is waarschijnlijk een verbasterde
Maleise verdubbeling. Het woord komt van Maleis sama-sama 'gelijkelijk, samen', dat
in Zuid-Afrika is verkort tot saam-saam/sam-sam.
In het woordenboek van de homotaal998 wordt het Indonesische woord bantji
'schandknaap', letterlijk 'kippekont' genoemd, maar of dit werkelijk gebruikt wordt?

Geleende Indonesische uitdrukkingen
Uit het Maleis komt voor tjoema of voor tjomme 'vergeefs', een vervorming van Maleis
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pertjoema. Tempo doeloe betekent eigenlijk 'voorheen', maar wordt gebruikt met de
associatie 'goede oude tijd'. Pisang wordt overdrachtelijk gebruikt in een rare pisang
'een rare vent' en in de pisang zijn 'de pineut zijn'. Maleise woorden worden bij ons in
vaste uitdrukkingen gebruikt. Bij voorbeeld dat is mijn pakkie-an niet, van Maleis
bahagian 'deel, taak', maar beïnvloed door Nederlands pak (kie) 'kostuum(pje)', en/of
door pakean 'kostuum', van Maleis pakaian. Verder aan de larie gaan 'aan de haal gaan',
van Maleis lari 'weglopen, vlucht'. 1001
De schertsende benaming voor de posterijen Tante Pos zou uit het Indonesisch
komen, omdat de uitdrukking hier van oudsher bestaan heeft, p6s de sinjo-uitspraak
voor 'post' is, en 'de «tante"
"tante" -qualificatie waarschijnlijk te danken [is) aan de - indertijd
- allergemoedelijkste langzaamheid der «Pós"
"Pos" in Indië'. 1002

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
De niet-streekgebonden Indonesische woorden zijn over het algemeen geheel ingeburgerd. Sommige van de streekgebonden woorden hebben zich verankerd in het Nederlands (mango, kapok, rotan), andere zijn bezig hieruit te verdwijnen - kennelijk zijn ze
té streekgebonden (badak, banteng, doejong, kaalkop). Maleise woorden hebben Nederlandse werkwoordsuitgangen gekregen, bij voorbeeld batikken, gebatikte stoffen,
soebatten, van sobat 'vriend'. Ook krijgen ze Nederlandse voor- en achtervoegsels:
patjakker (van Maleis badjak 'rover'); gepelopperte voor 'gezamenlijke peloppers'I003 is
een vorming van pelopper, zoals gebergte van berg. Er worden ook samenstellingen
gemaakt: branieschopper, rotanstoel.
Het Maleis gebruikt verdubbelde vormen om verschillende betekenissen aan te
geven: een meervoud, een collectief begrip, nadruk (betoel-betoel 'echt werkelijk'), of
als aanduiding van iets dat op het enkelvoudige begrip lijkt, maar dan in het klein: een
bale (Maleis balai, bale) is een open loods op vier stijlen, een bale-bale is een rustbank. 1004
Wij hebben een vrij groot aantal woorden in verdubbelde vorm geleend, bij voorbeeld
agar-agar, alang-alang, goena-goena. Sommige van deze woorden duiden een meervoud of collectief aan, maar kennelijk realiseren we ons dat niet altijd, want in Van
Daie J005 krijgen deze woorden soms een meervoudsaanduiding: aloen-aloens 'stadspleinen', ani-ani's 'rijstrnesjes'.
Een enkele maal pasten de Nederlanders deze verdubbeling ook toe bij niet-Maleise woorden. Het Engelse woord bush 'struikgewas' werd bush-bush 'struikgewas',
meestal uitgesproken als [boesboes): 'dat zijn onze mensen niet, want ze schieten de
boesboes in
in!'!' 1006
1006 Tegenwoordig wordt het gebruikt voor 'rimboe', ook overdrachtelijk:
'hij woont ergens in de bush-bush.' In het Engels bestaat de verdubbelde vorm niet.
Het Indonesisch kent bij zelfstandige naamwoorden geen onderscheid in geslacht, zoals het Nederlands. De toekenning van het geslacht lag in het Nederlands
kennelijk niet zo eenvoudig, want tussen 1924 en 1984 blijken 123 aan het Indonesisch
ontleende zelfstandige naamwoorden in Van Dale een andere geslachtsaanduiding
gekregen te hebben, waarvan 66 van vrouwelijk in mannelijk zijn veranderd. 1005
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Sommige Maleise woorden worden geschreven met een 'Franse' é: adé 'jongere
zus', bébé 'lange jurk, taugé. De schrijfwijze van thee met h is waarschijnlijk eveneens
te danken aan verfransing. In de oudste vindplaatsen wordt de h terecht weggelaten,
en vergelijk Engels tea (ontleend aan het Nederlands). Vroeger schreef men ook op z'n
1OO8 Gelatiniseerde vormen zijn de vogel naam kasuaris en de MoFrans orang outang. lOO8
lukse plantenaam ailanthus. Op Deli werd kebon 'tuinman' verlatijnst tot kebonnicus
voor een Europese tuin opziener. 1009

Volksetymologie
Opvallend is het grote aantal Indonesische woorden dat volksetymologie heeft onder101O
gaan. Veth zegt hierover het volgende: lolO
Ik heb reeds bij het woord Toepassen gewezen op de zonderlinge liefhebberij onzer
voorvaderen, om namen voor Indische zaken, die een zweem van overeenkomst
met bekende Europeesche woorden hadden, zoodanig te verknoeien, dat zij
geheel den vorm dier Europeesche woorden kregen, zonder dat de betekenis
daartoe eenige aanleiding gaf.
Voorbeelden van volketymologisch veranderde Indonesische woorden zijn de militaire
termen belabberen 'omsingelen van een huis of kampong' (van Maleis belabar'jachtnet', met bijgedachte aan de belabberde uren die de omsingelende troepen doormaken)
en passagieren 'aan wal gaan van zeelieden', onder militairen 'uitgaan tijdens een
oefening'lOll
oefening'IOII (van Maleis pasisir 'strand', onder invloed van passagier), en de scheldwoorden bokkinees 'norse vent' (verbastering van Boeginees 'bewoner van Sulawesi'
onder invloed van bokkig) en gladakker (eigenlijk 'kamponghond', vandaar geassocieerd met glad). De dierenaam kaalkop komt van Maleis kakap, en is beïnvloed door
kaal en kop. Volgens Prick van WelylO12
WelylOI2 is de kaalkop in 1903 geheel verdwenen (als
naam dan, ik neem aan dat het dier nog bestaat), maar Van Dalevermeldt hem in 1922
nog steeds. De plantenaam kanarieboom komt van Maleis kenari. De veld maat bouw
komt van ba(h)oe; mardijker (van Maleis merdeka 'vrij, vrijburger') heeft geen verband
met dijk; strootje (van Maleis setoeroe 'sigaar') heeft geen verband met stro; en toppie
'hoed' ten slotte komt uit het Hindi, en dus niet van top. De militairen beschouwden
kakkie als een verkleinvorm: 'Doordat kakkie als verkleinwoord werd opgevat, zei men
ook wel kak. - Zet je kakken maar flink neer. - Gezegde bij de exercitie.
exercitie.'IOIJ
'1013 Katje voor
'soldij' was volgens Prick van Wely in 190
1903I014'geheei
31014 'geheel verdwenen', maar is in de militaire
tijd weer geheel teruggekomen.
Bij geen enkele taal heb ik een zo groot percentage woorden gevonden dat
volksetymologie heeft ondergaan. Ik denk dat dat komt omdat het Indonesisch erg
verschilt van het Nederlands en andere Indo-europese talen, zodat de Nederlanders
geen herkenning vonden in de woordenschat, grammatica of klanken, en zelf de
klanken en woorden gingen interpreteren. Dit werd nog versterkt door het feit dat de
ontlening uitsluitend mondeling heeft plaatsgevonden - de Nederlanders lazen geen
Indonesische of Maleise werken.
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Braasem 1015 noemt nog een heleboel Indonesische termen uit de dagen van de
v.o.c. die volksetymologie hebben ondergaan. Hij ziet als hoofdoorzaak 'van de [... ]
nog al eens aan de dag tredende neiging om Indonesische woorden zonder al te veel
scrupules tot [... ] meer vertrouwd in de oren klinkende klanken om te smeden' de
'geringe geneigdheid der eerste Nederlanders om zich enigermate vertrouwd te maken
met het Maleis - om van de andere Indonesische talen dan maar niet eens te spreken'. 1016
Hij geeft vele voorbeelden van geografische namen uit de Archipel, 'waarmee de
doorgaans weinig linguistisch aangelegde zeebonken der Compagniesschepen reeds
dadelijk bij aankomst in het eilandenrijk werden geconfronteerd': het eiland Bawean
werd de Baviaan, de gemeente Depok werd de Bock, de rivier de Donan werd de Donau,
de eilandengroep van de Boegeroen werd de Boezeroens, het gewest Djambi werd Jan
Baay. De titel Jang Dipertoean 'hij die tot heer (over ons) is gesteld' werd Jan de Petoean,
de voorhof van een Javaanse vorstenwoning, de paséban, werd de passeerbaan. De
koningstijger, de matjan, stond in de wandeling bekend als Maat Jan, de krekel,
djangkrik, werd Jan Kriek genoemd. Het Sanskriet, in het Sanskriet sa'?1skrta 'perfect,
verfijnd' geheten, werd als Zwamkerdamsch aangeduid! En ten slotte werd 'voor de
Soendanezen ofSoendaërs, die nog al eens de omstreken van Batavia onveilig plachten
te maken, een bevredigende aanduiding [... ] gevonden in de term Sondaars'. Geen van
deze woorden is in de Van Daie l017 te vinden, maar de voorbeelden zijn te aardig om
niet te vermelden.

Het Indonesisch als doorgeefluik
Het Indonesisch heeft veel leenwoorden uit andere talen opgenomen, en sommige
daarvan doorgegeven. De Indische talen, het Perzisch, Arabisch, Portugees, Nederlands
en Chinees hebben allemaal bijgedragen aan de Indonesische woordenschat.

Indische talen en Perzisch
Vanafhet begin van onze jaartelling heeft India invloed uitgeoefend op Indonesië, met
name op het gebied van de religie (boeddhisme en brahmanisme) en de wetenschap.
Het Maleis heeft dan ook een vrij groot aantal woorden geleend uit het Sanskriet, zoals
adipati, desa, negerij 'stad', tabee, letterlijk 'aan u', tombak 'koperlegering', en uit het
Hindi: gonje(zak), koelie, roepia, toppie 'hoed'. Goeroe 'leraar' en radja 'koning' hebben
we waarschijnlijk zowel via Indonesië als rechtstreeks uit het Hindi leren kennen. Uit
het Singalees, de officiële taal van Sri Lanka, komt beriberi; in het Singalees betekent
beri 'zwakte' - de ziekte begint met een slap gevoel in de benen.
Perzië had een belangrijke positie en dus invloed in Azië. Perzische woorden in
het Maleis zijn baadje, kabaai 'jasje', pasar.

Arabisch
In de Isde eeuw brachten de Arabieren de islam naar Indonesië. Het aantal Arabische
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leenwoorden in het Maleis is dan ook groot, vooral op godsdienstig gebied. Het
Nederlands heeft in Indonesië een aantal Arabische woorden geleend in Arabische
vorm, zie hoofdstuk I, 6.1, 'Invloed van het Arabisch'. 1018 Arabische woorden die het
Nederlands in Maleise vorm heeft geleend, zijn adat, arak, djimat, oelema/oelama
'schriftgeleerde', piekeren, slamat 'heil, geluk', sobat (waarvan afgeleid soebatten), soerat
'brief (hetzelfde woord als soera 'hoofdstuk uit de koran'). Mesigit is hetzelfde woord
als moskee, maar dan in Maleise vorm.

Portugees
Voordat Indonesië een Nederlandse kolonie werd, was het Portugees bezit. Nog lang
nadat de Portugezen verdreven waren, werd het Portugees als voertaal gebruikt. Via
Indonesië zijn Portugese woorden in het Nederlands gekomen in Portugese vorm, zie
hoofdstuk I, 3.4, 'Invloed van het Portugees'. In Maleise vorm zijn de Portugese
woorden gardoe 'wachthuisje, afdakje op hoge poten', mandoer 'opzichter', nonna
'juffrouw', sinjo 'jongeheer', tempo (in tempo doeloe) geleend.

Nederlands
Uiteraard heeft ook het Nederlands invloed gehad op het Maleis. Sommige woorden
hebben we weer teruggeleend: blanda 'Nederlander, Europeaan' (van Hollander),
djongos 'huisbediende' (van Nederlands jongen), kakoes 'toilet' (van Nederlands kakhuis), kammer 'kamer' (van Nederlands kamer), kat(je) 'soldij' (van Nederlands gage),
kokkie (van Nederlands kok), pitje 'Indisch dubbeltje' (van Nederlands pietje, de
volksnaam voor een bepaalde munt), plopper of pelopper (van Nederlands voorloper),
slokan 'goot' (van Nederlands slootkant), snapan 'geweer' (van Nederlands snaphaan),
sopie 'borrel' (van Nederlands zoopje).

Chinees
In de 18de eeuw trokken veel Chinezen naar de Nederlandse kolonie Indië; zij vormden
zelfs lange tijd de grootste bevolkingsgroep van Batavia. Een pas uit China aangekomen
Chinees heette in het Maleis singkeh, door ons ook als singkè geschreven, wat teruggaat
op Chinees xin ke 'nieuwe gast'. Andere Chinese woorden die we via het Maleis kennen
zijn bami, ketjap, kongsi, kweekwee 'gebakjes', loempia, letterlijk 'voorjaarsrol' (vandaar
de Engelse benaming springroll en de Duitse Frühlingsrolle), sampan 'bootje', tahoe en
taugé. Thee is een Chinees woord dat ontleend is via het Maleis ofJavaans. Het woord
is door de Nederlanders over de rest van Europa verbreid.

Doorgeefluiken voor het Indonesisch
De Indonesische woorden zijn alle rechtstreeks geleend, door onze aanwezigheid in
Indonesië, met uitzondering van de Maleise woorden rotting, sjambok, die we via het
Afrikaans kennen, en een paar Javaanse woorden die we via Suriname kennen, waar
Surinaams-Javaans gesproken wordt.
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Internationalismen
Prick van Wely heeft een viertalig woordenboek geschreven 1019 waarin hij onder andere
Maleise woorden opneemt (voornamelijk woorden voor typisch Indonesische zaken)
met de Engelse, Franse en Duitse equivalenten. Vaak zijn die gebaseerd op de Maleise
vorm, die dus internationaal geworden is. Hierbij valt overigens op dat het Engels vaker
dan het Duits en het Frans een vorm heeft die teruggaat op een inheems woord; dat
zal ongetwijfeld samenhangen met de Engelse aanwezigheid in India. Woorden uit de
Indonesische Archipel zijn door de Portugezen en later door de Nederlanders doorgegeven aan andere talen. 1020 Zo hebben het Frans, Duits en Engels kaketoe via het
Nederlands geleend; tombak is door het Frans en Engels geleend uit het Nederlands;
het Duits heeft het weer uit het Frans geleend.

8.2 Invloed van het Afrikaans 1021
Cultuur-historische achtergrond
De Nederlanders richtten in 1652 een verversingsstation op in Zuid-Afrika, dat ze
gebruikten tijdens een tussenstop in hun reizen tussen de Indonesische Archipel en het
vaderland. Dit station groeide uit tot een permanente vestiging. Het Nederlands dat
daar gesproken werd, maakte vanaf ongeveer 1700 een aparte ontwikkeling door. Het
wordt Afrikaans genoemd (ook wel Zuidafrikaans ) en is een dochtertaal of een
regionale variant van het Nederlands. De taal is gebaseerd op het dialect van Zuid-Holland, omdat de kolonisten daarvandaan kwamen. De moedertalen van de slaven die
uit Indonesië en andere delen van Afrika naar Zuid-Afrika gebracht werden, hebben
invloed gehad op het Afrikaans, vooral het Maleis, het Hottentots en Bantoetalen.
Illustratie 55 toont welke talen in Zuid-Afrika gesproken worden. Ook het Portugees,
dat in geheel Afrika en Azië een factor van belang was, oefende invloed uit.
De Nederlandse kolonie op Zuid-Afrika werd in 1795 door de Engelsen bezet en
ging in 1814 definitief in Engelse handen over. Tot die tijd was Nederlands de officiële
taal, maar ook daarna bleef het Nederlands bewaard, mede uit verzet tegen de Engelsen.
In 1884 verscheen een Afrikaans-Nederlands woordenboek. In 1910 kreeg Zuid-Afrika
zelfbestuur, in 1961 werd het een republiek, en in 1962 trad het buiten het Britse
Gemenebest. In 1914 werd onderwijs in het Afrikaans erkend; in 1925 werd Afrikaans
('Hollands') wettelijk een officiële taal van Zuid-Afrika, naast het Engels; sinds 1961
luidt de naam van de taal officieel 'Afrikaans'.
De Nederlanders die naar Zuid-Afrika vertrokken, vestigden zich daar definitief
als boer en brachten dus geen leenwoorden mee terug, zoals de bestuursambtenaren
in Indonesië. Er zijn dan ook nauwelijks leenwoorden uit het Afrikaans in het Nederlands gekomen. Alleen een paar Afrikaanse benamingen voor inheemse dieren die
internationaal zijn geworden, zijn ook in het Nederlands bekend geworden.
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Afrikaanse leenwoorden
De Mrikaanse
Bosjesman komt waarschijnlijk van Afrikaans Boesman, vermoedelijk een samenstelling
in het pidgin-Nederlands van de Hottentotten van Engels bush en man. Bosjesman is
hiervan dan een vertaling. 1022 Internationaal geworden Afrikaanse benamingen voor
inheemse dieren zijn aardvarken, aardwolf, hartebeest/hertebeest, wildebeest. Deze
woorden kennen we uit of van vlak na de koloniale tijd, want ze vertonen een verouderde Afrikaanse spelling; modern Afrikaans is erdvark, erdwolf, hartbees en wildebees
(meervoud -beeste). Enkele andere Afrikaanse leenwoorden zijn biltong'gedroogd stuk
vlees', en de titels boetie 'broer' en oubaas 'eigenaar van een boerderij'. Het bekendste
leenwoord is natuurlijk apartheid, dat weliswaar een Nederlands woord is, maar waarvan wij de specifieke betekenis ontleend hebben aan het Afrikaans. Vanaf 1948 tot zeer
recent voerde de Afrikaanse regering een apartheidspolitiek, waarbij de zwarte bevolking in zogenaamde thuislanden (Afrikaans tuisland) werd geïsoleerd en de verschillende rassen in het gehele maatschappelijke leven gescheiden werden gehouden.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Er is geen sprake van ingeburgerdheid: de paar leenwoorden verwijzen alle naar de
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Afrikaanse situatie. Er bestaat geen bijzondere relatie tussen Nederlands en Afrikaans,
behalve dan natuurlijk een moeder-dochterrelatie.

Het Afrikaans als doorgeefluik
Er bestaat een groot verschil tussen de houding van de Nederlanders en de Engelsen in
Zuid-Afrika. De Nederlanders benoemden de nieuwe zaken die ze tegenkwamen met
al bestaande Nederlandse woorden die ze een nieuwe of aangepaste betekenis gaven,
of met gemaakte samenstellingen van bestaande woorden (aardvarken, aardwolf etc.).
De Engelsen daarentegen maakten geen nieuwe woorden en gebruikten evenmin al
bestaande woorden, maar namen simpelweg de Nederlandse woorden over. I023
De meeste woorden die we aan het Afrikaans ontleend hebben, gaan terug op het
Nederlands; we hebben ze dus teruggeleend. Het Afrikaans heeft slechts enkele woorden doorgegeven die van Maleise oorsprong zijn: rotting, sjambok 'zweep'. Verder een
woord uit het Arabisch: Kaffer als naam van de Bantoes in Zuid-Afrika, van Arabisch
käfir 'ongelovige' (dit is niet hetzelfde woord als kaffer 'stommerd', wat van Jiddisch
'boer, dorpsbewoner' komt, hoewel beide woorden elkaar wel beïnvloed zullen hebben).

Doorgeefluiken voor het Mrikaans
Wij hebben alle Afrikaanse woorden direct geleend, niet via een andere taal.

Internationalismen
De Afrikaanse leenwoorden zijn alle internationaal.

8.3 Invloed van de Nederlandse Antillen en Aruba 1024

Cultuur-historische achtergrond
Na 1594 voeren de Nederlanders op Zuid-Amerika, waar zij forten stichtten. In 1621
werd de West-Indische Compagnie (W.I.C.) opgericht, die ook op West-Afrika voer en
zich voornamelijk bezighield met het vervoeren van slaven van Afrika naar het Caraïbisch gebied of, zoals dat toen heette, West-Indië (waaronder de Nederlandse
Antillen, Aruba en Suriname vielen, zie Illustratie 56), tegenover Oost-Indië oftewel
de gebieden in Azië (waaronder Indonesië). Vanaf 1634 veroverde de W.I.C. de Neder-
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Illustratie 56. Kaart van de Nederlandse Antillen en Aruba
(Bron: Vandeputte 1983: 54)

landse Antillen: Aruba, Bonaire en Curaçao (de Benedenwindse Eilanden of A.B.C. eilanden), en St.-Eustatius, Saba en St.-Maarten (de Bovenwindse Eilanden of s.s.s.eilanden). Nederland heeft ook enige tijd (delen van) Guyana in bezit gehad, het
huidige Brits-Guyana, dat grenst aan Suriname. In 1803 veroverden de Britten het op
Nederland en in 1814 werd het officieel aan de Britten afgestaan. Aan de tijd dat
Nederland het bezat, herinnert nog de uitdrukking naar de bar(re) biesjes gaan 'naar de
duivel, ten onder gaan' en naar de barbiesjes wensen 'naar de hel wensen'. Bar(re)biesjes
is een verbastering van Berbice, de Indiaanse naam van een belangrijke rivier en de
streek eromheen in Guyana. Deze streek is eeuwenlang in Nederlandse handen geweest,
en stond bekend om zijn moordende klimaat, maar ook om zijn pepercultuur. I025
De Nederlandse Antillen waren oorspronkelijk bewoond door Indianen. Op
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Curaçao werden deze van het eiland afgezet, en de huidige bevolking stamt dan ook
voornamelijk af van de later geïmporteerde Afrikaanse slaven. Op Aruba en Bonaire
werden de Indianen getolereerd.
De Nederlandse Antillen zijn vanaf 1954 een autonoom deel van het Koninkrijk
der Nederlanden. Vanaf 1986 kreeg Aruba de 'status aparte', en sindsdien bestaat er
een scheiding tussen de vijf eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. De officiële
taal op de Nederlandse Antillen is al eeuwenlang het Nederlands. De omgangstaal op
de Benedenwindse Eilanden is het Papiaments, een Portugees-Spaanse creooltaal;
Papiaments betekent letterlijk 'gepraat'. Op Aruba heet de taal Papiamento, op de
Antillen Papiamentu. In de 19de eeuw verschenen woordenboeken van het Papiaments.
Als handelstalen worden Engels en Spaans gebruikt. Op de Bovenwindse Eilanden is
Engels of beter: een Engelse creooltaal de omgangstaal. Het Nederlands speelt alleen
een rol in het bestuur en in het onderwijs - op de lagere school komt een kind vaak
voor het eerst met Nederlands in aanraking. Voor de kinderen levert dit problemen
op, en men overweegt dan ook in het basisonderwijs over te schakelen op moedertaalonderwijs.
Na de oorlog en vooral in de jaren zestig kwamen grotere groepen Antillianen en
Arubanen naar Nederland om hier werk te zoeken. Na 1985 nam het aantal immigranten weer sterk toe. Naar schatting wonen er momenteel ongeveer 60.000 Antillianen
en 10.000 Arubanen in Nederland. De meesten van hen hebben Papiaments als
moedertaal. De Antillianen en Arubanen streven naar onafhankelijkheid en hebben
dan ook een hoge waardering voor het Papiaments. Het Nederlands van Antilliaanse
en Arubaanse kinderen blijkt vaak minder goed te zijn dan dat van Surinaamse
kinderen. 1026
Het Nederlands heeft in het verleden uit de Nederlandse Antillen slechts een enkel
woord geleend dat nu nog gebruikt wordt. In deze eeuw hebben de immigranten een
paar nieuwe begrippen ingevoerd, maar het gaat maar om heel weinig woorden.

De leenwoorden uit de Nederlandse Antillen en Aruba
Van de Nederlandse Antillen is in de koloniale tijd zuurzak geleend, dat Den Besten 1027
van een nieuwe etymologie voorzien heeft. Zuurzak, ouder soorzak, is waarschijnlijk
oorspronkelijk een Indianenwoord, dat zowel in West-Indische creooltalen (als sorsaka/sursaka) als in het Nederlands is opgenomen. Het is volksetymologisch aangepast. 1028
Pinda komt uit het Papiaments. Het is in Nederland voor het eerst genoteerd in
1912. Het woord gaat terug op Kongolees mpinda en is door negerslaven naar Amerika
gebracht. Bij de Koninklijke Marine zijn twee woorden in gebruik die teruggaan op het
Papiaments: knoek 'afgelegen oord' (voor Papiaments kunuku) en plaka's 'geld'. 1029 In
NRC
NRCHandelsblad
Handelsblad van 4/2/95 gebruikt Van Lennep knoek: 'Vroeger woonde hij, samen
met zijn door hem aanbeden zusje, weliswaar in een landhuis, maar vooral buiten, in
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de knoek (we hebben het over Curaçao).' Verder gebruikt de marinetaallimpie, van
Papiaments limpi 'schoon' dat gezegd wordt na schoonschip: Alles is weer limpie-limpie
'alles glimt weer'.
Het woordenboek van de lesbotaaP030 noemt een aantal woorden uit het Papiaments die kennelijk hiernaartoe gebracht zijn door Antilliaanse lesbiennes: kachapera
voor 'lesbienne', kambrada voor 'vriendin' (ook in de samenstelling kambradarelatie),
machora voor 'manwijf, repa of trahado di repa voor 'vrouwelijke seksualiteit' met de
afleiding repera voor 'lesbienne'. Ook de uitdrukking uit hetzelfde glas drinken voor
'lesbo ofhomo
of homo zijn' zou op het Papiaments teruggaan. Of al deze woorden daadwerkelijk in de homoscene gebruikt worden, kan ik niet beoordelen, maar van sommige
woorden kan ik me moeilijk voorstellen dat ze daadwerkelijk in een Nederlandse
context gebruikt worden.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
De leenwoorden zijn allemaal beperkt tot groepstaal en dus nauwelijks verbreid,
behalve de pinda en in mindere mate de zuurzak.

De Nederlandse Antillen en Aruba als doorgeefluik en doorgeefluiken
voor de Antillen en Aruba
Indiaanse talen, Afrikaanse talen, Spaans, Portugees en Engels hebben invloed gehad
op de Antillen en Aruba. Woorden van de Antillen en Aruba zijn allemaal rechtstreeks
geleend.

Internationalismen
De woorden van de Antillen en Aruba zijn niet internationaal; het Nederlands heeft ze
geleend vanwege de bijzondere contacten die we met de Antillen en Aruba hadden en
hebben.

8.4 Invloed van Suriname1031

Cultuur-historische achtergrond
In 1667 werd Suriname op de Engelsen veroverd. In die tijd woonde er in Suriname
een aantallndianenvolken,
aantalIndianenvolken, waarvan de Karaïben het grootste en sterkste waren, verder
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Illustratie 57. Historische ontwikkeling van de Surinaamse taalsituatie
(Bron: Charry. Koefoed en Muysken 1983: 30)

de Arowakken en nog enige kleinere groepen. Al tijdens de periode van de Engelse
overheersing werden er negerslaven naar Suriname gebracht. Zij ontwikkelden een
creooltaal, het Sranantongo (letterlijk 'taal van Suriname'), Sranan of Surinaams,
gebaseerd op het Engels; de taal is dan ook lange tijd Negerengels genoemd. Ook de
Nederlanders vervoerden veel negerslaven vanuit Afrika naar Suriname om op de
suikerplantages te werken. Sommigen van deze slaven vluchtten naar de binnenlanden,
waar zich creoolse bosnegertalen ontwikkelden die nog steeds gesproken worden.
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, na de afschaffing van de slavernij, werden
contractarbeiders geworven uit China, India en Java. Daardoor wordt er momenteel
in Suriname Hakka-Chinees, Surinaams-Javaans en Sarnami-Hindustani (SurinaamsHindostaans) gesproken, kortweg Sarnami - wat net als Sranan 'Surinaams' betekent. 1032 Sinds 1975 is Suriname een republiek. De officiële taal in Suriname in het
onderwijs en bestuur is nog steeds het Nederlands. Net als het Indisch-Nederlands heeft
het Surinaams-Nederlands eigen kenmerken, in woordenschat, uitspraak en grammatica. Bovendien is het Surinaams-Nederlands geen eenheid, maar bestaat het uit
verschillende variëteiten - er bestaat een soort continuüm tussen het Surinaams-Nederlands en het Sranantongo. 1033 Voor meer informatie over de verschillende talen van

439

Suriname en het Nederlands in Suriname in het bijzonder, zie Kader 17 van J. van
Donselaar en Illustratie 57.
Vooral na 1954 zijn veel Surinamers naar Nederland gekomen. Er wonen momenteel ongeveer 210.000 Surinamers in Nederland. Sommigen van hen spreken thuis
Nederlands, maar anderen zijn twee- of meertalig. 1034 De Surinamers hebben een aantal
nieuwe begrippen ingevoerd, en hun invloed is groter dan die van de Antillianen en
Arubanen, waarschijnlijk mede omdat hun aantal groter is.
Kader 17
De woordenschat van het Nederlands in
Suriname
j. VAN DONSELAAR

De officiële taal van Suriname is de vorm van
het Nederlands die we kennen onder de naam
Algemeen Beschaafd Nederlands of standaardNederlands. In werkelijkheid echter vertoont
het Nederlands van Suriname eigen kenmerken die het doen verschillen van alle andere
varianten van onze taal, zowel die in Nederland als in België en op de Antillen. De verschillen betreffen alle aspecten van de taal,
dus ook de woordenschat. In het Nederlands
van Suriname komen woorden voor die elders
in het Nederlandse taalgebied onbekend zijn
of een andere betekenis hebben. Over die
woorden gaat het hier. Dat er anderzijds ook
Nederlandse woorden zijn die men in Suriname nooit gehoord heeft, blijft buiten beschouwing.
De komst van onze taal naar Suriname dateert van 1667, met de verovering van de toen
Engelse plantagekolonie door een Zeeuws
vlooteskader; in datzelfde jaar werd bij de vrede van Breda (het eind van de Tweede Engelse
Oorlog) overeengekomen dat de Republiek
het gebied mocht houden.
Opvallend en begrijpelijk is, dat met de oudste specifiek Surinaams Nederlandse woorden
vooral zaken werden benoemd waarvoor de
nieuwkomers geen uit het vaderland meegebrachte woorden voorhanden hadden of, naar
hun mening, alleen minder geschikte. Die eerste Nederlanders namen plantages over, legden nieuwe aan, gingen voort met de daar al
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gangbare praktijk om als arbeidskrachten negerslaven te laten aanvoeren, en dat alles in
een land met een ander klimaat, andere landschappen en andere planten en dieren dan
waarmee men al van thuis of van elders op de
wereld vertrouwd was. Bovendien diende men
zich te verstaan, net als de Engelse en Schotse
kolonisten eerder, met de oorspronkelijke bewoners, de Indianen.
Een deel van de Engelstalige planters bleef
nog enige jaren en verschafte woorden als
kaan of keen (van Engels 'cane') voor te velde
staand suikerriet, tras (van 'trash') als dat in de
suikermolen was uitgeperst door de rollers
(van rollers), de zware, verticale walsen,
dram (van dram) voor een inferieur, rumachtig
bijprodukt van de suikerfabricage, ketting
(van 'chain') voor de Engelse landmetersmaat
die men handhaafde, officier (van 'overseer')
voor een plantageopzichter, zwamp (van
'swamp') en rits (van 'ridge') voor de uitgestrekte moerassen en de zand- en schelpruggen
daardoorheen in het kustgebied, en friskes
(later frisjes, van 'freskes', 'freshes') voor de
plotseling hoge waterstanden in rivieren en
kreken.
Van de Indianen werden vooral namen overgenomen van dieren en nuttige wilde planten
en hun voortbrengselen. We vinden al vroeg
kwasje (van 'koeasi') voor het neusbeertje,
pirijn (van 'pirai') voor een gevaarlijke maar
goed eetbare verwant van de piranja uit de
Amazone, kraphout (van 'karapa') voor een
waardevolle houtsoort en koeme (van 'koemoe') voor een palm en zijn vruchten waaruit
een smakelijke drank te bereiden was. Maar
ook korjaal, de naam voor de al gauw populai-

re boot van één boomstam, komt van een Indiaans woord ('koeriala').
De Nederlanders maakten ook nieuwe, zuiver Nederlandse woorden, voornamelijk in de
vorm van samenstellingen, zoals boswater
voor water dat gedraineerde cultuurgrond na
hevige regen toch overspoelde vanuit aangrenzend bos, en purperhart voor het kernhout van
zekere boomsoort en voor die boom zelf. En
ten slotte was er de mogelijkheid om een bestaand Nederlands woord een betekenis te geven die min of meer van de al gebruikelijke afweek: beperkter, ruimer of (ook) anders. Administratie had in Suriname uitsluitend betrekking op het beheer van een plantage, met de
rivieren werd niet alleen gedoeld op de gezamenlijke waterlopen zelf, maar ook op het geheel aan cultuurgronden in hun stroomgebieden; een specht noemde men een timmerman, een duidelijke metafoor.
In de eeuw die volgde zetten deze processen zich door: er werden woorden geleend, er
ontstonden nieuwvormingen en woorden kregen nieuwe betekenissen. Echter, de invloed
van het Engels verdween voorlopig met de Engelsen en de Schotten zelf, maar daar kwam
een andere, zeer prominente leverancier van
woorden voor in de plaats, namelijk de taal
van de slaven.
AI voor 1 667 hadden deze laatsten de grondslag gelegd voor een eigen taal, daartoe gedwongen door de noodzaak met elkaar te
communiceren. Via een pidgin, bestaande uit
elementen van hun zeer diverse Afrikaanse talen, het Portugees van de slavendepots, inmiddels opgestoken Indiaanse woorden en de taal
van hun meesters, hadden zij, op basis van
het Engels, een creooltaal ontwikkeld, die
toen Negerengels werd genoemd. De woordenschat van deze taal bleef na de komst van
de nieuwe machthebbers groeien, maar nu
uiteraard onder invloed van het Nederlands.
Aangezien het de slaven verboden werd Nederlands te spreken of zelfs maar te leren, waren het de Nederlanders zelf die voor hun contact met de slaven moesten zorgen door zich
het Negerengels eigen te maken. Dit alleen al
bracht met zich mee, dat het Nederlands zelf
nu onder invloed van het Negerengels kwam
te staan.

Tot de woorden die men in die tijd al overnam behoren gongotee voor bananenmeel,
tom tom voor een dikke maïspap en boasie
voor melaatsheid, alle onveranderd en van
oorsprong Afrikaans, en baskiet voor een
mand, van 'baskita' dat weer teruggaat op het
Engelse 'basket'. AI overgenomen en vervormde Indiaanse woorden werden naar het voorbeeld van het Negerengels weer teruggedraaid
of kregen als nieuwe vorm die van de slaventaaI. Pirijn werd pireng, koeme weer koemoe
en later koemboe, kraphoutwerd krapa en
kwasje eerst kwassie en daarna zelfs kwassie-

kwassie.

In de tweede helft van de 18de eeuw ontstond als gevolg van de (weliswaar verboden)
contacten van blanke mannen met negerslavinnen een tussenklasse van vrije kleurlingen.
Het is voor de verdere ontwikkeling van het
Nederlands in Suriname van grote betekenis
geweest, dat ook deze mensen Nederlands gingen spreken, zij het als tweede taal naast hun
moedertaal, het Negerengels. Het Nederlands
was daardoor niet langer de taal van de Nederlandse kolonisten alleen. Het ligt voor de
hand, dat in Suriname de vermenging van
onze taal met Negerengelse elementen door
deze gang van zaken sterk gestimuleerd is.
Toen de slavernij in 1863 werd afgeschaft
en tien jaar later iedereen vrij was te gaan
waar hij wilde, verlieten de slaven massaal de
plantages en vestigden zij zich in of nabij Paramaribo. Daar hebben zij en hun nakomelingen zich vermengd met de daar al talrijke bovengenoemde groep, met als voorlopig resultaat een negroïde proletariaat en middenstand.
Deze Creolen - zo werden ze toen genoemd
en zo noemt men (zijzelf incluis) hen nog
steeds - bleven met elkaar Negerengels spreken.
Vanaf 1876, toen de leerplicht werd ingevoerd, veranderde de toestand grondig. Het
Nederlands werd namelijk de enige onderwijstaai en daardoor kwam het bloeiende Negerengels impliciet - en vaak ook expliciet - te
verkeren in de positie van een van hogerhand
als achterlijk bejegend slaventaaltje. Geleidelijk aan leerden alle Creolen en ook de meeste
Noordsurinaamse Indianen het Nederlands als
tweede taal, tevens de enige taal met prestige
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in het openbare leven. Een verdere intensivering van de wisselwerking tussen de talen was
het gevolg. Er ontstond een tussentaal, het Surinaams-Nederlands, dat toch nog altijd een variant van het Nederlands was en nog is. Onder
meer de volgende woorden voor heel gewone
begrippen zijn tot de Nederlandse (spreek)taal
gaan behoren: botrali (Negerengels, van het
Nederlandse 'bottelarij') voor keuken, botralibank voor aanrecht, kookraam voor een uitgebouwd raam waarin een stoof(petroleumstel
of gaskomfoor) staat opgesteld, prapi (Indiaansetaai en Negerengels) voor een grote, aarden
kom, manari (Indiaanse taal en Negerengels)
voor een gevlochten keukenzeef, massen (van
Engels 'to mash' of Negerengels 'masi') voor
het fijn maken of stampen van aardappels en
dergelijke, slijsen (Engels 'to slice') voor aan
plakjes snijden, doks (van Negerengels 'doksi')
voor eend, pesi (Negerengels) voor peulvruchten en bakove (van Portugees 'pacoba') voor
een rauw eetbare banaan. Aparte vermelding
verdienen de Nederlandse woorden die in
Nederland inmiddels (bijna) niet meer gebruikt worden maar in Suriname wel, zij het
dat sommige een iets andere betekenis hebben. Voorbeelden: duim voor (ook) grote teen,
met als samenstelling duimslipper voor teenslipper, pennemes voor zakmes, hobbelstoel
voor schommelstoel, blaker voor kandelaar en
gemakhuisje voor een apart staand toiletgebouwtje.
Er was intussen meer gebeurd. De koloniale
overheid had de uittocht vanuit de plantages
voorzien en was al ruimschoots van tevoren
begonnen elders op de wereld contractarbeiders te werven. Chinezen, vervolgens Hindostanen uit het toenmalige Brits-Indië, en ten
slotte Javanen immigreerden in Suriname. AI
deze mensen leerden van de Creolen Negerengels, dat lange tijd onomstreden de lingua
franca voor dagelijks gebruik in Suriname
bleef, de meesten later ook nog (enig) Nederlands. Niettemin, Hakka-Chinees werd ook
een Surinaamse taal, het Hindi van de Hindostanen ontwikkelde zich tot een eigen variant, het 'Sarnami-Hindustani' (Surinaams-Hindostaans), en zo ook ontstond er een Surinaams-Javaans. Ook deze talen kregen in-
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vloed op het Nederlands, maar die was niet
groot. Enige voorbeelden van woorden die ingang vonden: de Chinezen leverden enige
groenten en hun namen (amsoi, paksoi, kai501); hedendaags Surinaams-Nederlands voor
hennep (de leverancier van hasj) is ganja en
voor fooi baksis, beide woorden uit het Sarnami; de drank daweten de versnapering pitjil
zijn met naam en al Javaans.
De toestand (door de onafhankelijkheid in
1975 niet veranderd) is nu zo, dat een zo
ABN-mogelijk Nederlands de taal is van de
overheid, de pers, het onderwijs en van ontwikkelde Surinamers uit alle etnische groepen
ook onder elkaar, in het bijzonder in meer formele situaties. Het gebruik van specifiek Surinaams-Nederlandse woorden voor specifiek
Surinaamse zaken blijft daarbij echter onvermijdelijk. Het Negerengels wordt niet meer
als inferieur beschouwd en heet nu Sranantongo (Surinaamse taal). Het wordt door vele Creolen thuis gebruikt en door allen waar mensen
met verschillende thuistalen informeel met elkaar communiceren. In beide functies ondervindt het echter, vooral als spreektaal, concurrentie van het terrein winnende SurinaamsNederlands. Verder spreken ook de meeste
niet-Creolen thuis en onder elkaar veelal de
taal van hun etnische groep.
Dit overzicht geeft een globaal beeld van de
ontwikkeling, de tegenwoordige kenmerken
en de status van de Surinaams-Nederlandse
woordenschat. Er is daarbij niet gewezen op
zaken als het verschil tussen niet en wel aan
het Nederlands aangepaste leenwoorden en
leenvertalingen - die de lezer overigens zelf
gemakkelijk onder de aangereikte voorbeelden zal kunnen opsporen. Het totale beeld
van deze woordenschat zou nog allerlei toevoegingen, complicaties, tussengevallen, verfijningen en onzekerheden moeten omvatten.

De leenwoorden uit Suriname
In de 20ste eeuw heeft het Nederlands woorden overgenomen van geïmmigreerde
Surinamers. De onderstaande woorden hebben Van Dale l032 gehaald. We hebben de
namen voor een aantal voedingsmiddelen geleend: kouseband (een Surinaams-Nederlands woord), paksoi (teruggaand op het Chinees), roti (teruggaand op het Hindi). Nog
niet in de woordenboeken staat bara, een bepaalde snack (het woord gaat terug op het
Hindi). Verder noemt Van Daie lOj6 de religieuze term winti en kotomissie, wat 'creoolse
vrouwendracht, vrouw die deze creoolse dracht draagt' betekent, maar in Nederlandse
context niet gebruikt wordt. De functie granman 'stamhoofd' wordt rond de eeuwwisseling al genoemd 1037 als gramman. Het woord is in het Sranan gevormd van grand
'groot, aanzienlijk' (uit Engels grand) en man (uit Engels man 'man, mens').
De herkomst van bobo is niet honderd procent zeker, maar waarschijnlijk gaat
het terug op Sranan bobo 'sufferd', en heeft men het later geïnterpreteerd als een
depreciërende afkorting van bondsbons. Het kan echter ook andersom zijn. Het woord
heeft meer algemene bekendheid gekregen en raakte in gebruik nadat de voetballer van
half Surinaamse afkomst Ruud Gullit het in een interview voor de televisie gebruikte
na het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in 1988.
Hosselen heeft in Nederland een heel speciale betekenis gekregen, die het in
Suriname niet heeft, namelijk 'eropuit gaan om geld te bemachtigen voor het kopen
van hard drugs'. In Suriname is het een neutraal woord dat een aantal betekenissen
heeft: 1. 'zich inspannen, zijn best doen (om iets te bemachtigen ofte bereiken)': na

flink hosselen en een reeks blundertjes is Lando aan een vriendinnetje gekomen;

2.

'moeizaam leven', in het bijzonder 'van de hand in de tand leven' en 'bijbanen hebben
om aan een voldoende inkomen te kunnen komen'; 3. 'hard werken': Daarom komt de

baas nu elke dag met buit thuis als hij op jacht gaat. De twee honden hosselen tot hun tong
uit hun bek hangt. Hosselen is verwant met Nederlands husselen, hutselen '(heen en weer)
duwen', dat geleend is in het Engels als to hustle. In het Amerikaans is to hustle onder

andere 'bijeenscharrelen' gaan betekenen, de betekenis die we in het Surinaams-Nederlands terugvinden. 1038 In NRC Handelsblad van 6/1/95 wordt de uitgever G. van
Oorschot een monumentale hosselaar genoemd - hier wordt dus de Surinaamse betekenis gebruikt. Jongeren gebruiken wakaman voor 'iemand die stoer rondloopt en in
zijn levensonderhoud voorziet door te hosselen'.1039
Volgens Kuitenbrouwer lO4o komen wreed en strak waarschijnlijk uit kringen van
Surinamers. Wreed wordt gebruikt in uitdrukkingen als een ongelofelijk wreed hifi-setje.
In het Surinaams-Nederlands betekent wreed 'pijnlijk, vervelend', maar ook 'net goed,
lekker puh' en 'goed, mooi'. 'Wreed zou afgeleid zijn van "wrede bok", ook wel kortweg
"bok", een verwijzing naar de "Spaanse bok", de wijze waarop slaven in het oude
Suriname werden vastgebonden als ze lijfstraf kregen. Soms wordt "wrede bok"
afgekort tot "wreed" plus een gebaar langs de kin: de sik van de bok in kwestie.'1041
Anderen menen dat wreed afkomstig is uit het Vlaams of Zeeuws-Vlaams (een wrieëd
schoon meisje is heel knap), maar beide herkomsten kunnen tegelijkertijd een rol spelen
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bij de populariteit van het woord. 1042 Ook strak komt misschien uit Surinaamse kringen,
het wordt gebruikt voor alles wat deugt: een hele strakke is een mooi doelpunt, een strak
lichaam is goedgetraind. 1043 Het woord is in het Surinaams misschien een vertaling van
Engels sharp of straight.
In een recensie van het Sranan-woordenboek van Snijders 1044 in NRCHandelsblad
van 7!I/95 merkt Jacques Arends op dat het Sranan een groot aantal verkortingen kent
als asyo en depri, die ook in Nederlandse turbotaal gemeengoed zijn. 'Dit roept de vraag
op of het Surinaams een van de leveranciers van Nederlandse turbotaalwoorden is
geweest.' Surinamers hebben een aantal woorden gebracht in de homoscene: boeier
'flikker' met de afleidingen boelerbeest 'homojongen' en boelslurf'penis', grietie 'wrijven' (als seksuele handeling), hantiman 'in onbruik geraakt Surinaams woord voor
homoseksueel', kompe 'boezemvriendin, lesbienne', mati 'lesbienne' en de samenstelling matispel, oemawedje 'homo' en par weri 'gelijke kleding' (het dragen daarvan is een
onderdeel van het matispel), schuren 'zich tegen elkaar aandrukken met kleren aan,
bedrijven van de lesbische liefde' en de samenstelling schuurmeid. 1045 In hoeverre deze
woorden daadwerkelijk in de homoscene gebruikt worden, kan ik niet beoordelen.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
De namen voor de voedingsmiddelen en bobo en hosselen zijn ingeburgerde woorden.
De Volkskrant van 5/11/95 kopt 'Ministersploeg is wars van "boboïsme"'.
Het Nederlands heeft in het verleden uit Suriname en de Nederlandse Antillen
nauwelijks woorden geleend die nu nog gebruikt worden, terwijl uit Oost-Indië heel
veel woorden geleend zijn. Nu had Oost-Indië natuurlijk een veel grotere economische
betekenis, er verbleven veel meer Nederlanders en het gebied was veel groter. Desalniettemin kwamen de Nederlanders in beide gebieden met een nieuwe natuur en
cultuur in aanraking, en in beide gebieden kwamen ze pas als nummer twee: in
West-Indië waren de Engelsen het eerst, in Oost-Indië de Portugezen. Dat alles lijkt
geen verklaring voor het enorme verschil in aantal leenwoorden.
In deze eeuw, waarin veel Surinamers, Arubanen en Antillianen naar Nederland
zijn gekomen, zijn uit Suriname en in mindere mate Aruba en de Antillen woorden
geleend. Het gaat daarbij enerzijds om in Nederland onbekende produkten, en anderszijds om woorden die eerst in speciale kringen gebruikt worden (de voetbal- en
homowereld, de drugsscene) en vandaaruit soms verbreid worden. Het aantal ontleningen blijft klein, misschien doordat het voor Surinamers, Arubanen en Antillianen
vrij eenvoudig is hun taalgebruik aan te passen aan het Nederlands, omdat ze van jongs
af aan Nederlands op school geleerd hebben en dikwijls van huis uit al Nederlandstalig
zijn - dat wil zeggen meestal worden er thuis twee talen naast elkaar gesproken,
Nederlands en een andere taal, bij voorbeeld Sranan. De Surinaamse invloed op het
Nederlands is duidelijk groter dan die van het Turks en Marokkaans.
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Suriname als doorgeefluik en doorgeefluiken voor Suriname
Uit Kader 17 blijkt welke talen invloed hebben gehad in Suriname: Indianentalen,
Afrikaanse talen, Engels, Nederlands, Chinees, Javaans en Hindi. Woorden uit Suriname zijn allemaal rechtstreeks geleend.

Internationalismen
De woorden van Suriname zijn niet internationaal, het Nederlands heeft ze geleend
vanwege de bijzondere contacten die we met Suriname hadden en hebben.

8.5 Invloed van Zaïre, de voormalige Kongo 1046
België heeft slechts een korte periode een kolonie bezeten, namelijk Kongo, dat vanaf
II was, en dat van 1908 tot 1960 een Bel1885 eerst het persoonlijk bezit van Leopold 11

gische kolonie was. De officiële taal van Zaïre is Frans; voorts worden er verschillende
Bantoetalen gesproken, zoals Kongolees en Swahili, en Lingala, dat diende als omgangstaal en een vereenvoudigde grammatica had. Geen enkel woord uit de Kongo is
doorgedrongen tot het standaard-Nederlands. Voor de situatie in Kongo zie Kader 18
van Johan De Donder.

Kader 18
Koloniaal Nederlands in Belgisch-Kongo
JOHAN DE DONDER

Zoals de meeste Westeuropese landen heeft
ook België een koloniaal verleden. In 1908
werd Kongo Vrijstaat, sinds 1885 het persoonlijk eigendom van koning Leopold 11, officieel
Belgisch-Kongo. De voorganger van het in
1960 onafhankelijk verklaarde Za"ire
Zarre was maar
liefst tachtig keer zo groot als België en kende
vooral na de Tweede Wereldoorlog een welvaartsexpansie. Toen trokken duizenden Vlamingen en Walen massaal naar de Middenafrikaanse kolonie. Zij volgden de pioniers die
Kongo tot aan de Eerste Wereldoorlog ontdekten en ontsloten en de eerste kolonialen die
tijdens het interbellum - de periode tussen de

twee oorlogen - de basis legden voor een koloniale maatschappij.
In Kongo en in het in 1919 van Duitsland
overgenomen mandaatgebied Ruanda-Urundi,
die voor de Belgische overheid vooral 'Belgisch' en 'beschaafd' moesten worden, leefden
en werkten op het einde van de jaren vijftig
zo'n 100.000 Belgen, van wie meer dan de
helft Vlamingen. Het overgrote deel van de
kolonialen werkte bij de administratie, met als
hoeksteen de gewestdienst, of bij de missies.
Daarnaast waren de Belgen ook actief in het
onderwijs, het leger, de welzijnssector, de
landbouw en de private sector, zowel in grote
bedrijven als in kleine en middelgrote ondernemingen. De kleinhandel was bijna volledig in
handen van Grieken en Portugezen. In de administratie en in de grote bedrijven bekleed-
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den de Walen meestal topfuncties, terwijl de
Vlamingen in de lagere kaders actief waren, al
waren er uiteraard ook uitzonderingen. Het
ontwikkelingswerk werd voornamelijk waargenomen door Vlaamse missionarissen en missiezusters.
Met de wetenschap dat in België drie talen
worden gesproken - Nederlands, Frans en
Duits - zullen velen zich afvragen welke taal
dan in Belgisch-Kongo officieel werd gesproken. Onder familieleden en vrienden en buiten het werk sprak de koloniaal zijn eigen
moedertaal, al ondervonden Vlamingen dat in
de meeste steden het Nederlands niet te veel
werd gesproken. Met de inlandse bevolking
werd een inlandse taal of Frans gesproken. Als
een Vlaamse koloniaal Nederlands sprak in
het bijzijn van een zwarte, dan vermoedde de
zwarte dat over hem slechte dingen werden
verteld. Het Nederlands was voor de Kongolees dus een verdachte taal. Wat de officiële
taal betreft, was de koloniale wetgeving duidelijk: 'Zowel de Franse als de Vlaamse taal zijn
officieeL' Maar in de praktijk lag dat wel even
anders. Bij de uitoefening van zijn job kon
een Vlaamse ambtenaar of een kaderlid van
een onderneming het best Frans spreken en
schrijven, ook als hij met een andere Vlaming
communiceerde. Een rapport of een verslag in
het Nederlands werd onherroepelijk in de vuilnisbak gegooid en de ambtenaar in kwestie
werd duidelijk gemaakt dat hij met dergelijke
provocaties geen stap verder zou komen, integendeel. In Kongo was bij Walen èn Vlamingen het Frans dus de meest gangbare taal. Het
was dan ook niet verwonderlijk dat een Vlaming uit gewoonte geregeld Franse of uit het
Frans afgeleide woorden gebruikte, wat leidde
tot een aparte koloniale woordenschat. Af en
toe werd dat koloniale Nederlands of koloniale Vlaams ook gekruid met inlandse woorden,
vooral afkomstig uit het Swahili en het Lingala
en met vreemde woorden uit het Engels en het
Portugees.

***
In de koloniale administratie - maar ook in de
bedrijfswereld - was het Frans de werkelijke
voertaal. Zo werd de gewestdienst, die vooral
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het contact tussen de overheid en de inlanders
moest verzorgen en het binnenland bereikbaar
moest houden, door Vlaamse kolonialen steevast de territoriale dienst genoemd. Een gewestbeheerder was dan ook een administrateur, de verkorti ng van administrateur de territoire. Heel wat Vlamingen waren gewestbeambte, een term die in Kongo nauwelijks over
de tongen ging. Zij waren agent territoria/. Een
landbouwkundige was in Kongo een agronoom en een gezondheidsbeambte een agent
sanitaire. Een ingenieur-ambtenaar die verantwoordelijk was voor het aanleggen van wegen, bruggen en vliegvelden, werd met TP aangesproken, de afkorting van travaux publics, in
het Nederlands openbare werken. Bij de zwarten hadden alle ambtenaren één algemene benaming: Bu/a Matari, wat letterlijk 'breker van
de rotsen' betekent. Die benaming stamde uit
de tijd dat ondekkingsreiziger Henry Morton
Stanley twee jaar lang aan een karavaanweg
langs de Kongostroom bouwde. Geregeld
moesten hinderlijke rotsen tot ontploffing worden gebracht.
Elke maand moest de gewestbeambte in een
gebied, vaak zo groot als enkele Belgische provincies samen, gedurende minimaal twintig dagen de wegen onderhouden en de inlandse
dorpen bezoeken. In de dorpen was hij belast
met het innen van de belastingen, het bijhouden van het bevolkingsregister, in Kongo recensement- Frans voor volkstelling - genoemd, het spreken van recht en het controleren van de verplichte teelten. Vaak werd er
ook uren gediscussieerd met de inlandse hoofden. In de koloniale taal was dat dan een pa/aberof pa/a ver. Eigenlijk werd dat woord, afkomstig uit het Portugees, gebruikt voor elk gesprek met een zwarte. De blanke vertegenwoordiger van de staat kon nooit bij verrassing
een negerdorp naderen. Hij werd altijd wel opgemerkt en de gudugudu, een inlands woord
voor tamtam, deed zijn werk uitstekend. In
een mum van tijd wist iedereen in de omtrek
dat de man met de p/aques-à-pou/es op komst
was. Die Franse benaming verwees naar het
officiële insigne dat de koloniale ambtenaar
op zijn tropenhelm droeg.
Als zo'n ambtenaar door de broesse trok broesse werd gebruikt voor alles wat maar

enigszins landelijk was, van het oerwoud tot
de grassteppe - dan had hij heel wat materiaal
bij zich, vooral als zijn vrouw ook nog meetrok. De meest bekende attributen waren de fameuze metalen koffers, die echter nooit zo
werden genoemd. Men had onder andere een
malle-lit (bed koffer), een malle-ba in (badkoffer), een malle-cantine (proviandkoffer) en een
malle-pharmacie (geneesmiddelen koffer), niet
te verwarren met de medica I comfort, een kist
met alcoholische dranken die vaak als efficiënter geneesmiddel werden beschouwd om de
ambtenaar die midden in de Afrikaanse broesse vertoefde, in een betere stemming te brengen.
Gedurende zijn maandelijkse tocht - te
voet, met de piek-up, een lichte bestelwagen
met open laadbak, met de prauw, een lange
houten kano, of met de tipoy, een uit rotan
vervaardigde draagstoel - logeerde de ambtenaar in een gÎte d'étappe, vrij vertaald: etappehuis. Zo'n gite bevond zich altijd in de buurt
van een inlands dorp en mocht door elke blanke die op doortocht was, worden gebruikt.
Van verlichting was daar natuurlijk geen sprake, maar daarvoor gebruikte de koloniaal een
petroleumlamp, colmanlamp genoemd. Evenals bic en kodak werd de merknaam als algemene benaming gebruikt.

***
Was de ambtenaar niet op reis, dan werkte hij
op de post, een Frans en Italiaans woord voor
de aanduiding van de kleinste geografische
eenheid in Kongo. De post bevatte een groep
huizen van blanken - zo'n tiental- met in de
buurt een inlands dorp. De huizen waren vrij
luxueus en hadden allemaal een barza, de benaming voor een overdekt terras. De herkomst
van dat woord is vooralsnog onbekend. Op
zo'n post was er ook vaak een gevangenis of
strafkamp, door de kolonialen met het Engelse
bloc bedacht. 's Morgens voor dag en dauw
was er de vlaggegroet en werden de lijfstraffen
uitgevoerd met de chicotte, d~ Franse benaming voor zweep. Soms werd ook de inlandse
term fimbu gebruikt. In een post werkten ook
zwarte ambtenaren en die werden geleid door
een zwarte chef of planton, niet te verwarren
met de capita. Dat is de ploegbaas bij zwarte

arbeiders of het clanhoofd. Bij de koloniaal,
ambtenaar of geen ambtenaar, werkten thuis
meerdere boys (de Engelse benaming voor
huisknecht). Naargelang zijn functie kreeg de
boy een aparte benaming, wat leidde tot samenstellingen bestaande uit een Engels woord
met een Frans woord. Een kok was een boy
cuisinière of een keukenpiet. Deed de boy
vooral de was, dan werd hij tot boy lavadaire
gebombardeerd. De tuin werd onderhouden
door een boy jardinière. Kolonialen die vrijgezel waren, hadden boys, maar ook een
ménagère, de vrouwelijke bijzit van de blanke. Zij vervulde nauwelijks huishoudelijke taken, ook al betekent het Franse woord huishoudster of huisvrouw. Zij had als belangrijkste opdracht om de blanke man te behagen.

***
Wie naar Kongo trok, wist met zekerheid dat
het voor drie jaar was. Die periode kreeg de
benaming term, afgeleid van het Franse terme.
Een koloniaal die voor de tweede maal naar
Kongo ging, zat dus in zijn tweede term.
Meestal reisden kolonialen met de luxueuze
Kongoboten, in de jaren vijftig meer en meer
met het vliegtuig. De sternwheelers - dezelfde
schepen met een rad achteraan als op de
Amerikaanse rivier de Mississippi - die op de
tientallen Kongolese binnenrivieren voeren,
werden ook wel de otraco's genoemd, wat verwijst naar Otraco, de dienst die het koloniale
openbare vervoer verzorgde. Een post die een
aanlegmogelijkheid voor de otraco had, lag
aan de rivieroever, die van de kolonialen de
Engelse benaming beach meekreeg. Geen
enkele koloniaal haalde het in zijn hoofd
'oever' te zeggen. Leefde de koloniaal in de
stad dan werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het blanke en het zwarte gedeelte. De wijk waar de negers woonden, was
voor de Belgische kolonialen paradoxaal genoeg de Beige. En daar was na een fikse regenbui meer potopoto - een inlands woord voor
modder of slijk - te vinden dan in de blanke
wijken.
Dat in Kongo op een totaal andere manier
werd geleefd dan in het voor kolonialen enge
België, wordt mooi geïllustreerd door de ma-
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nier van betalen. In Kongo werd nauwelijks
met baar geld betaald. Van de grootste aankoop in een warenhuis tot de pint bier in de
bar - nooit café - werd een bon pour uitgeschreven, vrij vertaald: bewijs van krediet. Een
koloniaal kocht een hele maand allerlei produkten op krediet en betaalde op het einde
van de maand met een overschrijving (giro) of
cheque. Wel een goed systeem voor iemand
die in het midden van de broesse leefde en
dan vooral in de moerassige en tropische Evenaarsprovincie, voor de kolonialen de verderfelijke Equateur. Die provincie werd als een
soort strafprovincie gezien en toeval of niet,
maar meer Vlamingen dan Walen startten
daar ooit hun koloniale carrière.
Kolonialen, nu ex-kolonialen, zijn doorgaans
solidair, behalve over de benaming koloniaal.

9

In Kongo werd immers een onderscheid gemaakt tussen een koloniaal en een kolonist.
De eerste was iemand die zich tijdelijk in de
kolonie vestigde en de tweede was een zelfstandige, vaak een planter, die de intentie had
voorgoed in Afrika te wonen. Hun instelling
was dus zeer verschillend, al droegen ze wel
allebei een capitula, het Portugees voor korte
broek, en spraken ze allebei in 1960 van de indépendance, het Frans voor onafhankelijkheid. De Belgische kolonist zal het evenwel
harder hebben voelen aankomen dan de Belgische koloniaal, Vlaming of Waal.

Invloed van het Japans en Chinees

9.1 Invloed van het Japans 1047
Cultuur-historische achtergrond
Het is niet zeker tot welke taalfamilie het Japans behoort, maar volgens de meest
aangehangen theorie zou het behoren tot de Altaïsche familie, waartoe ook het Turks
en Mongools behoren. In ieder geval is het Japans niet verwant met het Chinees, al
wordt het gedeeltelijk geschreven met Chinese karakters. Vanaf ongeveer 1540 verbleven Portugezen en wat later ook Spanjaarden in Japan. Zij dreven handel, maar hielden
zich ook, in hoge mate, bezig met zending. Er kwamen veel r.k. missionarissen naar
Japan. Aanvankelijk bekeerden veel Japanners zich, maar na enige tijd gingen de
boeddhisten en shintoïsten zich tegen de missie verzetten. In 1600 kwamen voor het
eerst Nederlanders naar Japan, en in 1609 kregen de Nederlanders officieel toestemming zich met handel met Japan bezig te houden. De protestantse Nederlanders hielden
zich alleen met handel, niet met zending, bezig. Bovendien waren de Nederlanders in
de Tachtigjarige Oorlog verwikkeld met Spanje en verdreven ze in het begin van de
17de eeuw de Portugezen uit Indonesië. De Japanners zagen de calvinistische Nederlanders als bondgenoten tegen de Portugezen en Spanjaarden en stonden hun toe een
handelspost te stichten, eerst op het eiland Hirado en vanaf 1641 op het eiland Deshima
in de baai van Nagasaki. In 1638/1639 zetten de Japanners de Portugezen en Spanjaarden
definitief het land uit en tot 1854 waren de Nederlanders de enige westerlingen die met
Japan contact hadden. Eenmaal per jaar maakten de 'Roodharige Barbaren' (Komö-
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Illustratie 58. Bladzijde uit Otsuki Gentaku's 'Rangaku kaitei' (1783), een leerboek voor de Neder·
landse taal waarin uitdrukkingen met vertalingen en aanwijzingen voor de uitspraak
(Bron: Pau11984: 150)
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jin), zoals de Nederlanders genoemd werden, een hofreis naar Tokio, een reis van een
maand heen en een maand terug. Verder waren de Nederlanders zeer beperkt in hun
bewegingen. Ze mochten alleen onder begeleiding naar het vasteland en ze waren een
soort gevangenen op Deshima. De contacten tussen de Nederlanders en de Japanners
werden onderhouden door een team Japanse tolken (de zogenaamde Rangakusha, die
zich in 'Hollandse studies' verdiepten). Illustratie 58 toont een bladzijde uit een
leerboek voor de Nederlandse taal uit 1783. De in 1803 tot 'opperhoofd' benoemde
Hendrik Doeff stelde samen met de Japanse tolken een Nederlands- Japans woordenboek samen, dat de tolken ruim een halve eeuw van dienst zou zijn. I048 Het was
weliswaar niet het eerste woordenboek, maar wel het meest gebruikte.
Voor zover mij bekend heeft deze periode niet veel Japanse leenwoorden in het
Nederlands opgeleverd, waarschijnlijk door de beperkte bewegingsvrijheid van de
Nederlanders en het optreden van de Japanse tolken. Wel kwamen in deze periode
Nederlandse leenwoorden in het Japans, maar dat is een ander verhaal. De meeste
Japanse leenwoorden die in het Nederlands voorkomen zijn internationale woorden
van recente datum.

De Japanse leenwoorden
Het bekendste woord is wel de japon, eigenlijk een Japanse of Japonse rok, zoals blijkt
uit: 'Het gebruik van Japonnen, die haar oorsprong en naam van de uit Indiën
overgevoerde Japansche lange Rokken verschuldigd zijn' en 'Een japonsche rok of, bij
verkorting een japon'.I049De japon is vanaf de 18de eeuw bekend. De japon is dus niet,
zoals lang gedacht is, ontleend aan Frans jupon, een afleiding van jupe, het Frans via
het Italiaans uit het Arabisch geleend. Oorspronkelijk duidde een japon een soort
kamerjas voor mannen en vrouwen aan, daarna ging het, onder invloed van het Franse
leenwoord jupon 'onderrok', 'bovenkleding voor dames, jurk' betekenen. De landsnaam Japan is een vervorming van de Japanse naam Nippon, van ni 'zon' en pon
'oorsprong', dus 'land van de rijzende zon'. De ontdekkers van Japan, de Portugezen
en de Spanjaarden, leerden deze naam kennen in de Chinese vorm (Jih-pun) of de
Maleise (Jepang), wat in vele talen tot Japon of Japan leidde. 1050
Waarschijnlijk zijn de oudste Japanse leenwoorden, uit de Deshima-tijd, de
namen van titels: daimio, mikado, taikoen, samoerai, sjogoen. De geisha's waren in deze
tijd ook al bekend, want een uit Deshima terugkerende reiziger wist over hen te melden
'dewelke zij Keesjens noemen'.I051 Ook de namen van Japanse godsdiensten, shinto en
zen, kunnen in die tijd geleend zijn. Vooral zen is in het Westen vanaf de jaren vijftig
in de mode geweest, en heeft geleid tot verschillende samenstellingen, zoals zenboeddhisme, zen leer, zen meester. Volgens alle woordenboeken is banzaaien, bamzaaien
'loten wie het gelag betaald' afgeleid van banzai, de groet aan de keizer '(moge u) 10.000
jaar (leven)'. Het betekenisverband is niet duidelijk. Hans den Besten 1052 stelt herkomst
uit het Jiddisch voor, namelijk een afleiding van Jiddisch baam zajen 'bij de zajen',
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waarin zajen een letterafkorting is van zonef
zone! 'staart, penis'. Bij bamzaaien kan het
namelijk gaan om 'lucifertje trekken' en dan is 'bij de staart' een redelijke aanduiding
voor dit gokspel: 'laten we het baam zajen doen'.
Namen voor Japans voedsel en drank zullen misschien deels ook al in de Deshima-tijd
ma -tijd bekend zijn geweest, en na de Tweede Wereldoorlog via de Japanse restaurants
(en Amerikaanse films) weer nieuw leven zijn ingeblazen: sake, soja, sukiyaki, sushi,

tamari, teriyaki.
Deze eeuw zijn veel Japanse sporttermen bekend geworden, waarvan de liefhebbers de betekenis zeker zullen kennen: aikido, budo, go, ippon, jioe-jitsoe, karate, keirin,
kendo, sumo(worstelen), yamashita. De Japanse sport bij uitstek is judo met termen als:

dan, dojo, judogi, judoka, tatami.

Japanse kunstvormen zijn tegenwoordig heel 'in': haiku, ikebana, origami. Een
kakemono is een hangende rolschildering. Het kweken van bonsai-boompjes als alterw .A.O.' ers heeft in 1994 alle kranten gehaald. Een vloedgolf is tsunami,
natief werk voor W.A.O:
een porseleinsoort satsuma. Dit laatste woord komen we tegenwoordig bij iedere
groenteboer tegen: satsuma mandarijnen. In deze betekenis is het uit het Engels geleend,
waar de vrucht al vanaf het eind van de vorige eeuw bekend is. Zowel het porselein als
de vrucht komen uit de vroegere Japanse provincie Satsuma.
Een van de meest bekende Japanse woorden is de kimono. De kamikaze-piloten
zijn in de Tweede Wereldoorlog internationaal bekend geworden; het alternatief
harakiri was al langer bekend. Overigens gebruiken de Japanners dit woord nauwelijks.
Zij noemen zelfmoord door het opensnijden van de buik seppuku. 1053
Een heel nieuw woord is de muziekterm karaoke 'meezingen met opgenomen
muziek waaruit de zangstem verwijderd is'. We zullen het wel via het Engels hebben
leren kennen (een Engels neologismenwoordenboek noemt het vanaf 1989). In het
Japans betekent het 'leeg orkest', en oorspronkelijk was het achtergrondmuziek voor
artiesten die solo optraden. Het is de naam van een televisieprogramma in Nederland,
en laatst vertelde iemand dat hij gekaraoked had. Een andere rage die vanuit Japan
hierheen is gekomen, is manga, de verzamelnaam voor zeer gewelddadige tekenfilms
en strips, met samenstellingen als manga-fan, manga-film. Een laatste neologisme is
ninja, dat we kennen uit de Amerikaanse t.v.-serie Teenage Mutant Ninja Turtles,
waarin vier op pizza verzotte schil
schilpadden
padden de misdaad vanuit het Newyorkse riool
bestrijden. Hier is sprake van een enorme betekenisverschuiving: de Japanse ninja was
lid van een feodaal Japans verbond van huuragenten die dienden als spion, saboteur
1054
en soms als huurmoordenaar. 1054

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Maar heel weinig Japanse woorden zijn ingeburgerd. Van judo is de afleiding
atleidingjudoën
judoën
gemaakt en er worden samenstellingen als judoleraar, judopak, karatetrap gemaakt.
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Het Japans als doorgeefluik en doorgeefluiken voor het Japans
Het Japans heeft geen woorden uit andere talen doorgegeven. Wel hebben andere talen
Japanse woorden doorgegeven. Sommige Japanse woorden zijn zowel rechtstreeks als
via het Engels geleend, zoals te zien is aan de spelling: tycoon, tyfoon hebben wij in de
Engelse spelling overgenomen, taikoen, taifoen hebben we rechtstreeks overgenomen.
Tycoon wordt alleen figuurlijk gebruikt als 'industriële topper, magnaat', terwijl taikoen
een inmiddels historische titel is. In 1948 werd tyfoon niet op z'n Engels uitgesproken,
wat een taalkundige de verzuchting ontlokte: 'Maar wij Nederlanders, die meer van
l als "Grieks" uit te spreken: tiefoon
Grieks kennen dan van Chinees, plegen typhoon [... 1
- waaruit dus meer dan voldoende bewezen is, dat andere volkeren ons zeer voorbarig
voor Chinezen van Europa aanzien.'lo55
aanzien.'1055

Internationalismen
Alle leenwoorden zijn internationaal, behalve de typisch Nederlandse japon, en duiden
op geen enkele wijze op invloed van het Japans op het Nederlands.

9.2 Invloed van het Chinees 1056
Cultuur-historische achtergrond
Het Chinees behoort net als het Tibetaans tot de Sino-tibetaanse taalfamilie. Het
Chinees is een toontaal, dat wil zeggen dat een woord een andere betekenis krijgt,
wanneer het met een andere toon wordt uitgesproken. Het Chinees kent vele dialecten.
De officiële schrijftaal in China is het Modern Standaard Chinees.
Met de Chinezen in China waren in het verleden niet veel contacten, wel werd er
handel met China gevoerd, onder andere vanuit onze kolonie Indonesië (zie Illustratie
59). De Chinezen waren reislustig, veelal gedwongen door armelijke omstandigheden
in het vaderland. In de 18de eeuw trokken veel Chinezen naar de Nederlandse kolonie
Indië; zij vormden zelfs lange tijd de grootste bevolkingsgroep van Batavia. Het Maleis
heeft een aantal Chinese leenwoorden opgenomen en weer aan ons doorgegeven. In
eerste instantie was Maleis de voertaal tussen Nederlandse ambtenaren en Chinezen,
maar toen vanaf ongeveer 1850 het aantal Chinezen enorm toenam, kwam er behoefte
aan mensen die Chinees spraken. In 1875 werd in Leiden een hoogleraar Chinees
benoemd met als motivering: 'Indien Nederland het indertijd noodig heeft geoordeeld
een hoogleraar voor het Japansch aan te stellen, een land waarmede wij slechts
handelsbetrekkingen hadden, dan mag een leerstoel voor het Chineesch niet overbodig
schijnen, daar Nederland in zijne koloniën over de tweehonderdduizend Chinesche
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onderdanen telt wier belangen nauw met de onze verknocht zijn daar zij geen gering
aandeel toebrengen aan de baten der Indische schatkist en de ontwikkeling der nijverheid en des handels in Nederlandsch-Indië.'1057 In 1882 verscheen het eerste ChineeschHollandsch woordenboek, en tussen 1882 en 1892 verscheen de tegenhanger, het Neder-

landsch-Chineesch woordenboek {... } ten behoeve der tolken voor de Chineese taal in
Nederlandsch- Indië.

Na de afschaffing van de slavernij in Suriname zocht men alternatieve goedkope
arbeidskrachten en vond deze onder andere in de Chinezen. Tot 1870 trokken er
ongeveer 2000 Chinezen naar Suriname. Een deel van hen vestigde zich er definitief,
en tot op heden laten ze familieleden overkomen. 1058 Het Chinees in Suriname heet
Hakka-Chinees. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kwamen een aantal
Surinaamse Chinezen naar Nederland. Zo hebben we een enkel Chinees woord geleend
via Suriname.
Vanaf 1911 werden Chinezen geworven voor werk bij de Nederlandse rederijen.
Toen het in 1929 slecht ging met de rederijen, gingen de Chinezen pindakoekjes
verkopen (vandaar de scheldnaam pinda-Chinezen). Na de Tweede Wereldoorlog en
vooral na 1949, toen China overging tot het communisme, kwamen Chinezen naar
Nederland. Ook uit de Britse kroonkolonie Hongkong en uit Indonesië (na de Indonesische onafhankelijkheid in 1949) kwamen Chinezen naar ons land. De Chinezen uit
Indonesië spraken Nederlands en waren vaak hoog opgeleid. Aan het eind van de jaren
vijftig vond een explosieve groei van het aantal Chinese en Chinees-Indische restaurants in Nederland plaats. Tussen 1970 en 1972 was er grote vraag naar werknemers in
deze bedrijven, wat een immigratiegolf van Chinezen uit de omgeving van Hongkong
veroorzaakte. De Hongkong-Chinezen zijn dan ook in de meerderheid. Aan het eind
van de jaren zeventig liep de werkgelegenheid terug en ontstond er werkloosheid onder
de Chinese gemeenschap. Ten slotte zijn er in de recente tijd Vietnamese Chinezen
hierheen gekomen als bootvluchtelingen. Het totale aantal Chinezen in Nederland ligt
momenteel tussen de 40.000 en 50.000. Al deze groepen spreken verschillende Chinese
dialecten. Wij hebben vooral geleend uit het Kantonees; Kanton was en is het belangrijkste handelscentrum van Zuid-China (zie Illustratie 59). Bovendien spreekt de
Chinese gemeenschap in Nederland onderling voornamelijk Hongkong-Chinees, een
variant van het Kantonees. Als schrijftaal wordt het Modern Standaard Chinees
gebruikt. 1059
De afhaal-Chinezen hebben vele Chinese (en Indonesische) gerechten bekend
gemaakt, maar niet meer dan dat: de Chinezen vormen een gesloten gemeenschap en
de ouderen spreken vaak nauwelijks Nederlands. Chinese woorden hebben zij niet
doorgegeven. De jongeren leren Nederlands op school en spreken ook onderling vaker
Nederlands, maar de huistaal blijft meest Chinees.
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De Chinese leenwoorden
Chinese leenwoorden betreffen voedsel, bekend geworden door de Chinese restaurants, zoals kumquat, lychee, mie, mihoen, tjap-tjoi, tofoe. Dit zijn allemaal Kantonese
woorden. Sommige van deze voedingsmiddelen zijn misschien al via Indonesië bekend
geworden - dat geldt zeker voor bami. Het is tegenwoordig mode om in een Chinese
wok te koken. In 1984 werden de volgende Chinese woorden als neologismen genoemd:
het geneesmiddel ginseng, de zelfverdedigingswijze kung-fu en de spelling pinyin. 1060
Niet-culinaire Chinese woorden zijn mahjong en kaolien 'porseleinaarde', genoemd
naar de plaats Kaoling, letterlijk 'hoge berg', een oude vindplaats van de porseleinaarde.
De interesse in andere geestesstromingen en godsdiensten sinds de jaren zestig heeft
tao, taoïsme, yin en yang en het Chinese klassieke 'Boek der Veranderingen' I-Tjing
bekend gemaakt.

Ingeburgerdheid en ontleningsgraad
Sommige voedingsmiddelen zijn ingeburgerd, maar de meeste Chinese leenwoorden
duiden zaken aan die vreemd zijn bij ons.

Het Chinees als doorgeefluik en doorgeefluiken voor het Chinees
Het Chinees heeft geen woorden uit andere talen doorgegeven. Wel zijn Chinese
woorden via onze vroegere koloniën doorgegeven, via het Maleis en in Suriname.

Internationalismen
Alle leenwoorden zijn internationaal en duiden op geen enkele wijze op speciale invloed
van het Chinees op het Nederlands. Het bekendste Chinese woord is thee, dat via het
Maleis in het Nederlands is gekomen en door de Nederlanders aan de rest van Europa
is doorgegeven.
Drie internationale stofnamen die teruggaan op het Chinees zijn satijn, serge en
zijde. Satijn kennen we via het Frans uit Arabisch atlas zaitünï, namelijk weefsel van
Zaitun, de Arabische naam voor de middeleeuwse Chinese uitvoerhaven Tzu t'ing
(Chin chiang); in het Arabisch werd echter een volksetymologisch verband gelegd met
zaitünï 'olijfachtig', zodat atlas zaitünï zowel 'olieachtige stof als 'olijfgroene stof kon
betekenen. Serge en zijde gaan beide via een lange weg terug op het Chinese woord voor
'zijde': serge kennen we via Frans en Latijn van Grieks sèrikos 'zijde', van Sères 'Chinezen', eigenlijk 'het land van de zijde', van Chinees se-or, zoals de Chinese kooplui
heetten, van Chinees se 'zijde', met het Noordchinese achtervoegsel -or; hetzelfde
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woord vinden we in zijde, dat teruggaat op Latijn seta, een verkorting van seta seriea
'Chinese zijde'. Dit seriea, mannelijk serieus is hetzelfde woord als Grieks sèrikos; s(a)eta
betekent 'stug haar, borstel van dier'.1061
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HOOFDSTUK 11

Klankveranderingen en vormveranderingen 1

Klankveranderingen
Leenwoorden worden over het algemeen aangepast aan de taal die ze leent. Onbekende
klanken en klankcombinaties worden gewijzigd in klanken die wel bekend zijn, en
vervolgens worden de woorden geschreven volgens de spelling van de bekende klanken.
Het komt er dus op neer, dat de uitspraak van een leenwoord wordt aangepast, en
daardoor meestal ook de spelling. Bij aanpassing worden de vreemde klanken vervangen door de dichtstbijgelegen Nederlandse klanken of door leenfonemen. Zie voor de
manier waarop de uitspraak en spelling van leenwoorden worden aangepast, de
'Inleiding' van dit boek. Hier wordt ook beschreven dat het Nederlands door de
instroom van leenwoorden bepaalde klankcombinaties leerde kennen die aanvankelijk
niet voorkwamen in het standaard-Nederlands, zoals ps- en sf- aan het begin van het
woord, die we leerden kennen door op het Grieks teruggaande leenwoorden als psalm
en sfeer.
Een woord kan mondeling en schriftelijk geleend worden. Dit heeft invloed op
de uitspraak en de spelling van het woord: een mondeling geleend woord wordt geheel
op grond van de klank overgenomen, en daardoor kan het woord qua spelling nogal
afwijken van het woord in de brontaal, vergelijk po voor Frans pot. Bij woorden die
schriftelijk geleend zijn, wordt de spelling van het vreemde woord overgenomen. Zo
weten we zeker dat woorden met een c, q, x en y langs schriftelijke weg geleend zijn,
want deze letters komen niet voor in oorspronkelijk Nederlandse woorden (maar zie
hieronder). De y is van oorsprong een Griekse letter, vandaar de Franse naam i-grec of
de vertaling hiervan, Griekse ij (in het Grieks gaf de letter overigens geen i-klank aan,
maar een u-klank). De meeste woorden met y zijn via het Latijn of Frans geleend. Bij
inburgering verdwijnen de letters c, q, X, y, zie hieronder. Dit is geen klankverandering
maar een spellingverandering: de uitspraak van de cblijft (sJ, ofwe nu citroen of sitroen
spellen. Woorden die schriftelijk geleend zijn, kunnen spellinguitspraak krijgen, dat
wil zeggen dat iedere geschreven letter uitgesproken wordt, wat in de brontaal niet het
geval hoeft te zijn: elegant, machine, officier. Zie verder de 'Inleiding'.
Hoe langer geleden het woord geleend is, hoe meer het aangepast is in uitspraak
en spelling en hoe moeilijker het is de bron ervan te ontdekken. Maar woorden kunnen
ook gedurende lange tijd ongewijzigd blijven: datum komt al in het Middelnederlands
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voor, in precies dezelfde vorm en
en met dezelfde betekenis als het nu heeft. Tegen
überhaupt wordt al minstens 50 jaar geageerd,2 zonder enig resultaat. Bovendien wordt,
sinds de spelling vastligt, aanpassing in uitspraak niet automatisch meer gevolgd door
aanpassing in spelling (zie hieronder). Vooral bij internationale woorden bestaat de
neiging de aanpassing in spelling tegen te houden. Traditie ofhet soort woord kunnen
voorts invloed hebben op de aanpassing: een woord dat alleen in wetenschappelijke
context gebruikt wordt, zal niet zo gauw vernederlandst worden als een algemeen
gebruikelijk woord. Ook hernieuwde ontleningen spelen een belangrijke rol: het
contact met de brontaal wordt meestal niet verbroken, dus het woord uit de brontaal
kan herhaaldelijk invloed uitoefenen en blijven uitoefenen. De schrijfwijze vanielje van
begin deze eeuw is door hernieuwde ontlening weer verfranst tot vanille. Sommigen
geven er de voorkeur aan om een woord als 'vreemd' te spellen, zodat duidelijk is dat
het een ontlening betreft. Dat was al zo in 1829, zie Illustratie 60.
Het is interessant om hier de bevindingen van Busse over het Duits te vermelden. 3 In
Duitsland is de spelling niet bij wet geregeld, maar volgen de woordenboeken het
geaccepteerde gebruik. In het Duits komen net als in het Nederlands dubbelvormen
voor, vaak Engelse leenwoorden die zowel met c als met k gespeld worden. In 1901 werd
in Duitsland de '11. Orthografische Konferenz' gehouden, waarbij veel woorden met c
werden 'eingedeutscht', dus met k geschreven. Nu blijkt dat de cnaast de kweer terrein
terugwint, vooral in technische teksten, en dat woorden die eens alleen met k werden
geschreven, weer een variant met c naast zich krijgen of zelfs vervangen worden
('ausdeutschen') door c. 4 De oorzaak hiervan is de toenemende internationalisering.
Hieruit blijkt dat inburgering van een leenwoord geen lineair gebeuren is, maar dat er
andere factoren meespelen, zoals de invloed van het woordbeeld en de media.
Klankverandering, dus aanpassing aan de ontlenende taal, vindt in principe plaats
per woord. Er zijn wel gemeenschappelijke tendensen, maar dit zijn nooit uitzonderingloze regels. 5 De klankveranderingen die een leenwoord ondergaan, zijn in principe
wel onafhankelijk van de taal waaruit geleend is: îedere x wordt in principe gesproken
en na inburgering geschreven als ks, of het nu gaat om een leenwoord uit het Latijn
(tekst), het Frans (sekse) ofhet Grieks (feniks). Van context, taxi is de spelling dus nog
niet ingeburgerd, omdat de woorden relatief jong zijn (taxi kennen we vanaf 1911); zie
ook hieronder.
Hieronder geef ik een chronologisch overzicht van de belangrijkste klankveranderingen die leenwoorden in het Nederlands hebben ondergaan. Op grond hiervan
kunnen we woorden een relatieve datering geven (niet een jaartal, zelfs niet bij
benadering, omdat klankveranderingen een lange tijd duren). Vanaf het moment dat
leenwoorden in een taal opduiken, volgen ze in principe de normale taalontwikkeling
van die taal, dus dezelfde ontwikkeling als de erfwoorden. Bij de klankveranderingen
zal ik zoveel mogelijk als voorbeeld woorden geven die tweemaal uit dezelfde taal, maar
in verschillende tijden, geleend zijn (zie hierover verder hoofdstuk III, 'Tweelingen en
meerlingen'). Aan de klankveranderingen van leenwoorden uit het Frans heeft Salverda
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Eene bepaling van het kleed, waarin de, uit vreemde landen, inzonderheid uit Frankrijk, overgenomene burgers zich behoorden te vertoonen. - Dit punt schijnt mij
geenszins overtollig. En als ik hieromtrent nader mijne gedachten mag uiten, dan
komt het mij voor, dat die vreemdelingen in hun eigen kleed, zoo veel mogelijk, te
voorschijn moeten komen, en niet in een Nederlandsch pakje gestoken worden. Dit
laatste schijnt wel, hoe langer hoe meer, in algemeen gebruik te komen, door de
overbrenging der oorspronkelijke c, x, en qu, in k, ks, en kw, b.v. klerk, in plaats van
c/erc, boeken in kwarto, okkasie, kwitansie, kwantiteit en kwaliteit, kwota, inkwisisie, konstruksie, trankwilizeren, enz.; doch dit komt mij schier even zoo wanstaltig
voor, als wanneer men ook voor Quinctilianus, Xerxes, Artaxerxes, Xenophon,
Alexander, enz. wilde schrijven: Kwinktiliaan, Kserkses, Artakserkses, Ksenofon,
Aleksander, enz.; of de Fransche namen van onze Nederlandsche geleerden, Pareau,
Coquerel, Mounier, Bonvoûst (Beekman) veranderde in ParDO, Kokerel, Moenié,

Bongvoe!

Waartoe dienen ook de Nederduitsche naslepen en, enten, Iijkheid, avissen, enz.
achter de uitheemsche, inzonderheid Fransche, woorden geplaatst? b.v. in korpsen,

fondsen, reglementen, departementen, saizoenen, instantelijk, expresselijk, jaloerschheid, fièrheid, Notarissen, Secretarissen, Commissarissen, Petitionarissen, Legatarissen. Zij komen mij althans even zoo ongeschikt voor, als eene oud-Hollandsche pruik of staart voor een' luchtigen Franschman. Als men die en andere uitheemsche woorden volstrekt moet of wil behouden, waarom dan dezelve n iet Iiever (gelijk bij de Duitschers meestal plaats heeft) gebezigd met hunne eigenaardige spelling
en uitspraak, aldus: corps, fonds, reglemens, instamment, jalousie, fierté, Notaires,
Secretaires, enz.? En waarom ook niet liever Comptoirgeschreven en gesproken, in
plaats van kantoor? De Fransche woorden - zoo ver men dezelve dulden wil- dienen dan, naar mijn inzien, door geene Nederduitsche mom onkenbaar gemaakt, maar, door het behouden
van hun eigendommelijk kleed, behoorlijk onderscheiden te worden van de natuurlijke bestanddeel en der vaderlandsche taal. Trouwens, het tegendeel zou, vrees ik,
vele lezers slechts verwarren en het getal der inkruipende basterdwoorden grootelijks vermeerderen.

lllustratie 60. Pleidooi voor het handhaven van de vreemde spelling
(Bron: Anoniem 1829: 33-35)

de Grave6 een hoofdstuk van 170 pagina's gewijd. Het moge duidelijk zijn, dat in het
bestek van dit boek slechts de grote lijn getoond kan worden.
De oudste ontleningen stammen uit wat Weijnen 7 de 'Latinitas' noemt. Zoals in
hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn' al vermeld is, onderscheidt Weijnen binnen de
Latinitas drie perioden van ontlening:
1.
uit het Latijn ten tijde van het Latijnse imperium, tot circa 400 n. Chr.; leenwoorden uit die tijd noem ik Romeinse leenwoorden;
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2.
uit het Romaans (of Proto-Frans) van 400 tot de negende eeuw; in deze periode
bestond nog nauwelijks verschil tussen de Romaanse talen (Frans, Spaans enzovoort);
en
3.
uit het (Oud)frans, vanaf de negende eeuw.
De derde periode duurt voort tot op heden. In alle drie de perioden vonden ontleningen
mondeling plaats. Daarnaast was er vanaf ongeveer 650 sprake van schriftelijke invloed
van het middeleeuws en humanistisch Latijn, en werden in de loop van de derde periode
Franse leenwoorden niet meer alleen mondeling geleend, maar ook schriftelijk. Verder
werd in de loop van de derde periode de invloed van andere talen dan het Frans, vooral
het Duits en Engels, steeds groter.
Aan de hand van de klankveranderingen die een leenwoord heeft doorgemaakt,
kunnen we bepalen in welke periode het woord geleend is. 8

Klinkerveranderingen in het Nederlands
We beginnen met veranderingen die erfwoorden en oude leenwoorden beide hebben
ondergaan. Soms wordt (tussen vierkante haken) de klank aangegeven - namelijk
wanneer de klank op verschillende manieren gespeld werd - in andere gevallen wordt
de spelling aangegeven (gecursiveerd).
In de oudste leenwoorden, uit de Romeinse periode, werd [ee] (geschreven als e,
ae, oe gewijzigd in ie (net als [ee] in erfwoorden): biet, riem. In jongere leenwoorden werd reel via ï veranderd in ij: krijt, mijt, pijn, ijken. In nog jongere leenwoorden bleef ere) gehandhaafd: beet(wortel), breve. Oud zijn ook richel, tichel
naast de jongere vormen regel, tegel.
In de oudste leenwoorden, uit de Romeinse periode, en in erfwoorden werd lange
[ie] gewijzigd in ij; in jongere leenwoorden vinden we i: pijler naast pilaar. Ook
in de oudste Franse leenwoorden vinden we ij voor Frans i: patrijs, prijs en de
uitgang -ij: partij.
In de oudste leenwoorden, uit de Romeinse tijd, en in erfwoorden werd ruu]
veranderd in ui: muil(dier), pluim; voor r gebeurde dit niet: muur. De Latijnse
[00] (geschreven als ö, au) viel samen met de Germaanse ruu] en werd dus
eveneens gewijzigd in ui, of u voor r: kruin, kluister, uur. In jongere ontleningen
vinden we 00: klooster, kroon (waarschijnlijk schriftelijk geleend). Ook in de
oudste Franse leenwoorden vinden we ui voor Frans u: fruit, juist.
In oudere leenwoorden en in erfwoorden is (tijdens het Oudnederlands) -01- (uit
ol, ui, al) voor tof d veranderd in ou, vergelijk de erfwoorden goud < gold, hout
< holt en de leenwoorden kouter 'ploegmes' uit Latijn culter of Oudfrans coltre,
en altaarnaast outer uit Latijn altare. In jongere leenwoorden is -01- gehandhaafd,
vergelijk de Duitse leenwoorden kobold (hetzelfde woord als Nederlands kabouter) en aanstalten, folteren, gehalte, halter, waldhoorn.
In oudere leenwoorden en in erfwoorden is (tijdens het Middelnederlands) -ege-
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samengetrokken tot -ei-. Teil is dus een oudere vorm dan tegel, want teil heeft
deze verandering doorgemaakt.
Vervolgens bekijken we de veranderingen die alleen voor leenwoorden gelden. Voor
een deel zijn dit aanpassingen in spelling en niet in klank, zoals bij de verandering van
y in i - daarbij gaat het dus om schriftelijk geleende woorden.
De Franse lee) (op verschillende manieren geschreven: ei, é, ée) werd in oudere
leenwoorden ei, vergelijk livrei, vallei en woorden op -iteit: frivoliteit, identiteit;
jonger zijn comité, frivolité (de slot -tvan
-t van -iteit is Picardische invloed). De Franse
[è) werd in het Middelnederlands verlengd tot ee, bijvoorbeeld -el werd -eel:
bordeel, fluweel, houweel, toneel; later bleef het -el: carroussel, hotel. Ook voor -st
en voor r + medeklinker werd de e verlengd: beest, feest; taveerne; latere ontleningen zijn rest, vest; ferm en (met regelmatige uitval van de s voor een medeklinker
in het midden van een woord) bête, fêteren.
In Franse leenwoorden werd ai voor een medeklinker in de 12de eeuw weergegeven als ei, later e, dus oud zijn paleis, plein, porselein, treiteren. Jongere leenwoorden hielden ai: polonaise, primair. Aan het eind van een woord werd ai in de
oudste leenwoorden veranderd in aai: baai, papegaai. 9
In oudere, ingeburgerde (Franse, Engelse etc.) leenwoorden is y gewijzigd in i of
ie: piramide en herrie; jongere leenwoorden kennen deze verandering niet: hurry. 10
In oudere, ingeburgerde (Franse, Engelse etc.) leenwoorden is ou gewijzigd in oe,
in jongere niet: toetsen naast toucheren.
De Franse uitgang -on werd in oudere leenwoorden, in het Middelnederlands,
-oen: meloen, visioen, maar later niet meer: station.

Medeklinkerveranderingen in het Nederlands
De oudste leenwoorden, uit de Romeinse periode, hebben een wvoor
w voor de Latijnse
v: peluw, wal, wijn; latere ontleningen vertonen v: vitse naast wikke; vijver uit het
Oudfrans.
De oudste leenwoorden, uit de Romeinse periode, hebben een v voor de Latijnse
f, jongere woorden hebben f vork; veinzen naast fingeren.
De oudste leenwoorden, uit de Romeinse periode, hebben een z voor de Latijnse
s; jongere leenwoorden hebben s: zeker naast secuur.
De oudste leenwoorden, uit de Romeinse periode, hebben -cht- voor Latijnse
-pt-, -ct-; jongere woorden hebben -pt- en -kt-/-ct-: krocht naast crypte, dichten,
pacht, trachten naast dicteren, pact, trakteren.
In het Oudnederlands is de combinatie -ft veranderd in -cht, vergelijk graft gracht. Waar dit niet gebeurd is, zal vaak sprake zijn van een leenwoord, zoals
heldhaftig, vernuft, dat we geleend hebben uit het Duits. (Maar ook gewestelijke
invloed kan een rol spelen, want deze verandering heeft niet in alle dialecten
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paatsgevonden. Met name in de 16de en 17de eeuw werd vaak nog -ft gebruikt,
zonder dat er sprake is van ontlening.)
In het Oudnederlands is [chs] via ss tot s geworden (vergelijk bus met het ermee
corresponderende Duitse erfwoord Büchse - dit Büchse hebben we later als buks
geleend). Leenwoorden uit het Duits en Engels hebben ks, vergelijk heks (uit het
Duits) en boksen (uit het Engels). 11
In het Oudnederlands is sk veranderd in Is],
[sj, denk aan vis, vissen, vroeger geschreven als visch, visschen. Aan het begin van een woord is sk- veranderd in sch-:
schoen naast Gotisch sköhs. Woorden die met sc-/sk- beginnen, zullen dus geleend
zijn (of uit een Nederlands dialect komen): scala (uit het Italiaans), scalp (uit het
Engels), scalpel (uit het Frans)Y
Vervolgens staan we stil bij een aantal spellingveranderingen die het gevolg zijn van
inburgering van schriftelijk geleende woorden:
In ingeburgerde oudere (Latijnse, Franse etc.) leenwoorden is qu gewijzigd in k
of kw, afhankelijk van de uitspraak: etiket naast kwaliteit, kwijt. In jongere
woorden is het niet aangepast: quarantaine, quiz. Aanpassing hangt niet alleen
van de ouderdom af; het WNT meldt: 'Het verdient aanbeveling in populaire
woorden de spelling met kw of k, in geleerde woorden echter die met qu te
gebruiken.'\}
In ingeburgerde oudere (Latijnse, Franse, Engelse etc.) leenwoorden isx gewijzigd
in ks: tekst, seks. In jongere woorden is het niet aangepast: xerografie, xylofoon.
Overigens werd de x van de middeleeuwen tot de 19de eeuw, en vooral in de 16de
en 17de eeuw, veelvuldig gebruikt om de klankwaarde ks aan te geven, zowel in
vreemde woorden als in inheemse woorden. De lSde- en 19de-eeuwse grammatici
waren echter van mening dat de x als 'vreemde' letter gemist kon worden, en in
de 19de eeuw wordt hij dan ook bijna niet meer gebruikt. Hetzelfde verschijnsel
vinden we bij de c: in oudere teksten wordt hij in inheemse woorden naast de k
gebruikt, maar tegenwoordig komt de c alleen voor in ontleende woorden. 14
In ingeburgerde oudere (Franse, Engelse, Duitse etc.) leenwoorden werd ch/sh
aan het begin van een woord sj:IS sjans 'succes in de liefde' (uit Frans chance
'kans'), sjanker 'geslachtsziekte' (uit Frans chancre), sjees, de naam van een
'stoe!'), sjerp (uit Duits Schärpe). In jongere leenwoorrijtuigje (uit Frans chaise 'stoel'),
den bleef sh: shag, shampoo. Naast elkaar vinden we shawl en sjaal, chagrijn en
sjagrijn, shag en sjekkie.
In ingeburgerde oudere (Franse, Engelse etc.) leenwoorden werd ch aan het eind
van het woord S:16 bres, mars, nis voor Frans brèche, marche, niche; kluts, pons voor
jlens voor Engels flange.
jlange. Latere leenwoorden
Engels clutch, punch; vergelijk ook flens
bewaarden -che: broche, souche. Soms vinden we de spelling -ch(e) met de
uitspraak -s: crèche, douche, lunch hoor je dikwijls uitgesproken als [kres, does,
luns]. De spelling loopt dus achter bij de uitspraak. Twee spellingen die naast
elkaar voorkomen zijn calèche en kales.
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Klankveranderingen in de brontaal
De vorm van een ontlening weerspiegelt ook de vorm in de brontaal, en net zoals het
Nederlands in de loop der tijd klankveranderingen heeft ondergaan, geldt dat ook voor
de brontaal, welke dat ook is. Aan de vorm kun je zien of de ontlening voor of na een
bepaalde klankverandering heeft plaatsgevonden, en dus ook hoe oud de ontlening is.
Dit is vooral bij Franse leenwoorden van belang, omdat het Frans de levende taal is
waarmee we het langst contact hebben gehad; in mindere mate geldt het voor Latijnse
leenwoorden, want hoewel we daarmee nog langer dan met het Frans contact hebben
gehad, hebben het middeleeuws en humanistisch Latijn geen structurele klankveranderingen meer doorgemaakt.
Hier volgt een aantal voorbeelden van klankveranderingen in het Latijn en/of
Frans die worden weerspiegeld in de ontleningen.
Een Latijnse klankverandering vinden we in de spelling k versus s voor [e), [ee),
[i). Het Latijn sprak in de oudste periode, tot de 6de/7de eeuw, de cvoor
c voor Ie),
[e], [ee),
[i) (gespeld als e, ae, i, y) uit als [kl. Vóór de 7de eeuw zijn dus geleend: kers, keizer,
kist. Vanaf de 6de/7de eeuw sprak men in het Latijn de c voor [e),
[e], [ee),
lee], [i) uit als
s. Dit werd door het Frans overgenomen. Na de 7de eeuw hebben we dus geleend
uit het Latijn siepel 'ui', uit het Frans sigaret, singel. Jonge, niet-ingeburgerde
ontleningen en ontleningen uit geschreven Latijn of Frans worden in het Nederlands gespeld met een c voor [e), [ee), [i): uit het Latijn caesar, uit het Frans cerise,

citroen, cijfer.
Woorden op st- gaan terug op het Latijn; in het Frans is st- gewijzigd in ét-:
vergelijk de Latijnse ontleningen staat, straat met de Franse ontleningen état,

estrade.
Vóór de 17de eeuw werd au in Frankrijk als [au) uitgesproken, daarna als [00);
oud zijn dus fout, kous, saus; jong is pover.
De oi en ui in Franse leenwoorden werden vanaf de 16de eeuw uitgesproken als
(waa) en (wie]. Voor die tijd zijn dus geleend allooi, fooi, octrooi, toernooi. Voor
een rwerd dit 00: ivoor (uit ivoire), kantoor (uit comptoir). In jongere leenwoorden
is oi met uitspraak [waa)
[waa] gehandhaafd: boudoir, peignoir, voile. 17
In het Middelnederlands werden Franse leenwoorden met g vaak geschreven als
dg vanwege de uitspraak [dzj), [dz),
[dz], [ds) die deze woorden toen in het Frans
hadden; tegenwoordig is de uitspraak [zj). In oude woorden vinden we dat nog
terug: loods naast het jonge leenwoord loge, staatsie naast etage.
De s voor medeklinkers in het midden van het woord werd vanaf het eind van de
12de eeuw in het Frans niet meer uitgesproken, maar wel geschreven tot 1740.
Oude leenwoorden uit het Frans zijn dus: arrest, kasteel, kust, pastei (naast het
jongere páté),
päté), pleisteren. IS18
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De klemtoon
Zie voor de ontwikkeling van de klemtoon van het Germaans naar het Nederlands en
de invloed van 'andere talen op het Nederlandse klemtoonsysteem de 'Inleiding' van
dit boek.
De plaats van de klemtoon kan iets zeggen over de ouderdom van een leenwoord. 19 Bij de oudste Romeinse leenwoorden is de klemtoon over het algemeen net
als bij Germaanse woorden teruggetrokken op de eerste lettergreep: molenaar, pelgrim.
Bij jongere Franse leenwoorden ligt de klemtoon op de laatste of één na laatste
lettergreep. Vergelijk de Latijnse leenwoorden dtrus, békken, légio met de Franse
leenwoorden citróen, bassin, legióen.

Ontleningen aan de Latijnse eerste en vierde naamval
Wanneer we Latijnse woorden direct geleend hebben, hebben we ze meestal ontleend
aan de Latijnse eerste naamval. Dat geldt voor Romeinse woorden, maar ook voor
ontleningen aan geschreven middeleeuws en humanistisch Latijn. 20 In het vulgair Latijn
werden langzamerhand de naamvallen steeds meer gereduceerd, totdat in de sde eeuw
nog slechts twee naamvallen over waren, de eerste en de vierde. De vierde naamval was
bijna altijd de bron van het zelfstandig naamwoord in de moderne Romaanse talen.
Dit verklaart de vormverschillen die bestaan tussen woorden die we zowel aan het Latijn
als aan het Frans ontleend hebben: legio, visie stammen van de Latijnse eerste naamval
legio, visio, terwijl legioen, visioen via Frans légion, vision van de Latijnse vierde naamval
legionem, visionem stammen. Ook bij woorden op -ent, zoals absent, latent, precedent,
heeft het Frans de uitgang van de vierde naamval genomen: het Latijn luidde absens,
vierde naamval absentem. Wij hebben de Franse vorm overgenomen.
Niet altijd is het Frans de doorgever van de stam van de vierde naamval. Zo
kennen het Nederlands en Duits het woord gigant, dat teruggaat op Latijn gigas,
meervoud gigantes, ontleend aan het Grieks. In het Frans bestaat dit woord niet. We
kunnen het woord dus zelf direct aan de Latijnse vierde naamval ontleend hebben,
maar het is ook heel goed mogelijk dat er analogie in het spel is, en dat de -nt beïnvloed
is door woorden als gigantesk, gigantisch, gigantisme.

Het verdwijnen van klanken
Door de zware Germaanse klemtoon kunnen onbeklemtoonde klanken oflettergrepen
verdwijnen. Dit geldt zowel voor erfwoorden als voor leenwoorden. Wanneer onbeklemtoonde klanken midden in een woord verdwijnen, noemen taalkundigen dat
syncope of elisie. Wanneer ze aan het eind van het woord verdwijnen, heet het apocope.
(Ik vermeld deze officiële termen, omdat dat de termen zijn die in etymologische
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woordenboeken gebruikt worden.) Ook aan het begin van een woord kan een klank of
lettergreep verdwijnen (dit wordt wel procope genoemd). Bij leenwoorden is de
tendens dat ze afslijten, dus korter worden, naarmate ze langer in een taal voorkomen.
Oorspronkelijke uitgangen verdwijnen meestal, en ook onbeklemtoonde tussenklanken kunnen gemakkelijk wegvallen. Vergelijk de oudere ontleningen oogst, refter met
de jongere augustus, refectorium.

Het verzwakken of weggevallen van een klank midden in een woord
Bij politie, dat vaak wordt uitgesproken als [pelisie] of [pliesie], heeft de onbeklemtoonde 0 in het woord zijn klank verloren. In de spelling is hij echter behouden
gebleven. In kameraad uit Frans camarade is de onbeklemtoonde tussenklinker a
verzwakt tot e, en dat heeft het woordenboek gehaald. Hetzelfde is gebeurd bij bandelier
uit Frans bandoulière.
Bij de aanspreekvormen in het leger [kaptein, ofsier] is de onbeklemtoonde
tussenklinker in het woord vervallen. Ook deze spelling heeft het woordenboek niet
gehaald. Dat geldt wel voor abt (Middelnederlands abbet, uit de Latijnse vierde naamval
abbatem), ambt naast ambacht (uit het Keltisch), bril naast beril 'mineraal waaruit de
oudste brillen gemaakt werden' (uit het Latijn), kleur naast couleur (uit het Frans), kraal
naast koraal (in de betekenis 'siervoorwerpje' uit het Frans, in de betekenis 'ruimte
voor vee' uit het Portugees), krant naast courant (uit het Frans), het dialectwoord krek
voor correct (uit het Frans), kroon (uit Latijn corona), kroot (uit Frans carotte), munt
(uit Latijn moneta), pruik (uit Frans perruque), en venster (uit Latijn fenestra). Opvallend vaak valt een klinker weg voor r. Het wegvallen van een klinker vindt ook plaats
bij erfwoorden, maar in de woorden van Van Loey:21 'De syncope van de zwakbetoonde
vocaal is, zoals begrijpelijk is, het sterkst in ontleende woorden.'
Zeer verkort zijn aalmoes (uit een Romaanse gereconstrueerde vorm"
vorm *almos(i)na
almos(i)na
die teruggaat op Grieks eleèmosinè 'medelijden'), kerk (uit Grieks kuriakon), en vlijm
'scherp mesje', waarvan vlijmscherp 'zo scherp als een vlijm'. Vlijm gaat terug op Latijn
phle(bo )tomus uit Grieks phlebotomon 'mes voor het aderlaten', van phleps 'ader' en
tomos' gesneden'. Hier zien we dat niet alleen klinkers, maar ook medeklinkers kunnen
vervallen. De bietser is een verkorting van Engels beachcomber
beachcomber'strandjutter'.
'strandjutter'. Een oudere
Nederlandse vorm is bietskommer, waarin de oorsprong nog herkenbaar is.
Wammes is een verkorting van wambuis. We kennen beide vormen nog, maar ze
hebben ieder een eigen betekenis gekregen. Wambuis stamt van Oudfrans wambais
'bekleding van het lichaam onder het pantser', en is als modewoord der ridderschap
22 Wammes wordt figuurlijk gebruikt. Van Dale: op zijn wammes krijgen
overgenomen.
overgenomen,22
'slaag krijgen, er slecht afkomen', mettertijd komt Hannes in het wammes 'van lieverlede
bereikt men zijn doel, het gaat langzaam maar zeker'.23 Denk ook aan luiwammes. 24
Ook andere talen kennen korte en lange vormen met betekenisverschil naast
elkaar. Soms hebben we beide vormen geleend: uit het Frans bij voorbeeld paragraaf
en de verkorting paraaf
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Het wegvallen van een klank o/lettergreep aan het begin van een woord

Bij bisschop, bodega en boetiek is de eerste klank weggevallen of afgesleten. Bisschop is
ontleend aan Latijn episcopus. Bodega en boetiek gaan beide terug op Latijn apotheca;
bodega hebben we uit het Spaans geleend, boetiek uit het Frans. De beginklanken waren
dus al weggevallen voordat we het woord leenden.
De hele eerste lettergreep van een woord kan wegvallen. Dat vinden we in
breviatuur, dat voorkomt naast abbreviatuur 'verkorting van muziek of schrift' (uit het
Italiaans) - het verdwijnen van de eerste lettergreep is in het Nederlands gebeurd. Dat
geldt niet voor voogd naast advocaat: voogd is geleend uit Latijn vocatus, en advocaat uit
Latijn advocatus. Sado is de naam van een rijtuigje dat we in Indonesië hebben leren
kennen, van Frans dos-à-dos 'rug tegen rug'.
De in het Nederlands gemaakte verkortingen toffel en pon voor pantoffel en japon
(beide uit het Frans) zijn misschien kinderwoorden. 2s Soms bestaan de korte en lange
vorm met betekenisverschil naast elkaar, bij voorbeeld mum (in een mum) en pul naast
minimum en ampul (beide lange vormen uit het Latijn). Ook bij deze woorden vond
de verkorting in het Nederlands plaats.
Een enkele maal is van een woord alles weggevallen behalve de (eigenlijk betekenisloze) uitgang. Zo is omnibus verkort tot bus, waarvan nieuwe samenstellingen, zoals
autobus, bibliobus, trolleybus, gemaakt zijn. Omnibus betekent echter 'voor allen' en is
een Latijnse meervoudsvorm van de derde naamval, met -ibus als naamvalsuitgang. In
het woord elektron was -on de uitgang van het neutrum, maar men ontleedde het woord
abusievelijk als een samenstelling met als tweede deel het woord tron in de betekenis
'klein deeltje' - en zo werden nieuwe samenstellingen met -tron gemaakt, zoals mesotron, negatron, neutron, positron. 26 Het woord tron komt niet zelfstandig voor, alleen in
samenstellingen.

Het wegvallen van een klank o/lettergreep aan het eind van een woord
Van de oudste Latijnse leenwoorden is de uitgang weggevallen; daarvan hebben we
hierboven al diverse voorbeelden gezien: bisschop uit episcopus, vlijm uit phlebotomus.
Bij siefof siep voor syfilis lijkt me de verkorting te zijn ingegeven door eufemisme. Pootje
is een schertsende verkorting van podagra 'jicht';27 volksetymologie speelt hier zeker
een rol. Uit het Bargoens komt rus voor rechercheur. Sarcofaag en de verkorte vorm
zerk hebben betekenisverschil. Het woord sarcofaag komt (via het Latijn en Frans) uit
het Grieks, waar het 'vleeseter' betekende. Zo werden de doodkisten genoemd die
gemaakt waren van een steensoort uit Klein-Azië waarvan men meende dat ze het vlees
van de lijken sneller deden verteren dan andere steensoorten. Volgens anderen moet
de naam figuurlijk opgevat worden en is alles wat een lijk bevat, een 'lijkenvreter':
'hiermit erledigt sich die etwas naive Suche nach einem besonderen fleischverzehrenden Sarkophagstein, die nur von Unverstand zeugt.'28
Een schertsende verkorting vinden we bij hum voor humeur. Een mooie betekenisontwikkeling vinden we in kokker, kokkerd 'iets groots', dat waarschijnlijk stamt van
kokosnoot, via de vorm kokernoot, koker, vergelijk Engels cooker, cookernut. Kokos( noot)
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is ontleend aan Spaans coco, dat eigenlijk 'boeman' betekent. Veth29 verklaart de
betekenisovergang als volgt:
Coco [.. l beteekent in het Spaansch en Portugeesch een momaangezicht of
masker, waarmede men den kinderen vrees aanjaagt. Nu heeft de koksnoot door
de gaatjes of putjes die er in worden opgemerkt, eenige overeenkomst met een
aangezicht, inzonderheid [... l met dat van een meerkat, en is dus niet ongeschikt
om als middel te dienen om kinderen bang te maken.
De reden waarom men de kinderen zo de stuipen op het lijf jaagt, laat hij in het midden.
Het WNTacht het overigens waarschijnlijker dat kokkerd komt van een gereconstrueerde
Germaanse vorm met de betekenis 'groot, rond voorwerp', omdat de betekenisontwikkeling van 'kokosnoot' naar 'iets groots' niet duidelijk zou zijn. Maar de kokosnoot
is een zeer grote noot, dus de betekenisoverdracht lijkt me zeker denkbaar, hoewel een
dergelijke betekenisoverdracht niet vaak plaatsvindt.
Scholieren en studenten maken vaak verkortingen van leenwoorden: gym voor
gymnasium, memo voor memorandum, prof voor professor en tegenwoordig ook als
verkorting van Engels professional 'professionele sporter', soos voor sociëteit. Geleend
uit de Duitse studententaal hebben we proleet 'hufter' als verkorting van proletariër
'bezitloze arbeider'; let op de interessante betekenisontwikkeling! Dit proleet is in het
Nederlands weer verkort tot prol.
Veel verkorte woorden zijn internationaal. De lange en korte vormen komen
naast elkaar voor en betekenen hetzelfde. Accu voor accumulator, auto voor automobiel,
dynamo voor dynamo( -elektrische) machine, foto voor fotografie. Onder invloed van het
Engels kennen we verkortingen als expo voor expositie, info voor informatie en intro
voor introductie.

Het inlassen van een klank
Om woorden gemakkelijker te kunnen uitspreken, wordt in het Nederlands in bepaalde
gevallen een t of d tussengevoegd, bij voorbeeld in het erfwoord diender voor dien er.
Dit heet epen these. Ook in leenwoorden vinden we deze ingevoegde t of d, vergelijk
uit het Frans het dialectwoord astrant voor assurant, en stroop naast siroop (waarbij in
siroop eerst de onbeklemtoonde klinker verdwenen is, dus sroop; vervolgens werd de t
toegevoegd). Daalder is ontleend aan Nederduits däler, Hoogduits Taler, dat een
verkorting van Joachimst(h)aler is. Joachim was de naam van de mijn waar men vanaf
begin 1500 het zilver dolf waaruit de munt geslagen werd. Ook dollar stamt van
Nederduits däler. Verder zien we een ingevoegde dof t in mulder, hetzelfde woord als
molenaar, beide ontleend aan Latijn molinarius; in selderij uit Frans céleri; in zolder uit
Latijn solarium; en in kastrol van Frans casserole.
Het komt regelmatig voor dat een t wordt achtergevoegd; dit wordt een paragogische tgenoemd. Zo'n tvinden we bij voorbeeld in (adel)borst (uit het Duits),fielt (uit
het Frans) en rijst (uit het Latijn) - alle zonder -t in de brontaal. Overigens kan bij borst
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ook invloed van borst 'gemoed' een rol spelen, denk aan uitdrukkingen als een edele,
eerlijke borst- hier kan zowel aan 'gemoed' als aan 'man' gedacht worden. 30
Een speciale motivatie om een d in te voegen is hypercorrectie. Omdat mensen
woorden als goeie, kwaaie in plaats van goede, kwade beschouwen als 'lage' spreektaal,
zetten ze soms uit vrees deze fout te begaan, ook een d op plaatsen waar hij niet hoort:
zo vinden we kade voor Frans quai en kastijden voor Latijn castigare. 31

Assimilatie en dissimilatie
Bij assimilatie en dissimilatie oefenen twee opeenvolgende klanken invloed op elkaar
uit. Bij assimilatie worden twee verschillende opeenvolgende klanken aan elkaar gelijk
gemaakt. Dit vinden we veel bij van oorsprong Latijnse voorvoegsels, waarbij de
assimilatie in het Latijn of Frans heeft plaatsgevonden, niet in het Nederlands - wij
hebben de geassimileerde woorden geleend. Voorbeelden: ad- wordt voor een elk:
ac-/ak- (akkoord), voor een f af- (affectie), voor een g: ag- (agglomeraat), voor een I:
al-(alliantie), voor een n: an- (annonce), voor een p: ap- (applaus), voor een r: ar(arrogantie), voor een s: as- (assessor), voor een t: at- (attribuut); con- wordt voor een
I: col- (collocatie), voor een m: com- (compassie), voor een r: cor- (correlatie); en inwordt voor een I: il- (illegaal), voor een m: im- (immanent), voor een r: ir- (irrationeel).
Assimilatie die in het Nederlands plaatsvond, vinden we bij emmer uit Latijn amphora
en lommer uit Frans I'ombre.
Bij dissimilatie worden twee gelijke opeenvolgende klanken ongelijk gemaakt:
kamenier uit Middelnederlands kamerier (ontleend aan Picardisch camb(e)riere), marmel 'knikker' uit marmer (ontleend aan Latijn marmor), mortel uit Latijn mortarium,
en tortel uit Latijn turtur. We zien dat dissimilatie vaak plaatsvindt bij een r in de buurt
van een andere r, waarbij een van de twee r's verandert in een 1. Dissimilatie die al in
het Latijn plaatsvond, zien we bij lelie uit Latijn lilium, dat teruggaat op Grieks leirion;
en peregrinus naast pelegrinus, dat we kennen als pelgrim.

Metathesis
Metathesis ofhet omzetten van klanken komt vooral voor bij de letter r. Zo gebruiken
we bij voorbeeld tegenwoordig bron, dat in het Middelnederlands en in de 16de eeuw
borne luidde en een erfwoord was. De metathesis in borne heeft plaatsgevonden onder
invloed van Duits Brunnen. Het erfwoord koren staat naast het Latijnse leenwoord
graan, dat in het Latijn metathesis heeft ondergaan, en het erfwoord vers staat naast
het Duitse leenwoord fris. Turbulenten troebel gaan beide, via het Frans, terug op Latijn
turbare 'in onrust brengen'. Metathesis die in het Nederlands na de ontlening plaatsvond, vinden we bij kerst(mis, -feest) naast Christus, beide van Latijn Christus, bij korst
uit Latijn crusta, en bij pers uit Latijn pressa.
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Rotacisme
Rotacisme is de overgang van een medeklinker, meestal een s of z, in een r. De reden
hiervoor is niet bekend. Vooral bij leenwoorden uit het Latijn vinden we vaak naast
elkaar vormen op s en r, denk aan corpus naast corporaal, flos 'bloem' naast florilegium,
en aan genus, mos met als meervoud genera, mores. Rotacisme komt ook bij erfwoorden
voor, vergelijk kiezen - uitverkoren, verliezen - verloor.

Spellingvoorschriften en leenwoorden
Een belangrijke rol bij de aanpassing van leenwoorden spelen de spellingvoorschriften,
die sinds 1804 (de spelling Siegenbeek) de spelling vastgelegd hebben. Sinds het bestaan
van spellingvoorschriften wordt er gediscussieerd over de spelling van leenwoorden,
of juister gezegd: over de spelling van bastaardwoorden. Bastaardwoorden zijn min of
meer aangepaste woorden die toch nog op een of andere manier herkenbaar zijn als
leenwoord. Meestal blijkt de aanpassing aan het Nederlands uit de spelling (instinct
voor Latijn instinctum, meloen voor Frans melon), soms alleen uit de uitspraak: officier
rijmt in het Nederlands op dier, in het Frans wordt de laatste lettergreep als [ie-ee)
[ie-ee 1
uitgesproken. In tegenstelling tot bastaardwoorden zijn vreemde woorden niet aan het
Nederlands aangepast in klank of woordvorming, en dus duidelijk uitheems. Voorbeelden van vreemde woorden zijn: incognito, passim, ergo, normaliter. In principe is
men het erover eens dat vreemde woorden gespeld moeten worden zoals in de brontaal.
Een probleem is, dat het in de praktijk niet mogelijk blijkt om een duidelijke grens te
trekken tussen bastaardwoorden en vreemde woorden. Te Winkel, die in 1865 een werk
schreef getiteld De grondbeginselen der Nederlandsche spelling,32 is zich dit probleem
terdege bewust: 'Intusschen is het nog niemand gelukt de grenslijn te trekken, waar de
vreemde spelling ophoudt en de Nederlandsche begint.' De huidige Nederlandse
spelling is grotendeels gebaseerd op de Grondbeginselen van Te Winkel. Zijn uitgangspunt luidt:33
Bastaardwoorden, ontleend uit talen, die het Latijnsche (d.i. hier hetzelfde als het
Nederlandsche) letterschrift bezigen, worden op de oorspronkelijke wijze geschreven, voor zooverre hunne uitspraak onveranderd is gebleven. Waar deze
echter gewijzigd is, en de oorspronkelijke spelling tot eene ongewone uitspraak
aanleiding geven zou, wordt de spelling in zooverre op Nederlandsche wijze
veranderd.
Te Winkels uitgangspunt is dus het etymologische principe - de spelling toont de
oorsprong van het woord -, maar de uitspraak kan dit principe doorkruisen. Vervolgens formuleert Te Winkel een richtsnoer 'dat bij het spellen der bastaardwoorden tot
leiddraad strekken kan':34
Uitdrukkingen, bepaaldelijk meer door hoogere standen gebezigd of betrekking
hebbende op personen en verhoudingen, tot die standen behoorende; benamin-
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gen van voorwerpen van weelde; termen, uitsluitend gebruikelijk in wetenschappen, of in kunsten en beroepen die eene wetenschappelijke voorbereiding vereischen, worden geschreven overeenkomstig de boven opgegeven regels [d.w.z.
zoals in de taal van oorsprong, NvdS J. Benamingen daarentegen van alledaagsche
voorwerpen; uitdrukkingen van denkbeelden, onder alle standen gangbaar; namen van zaken, voorkomende in ambachten en beroepen, door minkundigen
uitgeoefend, worden, zooveel de uitspraak het toelaat, op Nederlandsche wijze
geschreven.
In 1866 verscheen de Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal van De Vries
en Te Winkel, gebaseerd op de Grondbeginselen van Te Winkel. In de loop der tijd is
deze woordenlijst enigszins aangepast. Zo zijn bij wet van 1947 een aantal spellingvereenvoudigingen van R. A. Kollewijn aangenomen. De huidige spelling is vastgelegd in
de Woordenlijst van de Nederlandse Taal (bijgenaamd het Groene Boekje) die sinds 1954
bij wet als de officiële spelling geldt. De uitgangspunten van de Woordenlijst zijn
grotendeels nog die van Te Winkel. Over de bastaardwoorden wordt gezegd: 35 'In het
algemeen zijn we uitgegaan van de overweging dat we niet door een te sterke vernederlandsing het gebruik van bastaardwoorden dienden aan te moedigen.' In afwijking
van Te Winkel worden in van oorsprong Griekse woorden ph en rh overal vervangen
door fen r: filosoof, fotograaf; reumatisme, ritme; th is echter slechts in enkele 'welomschreven' gevallen vervangen: astma, chrysant, psychopaat naast apotheek, methode,
theorie. Ae is in principe vervangen door e: equator, predator. Verder accepteert de
Woordenlijst dubbelvormen: een voorkeurspelling (documentatie, fabricatie) en een
geaccepteerde spelling (dokumentatie, fabrikatie). De reden hiervoor was, dat de spellingcommissie niet tot een eensluidend oordeel kon komen: de Noordnederlandse
leden wilden de oorspronkelijke spelling van de vooral Franse woorden behouden,
maar de Vlaamse leden wilden ze vernederlandsen, om de Franse oorsprong te camoufleren. Om de kool en de geit te sparen, besloot men beide vormen toe te staan. 36 In
1990 is een Herziene woordenlijst verschenen, die niet bij wet vastligt, hoewel de meeste
gebruikers hem wel als wet beschouwen. Eind 1995 is een wel bij wet vastgestelde nieuwe
woordenlijst verschenen.
Zowel Te Winkel als de Woordenlijst zijn uitgegaan van de op dat moment
ingeburgerde spelling. De bedoeling was, dat de spelling eens in de zoveel tijd herzien
zou worden. De Woordenlijst: 37 'Bij een volgende bewerking van de woordenlijst kan
met dan gebleken voorkeur rekening gehouden worden.' Zo beschouwde Te Winkel
bureau, cadeau, shawl in 1865 als vreemde woorden, maar gezien de spellingvarianten
buro, kado, sjaal moeten ze tegenwoordig tot de bastaardwoorden gerekend worden,
en zouden ze dus een dubbele of aangepaste spelling moeten krijgen. Na 1954 is het
echter geen enkele spellingcommissie gelukt herzieningen aan te brengen, hoewel
verschillende spellingcommissies voorstellen tot verbetering hebben gedaan. 38
Bij ieder voorstel tot spellingwijziging laaien de emoties hoog op. Het probleem
is, dat een nieuwe spelling niet kan inburgeren terwijl tegelijkertijd is vastgelegd hoe
een woord gespeld moet worden. De media, het onderwijs, de ambtenarij, de uitge-
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verswereld - allemaal houden ze vast aan een bepaalde spelling. Een nieuwe spelling
krijgt zo geen kans in te burgeren. Hoe vaker mensen een bepaald woordbeeld zien,
hoe meer ze eraan gewend en gehecht raken. Bovendien kennen steeds meer mensen
vreemde talen. Daardoor herkennen ze de oorsprong van een leenwoord, en willen ze
dat die oorsprong in de spelling bewaard blijft.
We kennen allemaal nog het lot van het laatste voorstel tot spellingherziening,
gemaakt op verzoek van de Nederlandse Taalunie. Het voorstel werd in januari 1994
al weggestemd nog voor het officieel bekend was gemaakt. Alle kranten stonden bol
van voorbeelden als adolessent, faze, feutus, gin ekoloog, klakson, mite, sitroen. Door alle
commotie rond het voorstel werd nauwelijks aandacht gegeven aan de gehanteerde
uitgangspunten. Die luidden: 39
[Er] wordt bij bastaardwoorden naar gestreefd een Nederlandse spellingwijze te
bevorderen. De Spellingcommissie hanteert in beginsel voor zowel inheemse als
bastaardwoorden dezelfde spellingregels. Dat betekent dat bastaardwoorden als
aparte categorie verdwijnen: voor de spelling bestaan er dan alleen nog maar
Nederlandse woorden en vreemde woorden. Om dit mogelijk te maken, worden
de spellingregels uitgebreid. [... ] Het toepassen van één regelsysteem voor inheemse woorden en bastaardwoorden heeft tot gevolg dat de spelling van de
bastaardwoorden meer in overeenstemming met de spelling van inheemse Nederlandse woorden wordt gebracht. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de <th>
in woorden als etisch en teorie vervangen wordt door een <t>. [... ]
Hiermee brak de Spellingcommissie met een lange traditie, ingezet door Te Winkel.
Voortaan moesten bastaardwoorden zoveel mogelijk vernederlandst worden. Het
verschil tussen bastaardwoorden en vreemde woorden moest blijken uit uitspraak en
woordvorming: een woord waarvan uitspraak en woordvorming aangepast zijn aan
het Nederlands, gold als bastaardwoord en werd dus gespeld als een inheems woord;
een woord waarvan de uitspraak (goal, journaal) of de woordvorming (centrum,
meervoud centra) afweek, gold als vreemd woord en kon dus een afwijkende spelling
hebben.
Het opheffen van bastaardwoorden als aparte categorie lost natuurlijk niet de
vraag op, of een woord vernederlandst is; bastaardwoord of vreemd woord - voelt de
gewone taalgebruiker dat feilloos aan? Bovendien waren op de regels uitzonderingen
mogelijk: 'Ten eerste gelden ze, zoals gezegd, niet voor vreemde woorden. Ten tweede
zijn er een aantal gevallen waarin ook bastaardwoorden een uitzonderingsstatus krijgen. De bastaardwoorden worden dan in feite behandeld als vreemde woorden.'40 De
gewone taalgebruiker zou dus nog steeds in het woordenboek op moeten zoeken ofhij
te maken heeft met een vreemd woord of niet. 41
De Spellingcommissie heeft geprobeerd aan de hand van een degelijk theoretisch
kader de spelling te regelen. Daarbij is ze te veel uitgegaan van regels, consistentie en
theorie, en heeft ze te weinig oog gehad voor de emoties van de gewone taalgebruiker,
die hecht aan individuele woorden en woordbeelden, zoals hij hecht aan de juiste
spelling van zijn naam. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de spelling van bastaard-
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woorden ingrijpend zal veranderen. In de nieuwe Woordenlijst zijn slechts een aantal
inconsequenties rechtgetrokken, en verder verdwijnen de dubbelvormen: voortaan
wordt de voorkeurspelling de enig toegelaten spelling.
Ik begon dit hoofdstuk met te zeggen dat leenwoorden over het algemeen in
uitspraak en spelling aangepast worden aan de taal die ze leent. Misschien moeten we
wat de spelling betreft eerder zeggen dat leenwoorden aangepast werden. De spelling
is tegenwoordig in de praktijk gefixeerd, en kan sterk afwijken van de uitspraak. Dit
valt vooral op bij Engelse leenwoorden - de Engelse leenwoorden uit deze eeuw worden
nauwelijks in spelling aangepast, waardoor opeens in het Nederlands een groot aantal
a's als [el worden uitgesproken (faction, manager), een uitspraak die de a vroeger niet
kende.

Vormveranderingen
Naast de bovengenoemde min of meer regelmatige klankveranderingen komen ook
onregelmatige, onvoorspelbare vormveranderingen voor. Hierbij is de vorm van het
woord in het Nederlands niet langer min of meer regelmatig herleidbaar uit die in de
brontaal. Dat kan zijn omdat het woord in de brontaal niet goed begrepen is, waardoor
lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden etc. zijn meegeleend, of omdat de woorden uit
onbegrip of door verkeerd verstaan zijn verbasterd of door volksetymologie veranderd.
Omdat het bij deze veranderingen meestal om meer gaat dan om een verandering van
klank, noem ik ze 'vormveranderingen'. Woorden die vormveranderingen hebben
ondergaan, zijn altijd mondeling geleend - het schriftbeeld was niet bekend, anders
zou de fout niet zijn gemaakt. Hierop is één uitzondering: woorden die zijn ontstaan
door een lees- of schrijffout.
Ik heb de vormveranderingen verdeeld in een aantal categorieën. De categorieën
lopen echter in elkaar over, en woorden kunnen tot meerdere categorieën tegelijk
behoren. Lodderein is bij voorbeeld een verbasterd woord, èn het heeft een niet-herkend
lidwoord. Vormveranderingen zijn algemene verschijnselen die niet alleen in het
Nederlands voorkomen. Ik geef altijd eerst voorbeelden uit het Nederlands, en daarna
voorbeelden uit andere talen die wij overgenomen hebben.

Lees- en schrijffouten
Ik begin met de lees- en schrijffouten - de schriftelijk gemaakte fouten dus. Alle verder
hieronder genoemde vormveranderingen zijn gebaseerd op misgelopen mondelinge
overdracht.
In het verleden werden manuscripten door klerken overgeschreven. Daarbij
maakten ze nog wel eens een foutje. Zo zijn de zogenaamde spookwoorden ontstaan:
niet echt bestaande woorden die in woordenboeken zijn opgenomen, en vaak door
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overschrijvingen in nieuwe woordenboeken alsmaar weer opduiken. Sommige overschrijffouten zijn bestendigd: ze zijn, vaak in meerdere talen, geaccepteerd als de 'juiste'
vorm van het woord.
Een zetfout die vanuit het Nederlands in een groot aantal andere talen is gekomen,
is mammoet. Dit woord is ontleend aan Russisch mamont. De spelling met ou of u, die
we in de meeste Europese talen zien, berust op een zetfout in het werk van de
Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen Noord en Oost Tartarye (1692: 472-473),
waar mammout staat voor Russisch mamont: de n is als u gelezen. 42
Verder ken ik geen woorden die ontstaan zijn door het verkeerd in het Nederlands
overschrijven van een leenwoord. Wel gaan veel verschrijvingen en leesfouten terug op
Latijnse woorden die aan het Grieks zijn ontleend. Encyclopedie is ontleend aan Latijn
encyclopaedia naar Grieks enkuklopaideia. Deze Griekse vorm is een verkeerde lezing
van enkuklios paideia 'algemene, alzijdige opvoeding' (enkukios is 'rond, compleet' en
paideia is 'opvoeding'). Syllabus komt uit het Latijn. In de 15de
IS de eeuw nam men in een
werk van Cicero sittybas 'boektitels' per ongeluk over als syllabos. Sittybas was de vierde
naamval meervoud van een Grieks leenwoord; het Grieks luidde sittuba. Vervolgens
beschouwde men het niet in het Grieks bestaande sullabos, Latijnse spelling syllabus,
als een afleiding van het Griekse werkwoord sullambanein 'samenvatten', en in deze
spelling en betekenis vinden we het woord in veel moderne talen. 43
Woorden die teruggaan op schrijffouten in Latijnse handschriften van Plinius
zijn agrimonie en obsidiaan. Agrimonie is de naam van een rozengeslacht. De juiste
vorm was argemonia, ontleend aan Grieks argemönè 'soort papaver'. Obsidiaan komt
van Latijn lapis Obsidianus, wat had moeten zijn lapis Obsianus, namelijk steen (lapis)
van Obsius, de ontdekker ervan. In basalt heeft een 16de-eeuwse kopiïst van Plinius een
steekje laten vallen. 44 Hij spreekt van basaltes, maar het had moeten zijn basanites,
ontleend aan Grieks basanitès lithos, dat ofwel betekende 'steen uit Basan' (Basan is een
streek in Syrië)4S ofwel is afgeleid van Grieks basanos 'toetssteen'. De afleiding van Basan
lijkt zeer waarschijnlijk, omdat in Basan inderdaad veel basalt gevonden werd; Basan
wordt een aantal malen in de bijbel genoemd, onder andere in Psalm 68: 16: 'Een
gebergte Gods: het gebergte van Basan. Gebergte van Basan, veeltoppig gebergte'.
Waarschijnlijk gaat ook asbest terug op een fout in een handschrift van Plinius.
Asbest is via middeleeuws Latijn ontleend aan Grieks asbestos 'onblusbaar, onbedwingbaar', als zelfstandig naamwoord 'ongebluste kalk'. De betekenis 'onbrandbare stof
komt waarschijnlijk door een leesfout in het Latijn: men las asbeston in plaats van
acuestinon uit Grieks akaustos 'onbrandbaar'.46 Een andere fout die in het Latijn is
gemaakt, is macis 'foelie van nootmuskaat' in plaats van macir, het woord is namelijk
ontleend aan Grieks makir.
Een Griekse klerk schreef per ongeluk aknè in plaats van Grieks akmè 'spits,
puntje', wat we nog steeds kennen als acne 'vetpuistje'.
Volgens het verhaal zou het Franse departement Calvados zijn naam te danken
hebben aan een verkeerde lezing van de legende Rots van Salvador op een kaart van
16so
1650 van het diocees van Bayeux. 47 Volgens Cherpillod 48 zou dit Salvador de naam zijn
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van een schip van de Onoverwinnelijke Armada, dat daar gestrand was. Maar er zijn
ook andere verklaringen voor de naam. Een andere geografische naam die zijn ontstaan
wellicht te danken heeft aan een vergissing is Oregon. Een Franse cartograaf zou in 1715
de naam van de rivier Wisconsin geschreven hebben als Ouariconsint, en dan nog op
twee regels: Ouaricon en daaronder sint. Vervolgens werd de naam Ouaricon verengelst
tot Oregon. Wat dit verhaal minder geloofwaardig maakt, is het feit dat Oregon en
Wisconsin ver uit elkaar liggen. 49
Een leesfout uit het Arabisch is zenit (dat we via het Frans geleend hebben):
Arabisch samt (ar-ra's) 'de richting (van het hoofd)', dus het hoogste punt aan de
hemel, dat precies boven de schedel van de waarnemer staat, werd in het Latijn als semt
geschreven. In sommige handschriften was de m niet duidelijk en las men ni, wat senit,
later zenit opleverde. 50

Niet-herkende lidwoorden
Soms wordt het lidwoord niet als zodanig herkend. sl Het gevolg is dat men een
verkeerde scheiding maakt tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord. Daardoor kan het lidwoord van een leenwoord als onderdeel van het woord gezien worden
en meegeleend worden met het woord. Zo is lommer ontleend aan Frans I'ombre met
het lidwoord 1', de juiste vorm zou ommer zijn geweest. De scheiding van woorden en
woorddelen in andere onderdelen dan waaruit ze werkelijk zijn opgebouwd, noemt
men metanalyse. Ook kan men een woord na ontlening anders gaan ontleden dan het
in werkelijkheid in elkaar zit. Zo kan de beginklank van een woord worden beschouwd
als lidwoord en weggelaten worden. Dit komt ook bij erfwoorden voor. Zo zijn aak,
adder ontstaan uit de oudere vormen naecke, nadre. Men interpreteerde deze vormen
als 'n aecke, 'n adder of den aecke, den adder, en liet de begin-n weg. Engels adder toont
hetzelfde verschijnsel. Het Duits kent nog vormen met n-: Nachen, Natter, net als het
Latijn: natrix. Dit verschijnsel noemen taalkundigen reïnterpretatie.
De meeste woorden waarvan het lidwoord niet werd herkend, stammen uit verre,
onbekende talen: Arabisch en Spaans. En daarvan zijn de meeste woorden nog via een
andere taal geleend, dus de fout is in commissie gemaakt. Hoe meer contact er is met
een andere taal, en hoe meer mensen de andere taal kennen, des te minder van
dergelijke fouten er worden gemaakt.

Woorden die met lidwoord en al zijn geleend
Bij de Franse leenwoorden lodderein en lommer werd het lidwoord uit de vreemde taal
niet herkend en daarom meegeleend. De grondvormen luiden respectievelijk l'eau de
la reine 'het koninginnewater' en l'ombre 'de schaduw'. Het gewestelijk Nederlands
lavoor voor 'ivoor' stamt van Frans I'ivoire 'het ivoor'Y Ook lacrosse is met lidwoord
geleend, en wel in Noord-Amerika door de Engelsen. Het komt van Frans (Ie jeu de)
la crosse '(het spel met) de stok'.
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Spaanse woorden die met het lidwoord zijn geleend, zijn leguaan en eldorado.
Leguaan is ontleend aan Spaans la iguana 'de leguaan', een woord dat stamt uit een
Indianentaal. Duits Leguan is op zijn beurt aan het Nederlands ontleend. Eldorado
'paradijs' komt van Spaans el dorado (pais) 'het vergulde (land)', de naam van een fictief
land in Zuid-Amerika waar goud in overvloed zou zijn. De Spaanse conquistadores
geloofden in het bestaan van dit land, nadat ze een stamhoofd gezien hadden die zich
voor een jaarlijks ritueel geheel met goudstof had ingesmeerd. Sommige puristen
vinden dat in het Nederlands dorado gebruikt zou moeten worden, maar Royen 53 maakt
dit belachelijk: 'dorado [... ] is een buitenspaanse verschoolmeestering van de tot een
vaste "onveranderlijke" eenheid geworden eigennaam Eldorado.' Een Spaans woord
ten slotte dat met het lidwoord via het Engels is geleend, is alligator, uit Spaans ellagarto
(de las Indias) 'de hagedis (van (West -) Indië)' .
Verreweg de meeste woorden met geleend lidwoord gaan terug op een Arabisch
woord met het lidwoord al. Rechtstreeks uit het Arabisch komt Algerije, dat letterlijk
'de eilanden' betekent, namelijk de eilanden die oorspronkelijk voor de kust van de
stad Algiers lagen. Voorts Allah 'de God', denk aan de uitdrukking 'er is maar één god,
en dat is Allah, de God'.
Via het Spaans zijn de volgende Arabische woorden met lidwoord geleend: alcalde
'de rechter', alcazar 'het kasteel' (waarin cazar in het Arabisch ontleend is aan Latijn
castrum 'kamp'), alfalfa 'het alfalfa-gras', Alhambra 'het rode huis', alkanna 'de henna(plant)'. Alcohol betekende oorspronkelijk 'het poeder van loodzwavel om de wenkbrauwen mee te verven'. Volgens DOzy54 hebben de Europese scheikundigen in de 16de
eeuw de naam 'met toespeling op de vlugheid van dit poeder' overgedragen op de
wijngeest. Het woord werd eerst door het Spaans geleend, waar Arabisch al-ku~l met
de uitspraak [al-kuhul] werd overgenomen. Vervolgens belandde het woord als alcohol
in het middeleeuwse Latijn van de alchimisten.
Via het Frans (al dan niet via een andere Romaanse taal) zijn uit het Arabisch
geleend: abrikoos 'de abrikoos', alkoorde koepel, het gewelf, aubergine 'de aubergine',
luit 'de luit' (Arabisch al- 'üd, eigenlijk 'het hout'). Aniline ten slotte is in Duitsland
bedacht als afleiding van Frans of Portugees anil, dat stamt uit Arabisch an-nil 'de
indigoplant' .
Via het Italiaans hebben we het Arabische woord artisjok 'de artisjok' leren
kennen. Via het middeleeuws Latijn kennen we Arabisch algebra (eigenlijk 'het zetten
van gebroken botten', vandaar 'het onder één noemer brengen van breuken'), amalgaam 'het amalgaam' en elixer 'het elixer' (Arabisch al-iksir). Elixer werd oorspronkelijk
gebruikt voor de steen der wijzen, de substantie waarmee men onedele metalen in goud
dacht te kunnen veranderen, en tevens een middel dat alle kwalen zou genezen. 'Doch
toen de alchimistische droomerijen haar krediet verloren, bleef het woord elixir in
zwang om oplossingen van verschillende zelfstandigheden in alkohol of alkoholische
tincturen aan te duiden, of in het algemeen elk geneesmiddel, dat druppelsgewijze
wordt toegediend. '55 Het Arabische woord gaat overigens terug op Grieks xèrion 'droog
medicijn', van xèros 'droog'.
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Via het Engels kennen we het Arabische woord assagaai 'de speer' en via het Engels
en Portugees kennen we het Arabische woord albatros. Albatros betekende in het
Arabisch letterlijk 'de pot van een waterrad'. Dit woord werd in eerste instantie voor
de pelikaan gebruikt, omdat men dacht dat zijn grote keelzak met water gevuld was
(zie verder de paragraaf 'Volksetymologie').
Sommige woorden zijn zowel met als zonder Arabisch lidwoord geleend, meestal
met verschillende betekenis: chemie 'scheikunde' en alchimie 'primitieve scheikunde,
goudmakerij'; gazel 'soort antilope' en algazel 'sabelantilope'; henna 'kleurmiddel uit
de plant alkanna' en alkanna 'soort plant'; kadi 'rechter' en alcalde 'burgemeester';
kalium 'een chemisch element' en alkali 'hydroxide van een alkalimetaal'; koran en
alkoran, beide 'heilige schrift van de moslims'; mimbar en almemor, beide 'spreekgestoelte'; muts 'hoofddeksel' en almucium 'koorpels, kapmantel'; en ten slotte zenit
'toppunt' en azimut 'hoekmeting'. Deze woorden kennen we meestal via een Romaanse
taal; alleen alkoran, almemor, henna, kadi, koran hebben we direct uit het Arabisch
geleend.
Het woord alambiek' distilleerkolf is via het middeleeuws Latijn aan het Arabisch
ontleend, mèt het lidwoord. Daarnaast komt lambiek voor als naam van een biersoort,
waarschijnlijk zo genoemd naar de brouwketels. Omdat hier alleen de a- is verdwenen,
niet al-, zullen we te maken hebben met een verkorting in het Nederlands, niet met
een ontlening met en zonder lidwoord. Het middeleeuws Latijn kende wel een vorm
met en een zonder lidwoord: alambicum naast ambicum.
Tot besluit van deze paragraaf een aantal woorden die andere talen aan het
Nederlands ontleend hebben met niet-onderkend lidwoord. Het Russische trjum komt
van 't ruim. De herkomst van Engels daffodil is niet zeker. Aan het woord liggen
middeleeuws Latijn affodillus en Oudfrans aphodel ten grondslag, net als aan Nederlands affodil. De herkomst van de d- is echter onduidelijk. Sommige woordenboeken
denken dat het een samentrekking is met het lidwoord the (de vorm th'Affodil is
gevonden), maar volgens Klein stamt het van Nederlands de affodil. 56 Overigens geven
De Beer en Laurillard in 1899 als trefwoord: 'affodil of daffodil, doodenbloem';57
kennelijk was daffodil in die tijd een gebruikelijke Nederlandse variant, uit de affodil.
Het Engels kan dus deze vorm geleend hebben, wat de verklaring van samentrekking
met het lidwoord in het Engels overbodig maakt.

Woorden met een verkeerde scheiding tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord
Om te beginnen voorbeelden van leenwoorden waarin de begin-n na ontlening in het
Nederlands abusievelijk werd opgevat als lidwoord en daarom verviel. Ouwel is waarschijnlijk ontleend aan Oudfrans neule, niule, nieule, met n-. Okkernoot komt van
Middelnederlands nokernote, waarvan noker ontleend is aan Latijn nucarius 'noteboom'. Uit het Duits werd nar 'spotter' geleend; hiervan werd de samenstelling
narrenslee gemaakt, naar het narrentuig van de paarden en het voertuig. Na een tijdje
zag men het verband met nar niet meer, maar beschouwde men de n- als het lidwoord.
Daarom luidt de huidige vorm arreslee. 58
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Het tegenovergestelde vinden we in het gewestelijke woord neer 'dorsvloer'. Dit
is ontleend aan Latijn area 'dorsvloer, open ruimte'. Dit woord kwam meestal voor
met een lidwoord in de verbogen naamval, bij voorbeeld den eer. Daarom ging men de
n van het lidwoord als onderdeel van het woord beschouwen. Hier wordt de n van het
lidwoord dus aan het woord toegevoegd, terwijl in de bovenstaande gevallen een n- die
geen lidwoord was, juist verviel.
Een begin-d werd soms gezien als het lidwoord de, 't. Naast elkaar komen doksaal
en oksaal 'wand tussen koor en schip van een kerk' voor. Beide vormen stammen van
Latijn doxale, variant van dorsale, afleiding van dorsum 'rug'. Doxale, dorsale betekenden eerst 'behangsel, tapijt achter de rug van de priester', dan 'plaats waar die tapijten
hangen' en vervolgens 'scheidingswand tussen koor en kerkschip die op die plaats werd
opgericht'.59 De vorm oksaal ontstond uit een verbinding als 't doksaal, waarbij men 't
d- opvatte als het lidwoord. Doksaal is in de gesproken taal volksetymologisch veranderd in hoogzaal. De lorum uit in de lorum zijn is ontstaan uit het Latijnse delirium,
waarin de- als lidwoord werd opgevat. Het WNT geeft nog varianten als in de loerom,
in dolore. De lorum is tevens verbasterd (je h66rt het iemand met dikke tong zeggen),
en beïnvloed door dol; de oorspronkelijke betekenis 'in de war' nodigde hiertoe ook
uit. In 1577 is do/iorum al aangetroffen als 'vertaling' van delirium. Tegenwoordig is' de
betekenis vernauwd tot 'in een roes, dronken'. Spijt luidde in het Middelnederlands
despijt, een ontlening aan Oudfrans despit. De eerste lettergreep werd als lidwoord
beschouwd en weggelaten.
In ratsmodee: naar de ratsmodee gaan is r een overblijfsel van het lidwoord. De
uitdrukking komt van Jiddisch nooch der Asjmedaj, waarin Asjmedaj de naam is van
een koning der demonen (in het Latijn Asmodaeus) uit het apocriefe bijbelboek Tobias
(hoofdstuk 3,6,8).60 Stoett61 gaat uit van invloed van rats.
Het onjuist herkennen van een lidwoord gebeurt in alle talen. Een voorbeeld waar
het Italiaans in de fout is gegaan is agio 'opgeld', een Noorditaliaanse vorm, ontleend
aan byzantijns Grieks allagion 'het wisselen'. In het Italiaans dacht men dat het woord
begon met all' 'in, van de', en daarom verkortte men het tot agio, aggio. Ook in de naam
van de harssoort benzoë, waarvan benzine is afgeleid, is de beginklank ten onrechte als
lidwoord beschouwd. Dit woord is via het Italiaans ontleend aan Arabisch lubän jäwi
'Javaanse wierook'; lubän betekent 'wierook', maar de Italianen zagen in lu- het
Arabische lidwoord al, en lieten het weg. Hetzelfde gebeurde met het Arabische woord
läzuward 'blauwe steen', dat ontleend is door het middeleeuws Latijn als lazur(i)um.
In de Romaanse talen ging dit 'blauw' betekenen (de kleur van de steen), en verloor
het zijn 1-, omdat deze als lidwoord werd opgevat, vergelijk Frans azur, Italiaans azzurro.
Uit het Frans kennen we dan ook azuur. De Nederlandse variant lazuur en het Duitse
Lasur stammen uit het Latijn.
Een verkeerde scheiding tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord maakten de
Fransen bij jade en ammunitie. Jade stamt in het Frans van l'éjade, dat begrepen werd
als Ie jade. Dit woord was ontleend aan Spaans piedra de la ijada 'liessteen' (ijada
betekent 'zijde, flank'), omdat men dacht dat de steen hielp tegen nierkwalen en steken
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in de zijde. Ammunitie komt van het 16e-eeuwse Franse woord amunition, dat inmiddels in het Frans verdwenen is. Dit amunition komt van la munition (dat in het
Nederlands munitie opleverde), dat geïnterpreteerd werd als l'amunition. De vormen
labberdaan en abberdaan 'gezouten kabeljauw' gaan terug op reeds in het Frans
verschillende vormen. Zie voor de geschiedenis van deze woorden Kader 19 van Ewoud
Sanders.
Tot besluit een aantal gevallen waarin andere talen ten onrechte een n- als
lidwoord hebben beschouwd. De Engelsen ontleenden Oudfrans nonper - van non
'niet' en per, pair 'gelijk' - als umpire 'scheidsrechter', dus met weglating van n-. De
Fransen namen Spaans naranja om dezelfde reden over als orange. Het Duitse Bockbier
komt van Einbeckisch of Eimbeckisch Bier, naar de plaats Einbeck, vroeger Eimbeck,
waarvan ein- echter als lidwoord werd gezien en weggelaten. 62 Wij hebben umpire,
oranje en bockbier zonder lidwoord overgenomen.
Kader 19

Labberdaan 63
EWOUD SANDERS

Vaak kost een etymologie heel wat hoofdbrekens. Dat is helemaal zo als van een woord
verschillende vormen bestaan die wat de herkomst betreft in andere richtingen wijzen. Dit
geldt onder andere voor labberdaan 'gezouten
kabeljauw', dat sinds het begin van de 16de
eeuw in het Nederlands voorkomt en dat behalve als lab(b)erdaan is aangetroffen als

ab(b)erdaan.

De meeste mensen kennen labberdaan nu alleen nog van Marten Toonders Heer Bommel
en de Labberdaan. Bij Toonder heeft dit
woord echter niets met gezouten kabeljauw te
maken: het gaat hier om een volkje dat van
werken houdt. Toonder zou dit woord hebben
afgeleid van het latijnse laborare 'werken' en
daan, zoals in onderdaan.
Maar goed, terug naar de gezouten labberdaan. Willem Bilderdijk herleidde dit woord
in 1832 tot de Schotse plaats Aberdeen. Nu exporteerde Aberdeen indertijd enorme hoeveelheden zoute vis. Veel woordenboeken namen
Bilderdijks verklaring dan ook over. labberdaan, met een I, werd als fout afgedaan.
De leidse hoogleraar Matthias de Vries
wees Bilderdijks verklaring echter krachtig
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van de hand. 'Aberdeen is noch de eerste,
noch de voornaamste plaats geweest, die de
kabeljauwvangst dreef of de zoute visch toebereidde', schreef hij in 1870. Bovendien kwam
het woord in het Engels voor als haberdine.
Het was onwaarschijnlijk dat Britten de naam
van een vertrouwde haven zo zouden verhaspelen.
Hoe zat het dan wel? De beste methode om
de herkomst van dit woord te achterhalen, stelde De Vries, was zich te verdiepen in de geschiedenis van de gezouten kabeljauw. Hij veronderstelde dat de naam verwees naar de vissers die met het inzouten waren begonnen.
Dat moesten vissers zijn geweest die ver van
huis visten, anders hadden ze hun kabeljauw
wel vers naar de markt gebracht.
Nu visten de Basken uit de streek van Bayonne vanouds op de banken van Newfoundland.
Zij hadden de Nederlanders wegwijs gemaakt
in de walvisvangst en vervolgens brachten ze
de kabeljauwvangst 'in trein', zoals dat vroeger heette. Een gedeelte van het Baskenland
staat bekend als Le Labourd. Dit naar de hoofdstad Bayonne, die vroeger Lapurdanus heette.
'Ik geloof te mogen aannemen', schreef De
Vries, 'dat de labberdaan aan dat land van Labourd haren naam ontleend heeft. De gezouten kabeljauw, die door de visschers van
Bayonne en omstreken naar huis werd ge-

bracht, en die dan uit het land van Labourd
naar elders ter markt kwam, hoe kon men
haar een natuurlijker naam geven dan piscis

Lapurdanus, poisson du Labourd, labourdan?

[[... ] De kooplieden van Bretagne en Normandije, die de zoutevisch uit Bayonne aankregen, verspreidden den naam van labourdan
door geheel Frankrijk. Maar in hun mond kon
de I, als artikel opgevat, wegvallen en het
woord tot abourdan worden. Naar de Franor over.'
sche uitspraak ging our regelmatig in orover.'
Dit laatste verklaart ook de dubbele vorm in
het Nederlands. Hollandse en Vlaamse kooplieden die de vis uit de havens van Bretagne
en Normandië haalden, leerden hem kennen
als abordan. Zij maakten daar ab(b)erdaan
van. Maar wie de vis rechtstreeks in Bayonne
zee . hoorde
kocht of van Baskische vissers op zee,.
labourdan en maakte hiervan lab(b)erdaanvormen die naast elkaar in gebruik bleven.

De Vries verzuchtte dat deze zoektocht hem
erg veel tijd had gekost. Zijn verklaring staat
echter nog steeds overeind en wordt zelfs aanDictionary. Wel
gehaald in de Oxford English Oictionary.
probeerde Kluyver labberdaan nog te herleilatijnse
den van de Gasconse vorm van het Latijnse
fabrefacienda, 'wat toebereid moet worden'.
Latere
latere etymologen noemen dit echter 'hoogst
onzeker' en 'zeer onwaarschijnlijk'.
Overigens werd de labberdaan indertijd niet
duur betaald. De zoutevis was zelfs zo goedkoop dat de uitdrukking in omloop kwam daar
kun je geen labberdaan voor eten, voor: alle
waar is naar zijn geld. Misschien verklaart dit
laude opmerkelijke betekenis die De Beer en Laurillard in 1899 voor labberdaan geven: slappe
koffie.

Niet-herkende bijvoeglijke naamwoorden of voorzetsels
Niet-herkende
Het laatste deel van een bijvoeglijk naamwoord kan samengetrokken worden met het
erop volgende zelfstandige naamwoord, maar dit zien we maar zelden: nonkel 'oom'
stamt van m'n onkel uit Frans oncle 'oom' of van mon oncle 'mijn oom' (zoals noom
van m'n of den oom; oom is geen leenwoord), en het Bargoense niese 'vrouw, meisje'
stamt van z'n/m'n iese, van Hebreeuws isäh 'vrouw'. Het Franse woord oncle (dat
teruggaat op Latijn avunculus) is geleend in het Nederlands, Duits en Engels; het
Italiaans, Spaans en Portugees hebben voor 'oom' het Griekse theios geleend, en in
Noord-Italië wordt het Germaanse (Langobardische) woord barba gebruikt; zie Illu6l.
stratie 61.
Niet-herkende voorzetsels vinden we in noest en nijver. Noest komt uit in oest of
= in oogst (uit Latijn augustus), dus 'in de oogsttijd', vandaar 'arbeidzaam,
in den oest =
druk bezig'. Nijver komt uit in ijver, een ontlening aan Duits Eifer. Na avenant,
bestaande uit het Nederlandse voorzetsel na 'naar' en het Franse leenwoord avenant,
is gevormd naar het voorbeeld van Frans à l'avenant en vervolgens samengetrokken
tot navenant.
Endt 64 noemt nog het Bargoense woord noppes, met als oudere variant nobis, dat
op allerlei manieren verklaard wordt. Een van de verklaringen, die al in 1655 gesuggereerd is en door Endt niet onmogelijk geacht wordt, is dat nobis van in en Grieks abussos
'afgrond' komt. Misschien kunnen we het vergelijken met nobiskroeg'hel'
nobiskroeg 'hel' (bij Kiliaan)
en Duits Nobiskrug 'hel'. Hier wordt nobis eveneens verklaart uit Latijn in abysso, dus
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'kroeg in de afgrond' (waarbij de hel als herberg wordt voorgesteld), vergelijk 'Drincken
int huys van Nobis [... ) Solpher ende Peck'.65 Oorspronkelijk was Nobiskrug een
Nederduits woord met als bijvorm Obiskrug. 66 Andere verklaringen voor noppes zijn
uit in en Latijn orbis 'wereldkring', of Gotisch ubisva 'voorhal'. In al deze gevallen zou
de n- dus van in komen. Dat geldt niet voor de suggestie dat Latijn da nobis 'geef ons'
aan het woord ten grondslag zou liggen.
Via Italiaans en Frans kennen we arsenaal, ontleend aan Arabisch där a~-~inä'a,
letterlijk 'huis der constructie, huis der bedrijvigheid', een samenstelling van där 'huis'
+ as, een vorm van het lidwoord al + ~inä'a 'constructie'. Het woord werd gebruikt
voor 'fabriek' en 'werf. De begin-d uit het Arabische woord verviel, ofwel omdat het
aangezien werd voor het Franse voorzetsel de, d' 'van', ofwel omdat alleen a~-~inä'a
geleend werd, zonder därY Maar waar komt de -r- dan vandaan?
Apart komt van Frans à part 'ter zijde', dat in het Oudfrans geschreven werd als
apart; het is kennelijk een heel oud leenwoord. In het Nederlands is dit woord behalve
'afzonderlijk, afgescheiden' ook gaan betekenen 'ongewoon, exclusief. De afleiding
apartheid betekende oorspronkelijk niets anders dan 'het apart-zijn', vergelijk Bordewijk (Karakter 1938: 341) 'Het gelaat dat hem zoo ontzaglik bekoord had in zijn
apartheid.' Apartheid is de twijfelachtige eer te beurt gevallen om via het Afrikaans een
internationaal woord te worden voor de tot voor kort in Zuid-Afrika opgelegde
rassenscheiding. Ook in het Nederlands is deze betekenis toegevoegd aan het woord,
waardoor de oorspronkelijke betekenis vrijwel geheel verdrongen is. Aplomb komt van
Frans aplomb uit à plomb 'volgens het schietlood', dus 'loodrecht'. Dit zei men van
mensen in de betekenis 'stevig in de schoenen', en vandaar 'evenwichtig, niet uit balans
te slaan, zelfverzekerd'. Via Frans alarme hebben we alarm ontleend aan Italiaans
all'arme 'te wapen!'. Deze samentrekkingen hebben dus alle al in het Frans plaatsgevonden.
Sinecure ten slotte is in het Engels gevormd en overgenomen door het Frans, Duits
en Nederlands - wat onze bron is, is dus onzeker. Het woord komt van Latijn sine cura
'zonder zorg', en gaat terug op Kerklatijn beneficium sine cura 'een waardigheid zonder
de zorg van het verzorgen van de zielen, een waardigheid met emolumenten maar
zonder verplichtingen'.68

Andere niet-herkende woordscheidingen
Opvallend is het grote aantal Franse woorden waarin we de woordscheiding niet
hebben onderkend. Samentrekkingen van een aantal niet-herkende woorden tot één
woord vinden we in pomander van Frans pomme d'ambre 'amberappel, bolvormig
stukje amber gedragen aan een kettinkje', ponteneur van Frans point d'honneur 'erezaak', en pruimedant van Frans prune d'ente 'pruim van een geënte boom', dus van
goede kwaliteit. Ledikant komt van Frans lit de camp 'veldbed' - dit woord heeft dus
een hele opwaardering gekregen. De i en de uitgang -kant in plaats van -kamp zijn te
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Illustratie 61. Woorden voor 'oom' in de Romaanse talen
(Bron: Rohlfs 1971: 274)

danken aan woorden als fabrikant, muzikant, predikant. 69 Onder de niet-herkende
lidwoorden hebben we lodderein uit l'eau de la reine al besproken. Een ander samengetrokken reukwatertje is odeklonje voor Frans eau de cologne 'Keuls water'. Uit het
Portugees komt kabelaring 'kabeltouw', dat we samengetrokken hebben van cabo de
ala e larga 'kabel om te halen en te vieren'.
Het verouderde kortegaard 'wachthuis, tijdelijke bewaarplaats voor 's nachts
aangehouden personen' komt van Frans corps de garde; het woord is volksetymologisch
beïnvloed door kort en gaard. Franse schildwachten zijn verantwoordelijk voor de
uitdrukking op zijn qui-vive zijn. Dit komt namelijk van de uitroep Qui vive? '(voor)
wie leve?, voor wie roept u "leve!"', ofwel: 'voor welke partij bent u?' De uitdrukking
betekent dus 'opletten of men "qui vive" moet roepen, op zijn hoede zijn', en ook
'voorzichtigheid betrachten tegenover personen die men niet vertrouwt'.70
Dukdalf'meerpaal' komt waarschijnlijk van Duc d'Alve 'hertog van Alva'. Nadat
de hertog van Alva in 1568 naar de Nederlanden was gekomen, gebruikte men in het
tegen Spanje gekeerde Amsterdam de naam Duc d'Alve, Duc Dalba voor de palen die
geheid werden in de haven om als meerpalen te dienen, zodat de hertog bij het heien
telkens op zijn kop kreeg. Overigens zijn er ook andere verklaringen voor dit woord. 71
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Pomerans 'oranjeappel' hebben we ontleend aan Duits Pomeranze, dat teruggaat
op middeleeuws Latijn pomum Arantiae (men zag er ten onrechte een plaatsnaam in),
pomerancia. Dit woord is dus in het Duits al samengetrokken. Weijnen 72 vergelijkt met
pomerans het jonge Nederlandse woord sidderans voor jus d'orange. Dit woord heeft
de woordenboeken niet gehaald, maar Van Dale73 vermeldt wel suderans.
Zowel uit het Engels als uit het Frans hebben we vragen in samengetrokken en
verbasterde vorm en met betekenisverandering overgenomen. Uit het Engels komt
waarschijnlijk watjekouw 'opstopper, harde klap','vroeger ook watjekal, van Engels
what (do) you call? 'wat zeg je, hoe noem je (dat/me)?', gebruikt om iets aan te duiden
dat men niet nader kan of wil noemen. 74 Uit het Frans komen keskedie, kaskedie,
kiskedie, verbasteringen van Fransqu'est-cequ'dit, qu'est-cequevous dites 'wat zegt (u)?'
In de volkstaal hebben keskedie en varianten wel heel andere betekenissen gekregen:
'achterste' en 'malle kwibus'! Haberdoedas, labberdoedas 'klap, oorvijg' komt van Duits
hab' du das 'pak aan, dat is voor jou'. Sjappietouwer 'ruwe klant, verlopen persoon',
ook verkort tot sjappie en sjap, komt van Maleis siapa tahoe 'wie weet het', gebruikt als
vaag antwoord, 'we zullen wel zien', met de betekenis 'nee'. De betekenisontwikkeling
naar 'ruwe klant' komt omdat de uitdrukking veel gebezigd werd door op de Oost
varende (ruwe) matrozen 75 of door onbegrip en irritatie bij de Europeanen, die de
uitdrukking niet begrepen. 76 Deroy wijst erop dat het vaker voorkomt dat onbegrijpelijke uitdrukkingen gebruikt worden voor de personen die die uitdrukkingen bezigen.
In Luik zou een Vlaming of Hollander soms de naam Canifichtone krijgen, omdat hij
altijd antwoordt als iemand hem in het Waals of Frans aanspreekt: (ik) kan niet
verstaan. 77 Interessant in dit verband is dat in 1995 een boek is verschenen van Bernd
Müller en Friso Wielinga dat getiteld is Kannitverstan? Deutschlandbilde aus den
Niederlande en dat handelt over de misverstanden tussen Duitsers en Nederlanders.
Sommige woorden zijn al in het Frans samengetrokken, waarna we ze geleend
hebben, bij voorbeeld gens d'armes 'mensen van wapens', al in het Frans samengetrokken tot gendarme, en en bon point, het ironische 'in goede conditie', al in het Frans
embonpoint geworden.
Uit het Engels ten slotte kennen we denim, een samentrekking van Frans serge de
Nîmes 'stof uit de plaats Nîmes'.

Niet-herkende meervoudsvonnen
Wanneer een woord meestal in het meervoud voorkomt, wordt het soms in deze vorm
geleend, vaak in de veronderstelling dat het een enkelvoudsvorm is. We beginnen met
woorden die het Nederlands in meervoudsvorm geleend heeft. Abrikoos en matroos
zijn waarschijnlijk ontleend aan de Franse meervoudsvormen abricots, matelots; bij
abrikoos kan overigens ook invloed van framboos meegespeeld hebben. Dat men de
meervoudsvorm niet herkende, blijkt behalve uit de vorm, uit het feit dat er een
regelmatig Nederlands meervoud van gemaakt wordt: abrikozen, matrozen. Dit geldt
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voor alle onderstaande vormen. Rabbijn kan ontleend zijn aan de Hebreeuwse meerDozy78 meent echter
voudsvorm, naast rabbi, dat aan de enkelvoudsvorm is ontleend. Dozy18
dat rabbijn ontleend is aan middeleeuws Latijn rabbinus, en dus geen meervoudsvorm
IS.
is.
Cokes is in het meervoud geleend, maar in het Nederlands een enkelvoud
geworden, soortnaam en stofnaam: een stuk cokes, een stem om cokes mee te kloppen.
Vroeger kwam ook enkelvoudig coke, koke voor, in bij voorbeeld koke is beroerd stoke. 79
Italiaanse woorden als confetti, macaroni, spaghetti, vermicelli zijn eigenlijk meervouden
(in het Italiaans zijn het pluralia tantum, woorden die alleen in het meervoud voorkomen), maar ze worden bij ons als collectief enkelvoud opgevat. We zeggen dan ook:
'de vermicelli is op, de macaroni is klaar, de confetti viel neer'.80 Hetzelfde geldt voor
agenda, dat eigenlijk 'dingen die gedaan moeten worden' betekent en ontleend is aan
het Latijn. Later werd het als collectivum opgevat en werd er een nieuw meervoud
agenda's bij gevormd. 8I Overigens kan collectivering bij meer voorbeelden uit deze
paragraaf een rol spelen.
Een apart geval vormt biels, met als meervoud bielzen. De vorm is geleend als biel
(uit Frans bille), met het meervoud biels. Omdat het woord voornamelijk als biels
voorkwam, ging men dit voelen als een enkelvoud, en vormde men er een nieuw
meervoud bielzen bij. Dat is dus een Nederlandse ontwikkeling. Royen 82 geeft als
vergelijkbaar voorbeeld rails met als meervoud railsen, maar dit heeft de huidige
woordenboeken niet gehaald - we vinden alleen rail, meervoud rails. Veel sprekers
voelen rails echter als enkelvoud, en zeggen 'de gordijnrails hangt scheef.
Sommige woorden op -en werden als meervoud beschouwd en verloren daardoor
hun uitgang, ook al was -en helemaal geen meervoudsvorm. Zo werd baken (ontleend
aan het Fries) ten onrechte beschouwd als meervoudsvorm; daarom werd de enkelvoudsvorm baak gemaakt. Ook de vorm ui is ontstaan uit een als meervoud opgevatte
vorm. Ui is net als ajuin via een Romaanse tussenvorm ontleend aan Latijn unionem,
een vierde naamval van unio. De ui werd in het Middelnederlands ook uyen, uyens
genoemd. Deze vorm werd als meervoud gevoeld, daarom werd de klemtoon teruggetrokken en er werd een enkelvoud ui bij gevormd. 83 Soms beschouwt men het Latijnse
woord specimen als een meervoudsvorm, en spreekt men van de specimen zijn ... Dat
heeft echter de woordenboeken niet gehaald. 84 Ook in andere talen wordt een vorm wel
ten onrechte voor een meervoud aangezien: de Engelsen beschouwden sherries, genoemd naar de Spaanse plaats Jerez, als een meervoud, vandaar dat wij nu sherry
drinken.
Een speciaal geval vormt jurk. In het Middelnederlands is journey 'wapenrok'
ontleend aan Oudfrans journée. Dit journey is verkleind tot journeykijn, wat heeft geleid
tot jurken. In jurken zag men niet meer het verkleinachtervoegsel-kijn, maar men vatte
-en op als een meervoudsvorm of een verbogen naamval. Vandaar dat de gewone vorm
jurk werd, wat wel heel ver van het Franse journée verwijderd is!85
Dan bestaan er nog woorden die in een andere taal in het meervoud zijn geleend,
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waarna ze door ons in die vorm zijn overgenomen. De 'fout' is dus gemaakt in de andere
taal. Bijna al deze woorden gaan terug op een Semitische taal, Arabisch of Hebreeuws.
Laten we beginnen met de woorden uit het Arabisch. Via het Frans kennen we bedoeïen,
dat ontleend is aan een Arabische meervoudsvorm, en via Frans en Spaans kennen we
talisman, dat teruggaat op een Arabische meervoudsvorm of dualisvorm; het Arabische
woord is ontleend aan Grieks telesma 'betaling, belasting, gewijd voorwerp', in het
byzantijns Grieks 'tovervoorwerp'.86 Via het Italiaans, Spaans of Portugees hebben we
kraak of karaak, de naam van een bepaald scheepstype, ontleend aan de Arabische
meervoudsvorm qaräqir, het meervoud van qurqür 'koopvaardijschip'. Een vrij onbekend woord is oelema 'schriftgeleerde', via het Maleis ontleend aan het Arabische
meervoud 'ulamä, enkelvoud 'älim 'geleerde', letterlijk 'wetende'.
Een heel bijzonder woord is azimut: dit is via het Frans geleend uit het Arabisch
mèt lidwoord èn in de meervoudsvorm: Arabisch as-sumüt 'de wegen, de richtingen'.
Zenit is hetzelfde woord, maar dan zonder lidwoord en in het enkelvoud - we hebben
het geleend via Frans en Spaans van Arabisch samt 'weg'. De schrijfwijze zenit berust
op een schrijffout, zie boven.
Muzelman is via Frans en Turks ontleend aan Perzisch muselmän, musulmän (een
meervoudsvorm die ook als enkelvoud dienst kan doen), wat ofwel teruggaat op de
verborgen Arabische vorm muslimin, of waarschijnlijker een afleiding is van Arabisch
muslim met het Perzische achtervoegsel -än. Dit muslim hebben we ook direct uit het
Arabisch geleend, in de enkelvoudsvorm, wat het leenwoord moslem, moslim heeft
opgeleverd. Muzelman en moslem betekenen in het Nederlands hetzelfde, maar muzelman is inmiddels verouderd. De woorden gaan terug op de werkwoordsvorm aslama
'hij gaf zich over', waarvan ook islam is afgeleid.
Uit het Hebreeuws, of preciezer uit het Aramees (het Hebreeuws zoals dat ten
tijde van Jezus gesproken werd), kennen we het nauwelijks meer bekende tagrijn
'koopman in oud ijzer', ontleend aan een meervoudsvorm. De tweede betekenis luidt
'knorrepot', die we vinden bij Wolff en Deken:
Daar hoor ik van myne Naaister, dat uws Broêrs Weduw trouwen zal met Gerrit
van Oldenburg! wel, nu sla ik er geen hand aan: Mevrouw Leevend trouwen met
zo een Taggeryn! zo een Beer op sokken! zulk een Nero niemands vriend! Een
man zonder opvoeding, zonder manieren!87
Het WNT zegt over deze betekenisverschuiving: 'vermoedelijk heeft de ietwat minachtende gevoelswaarde die voor sommigen aan de bet. 1) allicht verbonden is, aan hen
die de eigenlijke bet. niet kenden aanleiding gegeven tot verwarring met chagrijn,
sjagrijn (uit fr. chagrin); vreemde woorden worden licht tot schimpnamen.' Tagrijn is
uiteraard via het Jiddisch bekend geworden.
Cherub en seraf zijn minder gebruikelijk dan cherubijn en serafijn. De Latijnse
Vulgatatekst gebruikte cherub naast cherubin, cherubim. De eerste vorm ging terug op
de Hebreeuwse enkelvoudsvorm, de andere op de Hebreeuwse meervoudsvorm. Die
laatste was het meest bekend, en kreeg enkelvoudige betekenis, zodat de vormen cherub
en cherubijn nog slechts spelvarianten zijn. Verder kende de Vulgata alleen de vormen
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seraphim, seraphin, teruggaande op het Hebreeuwse meervoud en bij ons serafijn
geworden. Naast de vorm serafijn werd naar analogie van cherub(ijn) de vorm (spelvariant) serafgemaakt. Dit gebeurde overigens in meerdere talen. In het verleden werd
soms abusievelijk een verschil gemaakt tussen de cherub en de cherubijn, zoals blijkt
uit onderstaand citaat uit Lekenspieghel B. J., c. 4 van Boendale, begin 14de eeuw:
Inden middel hemel sijn
Neghen manieren van ynglen fijn:
Dat sijn yngle, Archangele, Throne,
Principate, Dominatione,
Potestate, Cherubyn,
Cherub ende Cherafyn.88
Tot besluit een woord dat uit een niet -Semitische taal komt: bijbel is ontleend aan Frans
bibie, dat teruggaat op Latijn biblia uit Grieks biblia 'boeken', een meervoudsvorm.
Latijn biblia was een meervoudsvorm, maar werd later beschouwd als een vrouwelijke
enkelvoudsvorm.

In verbogen vorm geleend
Elk vreemd woord is binnengekomen in een zin, in een bepaald verband. Wanneer een
woord altijd of meestal in een vaste verbinding en dus in verbogen vorm voorkomt,
leende men het soms in deze vorm, in de veronderstelling dat men met een onverbogen
vorm te maken had. Dit is van alle tijden. Zo is placenta in het Latijn uit het Grieks
geleend; in het Grieks is plakounta een vierde-naamvalsvorm van plakous. 89
Verbogen vormen hebben we alleen uit het Latijn geleend. Dit hoeft geen
verwondering te wekken, want het Latijn is de enige taal met een zeer rijk verbuigingssysteem waarmee we veelvuldig en langdurig contact hadden. Deze verbogen vormen
komen overigens dikwijls ook in andere talen voor, wat soms onze bron is. Uit het
Latijn kennen we de verbogen bijvoeglijke naamwoorden blanco, recto en verso, en de
verbogen zelfstandige naamwoorden omnibus, proviso, quorum, rebus, requiem, via.
Folio, octavo, quarto komen uit de verbindingen in folio, octavo, quarto, en medio, primo,
ultimo komen uit de formuleringen medio, primo, ultimo mense 'in het begin, midden,
einde van de maand'. 90
Het bekendste voorbeeld van een verbogen naamval is wel dominee, geleend in
de aanspreekvorm. 91 Ook domino is misschien een verbogen naamval, wanneer het
tenminste komt uit de gebedsformule benedicamus domino 'laten wij de Heer loven',
zoals vermoed wordt. Oorspronkelijk werd domino gebruikt voor een priestermantel
met masker, hoewel niet geheel duidelijk is waarom. Het spel is waarschijnlijk genoemd
naar de gelijkenis van de zwart-witte stenen met het masker. 92 Een andere verklaring
geeft Storfer:93 hij wijst erop dat domino in Italië door het volk gebruikt werd voor een
geestelijke. Dit woord zou overgedragen zijn op het kledingstuk van de priester en
vervolgens op een lange, zwarte mantel met masker. Het spel zou zo heten, omdat
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degene die als eerste alle stenen kwijt is, de 'heer', de dominus is geworden, hij zegt: 'ik
ben domino.'
Gebeden of religieuze liederen worden dikwijls genoemd naar hun beginwoorden, en zo kan een verbogen werkwoordsvorm de betekenis van een zelfstandig
naamwoord krijgen, zoals: het magnificat, letterlijk 'hij looft', het peccavi, letterlijk 'ik
heb gezondigd', het credo, letterlijk 'ik geloof, een memento, letterlijk 'herinnert u'. Zie
verder hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn'. De plantenaam reseda komt uit de
formule reseda morbos, reseda 'stil, d.i. genees de zieken', uitgesproken terwijl de
bezweerder de plant op de zweer of wond legde. In deze gevallen krijgen de leenwoorden dus een andere grammaticale categorie dan ze hadden in de brontaal.

Verbasteringen of vervormingen
Wanneer leenwoorden niet begrepen worden, kunnen ze in meerdere of mindere mate
verbasterd of vervormd worden. Kleine veranderingen noemen we meestal vervormingen en grote veranderingen noemen we verbasteringen, maar de grens is natuurlijk niet
duidelijk te trekken. Verbasteringen zien we vooral in de volkstaal. Dit wijst erop dat
de woorden geleend zijn in gesproken, niet in geschreven taal, en door mensen die geen
kennis hadden van de taal waaruit werd geleend. Koenen wond zich hier eind vorige
eeuw over Op:94
Erger wordt het, als de volksverbeelding een of ander uitheemsch woord, een of
anderen uitheemschen term tot haar speelbal maakt. Het niet begrepene wordt
gefatsoeneerd en vervormd, verwrongen en verfomfaaid, - het onbekende wordt
op den klank af met het bekende in verband gebracht, het vreemde met het eigene
verwisseld, verbonden, samengesmolten, - even vaardig als de alchimist in oude
dagen zijn stoffen wist te paren en te scheiden. - En de verbeelding draait het
verstand ten leste een rad voor de oogen: het volk is tevreden, omdat het "meent"
te begrijpen en bezigt stoutweg het gedrochtelijke woord van zijn eigen maaksel.
[[...
... l) Maken de soldaten, milsains zoowel als ramplezanten, geen spectie voor den
kornel? En klinkt gereformeerd niet als griff'meert, en maakt men van een democraat geen dommekraat? Zeker, hier is de deur wijd open voor onbegrepen
deftigheid, voor opgeblazen onkunde, die zich zelf verraadt en aan den humor
van novellenschrijver of blijspeldichter een immer wellende bron van geestigheden opent. Dikwijls is ook hier moedwil of luim in 't spel, dat is waar, moedwil,
spotziek uiteraard: een gitaar wordt een gieter, consumeeren gaat over in consuminderen; een demi-saison (jas) wordt een citroenjas.
Een voorbeeld van verbastering is akkefietje 'baantje', dat (misschien via Fries akkefy(t)sje) komt van aquavitje 'brandewijntje', van laat-Latijn aquavita van aqua vita
'levenswater', dat we overgenomen hebben als aquaviet. Ik neem aan dat de brandewijn
de beloning voor het klusje was. Overigens heten meer alcoholische dranken 'levenswhisky
water' , denk aan Frans eau-de-vie, Engels wh
isky (uit Gaelisch uiscebeathadh) en Noors
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akvavitt. Deze namen komen van de alchimisten, die dachten dat het levenselixer in de

alcohol te vinden was. 95 Een verbastering van een Latijns woord uit de kerkelijke sfeer
is amerijtje 'ogenblikje', dat teruggaat op Ave Maria, dus de korte tijd die nodig is voor
het bidden van een Ave Maria. Meer verbasterde religieuze woorden in hoofdstuk 1,2,
'Invloed van het Latijn'.
Verbasteringen van Franse woorden zijn afijn voor enfin; melaats (uit Frans
malade 'ziek', eigenlijk 'lijder aan de gevreesde ziekte'); mamzel voor mademoisel; en
sikkeneurig als variant van chicaneurig, dat van Frans chicaneur 'vitterig persoon' is
afgeleid. Poelepetaat 'parelhoen' stamt van Frans poule pintade 'gevlekte hoen', trammelantwaarschijnlijk van Frans trémulant'bevend'. Verbouwereerd is een verbastering
van Frans être ébaubi 'verstomd, sprakeloos, perplex zijn'. Het woord komt al in het
Middelnederlands voor als verbabeert, verbabbeert, verbauwereerd. Pampoesje, papoesje,
baboesje, bampoesje zijn verbasteringen van babouche, dat via het Frans uit het Perzisch
stamt en een oosters muiltje, pantoffel aanduidt.
Poesjenel van polichinel 'hansworst' is via het Frans ontleend aan Italiaans Puldnella, de grappenmaker in de Italiaanse commedia dell'arte. Pulcinella betekent letterlijk 'kuikentje', vanwege de geluiden die de grappenmaker maakte, zijn uiterlijk en
manier van lopen. Een variant van poesjenel is potzenel.96 Hier is sprake van volksetymologische invloed van potsenmaker. De collega van poesjenel uit het Napolitaanse
volkstheater, de paljas (die we via het Frans kennen), is verbasterd tot pias. Paljas
betekende in het Italiaans oorspronkelijk 'strozak, stropop, met stro gevulde hansworst'.
Kaskenade 'grootspraak, drukte',97 met de varianten kaskadee, kaskedie, kaskedolees), kaskenades98 is een verbastering van gasconnade 'snoeverij', uit het Frans; dit
woord is afgeleid van Gascogner, omdat de bewoners van Gascogne bij uitstek bekend
stonden om hun opschepperij. De Beer en Laurillard verklaren gasconnade als volgt:99
'naar de bewoners van Gascogne [... ], die zich wegens den schralen bodem hunner
woonplaats verplicht zagen, in vreemde legers te dienen; maar beweerden, dat alleen
roemzucht hun drijfveer was, terwijl zij bovendien hoog opgaven van hun gewaande
bezittingen en rijkdommen.' Bedenk nog, dat de drie musketiers uit het boek van
Alexandre Dumas Père uit Gascogne kwamen!
Ratjetoe 'soldatenkost, rommeltje' is een verbastering van het uit het Frans
geleende ratatouille 'gerecht van gemengde groenten'; rats is hiervan weer een verkorting, die gebruikt wordt voor een gerecht: rats, kuch en bonen, maar ook voor in de rats
zitten als synoniem voor in de puree zitten. Bij beide uitdrukkingen moet men denken
aan een brijachtige massa, drek, dus: iemand die het van angst in de broek heeft gedaan.
Ook in de penarie zitten is een verbastering, en wel van penurie (Frans pénurie) 'nood,
geldnood'. De soldatenterm spatjes hebben 'kapsones' komt van Duits Spaft. Een
zeeterm is allehens van Engels all hands 'alle handen, iedereen'.
De volgende Franse woorden zijn vanuit het standaard-Nederlands overgegaan
in de volkstaal of het Bargoens,l00 waarbij ze verbasterd werden: alterasie 'zenuwach tigheid' (van alteratie 'verandering'),fiselemie 'gezicht' (van fysionomie), enfiselefasie
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'gezicht' (van fysionomie en face, facie), personsie 'verdenking, vermoeden' (van presumptie), en verrinneweren, een bekende verbastering van ruïneren. 101 Voor permetatie
'familie, relatie', iemand in de permetatie brengen 'in de familie of in huis brengen',
l03
verwijst Van Dale lO2 naar permutatie, maar de verklaring van Kolsteren en Sanders lo3
dat het een verbastering van Frans parentage 'verwantschap, afstamming' is, lijkt gezien
de betekenis veel waarschijnlijker.
Duitse en Hebreeuwse woorden die via het Jiddisch in het Bargoens terechtgekomen zijn, hebben over het algemeen binnen het Bargoens een grote verbastering
ondergaan. Een enkel voorbeeld: kits komt via Jiddisch alles gietes van Duits alles Gute;
~ä!än 'schoonzoon, bruidegom'. Zie verder
gozer komt via het Jiddisch van Hebreeuws ~ätän
hoofdstuk 1,4.2, 'Invloed van het Jiddisch'.
Ook woorden die we in Indonesië geleend hebben, zijn vaak uit onbegrip zeer
veranderd. Veel van deze woorden hebben volksetymologie ondergaan, zie hoofdstuk
1,8.1, 'Invloed van het Indonesisch'. Uit West-Indië kennen we de kesousies 'pinda's'
of curasausjes' olienoten', ook verkort tot sausjes. Dit zijn verbasteringen van Curaçaose
amandelen, zoals (rare) sausneger een verbastering van Curaçaose neger is. Curaçao is
een Portugees woord dat 'hart' betekent, namelijk het Heilig Hart van Jezus.
De horlepiep of horlepijp is een verbastering van het Engelse muziekinstrument
hornpipe. Later werd hornpipe ook gebruikt voor de naam van een dans (uitgevoerd
onder begeleiding van het muziekinstrument).104 De verbastering in optima forma is
in het Engels gemaakt: het is Hobson-Jobson, dat zelfs de titel van een boek geworden
is. lOS Hobson-Jobson is een verbastering van Arabisch ya ~asan! ya ~usayn! '0 Hassan,
o Hussein!',
Hussein!" naar de kreet van de islamieten tijdens bepaalde ceremoniële plechtigheden. De Engelsen in India verstonden de islamieten niet, en verbasterden de kreet tot
Hobson-Jobson. Hobson-Jobson werd zowel gebruikt ter aanduiding van de kreet als van
de plechtigheid. In Engeland wordt Hobson-Jobson nog wel gebruikt voor een 'zeer
verbasterd leenwoord'.
Andere verbasterde Engelse leenwoorden die wij overgenomen hebben, zijn
mayday en tennis. In het Engels betekent mayday letterlijk 'meidag'. Het is volkomen
onbegrijpelijk waarom iemand in nood 'meidag!' zou gaan roepen. Het woord wordt
pas duidelijk als je weet dat mayday de Engelse verbastering is van Frans m'aidez 'help
me'. Net zo verbasterd is tennis, van Frans tenez! 'pak, vang', de uitroep van degene die
aan slag was.
Hugenoten is ontleend aan het Frans. De Franse vorm gaat terug op ZwitsersDuits Eidgenossen 'eedgenoten', de naam van de gereformeerden die tegen de hertog
van Savoie in opstand kwamen. Hoe de naam vervolgens als beginklank hu- heeft
gekregen, is niet helemaal zeker. Er worden verschillende verklaringen gegeven: de
vorm zou beïnvloed zijn door de naam van de leider van de protestanten, de burgemeester van Genève, Hugues (de Besançon),I06 of door de naam van de plaats waar de
hervormden van Tours zich 's nachts verzamelden om hun religie te belijden, namelijk
de poort Roi-Hugon. 107
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Betekenisverschil en verbastering
Wanneer een woord twee geheel verschillende betekenissen heeft, kan het woord in
één betekenis een andere, verbasterde vorm krijgen. Er is dan behoefte de woorden niet
alleen in betekenis, maar ook in vorm van elkaar te onderscheiden. Goossens noemt
dit 'polysemievrees' .108 Dit is waarschijnlijk gebeurd bij de groente postelein, die vroeger
porselein heette: om onderscheid met het aardewerk te maken, is de vorm gewijzigd.
Porselein heeft een heel bijzondere geschiedenis. Het woord is via Frans porcelaine
ontleend aan Italiaans porcellana, dat zowel 'postelein' als 'aardewerk' betekende. In
het Italiaans waren in porcellana twee woorden met verschillende afkomst samengevallen. Het eerste woord was porcellana 'postelein', afgeleid van Latijn portulaca
'postelein' als nevenvorm van porcillaca. De vorm portulaca is ontstaan door volksetymologische invloed van poreus 'varken', omdat varkens de plant graag eten. Een minder
waarschijnlijke verklaring is,109 dat Latijn portulaca is afgeleid van portuia 'poortje,
deurtje', en zo genoemd is naar de opening in de zaaddoosjes. Het tweede woord was
Italiaans porcellana als naam voor een schelp, de Concha Veneris. Dit woord was een
afleiding van Latijn poreus 'zwijn', en kreeg de betekenis 'vulva, vrouwelijk geslachtsdeel', omdat men het zwijn als een onrein, zinnelijk dier beschouwde. De vorm van de
schelp deed denken aan het vrouwelijke geslachtsdeel, en daarom werd de schelp
hiernaar genoemd. Toen in de 16de eeuw het porselein uit Japan en China bekend werd,
noemde men dit op zijn beurt naar de schelp, omdat het hetzelfde glanzende uiterlijk
had. Met andere woorden: de woorden voor 'porselein' en 'postelein' waren in het
Italiaans samengevallen. In één vorm, porselein, kwamen ze in het Nederlands terecht.
Maar hier werden ze weer gesplitst in twee vormen!
Aardig in dit verband is de herkomst van kraakporselein. Veth IlO verklaart dit als
porselein dat met Spaanse kraken ofkaraken uit Japan en China naar Europa gebracht
werd. Een kraak was een bepaald type schip. Maar De Vrieslil denkt eerder aan een
afleiding van kraken 'breken', omdat het porselein erg kwetsbaar is, en trekt een
vergelijking met kraakwerk en Fries kreakkop 'kom van kraakporselein'.
Ook de vormveranderingen yan speculaas uit speculatie en relaas uit relatie kunnen zijn ingegeven door betekenisverschil. Relatie betekent 'betrekking', relaas 'verslag'. De vormverandering heeft al in het Middelnederlands plaatsgevonden. Speculaas
is vervormd uit speculatie 'harde, gekruide koek'. Het woord speculatie is ontleend aan
Latijn speculatio 'bespiegeling', waaruit de betekenis 'zin, welbehagen' ontstond. Dit
werd overdrachtelijk gebruikt als naam voor bepaalde luxe goederen ('een welbehagen
voor de tong'). Oorspronkelijk was speculaas dus een gebak voor fijnproevers. ll2
Ook in andere talen kan een woord verbasterd worden om een betekenisverschil
tot uitdrukking te brengen. Het Engelse leenwoord glamour 'schone schijn' is een
vervorming van gram mar 'grammatica, (occulte) geleerdheid, magie'. Letters en
spraakkunst, die slechts voor enkelen begrijpelijk waren, werden als magisch gezien,
vandaar betoverend; zo kreeg glamour de betekenis 'betoverende schoonheid'. Oorspronkelijk was glamour een Schots woord; Sir Walter Scott heeft het in de literaire taal
geïntroduceerd.
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Opzettelijke verbasteringen
Zoals Koenen hierboven al opmerkte, is er bij verbastering dikwijls 'moedwil ofluim
in het spel'. Een woord wordt opzettelijk verbasterd uit de behoefte om grappig te zijn,
of om het woord te verzachten, dus om eufemistische redenen. Lang niet altijd is
duidelijk of een verbastering per ongeluk, uit onbegrip, of opzettelijk is ontstaan. De
Vooys geeft als voorbeeld: 113
113
Ik meen mij te herinneren dat het woord kwast (citroendrank) , toen het opkwam,
als grappige verdraaiing gevoeld werd. Nu is het dat misschien nog voor iemand
die het voor 't eerst hoort, maar voor de meeste mensen stellig niet.
Kwast komt van Engels squash 'vruchtesap', van het werkwoord to squash dat 'uitpersen' betekent. Slijper wist zich exact te herinneren wanneer het woord aangepast is: 'in
de zomer van 1893 [is] de naam Lemon's Squash in ons land tot «kwast" verbasterd.'114
Het Engelse werkwoord to squash betekent ook 'pletten'. In die laatste betekenis is het
recentelijk geleend voor een sport waarbij een zachte bal tegen de muur 'geplet' wordt.
Een humoristische bedoeling vinden we in de verbastering piesemopsantee 'w.c.',
van Frans estest-ilil permis de m
m''absen
absenter?
ter? 'mag ik me verwijderen?' .115
. 115 Verder in zemelachtig
of zemelappig, dat volgens De Vooys in 'jongenstaal' voor zenuwachtig werd gebruikt,
en kattegezanik voor catechisatie.
catechisatie.lI 16l6 Zemelachtig heeft overigens Van Dale ll7 gehaald;
zemelappig kent Van Dale als '(gew.) een beetje ziek' - wellicht heeft dit woord op de
'jongenstaal' invloed uitgeoefend.
Eufemistische verbasteringen uit het Bargoens l18 zijn asjewijne met een hele reeks
varianten: gasjewijne, hasjewijne, sjewijne, kassiewijne, kassiewijle 'verdwenen, dood',
dat teruggaat op Hebreeuws hiHïvenü 'voer ons terug', begin van het liturgische lied
dat gezongen wordt bij het wegdragen van de wetsrol aan het eind van de joodse
eredienst. Het grote aantal varianten zal berusten op taboe: de dood wordt bij voorkeur
omzichtig benoemd. Vergelijk mortje, mortibus, mortie, mortjes, mortelefitikus, morsipiep 'dood' van Latijn mors, dat blijkens de geleerde uitgangen geleend is via de
artsen (geheim)taal. I119
Bastaardvloeken zijn opzettelijk verminkt om onschuldiger te klinken. Een rijke
l2o Voorbeelden hieruit zijn: nondeju;
bron van bastaardvloeken vormt De Baere.
Baere.l2°
sacristi, sakkerju, sakkerloot, sapperdekriek, sapperloot, sapristi, waarin het eerste deel het
Franse sacré 'heilig' is; sakkerment(en), sakkerdement voor sacrament; popelecie voor
apoplexie. Zie verder Illustratie 62. Ook de scheldwoorden klere/kolere (uit Frans colère
'woede'), en takke- (uit Frans attaque 'aanval') zullen wel opzettelijk verbasterd zijn.
N
Naast
aast elkaar vinden we het neutrale neger en het negatieve, opzettelijk verbasterde
nikker. Beide woorden zijn in het Nederlands leenwoorden: neger stamt van Spaans of
Portugees negro en is in de 16de eeuw geleend, nikker komt van Engels nigger, een
verbastering van negro 'neger'.
In een aantal van de bovengenoemde verbasteringen, vooral in die gevallen waar
men 'grappig' wil zijn, is misschien sprake van invloed van of associatie met een ander
woord. Zo kan bij zemelappig gedacht zijn aan zeem. En dat brengt ons op het
onderwerp volksetymologie, dat hierboven al herhaaldelijk genoemd is.
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Wat nu de andere verbasteringen betreft. het is
.onmogelijk
onmogelijk met zekerheid te bepalen omtrent welken
fortijd zij bij ons. samen met de oorspronkelijke for,.
mule. ingeburgerd raakten. Zonder positieve bewijzen te kunnen aanbrengen zijn wij niettemin geneigd.
ze te beschouwen als weinig stichtelijke overblijfsels
uit de bezettingsperiode van ons land door de
Fransche legers aan het einde van de 18d• en het
begin van de 19'" eeuw. Wij kunnen ze tot verschillende typen herleiden. die alle op een of andere
F ransche variante teruggaan :
Fransche
I'
1" Het oorspronkelijke type S
Saa c r é N
No0 m ddee
D ... : sakkernond{i)edzie.
sakkernond(i)edzie. -dzoe. -ku. -deke. nonnie-nonnledzoe. -nonniedeke. -nonn/edeme.
-nonniedeme. -nonniedzu.
-oonniedzu. -nonniedzoe.
fenrere (1). welke vloek als rijmwoord terugwijst op
[entere
-djentere ; voorts sakkondee of sakondi (2). sakkernondetwee. in Hageland sakonetwee (3). en het
Hasseltsche hakkernondedzjee met zijn toevoegsels
nog-nee of nog-toe. (of).
(4).
2' Type Sa c r é no m de: sakkernond(i)e.
2"
sakkernormie.
sakkernonnie. sakkernond(i)edomme.
sakkernond (i) edomme. dit laatste een
contaminatie met verdomme (5). en sakkerstomme (6).
3'
3" Type S a c r é n 0 m : de reeds besproken
vloeken sakker- en suiker/oot
suikerloot ; voorts sakkernon. het
Hagelandsch en het Haspengouwsch sakone en hakorre (7). en ook het naar het getuigenis van
SCHUERMANS uit de omstreken van Kortrijk afkomstige sak(k)avan.
l'
4" Type Sa
Sacré
c r é (de)
(d e) Die
Die:: suykertjuys.
sakkerdor(i)e. -dzoe. -dzoo. -dzooJe.
-dzoole. -dooze. -doeze.
-doeize. -deke. -dekke(n). -dem(m)e. alle ook met het
suffix -lenge. sakkerdee. -dzee. -dzjee. -dzie,
-dzie. -dzjie.
-dzit(te). -dlt(te).
-dit(te). -dzeet(e). -dziet(e). eveneens met
de verlenging op -elenge; voorts nog sakket(de)plet,
sakker(ck)piet.
sakker(de)pretsies. sakker(de)bleu,
sakker (de) bleu. sakkerdeku,
sakkerdeku. :Jaksaksakket(de)pietsies.
kerdeboel. sakkerdeboeren,
sakkerdeboeren. sakkerdiëntere,
sakkerdiëntere. -djentere,
-djentere.
-dzentere. -(dejfentere.
-(de)fentere. sakkeriestie.
sakkeriestIe, de Hasseltsche
-dzjees (I).
vvloeken
loeken satterdzeen en -cJzjees
(1). en ten slotte sak-doeme. -kromme.
kerdomme of -doeme,
-kromme, -blomme.
-blomme, -dot(i)e
-dor(i)e
-lenge, alweer contaminatieen hun afleidingen op -len.ge.
kattenwee.
vormen met verdomme:.
verdomme. Te vermelden nog kattertwee,
een variante van sakker(de)twee.
sakker(de)twee, of misschien rechtcatt;streeks overgenomen naar het Luikerwaalsch catri-

sakkermrel{l)e..
ten (3) en den verkorten vorm sakkermiel(i)e
6'
oondezju, nondeju,
6" Type No m de D ... : oondezju.
nondeju.
sodeju (I).
(1). nondeku,
nondeku. -keu,
-keu. -bleu. -dzjie,
-dzjie. -dzjee(s)
-dzjee(s).,
-dzja. -dzjoe. -dzjlggel,
-dzj/ggel. -pre.
-pilt. -strooi,
-strooi. -patat. -gee.
-twee,
-twee. -sjeng (2). waaronder enkele Hasseltsche
vloeken. die "hun speciale gevoelswaarde hebben en
die nooit klakkeloos de eene voor den anderen gebruikt worden" (3). met daarbij de eveneens
eVeneens Hasseltsehe
seltsche "onschuldigste vervorming" tot nondedzjera
"zoo'n
uit nondedzjérard. aldaar "zoo'
n onnoozel vloekje dat
zelfs een pasgeboren kind het zou mogen uitflappen
zonder aanstoot te geven" (3) ; voorts nondedor(i)e.
nondedor(i)e,
-deure. -der
-de(k)ke
k) ke en de contaminatie nondedomme
of -doeme.
-doeme, met de grappige verbastering nondekromme. De zeer eigenaardige vervorming van nonde tot
nobbele in het Antwerpsch dialect gaf het ontstaan
aan nobbeledomme. -kromme. -sjeng. -twee en nob(of).
beledobbele (4).
7'
7" Types SSaa c r éë en n 0 m de: of de uiterst
verkorte vormen. tot sakker en nonde geworden. de
eerste daarbij in Haspengouw en Hageland tot sakië
saJcië
en hakië (5) en in het Hasseltsch tot haki en saki (6).
Alles saamgenomen vloeken. waarvan de rest den
spreker niet uit den mond of den schrijver niet uit
wil!! (1).
de pen wil
Ten slotte dient
diént hier nog te worden aan toegevoegd. dat meest al de sakker-vormen met sapperof verkorte ker-vormen afwisselen en dat andere
versterkte vormen met miele dan die welke we opgaven evenmin zeldzaam zijn.

blu (2).
5'
Sacré
5" Type Sa
c t é mille
m lil e dieux:
die u x: sakkermie-

liedzee,
liedzee. -dzjee,
-dzjee. -fenter(e),
-[enter(e). sakkermieliedeke,
sakkermieliedeke. sakkermieliedomme met de verdere verbastering sakkermiesakkermlemielledomme
lieblomme. het grappige sappermlile-musschep<X!'sapperm/lle-musschepoo-

Illustratie 62. Bastaardvloeken [voor de noten zie de bron]
(Bron: De Baere 1940: 9ü-94)
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Volksetymologie 121
Zoals we gezien hebben is verbastering meestal een willekeurige verandering van een
woord, doordat men het niet kent en begrijpt, omdat men 'lollig' wil zijn, of uit
eufemistische overwegingen. Anders ligt dit bij volksetymologie. Hier wordt een
onbekend woord bewust aangepast aan een ander woord, dat wel bekend is. Middelnederduits schorbük werd scheurbuik, want scheuren en buik waren bekende woorden.
Volksetymologie vervangt dus onbekende klankcombinaties door bekende. Over het
algemeen gaat het om woorden die op het gehoor geleend zijn.
Volksetymologie vinden we niet alleen bij leenwoorden, maar ook bij erfwoorden. 'Door volksetymologie zijn voornamelijk vreemde woorden vervormd, zoodat zij
den bedriegelijken schijn hebben aangenomen, als behoorden zij tot de verwantschap
van gewone Nederlandsche woorden.'122 Het materiaal over volksetymologie dat ik tot
nu toe verzameld heb, bevestigt deze uitspraak niet: volksetymologie vindt zeker zo
vaak plaats bij erfwoorden als bij leenwoorden.
Het is moeilijk te bepalen of er sprake is van volksetymologie of van 'gewone'
verbastering. Salverda de Grave zegt:
Het is in het algemeen moeielik aan te wijzen waar de volksetymologie begint.
Nemen wij de dia!.
dial. vorm appelkozen voor abrikozen; veronderstelt de eerste vorm
een voorafgaande fonetische verandering van rin l? Dat is niet onwaarschijnlijk,
maar evenmin zeker. 123
De aanpassing van een onbekend woord aan een bekend gebeurt voornamelijk op
grond van vormovereenkomst; minder vaak komt ook de betekenis overeen. Jakhals
(uit Frans chacal) is beïnvloed door jak en hals, hoewel het met de betekenis van deze
woorden niets te maken heeft; rosbief (uit Engels roast beef) is geroosterd rundvlees,
het heeft niets van doen met ros 'paard' - of is gedacht aan ros 'rood', naar de kleur van
het vlees? De ziekte scheurbuik (uit Middelnederduits schorbük) levert geen gescheurde
buik op. Wel is het vaak zo dat achteraf een verklaring verzonnen wordt voor de nu uit
bekende delen bestaande naam. Zo verklaarde de arts 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,
], maar insonderheyt in den buyck, door wekkers felligheyt
armen, beenen [... l,
124
het schijnt te scheuren, waarvan ook den naam van Scheurbuyck gekomen is. 124
Met de betekenis is wel rekening gehouden bij hangmat uit Spaans hamaca en toneel
uit Oudfrans tinel, waarbij de 0 onder invloed van tonen is ontstaan: een hamaca is
inderdaad een opgehangen mat, en toneel wordt getoond.
Een woord kan zelfs op grond van klankgelijkheid met een ander woord de
betekenis van dit woord overnemen. Gladakker werd opgevat als gladde kerel, terwijl
geladak met de betekenis 'kamponghond zonder eigenaar
het afkomstig is van Maleis geiadak
die voedsel bij elkaar moet scharrelen', vandaar: 'persoon die niet kieskeurig is in de
manier waarop hij de kost verdient'. De betekenis van hanteren (uit Frans hanter
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'omgaan met', bij voorbeeld de naald, het zwaard hanteren) is beïnvloed en beperkt
door hand. De invloed van hand blijkt uit de veel gemaakte spelfout handteren.
Vaak worden enkelvoudige woorden door volksetymologie veranderd in een
samenstelling, ze worden dus anders ontleed dan ze in werkelijkheid zijn. Soms is één
deel van de samenstelling door volksetymologie veranderd (rosbief), soms zijn beide
delen aangepast (hangmat).
Volksetymologie is een fascinerend verschijnsel. Omdat er geen regelmatigheden
in te ontdekken zijn, wordt het verschijnsel alleen duidelijk bij een groot aantal
voorbeelden, die ik hieronder dan ook geef. Overigens zijn in hoofdstuk I al diverse
voorbeelden genoemd, vooral onder 8.1, 'Invloed van het Indonesisch'. Ik maak geen
verschil tussen invloed van de vorm van een ander woord en invloed van zowel vorm
als betekenis, omdat dit vaak erg door elkaar loopt. Wel geef ik een apart rijtje woorden
die betekenisverandering hebben ondergaan door de invloed van een ander woord. Zie
voor de volksetymologische veranderingen die de namen van dansen hebben ondergaan, Illustratie 63.

De namen der meestal Fransche danssoorten en dansfiguren (de allemandes, branIes
of brandes, courantes, gail/ardes,
gaillardes, gavottes, pavanes, enz.) zijn vooral aan de verminking en vervorming door volksetymologie blootgesteld, want immers laten de onbeschaafden zich door onbeschaafde dansmeesters die kunst leeren. De blijspelen en
populaire geschriften der 1
17
r e eeuw zijn buitengewoon rijk aan dergelijke verminkte
tarenrendansnamen. Zoo is pirouette veranderd in pierewiet, foule France in firlefrans, ta
r 0), tierentayen (bij Bie s t ken sj, thans tierelantelle in toerientayen (bij B red eera),
r 0, d.Î. Ia gatijntjes in de beteekenis "prullen". Zoo vindt men lavagotte (bij B red eera,
(d.Î. Ia bergère, eene couranvotte), laboré (bij Sta r ter, d.Î. Ia bourrée), labregiere (d.i.
te), brande lommermeer (d.i. brande {'homme
/'homme arme},
arme!, galg-in-gaerdt (bij Z. H e y n s,
d.i. gail/arde)
gaillarde) sinckepas (bij B red e r 0, d.i. cinque pas, eene gaillarde), serbande
(bij Sta r ter, d.i. sarabande, eene courante), en verminkte Engelsche namen, zoals
quins parlement (bij B red e r 0, d.i. queens parliament), peck in de ton (bij B red
er 0) of pacce tous ton (d.i. Packington's pound, misschien een Engelsche countrydance), inno myne (d.i. in nomine, nl. Jesu, naar de Engelsche uitspraak, eene gaillarde), enz. Brandemoris, reeds in het begin van de 17e eeuw eene populaire verminking van brandewijn, is misschien ook aan den naam van een dans, brande Maurice,
brande morisque (morris dance) of brande amours ontleend.

Illustratie 63. Volksetymologie bij dansnamen
(Bron: Te Winkel 1901: 186-187)

Namen van geneesmiddelen zijn vaak onderworpen aan volksetymologie. Schrijnen: 125
Volstrekt natuurlijk is het, dat het volk een verband zoekt tusschen geneesmiddel
en ziekte of tusschen geneesmiddel en eenige bekende stof. Zoo wordt b.v.
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Unguentum aegyptiacum: gips-Jacob-zalf, - de bast van Rhamnus frangula: ramenasbast; - Oleum rieini: rozijnenolie; - nieswortel: Limb[urgsl anieswortel; Unguentum hydrargyri tegen ruit: ruiterszalfof ruitertjeszalf
ruitertjeszalf. Wellicht berust deze
laatste vorm oorspronkelijk op bewuste woordspeling; maar naderhand wordt
zulk een woordspeling door naïeve hoorders ernstig overgenomen. Niet onaardig
is ook de vervorming van Aloë socotrina tot Limb [urgs 1sokertrienschen aloë, d.i.

suikertrijnsche aloë.

Interessant is, dat ook familienamen in het verleden, voordat ze in het midden van de
19de eeuw vastgelegd werden, volksetymologisch veranderd konden worden. Een paar
voorbeelden hiervan geeft Illustratie 64. 126

- Potjewijd uit Litouws Puodinait(is), familienaam. Uiteraard is hier ook integratie
door spelling aan de orde, maar in de Nederlandse familienaam komen onmiskenbaar twee woorden uit het Nederlandse lexicon naar voren, te weten potje en wijd.
Wijd heeft niets met de oorspronkelijke betekenis van het voorstadium uitstaande;
bij potje is dat wel enigszins het geval, maar lijkt mij vertaling (wat kennis van het
Litouws veronderstelt) uitgesloten. De oorspronkelijke familienaam
familiènaam is gevormd uit
Litouws, puodius 'pottenbakker' en het patronymische achtervoegsel -aitis.
- Linnewiel uit Frans Lunéville respectievelijk Ligneuville (Ardennen), plaatsnamen.
De volledige integratie berust op de onmiddellijke herkenbaarheid van Nederlands
linnen en wiel als onderdelen van de familienaam (het niet-artikuleren van de slot-n
van linnen ligt in een dergelijke samenstelling ingesloten). Ook hier gaat het vanzelfsprekend niet om een vertaling, maar om hernieuwde zingeving (in de naamkundige
terminologie: secundaire semantische motivatie).
- Verbaas uit Schots Forbes, plaats- en familienaam. Belangrijker dan de verandering
van -bes in -baas is voor de volledige integratie de vervanging van For- door Ver- geweest. Hierdoor lijkt Verbaas immers te behoren tot het vrij frequente en typisch Nederlandse Ver-type (ver uit van der). Met de integratie is ook een verschuiving van de
klemtoon van het linker naar het rechter naamdeel verbonden.
Met name het voorbeeld Linnewiel maakt duidelijk dat hernieuwde zingeving bij
meerledige namen niet het scheppen van een nieuwe, zinvolle 'betekenis' voor het
geheel van die naam hoeft in te houden. In tegendeel, de regel is eerder dat aan elk
onderdeel van de oorspronkelijke naam een eigen secundaire semantische motivatie
wordt vastgeknoopt. Het gevoel van vertrouwdheid met de hele naam is gebaseerd
op de vertrouwdheid met zijn onderdelen. Het is beslist niet nodig dat de gehele
naam in die zin 'spreekt'.

Illustratie 64. Volksetymologie bij familienamen
(Bron: Ebeling 1993: 166)

Plantenamen ondergaan veelvuldig volksetymologie. Hieronder een selectie.
De aronskelk heeft niets te maken met de hogepriester Aäron, maar is ontleend
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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'''.
"aron"'. De wetenschappelijke naam luidt Arum. Over Aäron
wordt in Num. 17: 8 gezegd: 'Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis
binnenging, zie, de staf van Aäron, door het huis van Levi, bloeide; hij had bloesem
voo{tgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen.' De Duitse naam voor
de plant Aronsstab legt duidelijker dan de Nederlandse benaming een relatie met deze
bijbelse gebeurtenis.
De Amerikaanse appelsoort golden delicious, leterlijk 'gouden heerlijke' wordt
half volksetymologisch half vertaald gouden liesje genoemd. De naam is bekend vanaf
het begin van de jaren zestig. 127
Kamperfoelie is ontleend aan Latijn caprifolium, dat letterlijk 'geitebiad' betekent.
De wetenschappelijke naam van de kamperfoelieachtigen luidt Caprifoliaceae. Kamperfoelie is veranderd onder invloed van kamp en foelie, waarbij misschien kampernoelie
ook een rol gespeeld heeft. Het WNT noemt als varianten kamperfolie, kaperfoelie,
kaprifolie (Kiliaan).
Kappertjeskool of 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 'koon,
'kool'), waarin cappuccio een afleiding is van capo 'kop', uit Latijn
caput. De Nederlandse naam kopkool is een vertaling.
De heester rozemarijn, rosmarijn komt uit middeleeuws Latijn ros marinus,
letterlijk 'zeedauw'. De wetenschappelijk naam luidt Rosmarinus officinalis. Het eerste
deel van het woord is veranderd onder invloed van roos, rozen, hoewel de bloemen
absoluut niet op rozen lijken: de plant heeft donkerblauwe lange bloemtrossen.
Seneblad, blad van de seneplant dat als purgeermiddel gebruikt wordt, wordt in
de volksmond veranderd in zenuwblad, omdat men meende dat het op de zenuwen
werkte.
Suikerij is een verandering van cichorei, dat ontleend is aan Oudfrans cicorée,
chichorée. Suikerij betekende zowel '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.
De appelsoort sydenham, naar de gelijknamige Engelse plaats, is veranderd in
zijdenhemdje. Nog niet zo'n gekke naam, als je bedenkt dat de appel een dun schilletje
heeft!
Tot besluit twee namen die uit de Oost afkomstig zijn: klapper en pompelmoes.
De klapper(boom) komt uit Maleis kelapa. Veth l28 meldt dat de oudere schrijvers deze
naam een latiniserende uitgang gegeven hebben en spreken van calappus of clappus.
Later is de naam 'vernederlandst' tot klapper onder invloed van klappen. Het WNT wijst
op het naast elkaar voorkomen van k(a)lappus-blad, -dop, -melk enzovoort en klap-
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persblad, -dop, -melk. Misschien heeft men bij de vormen op klapper- 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 pa ta ta en
het Surinaams-Nederlandse warapper 'forelzalm' voor walapa, warapa (dat via het
Sranan uit een Indianentaal komt).
Pompelmoes komt waarschijnlijk van Tamil pampalimäsu, onder invloed van
pompoen. 129 Het woord is al vanaf de 17de eeuw bekend, hoewel Veth 130 het niet noemt.
Er wordt ook wel een andere etymologie gegeven: 131 het eerste deel zou van pompel- (in
pompelbeen) 'dik' afkomstig zijn, het tweede van Maleis limoes 'citroen', of moes. Frans
pamplemousse, Duits Pampelmuse en Engels pompelmoose zijn ontleend aan het Nederlands. De vrucht werd van Java geïmporteerd naar Brits-Indië.
In de volgende dierenamen heeft volksetymologie een rol gespeeld.
Ansjovis is een ontlening aan Spaans anchoa, ouder anchova, waarin het tweede
deel veranderd is door vis.
De grijp is hetzelfde mythische wezen als de griffioen. De griffioen hebben we uit
het Frans leren kennen, de grijp uit het Latijn, waar hij grypus, gryps heette. De
Nederlandse vorm is door grijpen beïnvloed, wat gezien zijn uiterlijk heel begrijpelijk
is: het dier had het bovenlijf van een adelaar en het onderlijf van een leeuw, en kon
naar verluidt vliegend mensen met zijn lange klauwen in de lucht trekken (zie Illustral32 over deze vogel:
tie 65). Jacob van Maerlant zegt in Der naturen bloeme 132
Grifis, seghet Jacob van Vetri,
Dat een vreselic voghel si,
So groet dat si den man bestaen
Ghewapent, ende dine verslaen.
Haere dauwen sijn so groet,
Datmer uut drinct ter noet,
Als oft uut enen hoerne ware.
Het WNT geeft als citaat: 'een grijp, die met zijn woeste kluiven / Het schielijkst
nederstort op krachtelooze duiven' (1818-1819). Grijp komt meestal voor in de staande
uitdrukking de vogel grijp, al in het Middelnederlands, en vogel-grijp, vogelgrijp; weer
uit het WNT: 'De booswicht slaet heur klaght en woorden in den wind. Gelijck een vogel
grijp 't gepiep der simple duyven' (Vondel). Cats beschouwde vogel-grijp als een
samenstelling met grijpen, en zo als een algemene naam voor een roofzuchtige vogel: 133
'Of van een kraey die 't al verslint. / Of van een exter, of haer kint, / Of van een ander
vogel-grijp.' In het Duits betekent Greif nog steeds zowel 'griffioen' als 'roofvogel'.
De luipaard (zie Illustratie 65) hebben we leren kennen via Oudfrans leupart, uit
Latijn leopardus, een samenstelling van leo 'leeuw' en pardus 'panter'. Jacob van
Maerlant zegt in Der naturen bloeme: 134
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Illustratie 65. De griffioen en de luipaard
(Bron: Rowland 1973: 87 en 117)

Leopardus dinket mi
Dat in Dietsche die lupaert si.
Die lewe ende pardus mede
Winnense met hare ghemanchede.
Luipaard is aangepast aan paard. Er bestaat 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 135 heeft toegevoegd: 'm., niet o.!' Het eerste lid 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 paard niet.
De scharrebijter, ook schallebijter, is via scalbote (genoemd bij 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?
Etenswaren die volksetymologisch zijn aangepast:
Het tweede deel van amandelpers komt van Oudfrans paste (later paté geworden).
Paste is in het Nederlands via pas en pars veranderd in pers, onder invloed van persen,
waarbij men waarschijnlijk dacht aan het fijnmalen en fijndrukken van de amandelen.
Veel vleesgerechten zijn veranderd: biefstuk uit Engels beefsteak is onder invloed
van lendestuk, ribstuk gewijzigd, rosbief uit Engels roast beef heeft invloed ondergaan
van ros 'paard' of ros 'rood', en rollade komt van Frans roulade, met invloed van rollen
omdat het een opgerold stuk vlees betreft. IJsbeen 'dijbeen in een varkensham' komt
waarschijnlijk uit Latijn ischium 'heupgewricht', uit Grieks ischion 'heup', waarvan ook
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ischias is afgeleid. De associatie met ijs werd nog versterkt, doordat men vroeger de
ijsbeenderen gebruikte om op te schaatsen.
Scheepstermen die volksetymologie hebben ondergaan:
Boegseren komt uit Portugees puxar 'slepen, trekken', met invloed van boeg. Dit
is een oud woord, want Kiliaan noemt al boegseerde, boechtseerden. Het Nederlandse
boegseren is geleend in verschillende talen: Duits bugsieren, Deens bugsere, Zweeds
bogsera, Russisch buksirovat'.
Een opzettelijke volksetymologische verandering vanwege taboe vinden we in
bonanza. Dit woord hebben we geleend uit het Spaans, waar het 'kalm weer op zee,
ertsader, voorspoed' betekent en ontleend is aan Provençaals bonassa 'kalm weer'. Het
Provençaalse woord gaat terug op Latijn malacia 'windstilte', uit Grieks malakia 'slapte,
weekheid'. Ten onrechte dacht men dat in het Latijnse woord malacia het woord male
'slecht' zat, en daarom veranderde men het in bonus 'goed', net zoals de stad Maleventum in Beneventum veranderd werd. Mal- in Maleventum kwam van een voor-Indoeuropese stam voor 'hoogte', maar men ontleedde het woord volksetymologisch in
malus 'slecht' en ventum 'wind' - dat klonk omineus en dus werd het eerste lid vervangen door bonus 'goed'.u6
Scheurbuik is ontleend aan Middelnederduits schorbük. Dit woord komt uit het
Scandinavisch, vergelijk Oudnoor( d)s skyrbjügr, een samenstelling van skyr 'zure melk'
en bjügr 'gezwel, oedeem'. De ziekte werd toegeschreven aan het eenzijdige dieet van
melk tijdens lange zeereizen.
Uit de Oost stammen oorlam en passagieren. 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. 137 Deze
oorlammen waren naar zeggen van Veth l38 'veelal echte liefhebbers van de flesch [... j,
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.' leder verband
met oor of lam is uiteraard afwezig - of zou men met lam 'dronken' geassocieerd
hebben?
Passagieren' aan wal, strand gaan' komt van Maleis pasisir 'strand', onder invloed
van passagier. 139
Benamingen voor mensen waarin volksetymologie een rol heeft gespeeld:
Predikheer 'dominicaan' komt van Middelnederlands predicare, predikeer, prediker 'prediker'. De uitgang werd veranderd onder invloed van -heer. In het
Middelnederlands bestaan veel meer voorbeelden van woorden waarin de uitgang -er in -heer veranderde, 140 maar alleen predikheer is gebleven en standaardNederlands geworden.
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Een modinette heet in het Frans midinette, maar heeft haar 0 te danken aan mode.
De rederijker heette vroeger rhetorieker, rhetorijker, van retoriek 'welsprekendheid'
uit Frans rhétorique. Het woord is beïnvloed door rede en rijk, maar heeft etymologisch
gezien niets met 'rijk aan rede' te maken.
Vanaf de 17de 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. 141 Deze
volksetymologie zegt heel wat over de praktijken die de ronselaars erop nahielden.
Overige woorden waar volksetymologie een rol gespeeld heeft:
Avontuur komt van Frans aventure. Omdat de meeste avonturen in de avonduren
plaatsvinden, is de vorm veranderd. Kiliaan schrijft avend-ure. Oorspronkelijk was het
woord vrouwelijk (de avontuur), maar onder invloed van uur is het onzijdig geworden.
Gaanderij is onder invloed van gaan uit galerij voortgekomen via de Middelnederlandse vorm gaelderie, met tussenvoeging van d als in kelder. 142 Galerij en de jongere
vorm galerie stammen uit het Frans.
Gemoedereerd, doodgemoedereerd is een verbastering van gemodereerd 'gematigd,
aangepast', een afleiding van het aan het Frans ontleende modereren 'matigen'. Waarschijnlijk heeft gemoed invloed uitgeoefend.
Intree komt van entree (uit het Frans) onder invloed van in, dat in betekenis mooi
overeenstemde.
Karbies, vroeger ook kabies, 'in de volksmond gewoonlijk karrebies'143 komt van
Frans cabas 'mand'. De vorm kan beïnvloed zijn door bies, het riet waarvan de mand
gemaakt is, 144 of misschien door valies.
Het kattebelletje, ook kartebelletje, vroeger cartabel(le), chartabel(le) 'klein geschrift, brochure, tractaat' komt uit het Italiaans: (s)cartabello betekent 'schrijfboek,
bundel papieren'. Kat en bel hebben er niets mee te maken.
Krakeel 'ruzie' is ontleend aan Frans querelIe 'twist', maar werd veranderd onder
invloed van kraken.
De kwispedoor komt van Portugees cuspidor. Een variant is kwispeldoor, waaruit
blijkt dat kwispelen invloed heeft uitgeoefend, hoewel er natuurlijk geen betekenisovereenkomst tussen deze woorden is. Veth 145 laat zien 'dat wij het in Indië van de
Portugeezen geleerd hebben en dat het uit Indië naar Europa is overgebracht'.
Moeras is ontstaan uit Middelnederlands maras(ch) (uit het Oudfrans) onder
invloed van moer 'veengrond'.
Het woord opril 'hellende oplopende weg' is ontstaan uit het oudere april, aprel,
dat ontleend is aan Frans appareille. De vorm met op is volksetymologisch beïnvloed
door het voorzetsel op. Toen eenmaal de opril bestond, maakte men er een afril bij,
voor een 'hellend spoor van boven naar beneden', met het voorzetsel af. De Vries merkt
hierover op in het WNT: 'De vorm afril heeft begrijpelijkerwijs in het taalgebruik wortel
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geschoten; daarnaast schijnt plaatselijk zelfs een verdere verbastering afrol bekend te
zijn.' Wel keurt De Vries 146 de vorming afril af: 'Voor zulke misbakjes, door onkundigen
verzonnen, dient de deur gesloten te blijven.'147
Plaveien is ontleend aan Frans paver.
pa ver. De I is waarschijnlijk ingevoegd, doordat
men het woord associeerde met pleisteren of plein. Ook pleisteren 'de reis voor rust
onderbreken' is volksetymologisch veranderd. Het luidde oorspronkelijk peisteren,
maar kreeg al in het Middelnederlands een I erbij. De oudste betekenissen van peisteren
(uit Oudfrans paistre) waren 'laten weiden, grazen, voedsel geven', later ook 'pleisteren'. Koenen geeft een heldere verklaring van de betekenisontwikkeling: 148 'De pleisterplaats was alzoo de plek aan of langs den weg, waar men een poos afsteeg om het rijoflastdier te laten grazen, - en gedurende
ged urende 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 peis
peisteren.
teren. De
oorspronkelijke bet. 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, àl 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.
Scharlaken 'rode stof, vandaar 'rode kleur' komt uit Oudfrans escarlate of
middeleeuws Latijn scarlatum; de verdere oorsprong van het woord is onzeker, waarschijnlijk gaat het terug op het Perzisch. 149 De stof werd in Gent vervaardigd, en hier is
het tweede deel veranderd in laken.
De naam sprokkelmaand voor februari komt van Latijn spurcalia 'reinigingsfeesten, ontuchtige volksfeesten'. Deze feesten werden in februari gehouden. Oudere
namen waren sporkelmaent, sporkel(le). De naam is gewijzigd in sprokkelmaand onder
invloed van sprokkelen, waarbij ongetwijfeld het feit dat in februari de wijngaarden
gesnoeid werden, een rol speelde. De Latijnse naam spurcalia is een afleiding van spurcus
'vuil, smerig', dus de spurcalia waren de 'smerige' feesten. De kerk noemde de heidense
feesten zo om haar minachting ervoor te tonen.
Standaard is ontleend aan Oudfrans estendard 'vaandel' en beïnvloed door staan.
Standaard is in het Nederlands veranderd in stander, en daaruit is opnieuw onder
invloed van staan het woord staander ontstaan. Vergelijkbaar is kaapstander 'windas',
dat ontleend is aan Frans cabestan.
De uit het Engels afkomstige toeclip 'teenclip' wordt vaak als [toeklip 1uitgesproken, door volksetymologische associatie toe 'dicht'.
Uitveteren is door invloed van veter ontstaan uit uitfoeteren. Foeteren komt van
Frans foutre! 'verrek', van het werkwoord foutre 'neuken, beslapen', se foutre de 'voor
gek zetten'.
Vrijpostig is een volksetymologische vervorming van vrijborstig, misschien onder
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invloed van het Franse leenwoord riposte, dat als schermterm 'nasteek' betekende en
vandaar 'snedig antwoord'.
Zondvloed is ontleend aan Middelhoogduits sin(t)fluot, bij Luther Sindflut. Dit
woord is een samenstelling van vloed met een woord sin dat 'altijd, voortdurend,
aanhoudend' betekende en dat we nog vinden in zenegroen 'altijd groen'. Zondvloed
was dus eigenlijk 'de aanhoudende vloed', maar omdat de zondvloed gezonden was
wegens het zondige leven der mensen, las men in het eerste deel het woord zonde.
Hetzelfde is in het Duits gebeurd, waar het woord nu Sündflut luidt.
Een aantal woorden heeft een andere betekenis gekregen door de invloed van een ander,
gelijkluidend woord.
Durabel uit Frans durable betekent 'duurzaam, blijvend'. In de volkstaal kreeg
het echter de betekenis 'duur, met hoge kosten', onder invloed van duur.
Kalis, een woord uit de volkstaal, betekende oorspronkelijk 'zigeuner'. Het is een
oud woord, in 1630 is genoteerd: 150 'De landloopers ende kalissen, die van huys tot huys
loopen, om stoelen te maaken ende te binden.' Zegswijzen met dit woord zijn: 'een
gezonde kalis is een ryk man'; 'wanneer de kaelis werdt een Heer, Syn grootheyt kendt
geen kleynen meer'. Kalissen betekent volgens het WNT 'pierewaaien, doordraaien,
"schroeven"'. Kalis is ontleend aan Zigeunertaal kales, een meervoudsvorm of een
verbogen naamval van kalo 'zwart, zwarte, zigeuner'.ISI Onder invloed van kaal (vergelijk kale neet en dergelijke) is het van 'zigeuner, vagebond' eerst 'arme drommel' gaan
betekenen en vervolgens ook 'kale vent'. Kennelijk was dit in 1926 nog een gebruikelijk
woord, want het WNT besteedt er maar liefst vijf kolommen aan!
Malloot is ontleend aan verouderd Frans malot, malaud 'jongensachtig, wild
meisje', van male 'mannelijk'. Onder invloed van mal is de betekenis veranderd in die
van 'iemand die mal is' en slaat het niet alleen meer op vrouwen. 152
Reiziger stamt van Middelhoogduits reisige(r), 'krijger te paard, ruiter'. In het
Middelnederlands betekende reisigher 'man te paard'. De huidige betekenis is ontstaan
door reizen. Hiervan was reizer 'reiziger' afgeleid, maar in de 18de eeuw is dit woord
geheel verdrongen door reiziger.
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 invloed op de betekenis uitgeoefend. Schandaleus
uit Frans scandaleux heeft dezelfde betekenisontwikkeling doorgemaakt.

Volksetymologie bij uitdrukkingen
Ook geleende uitdrukkingen kunnen onderhevig zijn aan volksetymologie. Er zijn vrij
veel onverwachte en intrigerende voorbeelden. 153
In dat het een aard heeft hebben we niet te maken met aard 'karakter, geaardheid',
maar met een ontlening aan Frans art 'kunst, kunstvaardigheid'.
De minder bekende uitdrukking aarde wil van aarde niet 'men geeft oude
gewoonten niet gemakkelijk op, de natuur verloochent zich niet' luidde oorspronkelijk

501

aard wil/laat van aard niet, ontleend aan Duits Art läfit von
van Art nicht, waarin Art
154 beschouwt de veranderde vorm aarde kennelijk
betekent 'wezen, natuur'. Van Dale ls4
als de oorspronkelijke, want de definitie van het gezegde luidt: 'de aardse mens is aan
het aardse gehecht en doet er ongaarne afstand van.'
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 Hebreeuws le~ayyïm 'ten leven', een wens die werd uitgesproken
bij het drinken van wijn. 'Ten leven' werd gebruikt ter onderscheiding van de dronk
die aan ter dood veroordeelden voor hun terechtstelling werd gegeven. 155
Zijn gram halen is een volketymologische vervorming van zijn grant halen 'voldoening krijgen, zijn wraaklust koelen', van middeleeuws Latijn grantum, uit klassiek
IS6
Latijn credentia 'voldoening, geloof, krediet' via de vormen creantum, crantum. 156
In dat mag Joost weten 'dat mag de duivel weten' is Joost waarschijnlijk niet de
persoonsnaam Joost, want deze persoonsnaam stamt af van Latijn justus 'rechtvaardig',
157 Joost, ook Joosje 'duivel' is
wat toch wel een heel ongeschikte naam voor de duivel is.
iS. IS?
volgens Veth waarschijnlijk een Chinees woord, door hem 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
dach ten dat de Chinezen de duivel vereerden. Volgens de nieuwste inzichten 158 hangen
Joost en Joosje samen met Engels joss 'duivel'; vergelijk ook de Zuidafrikaanse naam
voor de duivel, Josi.,s
Josi. 1599 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 160
veronderstelt dat de naam joosjesthee aan de thee gegeven is, omdat hij door de
61
Chinezen geofferd werd aan hun godheid. '161
Een andere naam voor de duivel vinden we in een kat krijgen, iemand afkatten.
Dit heeft niets te maken met de onverwachte uitval van een kat, maar is een verkorting
van bekattering 'bekeuring, standje, afstraffing', ontleend aan Hebreeuws meqqa!reg
meqqafreg
'Satan', letterlijk 'beschuldiger', dat komt van Grieks katègoros 'aanklager'.
Ook de kater in een kater hebben heeft niets met het dier van doen. Het is ontleend
aan het Duits, waar de studenten in de 19de eeuw Katarrh verbasterden tot Kater en
uitdrukkingen gebruikten als einen Kater ha
ben, besoffen wie ein Kater.
haben,
Een kraan (van een vent) komt van Frans crane,
crime, dat vroeger 'druktemaker,
branieschopper' betekende, vergelijk nog modern crane(ment) 'kranig', craner 'flink
doen, opscheppen, branie schoppen'.
Voor een krats heeft waarschijnlijk niets te maken met krassen, maar komt van
Italiaans crazia, de naam van een vroegere kleine Toscaanse munt.
Te WinkeJl62
Winke}l62 verklaart de uitdrukking iemand iets op de mouw spelden 'iemand
iets wijsmaken' als een combinatie van Middelnederlands die mouwe maken (van Frans
faire la moue 'een gezicht trekken, verongelijkt zijn, pruilen', bij Shakespeare make

502

mowes) en spellen 'zeggen', dat we nog vinden in voorspellen. 'Thans meent men, dat
mouw "armbekleedsel" is en spelden "met eene speld vastmaken".' Stoett l63 meent dat
nog steeds, en denkt dat de betekenis eigenlijk is 'iets aan iemand vasthechten, iemand
op bedrieglijke wijze iets aandoen', vergelijk iemand iets aansmeren, vandaar: 'iemand
iets wijsmaken, doen geloven, hem bedriegen'. De verklaring van Te Winkel lijkt me
gezocht, maar ze is te mooi om niet te melden.
Mozes hebben 'geld hebben' is een verandering van het Duitse moos ofJiddische
mo-es 'geld' uit Hebreeuws mtf'ö! 'geld, muntjes'. De grappige uitbreiding Mozes en de
profeten hebben was 'een ironische verwijzing naar het niets meer te wensen over hebben
als men de eerste vijf boeken van het Oude Testament, de Thora of Wet, op naam van
Mozes staande, en de boeken der Profeten als leiddraad voor het leven heeft' .164 De
uitdrukking komt ook in de bijbel voor: Luc. 16 : 29 'Maar Abraham zeide: Zij hebben
Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren' en 16 : 31: 'Doch hij zeide tot hem:
Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit
de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.' Zoals iemand die Mozes en de profeten
heeft niets meer nodig heeft, zo is iemand die geld heeft ook van alles voorzien.
Muizenissen (in het hoofd hebben) is een verbastering van muizennesten in het
hoofd hebben' over allerlei dingen piekeren'. Vergelijk Frans avoir des rats en tête, Engels
to have a bee in one's bra in, Duits Mäuse, Mäusenester im Kopfe haben. De uitdrukking
met muizennesten is dus de oorspronkelijke. Muizenissen is bekend sinds Kiliaan en
wellicht zelfs door hem gevormd. Muizenissen is afgeleid van Middelnederlands musen
(uit Frans muser 'peinzen'), in de verkeerde veronderstelling dat muizennesten een
verbastering van muizenissen was, terwijl het precies andersom is!1 65
De pik op iemand hebben komt niet van pikken, maar van Frans pique 'wrok'. In
de 17de eeuw luidde de uitdrukking een pieck op iemand hebben, maar pieck veranderde
in pik onder invloed van pikken.
De oorsprong van een plasdankje verdienen 'ten koste van anderen iemands gunst
proberen te verkrijgen' blijkt uit de schrijfwijze bij Kiliaan: plasdanck naast playsdanck.
Plas is een verbastering van Frans plaisir 'plezier, vreugde, behagen', van plaire 'behagen'. Een plasdankje is dus' dank om te behagen, dank die men krijgt door te behagen'.
In Vondels Warande der dieren komt het in deze betekenis voor in: Ot Geselchap der
loftuyters diens eenigh doel-wit is den plasdank van haar Heeren.'166 Tegenwoordig
betekent het ook 'koele dankbetuiging, dankbetuiging die minder inhoudt dan men
verwacht had', misschien omdat men plas als minderwaardig opvat.
Goede sier maken komt van Frans faire bonne chère 'een goede maaltijd genieten',
Oudfrans faire bonne chiere à quelqu'un 'iemand een vriendelijk gezicht tonen, hem
goed ontvangen, onthalen', vandaar 'pret maken'. De vorm en betekenis werden in het
Nederlands veranderd onder invloed van versieren.
Violen laten zorgen 'zich nergens om bekommeren' luidde in het Middelnederlands die fyolen laten sorgen. Het zou dan gaan om fiool 'fles met lange hals' (van Frans
fiole), dat we nog kennen in fiolen van toorn, fiolen van gramschap over iemand uitstorten.
Violen laten zorgen zou dan betekenen 'de zorgen met de fles verdrijven', en de vorm
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fiool zou, toen hij niet meer bekend was, zijn vervangen door de wel bekende viool.
l67 echter op, dat fiool niet voorkomt
Kruyskamp wijst er in zijn bewerking van Stoett 167
in de zin van drink- en wijnfles, maar alleen als flesje of kruikje voor kostbare stoffen.
Dus misschien is viool toch de oorspronkelijke vorm, en moeten we denken aan
168 De naam van het muziekinstrument is overigens ontleend aan
vioolspel in de kroeg. 168
Oudfrans viole, uit het Italiaans.

'Geleerde' volksetymologie
Volksetymologie is etymologie bedreven door 'het volk' (wat dat ook is), etymologie
die niet gebaseerd is op klankwetten en talenkennis, maar op associatie. Er bestaat ook
'geleerde volketymologie',
volketymologie' , ofwel volksetymologie die berust op een zogenaamd'
geleerzogenaamd 'geleerde' theorie - een theorie die dus van geen kanten deugt. Waar gewone volksetymologie
eindigt en geleerde begint, is overigens moeilijk te zeggen. Hieronder geef
geefik
ik een aantal
voorbeelden van geleerde volksetymologie. Het gaat hierbij om woorden die door de
geleerde volksetymologie van vorm zijn veranderd, niet om onjuiste verklaringen die
aan woorden gegeven zijn, zonder dat deze verklaringen invloed hadden op de vorm.
Dus ik kijk nîet
niet naar verklaringen zoals die van Goropius Becanus (1518-1572), die
meende te kunnen bewijzen dat het Nederlands de taal was die Adam en Eva in het
paradijs spraken, omdat Duyts, zoals hij schreef, een afleiding was van D'outs, de outste.
Naar Goropius Becanus is een goropisme genoemd, een belachelijke etymologie. 169
169
Dergelijke geleerde volksetymologie kan overigens een hardnekkig leven leiden.
Generaties Nederlandse juristen hebben nog in deze eeuw de verklaring voor het woord
testament geleerd (en geloofd) die keizer Justinianus I in 533 in zijn werk Institutiones
gaf: 'Testamenturn ex eo appellatur, quod testatio mentis est', ddus
us testament zou komen
tis 'verklaring van de wil'. En dit terwijl testament volgens alle serieuze
van testatio men
mentis
etymologische woordenboeken een afleiding is van testari 'getuige zijn, getuigen',
omdat een testament gemaakt of getekend wordt in het bijzijn van getuigen.
Room 170
170 geeft diverse voorbeelden van geleerde volksetymologie waaraan beroemde Engelse schrijvers of wetenschappers zich bezondigd hebben. Zo verklaarde
Jonathan Swift het woord apotheker, in het Engels apothecary, als 'a pot he carries';
volgens de 16de-eeuwse puritein Henry Smith zou marriage van 'merry age' komen;
volgens Spenser heet een elf zo, omdat hij levend, 'alive', is; en Thomas Carlyle
verklaarde in zijn History of the Prench
French Revolution dat een Duitser German genoemd
wordt omdat hij een 'Guerre-man' is, een man die oorlog voert.
Voorbeelden van geleerde volksetymologie die geleid hebben tot een vormverandering
zijn:
zIJn:
Albatros 'stormvogel' is ontleend aan Engels albatross, uit Portugees alcatruz,
alcatraz, dat waarschijnlijk teruggaat op Spaans alcaduz, oorspronkelijk 'putemmer',
van Arabisch al-qädüs 'de pot van een waterrad, de kruik'.171
kruik'.l7l Dit woord werd in eerste
instantie voor de pelikaan gebruikt, omdat men dacht dat hij in zijn grote keelzak water
droeg. De geleerde volksetymologie is door de Engelsen toegepast, toen ze dachten dat
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de naam te maken had met Latijn albus 'wit', en de oudere vorm alcatras 'pelikaan,
zeemeeuw, fregatvogel' wijzigden in albatross.
Admiraal gaat via het Frans terug op Arabisch amir al-ba~r 'vorst van de zee'. Het
eerste woord is hetzelfde als emir. 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 dus abusievelijk ba~r 'vorst' is weggelaten al is het lidwoord 'de', dus amir al betekent slechts 'vorst van de'. Een duidelijk geval
van onbegrip dus. Een andere mogelijkheid is dat het woord is beïnvloed door Latijn
admirabilis 'bewonderenswaardig', en dat de I 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-. l72

De Statenbijbel schreefelendevoor ons ellende, omdat men meende dat het woord
samenhing met Grieks eleein 'medelijden hebben'. Dat was onjuist: het eerste deel van
het woord is hetzelfde als in elders, het tweede deel is land, dus het betekent letterlijk
'ander, vreemd land', vandaar 'verblijf in een ander land, ballingschap' en ten slotte
'gevoelens van een balling'. 173
Een betekenisfout vinden we in hemeralopie 'nachtblindheid, het normaal zien
overdag, maar praktisch niets in zwak licht'. Dit is een samenstelling van Grieks hèmera
'dag', en alaos 'blind', dus 'dagblindheid', precies het tegenovergestelde van de betekenis in het Nederlands! In het tweede lid zag men echter geen afleiding van alaos 'blind',
maar men meende te maken te hebben met de stam van Grieks op- 'zien'.
Herboriseren, herborist zijn ontleend aan Frans herboriser. Het Nederlands kent
als varianten daarnaast ook herbariseren, herbarist, en dat zijn de juiste vormen, want
het woord is afgeleid van Latijn herba 'kruid'. Hier is dus sprake van een geslaagde
geleerdenetymologie: men zag de juiste herkomst, en paste de vorm correct aan! De 0
is in het Frans ontstaan wegens verwarring met Latin arbor 'boom'; we treffen dan ook
in het Frans als varianten van herboriser, herboriste aan arboriser, arboriste. In deze
laatste voorbeelden is de 0 op zijn plaats.
Een gebrek aan grammaticale kennis leidde tot de spelling orchidee uit Latijn
orchideae (meervoud). Dit is een 18de-eeuwse onjuiste afleiding van Latijn orchis (uit
het Grieks met de betekenis 'testikel', naar de vorm van de wortels). De d is ingevoegd,
omdat men foutief als tweede naamval van orchis beschouwde orchidis, maar de tweede
naamval is ook orchis.
Posthuum en de naam Posthumus zijn onjuiste spellingen voor postuum, uit Latijn
postumus 'laatste, zoon na de dood van de vader geboren'. Men interpreteerde het
woord als een samentrekking van post humus 'na de grond' (dus: na de teraardebestelling). Ook het Duits en het Engels voegen een h in. 174
Refrein is ontleend aan Frans refrain, oorspronkelijk 'het terugkaatsen van golven
tegen de klippen', van verouderd refraindre 'breken, gezang moduleren'. De Vries l75
meldt hierover: 'Omstreeks 1500 ontleend en door de rederijkers gebruikt voor refreinregel of stok; zij vatten het woord op, als een refereren na elk couplet en dachten daarbij
aan Latijn referre.' Een 'geleerde' etymologie dus.
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Tautologische verschijnselen
Volksetymologie is een manier om onbegrijpelijke klanken te verduidelijken. Een
andere manier om leenwoorden die men niet begrijpt te verduidelijken, is het toevoegen van de vertaling als eerste of tweede lid: graftombe bestaat uit het erfwoord graf en
het Franse leenwoord tombe, dat eveneens 'graf betekent. Dergelijke samenstellingen,
die bestaan uit twee woorden met dezelfde betekenis, noemen we tautologieën. Meer
voorbeelden met Franse leenwoorden zijn het verouderde baliemand, dat bestaat uit
een ontlening aan Frans baille 'mand, kuip', ten overvloede samengesteld met mand;
fretboorvan Frans foret 'boor' en boor,
boor; rooilijn uit Frans roie 'streep, lijn' en lijn; toerbeurt
uit Frans tour 'beurt' en beurt. Met Engelse leenwoorden kennen we drilboor, van drill
'boor' en boor,
boor; tapkraan, van tap 'afsluiter, kraan' met kraan; en servicedienst, van service
'dienst' en dienst
dienst- hoewel servicedienst een speciale betekenis gekregen heeft, namelijk
'onderdeel van een bedrijf dat zich met dienstverlening bezighoudt'. Keurslijf(je)
bestaat uit een ontlening aan het Slavisch, vergelijk Russisch korzno 'pelsrok'. Keurs
ging in de 17de eeuw 'lijfje' betekenen, en werd samengesteld met lijf(je). Morsdood
hoort niet tot deze categorie, in tegenstelling tot wat de meeste mensen verwachten;
het is namelijk ontleend aan Nederduits mursdot, waarin murs 'plotseling' betekent.
Ook uitdrukkingen kunnen tautologisch bestaan uit een leenwoord en zijn
vertaling: uit het Latijn komt bij voorbeeld heil en zegen, waarin zegen een Latijns
leenwoord is. Uit het Frans komen ampel en breed, frank en vrij, los en liber, van nul en
gener waarde, pais/peis en vree, part noch deel, waarin de Franse leenwoorden ampel,
frank, liber (libre), nul, pais, part verduidelijkt worden door de Nederlandse vertaling. 176
Deze tautologieën dienen vaak om een versterking aan te geven, vergelijk (met twee
erfwoorden) nooit ofte nimmer.
Een andere vorm van tautologie is het toevoegen van de geslachtsnaam van een
dier of plant aan de soortnaam. De soortnaam zelf was kennelijk niet meer duidelijk,
en moest gespecificeerd worden. Damhert komt van Latijn dam(m)a 'damhert' plus
hert; rendier hebben we uit het Duits geleend, waar zowel Ren als Rentier voorkomt;
Ren is ontleend aan Deens, Zweeds ren 'gehoornd dier, rendier' (de associatie met
rennen is volksetymologisch) plus dier, dat hier misschien nog de oude betekenis 'hert'
heeft, vergelijk Engels deer. Het eerste deel van civetkat, genetkat komt van Frans civette
'civetkat', respectievelijk genette 'genetkat' (beide van Arabische oorsprong), en het
tweede deel is ten overvloede kat. De oorsprong van kat is niet zeker. Het is mogelijk
dat het een ontlening is aan Latijn cattus, catta, maar er zijn ook hypotheses dat het
Latijnse woord ontleend is aan het Germaans of Keltisch.
Muildier komt van Latijn mulus 'muildier' plus het algemene woord dier. In
muilezel is sprake van twee ontleende delen. Muil komt van Latijn mulus en ezel van
Mui/ezel is gevormd naast muil, muildier om de afstamming duidelijk te
Latijn asellus. Muilezel
maken: een muildier is het resultaat van de kruising van een ezelhengst en een
merriepaard, een muilezel van een ezelin en een hengstpaard. Overigens is dit onderscheid nog jong; volgens het WNT werd het in ieder geval aan het eind van de 18de eeuw
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nog niet gemaakt, maar duidden muildier en muilezel beide op iedere kruising van een
ezel en een paard.
De tautologische namen hertebeest/hartebeest, koebeest en poezebeest zijn waarschijnlijk op een andere manier samengesteld dan muildier. Het WNT definieert deze
Z.-Neder!. wordt het
woorden als volgt: hertebeest'het beest dat hert heet'; koebeest: 'In Z.-Nederl.
thans nog in de oorspronkelijke bet. vrouwelijk rund gebruikt, in N.-Nederl.
N.-Neder!. echter
heeft het tegenwoordig bijna steeds den ruimeren zin van: rund. Veelal blijkt de juiste
bet. niet.' Poezebeest staat niet in het WNT, maar is in mijn taalgebruik een vriendelijke
manier om 'poes' te zeggen. Naast hertebeest, koebeest, poezebeest wordt ook hert, koe,
poes gebruikt, terwijl naast damhert, rendier enzovoorts bijna nooit dam, ren bestaan.
Bij de verklaring van het ontstaan van de samenstellingen hertebeest, koebeest, poezebeest
moeten we volgens mij uitgaan van het woord beest (een oude, volkomen ingeburgerde
ontlening aan het Frans). Boeren noemen hun koeien 'beesten', voor de boer is de koe
WNTgeeft
geeft als tweede betekenis van beest: 'In 't bijzonder, in
het beest bij uitstek. Het WNT
toepassing op de dieren die door den mensch worden gebruikt als vee, als trek- of
huisdieren enz.' In NRC Handelsblad van 30/311994
30/3/1994 wijst Koos van Zomeren op een
passage uit De reis van Sint Brandaan van rond 1400 die luidt:
Si sagher van so vele manieren
ghelijc beesten ende wilde stieren
so vele onder dat water gaan
= koeien. Maar er zijn situaties denkbaar waarin
In de kantlijn is geschreven: beesten =
een verduidelijking van beest nodig was ('welk beest wil je kopen, het paard of de koe?'),
geplakt ('ik wil het koebeest'). Op dezelfde manier kunnen
en dan werd er koe voor beest
beestgeplakt
jagers over herten gesproken hebben. Ook de samenstelling poezebeest wijst op een
grote vertrouwdheid met het dier. Dus waarschijnlijk is in het geval van koebeest etc.
het tweede lid (beest) verduidelijkt door het eerste, terwijl andersom bij damhert het
eerste lid (dam) door het tweede is verduidelijkt. Overigens is het in Nederland niet
meer gebruikelijke hertebeest/hartebeest via het Afrikaans (momenteel geschreven als
hartbees) bekend geworden in andere talen, bij voorbeeld in Engels hartebeest. Het duidt
dan op een bepaald soort antilope, niet meer op 'hert' in het algemeen.
Tautologische vogelnamen zijn eidereend, eidergans van IJslands reIk
~or plus eend of
gans; struisvogel van Latijn struthio (uit het Grieks) 'struisvogel' plus vogel; tortelduif
van Latijn turtur 'tortelduif plus duif, en trapgans, via het Duits uit Pools of Tsjechisch
drop 'trapgans' plus gans.
Tautologische plantenamen zijn kokosnootvan Spaans eoeo
coco 'kokosnoot' plus noot;
moerbei van Latijn morus (uit het Grieks) 'moerbei' plus bei, een variant van bes; en
pijnboom van Latijn pinus 'pijnboom' plus boom. Bij de niet-herkende lidwoorden
hebben we al gezien dat okkernoot komt van Middelnederlands nokernote, een samenstelling van noker (uit Latijn nuearius
nucarius 'noteboom') en noot. Nokernote en okkernoot
betekenen dus letterlijk 'de noot van de noteboom'. WNT zegt hierover: 'eene tautologie, die in een woord van vreemden oorsprong niet gevoeld werd.' Nootmuskaat heette
muscaetnote. Het is ontleend aan Oudfrans noiz museate,
musea te,
in het Middelnederlands ook museaetnote.
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tegenwoordig (noix) muscade. Het is dus waarschijnlijk geen tautologische samenstelling, maar een halve vertaling (noix betekent 'noot').
Veel namen voor houtsoorten hebben ten overvloede als tweede lid -hout:
ebbehout (van Latijn ebenus 'ebbehout'),jUstiekhout
'ebbehout'),fustiekhout (van Engels fustic 'fustiekhout', via
een Romaanse taal uit het Arabisch), mahoniehout (van Engels mahogany 'mahoniehout', uit een Indianentaal), sandelhout (uit verouderd Frans sandal 'sandelhout', via
via uit het Sanskriet), en de twee uit het Scandinavisch geleende houtsoorten grenehout
en vurehout. Waarschijnlijk zijn deze samenstellingen ontstaan naar analogie van
dennehout, sparrehout. De analogie gaat echter niet op, want ebben, grenen, vuren enzovoorts betekenen al 'ebbehout, grenehout, vurehout', terwijl dennehout, sparrehout
samenstellingen zijn van hout met een boomnaam. Dennehout betekent dus 'hout van
een den', maar ebbehout
ebbehoutbetekent
betekent etymologisch zeker niet 'hout van een ebbe (of eb?)'.
In puimsteen is steen tautologisch toegevoegd; het eerste deel komt uit het vulgair Latijn.
Ook namen van etens- en drinkwaren die uit een ander land afkomstig zijn,
worden vaak tautologisch verduidelijkt: cervelaatworst, kolbaszworstje. Voor samenstellingen als bordeauxwijn, bourgognewijn, chesterkaas, gruyèrekaas zal iets anders gelden.
Het eerste lid is de plaats van herkomst, het tweede lid het produkt. Zowel in de taal
van herkomst als in het Nederlands bestond eerst de lange vorm, bij voorbeeld vin de
Bordeaux; deze vorm werd later verkort tot bordeaux, bourgogne etc.
Drie woorden die we in de vorm van tautologieën of verduidelijkende samenstellingen uit het Duits geleend hebben, zijn auerhaan, diefstal en oeros: Oudhoogduits
orre- is verwant met Zweeds orre 'korhoen' en ten overvloede samengesteld met Hahn;
Oudhoogduits üro betekende 'os', net zoals het tweede lid; en zowel Oudhoogduits
thiuba als stäla betekenden 'diefstal'.
Een heel oude tautologische samenstelling die we via het Frans en Latijn uit het
Grieks kennen, is olifant. Het Griekse woord elephas bestaat uit een Hamitisch woord
elu 'olifant' en een Egyptisch woord äb(u), dat eveneens 'olifant' betekende.

Contaminatie
Contaminatie is het door elkaar halen van woorden met dezelfde betekenis, waardoor
een nieuw woord ontstaat. Bij ontleende werkwoorden zien we vaak dat ze een
overbodig of dubbel voorvoegsel krijgen, onder invloed van een ander, Nederlands,
werkwoord.177 Optelefoneren (afgeleid van het internationalisme telefoon) heeft op- te
danken aan opbellen, veramuseren (van Frans amuser) heeft ver- te danken aan vermaken, verexcuseren (van Frans excuser) dankt ver- aan verontschuldigen, vermaledijen (van
Latijn maledicere, letterlijk 'kwaadspreken') dankt ver- aan vervloeken, verassureren
(van Frans assurer) dankt ver- aan verzekeren, vernegligeren (van Frans négliger) dankt
ver- aan verwaarlozen, en ten slotte een Engels voorbeeld: nachecken heeft na- van

nagaan, nazien.
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HOOFDSTUK 111

Tweelingen en meerlingen 1

Inleiding
Volgens Verdam 2 is het sterkste bewijs van het feit dat woorden qua vorm en betekenis
kunnen veranderen, 'dat twee woorden, die oorspronkelijk niets anders zijn dan
wisselvormen en dus uit een zelfden grondvorm gesproten, niet alleen wat hun vorm
betreft elkander niet meer herkennen, maar ook twee of meer verschillende beteekenissen aannemen'. Dergelijke woorden worden dubbelvormen, doubletten of tweelingwoorden genoemd. Ik kies voor de term tweelingwoord, omdat dat de mogelijkheid
biedt door te tellen; in het vervolg zullen we zien dat er ook drie-, vier- en zelfs
vijflingwoorden bestaan.
'Ofbeide
Verdam onderscheidt drie soorten tweelingwoorden: 'Of
beide woorden zijn van
Germaanschen oorsprong, Of een van beide, Of geen van beide'. Voorbeelden van
tweelingwoorden van Germaanse oorsprong zijn: boer - buur, dof-duf, Duits - diets,
hoofs - heus, schoot - scheut. Voor onze leenwoordstudie zijn vooral interessant de
tweelingwoorden die beide geleend zijn. In het vervolg noem ik deze woorden tweelingleenwoorden of tweelingen. Op tweelingwoorden waarvan één uit het Germaans
stamt en de ander ontleend is, kom ik aan het eind van dit hoofdstuk terug.
Tweelingleenwoorden zijn woorden die meer dan eens in een bepaalde taal zijn
geleend. We kunnen ze in twee categorieën verdelen, op grond van verschil in tijd van
ontlening en verschil in weg van ontlening. Verschil in tijd van ontlening vinden we
bij voorbeeld bij beschuit en biscuit: beide woorden zijn ontleend aan het Frans, maar
beschuit is in de 14de eeuw geleend, en biscuit pas in de 19de eeuw. Verschil in weg van
ontlening vinden we bij diabolisch en duivels: het eerste is ontleend aan het Grieks, het
tweede aan het Latijn, waar het teruggaat op het Grieks. Verschil in weg van ontlening
zal overigens meestal samengaan met een verschil in tijd van ontlening.
Tweelingleenwoorden verschillen meestal van elkaar zowel in vorm als in betekenis. Tweelingleenwoorden die langs verschillende weg zijn geleend, verschillen bijna
per definitie in vorm, want de taal via welke ze geleend zijn, heeft invloed op de vorm
van het woord. Ook tweelingleenwoorden die in verschillende tijden geleend zijn,
verschillen over het algemeen in vorm: pas nadat het oudste leenwoord was ingeburgerd en aangepast aan het Nederlands, kon het jongere leenwoord, dat niet meer als
tweeling van het ingeburgerde woord werd herkend, geleend worden. Meestal bestaat
er een betekenisverschil tussen het oudere en jongere leenwoord.
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In enkele gevallen is de lener (ofhet lenende volk) zich ervan bewust dat eenzelfde
woord tweemaal wordt geleend, namelijk in geval van hernieuwde invloed ofhernieuwde ontlening: een woord is ooit geleend uit een andere taal en ingeburgerd, dat wil
zeggen in spelling en uitspraak aangepast. Maar dan realiseert men zich hoe de vorm
in de ontlenende taal luidt, en men gaat de al ingeburgerde vorm aanpassen aan de
vorm die het daar heeft. In het Nederlands vinden we dit vrijwel alleen bij Latijnse en
Franse leenwoorden. Van Haeringen3 geeft voorbeelden van hernieuwde invloed uit
het Frans, die hij 'herverfransing' noemt: de ooit ingeburgerde schrijfwijzen faljiet,
vanielje zijn bij voorbeeld herverfranst tot failliet, vanille. Door deze herverfransing
verdwijnen meestal de ooit ingeburgerde woorden: baroen 'edelman' is vervangen door
baron. Een enkele maal blijven de ingeburgerde en niet-ingeburgerde woorden naast
elkaar bestaan, zoals bij festoen en feston 'guirlande van bloemen, ook in bouwkunde'.
Dit zijn dus tweelingleenwoorden. Voor meer voorbeelden van herverfransing zie
hoofdstuk 1,3.1, 'Invloed van het Frans'. Ook bij Latijnse leenwoorden is soms sprake
van hernieuwde ontlening. We vinden dit bij geleerde woorden, vaak bij religieuze
woorden, en daaraan zal een zekere piëteit niet vreemd zijn. Zo zou altaar volgens de
klankwettige ontwikkeling outer of outaar moeten luiden; deze beide vormen komen
wel voor, maar worden beschouwd als gewestelijk of verouderd. Ze zijn verdrongen
door de hernieuwde ontlening altaar. Voor andere voorbeelden zie hoofdstuk I, 2,
'Invloed van het Latijn'.
Overigens bestaan er ook leenwoorden die meerdere malen geleend zijn in één
en dezelfde vorm maar met verschillende betekenis. Dit zijn dus eigenlijk eenlingleenwoorden. De verschillende betekenissen kunnen in verschillende tijden aan eenzelfde
taal ontleend zijn. Zo is eskader in eerste instantie aan het Frans ontleend in de betekenis
'afdeling soldaten'; later is de betekenis 'afdeling oorlogsschepen' geleend. Maar ze
kunnen ook uit verschillende talen geleend zijn; het zijn dan eigenlijk tweelingen met
een identieke vorm. Voorbeelden zijn ex en super. We kennen ex uit het Latijn met de
betekenis 'uit' en uit het Engels met de betekenis 'gewezen echtgenoot/echtgenote'.
Super komt met de betekenis 'boven, zeer' uit het Latijn, en met de betekenis 'superbenzine' uit het Duits. Deze gevallen zijn behandeld in hoofdstuk v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen'. In dit hoofdstuk kijken we alleen naar de leenwoorden met verschillende vorm.
Tweelingleenwoorden zijn niet hetzelfde als heteroniemen. Heteroniemen zijn
verschillende woorden voor eenzelfde begrip, die we in een taalgebied naast elkaar
aantreffen. Ze worden daarom ook wel geografische synoniemen genoemd. De heteroniemen kunnen leenwoorden zijn. Zo komen de woorden basilica en ecclesia voor 'kerk'
allebei uit het Latijn; later zijn ze opgevolgd door het Griekse kerk (zie Illustratie 46).
Voor het herinneringsfeest aan de neerdaling van de Heilige Geest is standaard-Nederlands Pinksteren het gewone woord; in het Zuidnederlands wordt Sinksen gebruikt.
Sinksen is ontleend aan het Kerklatijn, Pinksteren via het Latijn aan het Grieks. Sinksen
is het oudste woord, en in het Noorden verdrongen door Pinksteren; in het Zuiden
heeft het standgehouden. We zien dus dat voor eenzelfde begrip 'verschillende golven,
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vanuit de Latinitas gekomen, over elkaar gespoeld liggen'. 4 Waar tweelingleenwoorden
dus ontleningen van hetzelfde woord in verschillende tijden of langs verschillende
wegen zijn, zijn heteroniemen ontleningen van hetzelfde begrip (uitgedrukt door
verschillende woorden).5
Tweelingleenwoorden tonen bij uitstek hoe rijk het leven van leenwoorden kan zijn.
Zij laten zien welke talen gedurende lange tijd invloed hebben uitgeoefend op het
Nederlands, en langs welke soms buitengewoon kronkelige wegen leenwoorden in het
Nederlands zijn beland. Kortom: een heel interessant onderwerp. Het is dan ook
verbazingwekkend dat er zo weinig literatuur over tweelingwoorden verschenen is.
Verdam merkte al in 1923 Op:6 'Eene opzettelijke studie van het belangwekkende
onderwerp en het bijeenbrengen, van al de verschillende soorten van Nederlandsche
tweelingwoorden zou eene nuttige en dankbare taak zijn.' Voor zover ik kan nagaan,
is aan deze oproep geen gevolg gegeven.
Hieronder zal ik een eerste aanzet geven. Bij het verzamelen van tweelingleenwoorden heb ik strenge criteria gehanteerd: onder tweelingleenwoorden vallen uitslui tend identieke woorden die tweemaal geleend zijn. Gevallen die er niet onder vallen
zijn dus:
Leenwoorden die door aanpassing aan het Nederlands twee spelvarianten hebben
gekregen, terwijl die spelvarianten niet wijzen op ontlening in verschillende
tijden: boeket - bouquet, sjiek - chic.
Leenwoorden die in één vorm geleend zijn, en daarna in het Nederlands twee
vormen gekregen hebben. Dit zijn wel tweelingwoorden, maar geen tweelingleenwoorden. Voorbeelden zijn: bastaard - basterd, kaatsen - ketsen, pijl- piel, stijlstiel. Ambacht en ampul zijn in het Nederlands verkort tot ambt, pul.
Tweelingwoorden die niet in het Nederlands maar in een andere taal zijn ontstaan. Zo komen in het Frans naast elkaar premier en primaire voor, die beide op
dezelfde Latijnse vorm teruggaan. Deze tweelingwoorden zijn beide in het Nederlands geleend (premier en primair), maar pas nadat de vormen en betekenissen
in het Frans uiteengelopen waren. In het Nederlands zijn ze dus geen tweelingleenwoord, in het Frans zijn het wel tweelingen. Andere voorbeelden hiervan
zijn chevalier (Frans chevalier) en cavalier (Frans cavalier); cijfer (Oudfrans cifre)
en zero (Frans zéro); divan (Frans divan) en douane (Frans douane); frêle (Frans
frêle) en fragiel (Frans fragile); katafalk (Frans catafalque) en schavot (Frans
(é)chafaud, dat net als catafalqueteruggaat op vulgair Latijn catafalicum); meubel
(Frans meuble) en mobiel (Frans mobile); respect (Frans respect) en respijt (Oudfrans respit).
Woorden die niet voldoen aan het criterium 'identieke vorm'. Deze woorden
hangen uiteraard wel nauw met elkaar samen, maar het zijn geen tweelingwoorden. De volgende woorden verschillen al in de brontaal: cel- kelder (Latijn cella
- cellarium), ceintuur - singel (Frans ceinture - cingle), dashond - taks - teckel
(Duits Dachshund -Tacks -Teckel), gelei - gelatine (Frans gelée - gélatine),jak-
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jacquet (Oudfrans jacque- Frans jaquette), en de verkorte vormen paraaf, proleet
naast paragraaf, proletariër (Frans paraphe - paragraphe, Duits Prolet - Proletarier). De volgende woorden hebben verschillende achtervoegsels of vormen,
omdat ze uit verschillende talen zijn geleend: bombast (Engels bombast) en
bombazijn (Frans bombasin ); gel (Engels gel) en gelatine (Frans gélatine); jenever
(Frans genièvre) en gin (Engels gin); grandezza (Italiaans grandezza) en grandeur
(Frans grandeur).
Volgens bovenstaande criteria wordt de trits treiler - trailer - trawler niet als drieling
beschouwd omdat de oppositie trawler- trailer in het Engels al een tweeling vormt, en
treiler slechts een Nederlandse spelvariant van trailer is.
In het overzicht hieronder geef ik in principe alleen woorden die behoren tot het
standaard-Nederlands; in ieder geval moeten ze in Van Dale7 staan. Daarom heb ik
(vrijwel) geen dialectmateriaal gebruikt. 8 Overigens wijst Goossens nog op een interessant verschijnsel in het Zuid nederlands. Hier bestaat een puristische neiging om Franse
leenwoorden te vervangen door een ander woord. Soms kiest men hierbij voor een
betrekkelijk oude ontlening aan het Frans (of Picardisch) ter vervanging van 'een
jongere variant die als een te vreemde helft van het doublet wordt afgewezen', 9 vergelijk
bureel/bureau (beide hebben Van Dale gehaald), kom iteit/com ité, enkwest/enquête,

kampernoelie/champignon, kronijk/kroniek, miserie/misère, pastorij/pastorie, sacristij/sacristie. Het eerste woord krijgt in het Zuidnederlands telkens de voorkeur boven het

tweede.
Ter verklaring van onderstaande gegevens: Met 'Latijn' kunnen verschillende taalstadia
bedoeld zijn (klassiek Latijn, middeleeuws Latijn etc.); dat wordt niet nader gespecificeerd. Ook voor andere talen wordt geen verschil gemaakt tussen een oudere en een
jongere periode, dus Oudfrans en Nieuwfrans worden allebei aangeduid met Frans.
Spelvarianten in het Nederlands worden gescheiden door een schuine streep (quitte/
kiet); '<' betekent 'ontleend uit', behalve wanneer het gebruikt wordt voor Romaanse
talen, dan betekent het '(regelmatig) ontwikkeld uit', bijvoorbeeld Italiaans<Latijn.
De tweelingwoorden worden verdeeld op grond van (1) verschil in tijd van
ontlening en (2) verschil in weg van ontlening. Ik vermeld ook ontleningen die niet
zijn aangepast, dus vreemde woorden zijn gebleven.

Verschil in tijd van ontlening
We kunnen woorden onderscheiden die geleend zijn uit dezelfde taal maar in verschillende tijden, en woorden die ontleend zijn aan een moedertaal en in later tijd opnieuw
aan een dochtertaal.
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Tweelingen die in verschillende tijden aan dezelfde taal zijn ontleend
Oude ontlening aan Latijn:
Jonge ontlening aan Latijn:
beril
bril
brille glazen werden gemaakt van de glasheldere halfedelsteen beril. Men
De oudste brilleglazen
sleep hiervan platte schijfjes, die in relieken
reliekenkastjes
kastjes werden gezet zodat de gelovigen de
relieken beter konden zien. De slijpers van deze berillenglaasjes ontdekten rond 1300
het oogglas. 10
10 Het woord beril is door het Latijn (beryllus) geleend uit het Grieks.
brevier
breviarium
Twee kloosterwoorden voor 'getijden- of gebedenboek'.
brief
breve
Latijn brevis betekende 'kort'. Brief is ontleend aan brevis libellus 'kort schrijven,
oorkonde', of aan middeleeuws Latijn breve 'kort schrijven'. Tegenwoordig heeft breve
de specifieke betekenis van 'pauselijke brief.
dokter
doctor
Latijn doctor betekende oorspronkelijk 'leraar, leermeester'. Daarna werd het gebruikt
voor een academische graad, zo bij voorbeeld bij Kiliaan. Soms noemde men bij deze
graad het vak waarin de graad was behaald: doctor theologiae, doctor medicinae 'doctor
in de godgeleerdheid, in de medicijnen'. Toen artsen buiten de universiteit gingen
werken, noemden ze zich doctor in het algemeen, zonder medicinae; dit woord werd in
de volksmond dokter, en kwam te staan naast doctor als academische titel. IIII
doos
~oo
dosis
~~
Oorspronkelijk werden geneesmiddelen in een bepaalde dosis in een houten doosje
verkocht, vandaar dat'
dat 'dosis,
dosis, hoeveelheid' de betekenis 'kartonnen kistje' kon krijgen.
Het Latijnse woord is ontleend aan het Grieks.
dormter
dormitorium
Twee kloosterwoorden voor 'slaapzaal'.
emmer
amfoor/amfora
De woorden gaan terug op het Grieks, waar het oorspronkelijk 'kruik met twee oren'
betekende. Emmer is een dagelijks woord, amfoor duidt een specifiek soort kruik aan,
namelijk die uit de Romeinse en Griekse Oudheid.
ketter
kathaar
middeleeuws Latijns
Het woord ketter komt van de naam van de sekte der Cathari (een middele4!uws
woord), die in de 12de eeuw naar Italië kwam en waarvan de naam afgeleid was van
Grieks katharos 'rein'. De leden van deze sekte werden door de kerk fel vervolgd,
vandaar dat de naam 'verworpeling', en vervolgens 'sodomiet' ging betekenen. 12
12 In het
verleden leidde men volksetymologisch de naam van de katharen af van kat. Men dacht
dat de als ketters beschouwde Catharen de duivel aanbaden in de vorm van een kat:
'Folk etymology in German actually traced the word Ketzer to kater (tom cat); Ketzerie
"heresy".'13
in Middle High German means "sorcery" as weIl as "heresy"."3
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klas

classis

Klas 'groep' komt uit het Latijn (deels ook uit het Frans); classis wordt gebruikt voor
'onderafdeling van een provinciaal kerkbestuur'.
kluister
klooster
Het Latijnse woord is afgeleid van het werkwoord claudere 'sluiten' en betekende 'slot,
grendel', vandaar kluister, maar ook 'afgesloten ruimte', vandaar klooster.
koster
custos
Latijn custos betekende 'bewaker, wachter'; dit wordt nog gebruikt in studententaal en
als titel van beambten, in plaats van conciërge; koster is speciaal 'kerkbewaarder' gaan
betekenen.
kriek
Griek
De kerssoort kriek komt waarschijnlijk van (prunum) graecum 'Griekse (pruim)'. Griek
komt van Latijn graecus, dat ontleend is aan Grieks Graikos, eigenlijk 'van of uit Graia'.
Graia was een streek in Boeotië. Toen kolonisten uit Graia zich vestigden in Cumae in
Zuid-Italië, noemden de Romeinen hen Graeci; later gebruikten ze dit woord voor alle
Grieken. De Grieken namen deze nieuwe betekenis van de Romeinen over: Aristoteles
gebruikte als eerste Griek Graikoi in plaats van Hellènes, de oude naam voor de
Grieken. I414
munster/monster
monasterium
Munster/monster wordt gebruikt voor 'kloosterkerk, domkerk', monasterium voor
'klooster'. De woorden gaan terug op het Grieks, waar zij afgeleid zijn van monazein
'alleen wonen'.
notaris
notarius
Notaris heeft het achtervoegsel -aris uit Latijn -arius onder invloed van een Oudfranse
dialectvorm, zie hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn'; een notarius is een r.k.
geestelijke die bevoegd is kerkelijke akten op te stellen.
o~
~~

~~

Heul (vooral bekend in heulsap) betekent 'papaver'. In het Middelnederlands heette
de plant 001,
ooi, eul, oele, bij Kiliaan heette hij heul. Het woord is ontleend aan Latijn oleum
'olie', omdat er olie uit de plant gewonnen werd. Olie is ontleend aan vulgair Latijn
olium, uit Latijn oleum 'olie'.
oogst
augustus
De maandnaam augustus werd in de spreektaal afgesleten tot oogst en ging 'inzamelen
van gewassen' betekenen, omdat augustus de oogstmaand bij uitstek is. In de schrijftaal
bleef augustus als naam voor de maand ongewijzigd voortbestaan.
orgel
orgaan
Latijn organum 'werktuig' (een ontlening aan het Grieks), werd in zijn specifieke
betekenis 'muziekinstrument, orgel' (meestal in het meervoud organa) ontleend,
waarbij de -n- veranderde in -1- (vergelijk Engels organ 'orgel'). Orgaan is een jonge
wetenschappelijke ontlening, gebruikt voor
voor''deel
deel van een levend wezen, werktuig'.
pastoor
pastor
Latijn pastor betekent 'herder', in christelijke zin 'zieleherder'; vandaar werd pastoor in
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de katholieke kerk 'hoofd van een parochie'; een pastor is 'iemand die belast is met de
zielzorg voor een bepaalde groep', bij voorbeeld een studentenpastor. Een pastor kan
een leek zijn, een pastoor niet.
pijler
pilaar
Synoniemen voor 'zuil', ook overdrachtelijk.
pols
puls
De pols geeft de puls van het hart aan. Latijn pulsus 'polsslag, pols' is door de middeleeuwse geneeskunde verbreid. Overigens zijn de werkwoorden polsen - pulseren ook
een tweeling; hier komt pulseren echter uit het Frans, terwijl polsen uit het Latijn komt.
priester
presbyter
Het Latijnse woord is ontleend aan Grieks presbuteros, dat oorspronkelijk 'oudere,
oudere man' betekende, vandaar dat in het Nederlands de vertaling ouderling gebruikt
wordt als synoniem voor presbyter.
refter
refectorium
Twee kloosterwoorden voor 'eetzaal'.
specie
species
Latijn species betekende 'het zien, uiterlijk, vorm, gestalte, soort'. Specie wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt in de betekenis 'metselstof , maar betekende vroeger
ook in het algemeen 'soort, (grond)stof, mengsel, kruiderij'.
stool
stola
Een stool is een lange bandstrook van een priester, een stola een chique, lange sjaal,
gedragen door vrouwen. Het Latijnse woord gaat terug op Grieks stolè 'gewaad'.
trachten
trakteren
Latijn tractare betekende 'behandelen, handelen over, overleggen'. In het Middelnederlands betekende trachten nog 'overleggen, bedenken', en vandaar ging het van
'bedenken/overleggen om iets te doen' betekenen 'streven, proberen iets te doen'.
Trakteren komt van ditzelfde werkwoord 'behandelen'; de betekenis 'onthalen' is
overgenomen uit Frans traiter, dat een regelmatige voortzetting van Latijn tractare is.
trecht/tricht
traject
Trecht/tricht vinden we vooral in oude plaatsnamen, bij voorbeeld Maastricht, Tricht,
Utrecht, waar in de Romeinse tijd een doorwaadbare plaats in de rivier was. Tricht komt
van Latijn traiectum 'overvaart, overgang'. Zowel Utrecht als Maastricht werden oorspronkelijk Traiectum genoemd, en kregen ter onderscheiding de toevoeging Maas en
ut(e) 'uit, stroomafwaarts gelegen',15
veinzen
fingeren
Beide woorden gaan terug op Latijnfingere 'vormen, veinzen, huichelen, nabootsen'.
vorm
forma
Forma vinden we alleen in de uitdrukkingen pro forma, in optima forma.
wikke
vitse
Beide woorden duiden dezelfde plant en hetzelfde plantengeslacht aan, Latijn vicia.
zeker
secuur
Latijn securus, waar beide woorden op teruggaan, betekende oorspronkelijk 'zonder
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zorg', van se 'zonder' en cura 'zorg', en ging vandaar 'vrij van zorgen of schulden'
betekenen en daarna 'onbezorgd, betrouwbaar'. Secuur kreeg via 'zeker' de betekenis
'nauwgezet, zorgvuldig'.
zolder
solarium
Het huidige solarium is modem Latijn; het is weliswaar gebaseerd op de klassiek Latijnse
vorm, maar komt hiermee niet overeen qua betekenis. In klassiek Latijn betekende het
namelijk 'plat dak, terras', waarvan de betekenis 'zolder' ontstond via 'bovenverdieping'. De moderne betekenis luidt 'zonnebank, zonnebad'.

Oude ontlening aan Frans:

Jonge ontlening aan Frans:

accijns
assise(n)
In het Middelnederlands bestonden assise, assijs, assijns, uit Oudfrans assise 'rechtszitting, (prijs)verordening, belasting';-deze vormen werden beïnvloed door middeleeuws
Latijn accisia 'belasting' en door cijns, uit Latijn census 'belasting'. Assise vinden we
alleen in de Belgische juridische term Hof van Assisen voor 'gerechtshof met jury'.
beest
bête
Beest is een oude ontlening voor 'dier', waarin de s voor medeklinker in het midden
van een woord nog bewaard is gebleven (zie hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en
vormveranderingen'). Béte komt als zelfstandig naamwoord alleen voor in de aan het
Frans ontleende uitdrukking Mte noire 'het zwarte schaap'. Als bijvoeglijk naamwoord
voor 'dom, onnozel' is het echter zeer frequent: wat een Mte jongen; doe niet zo béte.
Ook in het Frans komt het als zelfstandig en als bijvoeglijk naamwoord voor; de
betekenisverandering is gegaan van 'beest' naar 'beestachtig, als een beest' en vandaar
'dom'.
beschuit
biscuit
Het Franse woord waar beide woorden op teruggaan betekent letterlijk 'tweemaal
gebakken'.
bootsen
boetseren
Bootsen komt voornamelijk voor in de samenstelling nabootsen. De oorspronkelijke
betekenis van het Franse woord was 'een kunstwerk in reliëf maken'. Gezien de ts komt
het uit een Noordfrans dialect.
bureel
bureau
Bureel wordt nu nog voornamelijk in het Zuidnederlands gebruikt; vergelijk plateel-

plateau.
dobbelen
dubbelen
Het grondwoord is Oudfrans doble, modem Frans double 'dubbel'. Bij dobbelen
verdubbelde men dus de inzet.
dolfijn
dauphin
Dat dauphin 'kroonprins' en dolfijn tweelingen zijn, doet misschien wonderlijk aan.
De verklaring is als volgt: in de 12de eeuw kreeg de zoon van graaf Guigo lIl, heer van
Viennois, als tweede naam Dauphin 'dolfijn', wat heraldische betekenis had. Toen hij
zijn vader opvolgde, werd deze naam gebruikt als titel. De titel ging over op zijn
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opvolgers. Vanaf de 13de eeuw werd hun vorstendom Dauphiné genoemd. Toen dit
gebied in de 14de eeuw aan het Franse vorstenhuis werd overgedragen, gebeurde dat
onder voorwaarde dat de kroonprins de titel dauphin zou dragen. 16
falen
feilen
Beide woorden komen van Frans faillir, maar falen is een ontlening aan het Oudfrans.
De woorden betekenen allebei ongeveer hetzelfde: 'mislukken, in gebreke blijven'.
feesten
fêteren
De betekenis is gegaan van 'feestvieren' naar 'feestelijk onthalen'.
flits
flèche
Flèche is een vreemd woord gebleven voor 'pijl, spits'.
floers
velours
De oudste betekenis van floers is 'fijne, los geweven stof, vervolgens kreeg het de
figuurlijke betekenis 'sluier': een floers voor de ogen krijgen. Het Franse woord velours
gaat terug op Latijn villosus 'ruig, harig', een afleiding van villus 'ruig dierehaar, wol'.
Van dit woord is tevens afgeleid Oudfrans veluel, dat in het Nederlands fluweel is
geworden.
~:

~

galerij
galerie
kopij
kopie
selderij
selderie
In oude leenwoorden op Frans -ie is het achtervoegsel gewijzigd in -ij, in jonge
leenwoorden is -ie gehandhaafd. Maar bij deze woorden heeft ook vaak herverfransing
een rol gespeeld, zie hoofdstuk I, 3.1, 'Invloed van het Frans'Y Bovendien is het
achtervoegsel -ij produktief geworden, terwijl -ie nauwelijks produktief is, ondanks
modieuze namen als badderie, eeterie en condomerie. Alleen braderie 'markt' heeft de
woordenboeken gehaald. Braderie bestond al in het Middelnederlands met de betekenis
'gaarkeuken'. Het woord is een afleiding van braden met de aan het Frans ontleende
uitgang -(er)ie. Ook de variant braderij bestaat, maar deze wordt zelden gebruikt; het
is echter de enige vorm die het WNT geeft, met als betekenis 'gaarkeuken, eethuis'.
Braderie is overgenomen in het Frans (vooral gebruikt in het Noorden), waar het de
betekenis 'markt' heeft. De huidige Nederlandse vorm en betekenis braderie 'markt'
kunnen heel goed in deze eeuw uit het Frans (terug) geleend zijn, want de betekenisontwikkeling van 'gaarkeuken' naar 'markt' lijkt niet vanzelfsprekend.
-iteit
-ité
civiliteit
civilité
frivoliteit
frivolité
specialiteit
specialité
In deze gevallen is niet zozeer sprake van verschil in tijd van ontlening, als wel in mate
van ingeburgerdheid: woorden op -ité zijn in het geheel niet ingeburgerd. Bovendien
is er in alle gevallen sprake van een groot betekenisverschil: de woorden op -iteit hebben
telkens een algemene betekenis (civiliteit 'welgemanierdheid', frivoliteit 'lichtzinnigheid', specialiteit 'bijzonderheid'), terwijl de woorden op -ité telkens een specifieke
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betekenis hebben (civilité 'bepaald lettertype', frivolité 'knoopwerktechniek; koud
hapje', specialité 'eigen produkt, farmaceutisch merkartikel').
karwei
corvee
Frans corvée en Middelnederlands corweide betekenden 'herendienst, (gratis) werk
voor een heer', vandaar Nederlands karwei 'werk'; Frans corvée is later 'onaangenaam
werk' en 'huishoudelijk werk in het leger' gaan betekenen, en in die betekenissen heeft
het Nederlands corvee overgenomen.
koffertorie
couverture
Koffertorie, ook kaffertorie 'kaft' komen alleen gewestelijk voor. Het Middelnederlands
kende al coffertorie, coffeltorie, coffertuer, coeverture 'beschutting, bedeksel', en coeverture, cofturie, couvertuerie 'boekomslag'.
kraal
koraal
Een kraal 'rond siervoorwerpje' was kennelijk oorspronkelijk een bolletje van koraal.
krant
courant
Synoniemen voor 'dagblad'. In de 17de eeuw noemde men periodieke nieuwstijdingen
van makelaars en handelslui courante nouvellen, letterlijk 'lopende nieuwtjes', uit Frans
nouvelles courantes. Dit werd verkort tot courant en krant. Courant is nu nog officieel
of deftig woordgebruik; hier kan sprake zijn van herverfransing.
kreng
karonje
Kreng betekent zowel 'aas' als 'feeks'; karonje betekent alleen 'feeks'. Het woord is de
Picardische vorm van Frans charogne.
krip
crêpe
Twee woorden voor 'dunne stof.
kwijt
quitte/kiet
Frans quitte en Middelnederlands quite betekenden 'vrij, kwijt, ontslagen van, vrij van'.
Vandaar kwijt 'verloren hebbend'. Later werd quitte opnieuw geleend in de betekenis
'niet meer schuldig, vrij van schulden': wij staan quitte.
luister
luster
Luister betekent 'glans, straling, weelde', luster betekent 'kroonluchter', waarbij de
straling, glans dus letterlijk is genomen.
passen
passeren
Passen in de betekenis 'zijn beurt voorbij laten gaan' bij het kaarten is hetzelfde woord
als passeren. In de betekenis 'afpassen' is passen een afleiding van pas, dat overigens ook
een Frans leenwoord is.
pensioen
pension
Frans pension betekent 'jaargeld', vandaar pensioen, maar ook 'kostgeld, kost en
inwoning, kosthuis', vandaar pension.
plateel
plateau
Vergelijk bureel- bureau.
pluis
pluche
Pluche is een stofnaam geworden, 'pluisfluweel'. Frans peluche kent zowel de betekenis
'vlok' als 'fluweel'.
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relaas
relatie
In het Middelnederlands kwam voor de relaciën doen 'aan het woord zijn'. De verandering van relatie in relaas is waarschijnlijk Brabantse invloed. IS Later is relatie 'betrekking' opnieuw geleend. Een vergelijkbare verandering is speculatie - speculaas, zie
hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.
siroop
stroop
Deze woorden gaan via middeleeuws Latijn terug op Arabisch saräb 'drank, stroop' van deze wortel is ook sorbet afgeleid.
staatsie
etage
Beide woorden gaan terug op Oudfrans estage. De betekenis ging van 'vertoning op
toneel(verhoging)' naar 'uiterlijke praal, plechtige stoet of optocht'. Staatsie is in de
middeleeuwen geleend, toen Frans g als [dzj], [dz], [ds]
[ds) uitgesproken werd (Kiliaan
schrijft staedsie, stagie); vergelijk loods naast loge. Op hetzelfde Oudfranse woord gaat
stage terug, dat in het Frans een tweeling met étage vormt.
tint
teint
De betekenis is van 'kleur' naar 'gezichtskleur' gegaan.
triest
triste
Triste is een muziekterm; het is een vreemd woord gebleven, niet aangepast aan het
Nederlands.
truweel
troffel
Beide woorden betekenen 'troffel' en gaan terug op Frans truelle. Truweel is al in het
Middelnederlands genoemd. Troffel wordt in 1599 door Kiliaan genoemd, maar het
verschil zal niet alleen in tijd zijn, maar ook in regio: Kiliaan noemt troffel de HollandsFriese vorm van truweel; in het noord-Middelnederlands kwam trufel voor. Tegenwoordig is truweel een Zuidnederlands woord. De vorm troffel zal beïnvloed zijn door
andere gereedschapsnamen op -ffel, zoals gaffel, schoffel. Bij troffel is de klemtoon
teruggetrokken, zoals bij erfwoorden.

Oude ontlening aan Engels:

Jonge ontlening aan Engels:

chintz
sits
Beide woorden gaan terug op de Engelse stofnaam chintz.
herrie
hurry
Maak je herrie, als je in een hurry bent? De betekenisovergang van 'haast' naar 'lawaai'
is wat moeilijk te verklaren, vandaar dat sommigen 19 niet helemaal overtuigd zijn van
deze herkomst van herrie. De klankverandering stemt echter mooi overeen met die van
kerrie naast curry.
kaak (je)
cake
Kaakje 'droog koekje' wordt uitgesproken zoals het woord geschreven is, cake 'fijn
gebak' wordt op z'n Engels uitgesproken.
kerrie
curry
Beide woorden gaan terug op Tamil kari 'saus'. Volgens Polomé is kerrie rechtstreeks
uit het Tamil geleend.
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kwast

squash

Kwast is verbasterd uit Engels squash 'vruchtesap', van het werkwoord to squash dat
'uitpersen' betekent, maar ook 'pletten'. In die laatste betekenis is het recentelijk
geleend voor een sport met een zachte bal, die tegen de muur 'geplet' wordt. Zie
hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.
multinationaal
multinational
Multinationaal is een bijvoeglijk naamwoord en multinational is zowel bijvoeglijk als
zelfstandig naamwoord. In het laatste geval is een woord als concern, bedrijf of iets
dergelijks weggevallen. Vergelijk internationaal- international onder de drielingen.
serveren
serven
Serveren betekent 'opdienen', ook 'opslaan (van bal)', de enige betekenis van serven.
Engels to serve is ontleend aan het Frans of het Latijn (servire 'slaaf zijn, dienen').
tremmen
trimmen
Tremmen wordt gebruikt in de uitdrukking kolen tremmen, en vandaar ook wel iemand
in elkaar tremmen. Het is een oude scheepsterm. Trimmen voor 'het haar van een dier
knippen' is jonger, en als 'lichamelijke oefeningen doen' is het een jong modewoord.

Oude ontlening aan Duits:

Jonge ontlening aan Duits:

freule
fräulein
Sedert de 12de eeuw betekende Fräulein in het Duits 'jonkvrouw van adellijke stand';
de huidige fräulein is van aanzienlijk mindere adel.
Uit deze voorbeelden blijkt het volgende: de vorm van de oudere leenwoorden is over
het algemeen meer aangepast aan het Nederlands, deze leenwoorden zijn vaak korter,
doordat de uitgangen zijn weggevallen en er soms ook in het woord samentrekking
heeft plaatsgevonden. In de oudere vormen uit het Frans vinden we bij voorbeeld nog
een -s- voor medeklinkers, die in modern Frans verdwenen is (feesten, pastei). Zie
verder hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'. Tussen de oude en
jonge leenwoorden is bijna altijd verschil in betekenis of gebruik.

Tweelingen die zowel ontleend zijn aan een moedertaal als aan een
dochtertaal
In de praktijk gaat het alleen om tweelingen waarvan de ene uit het Latijn en de andere
uit een van de Romaanse talen stamt. Omdat het Latijn tot de 19de eeuw een grote rol
heeft gespeeld, hoeft een Latijns leenwoord niet ouder te zijn dan een leenwoord uit
de dochtertaal.

Ontlening aan Latijn:

Ontlening aan Frans:

In een aantal gevallen is het Latijnse woord in de Romeinse tijd geleend en het Franse
woord later (bekken, bassin), in andere gevallen is het Franse woord uit de spreektaal
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geleend en het Latijnse woord uit de geschreven taal door geleerden (citroen, citrus).
Er is namelijk een lange periode geweest waarin er tegelijkertijd invloed bestond van
het Frans en van het (middeleeuws of humanistisch) Latijn. Maar omdat de ontleningen in twee gescheiden stromen plaatsvonden (enerzijds door schriftelijk en anderzijds
door mondeling contact), werden in deze periode niet zo vaak woorden tegelijkertijd
uit het Frans en het Latijn geleend, en moeten we serieus rekening houden met
latinisering ofverfransing. 20 Zie verder hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn' en 3.1,
'Invloed van het Frans'.
abundant
abondant
Abundant en abondant betekenen beide 'overvloedig'. Ook abundantie en abondantie
'overvloed' komen naast elkaar voor, waarbij overigens, net als bij abundant/abondant,
heel goed sprake kan zijn van latinisering ofverfransing. Abondantie gaat terug op Frans
abondance, dat we ook in ongewijzigde vorm als een term uit het whistspel kennen.
absis/apsis
abside
Synoniemen voor 'uitbouw in kerk', uit het Grieks. De tweede naamval van Latijn absis
luidt absidis.
agens
agent
In het Nederlands kan agent zowel uit het Frans als uit het Italiaans geleend zijn. In het
Frans is het geleend uit het Italiaans, waar het teruggaat op Latijn agens 'doende, hij
die doet'. Dit agens is tevens een moderne wetenschapsterm voor 'werkende kracht'.
-antie
-ance
condoleantie
condoléance
elegantie
élégance
De Latijnse en Franse woorden zijn synoniem. Vergelijk het paar -entie - -ance
hieronder.
asparagus
asperge
Asparagus duidt een bepaalde kamerplant aan, met asperge wordt vooral een groente
bedoeld. De woorden gaan terug op het Grieks. De samenstelling aspergieboon is
verkort tot sperzieboon; de boon werd zo genoemd, omdat hij op dezelfde manier werd
bereid als asperges.
basis
base
Base is een chemische term, basis betekent 'grondslag, grondvlak'. Beide woorden gaan
terug op het Grieks.
bekken
bassin
Beide woorden gaan terug op vulgair Latijn baccinum.
bitumen
beton
Omdat bitumen niet aangepast is aan het Nederlands, zal het een moderne wetenschappelijke ontlening zijn; hoewel veel woorden betreffende de bouw in de Romeinse tijd
geleend zijn, geldt dat dus niet voor dit woord.
blasfemeren
blameren
Het Griekse woord waar blasfemeren en blameren op teruggaan, betekende 'schandelijke dingen zeggen' (dus: blameren) en wel in het bijzonder 'schandelijke dingen zeggen
over de goden of God' (dus: blasfemeren).
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causa
chose
Erg gebruikelijk zijn deze woorden niet. Causa vinden we vooral in juridische sfeer als
'zaak', chose is meer 'kwestie': dat is de hele chose.
caverna
caverne
Deze woorden betekenen 'hol, spelonk', medisch 'holte'.
charta
kaart
Kaart wordt gebruikt voor 'speelkaart, landkaart, postkaart', oorspronkelijk 'stuk
karton met tekst', charta voor 'oorkonde'; de oudste Latijnse betekenis van charta was
'papier, geschrift, dun blad', uit Grieks chartès 'papyrusblad'.
chimaera
chimère
Twee woorden voor 'hersenschim', teruggaand op Grieks chimaira 'mythisch monster
met de vormen van een leeuw, een geit en een slang'.
chirurg
chirurgijn
Opmerkelijk is het verschil in status tussen de chirurg en de chirurgijn. De laatste was
een heelkundige zonder diploma, vaak een barbier met een bijbaantje. De echte artsen
keken neer op deze 'handwerkers' (chirurgie gaat terug op Grieks cheirourgia, letterlijk
'handenarbeid', van cheir'hand' en ergon 'werk'). De chirurgijnen moesten zich volgens
de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie beperken tot 'manuele operatiën', zoals
aderlaten, klisteren, steen- en breuksnijden, en mochten geen medicijnen toedienen.
Pas toen de chirurgijn de laatste drie letters van zijn naam liet vallen, werd hij serieus
genomen als arts.
christen
cretin
Beide woorden gaan terug op Latijn christianus, dat ontleend is aan het Grieks. Cretin
betekent 'mens met grote ontwikkelingsstoornissen door een ziekte, idioot'. Het Franse
woord crétin is een dialectwoord uit de Alpen, waar de ziekte zeer vaak optrad; het is
hetzelfde woord als Frans chrétien 'christen'. De betekenis ging van 'christen' naar
'menselijk wezen, mens' (tegenover dier). De zieken werden aanvankelijk uit medelijden zo genoemd, later kreeg het woord de negatieve betekenis van 'domkop, idioot'.21
chronisch
kroniek
Chronisch komt uit het Latijn (ontleend aan het Grieks), waar men chronische ziekten
kende als morbi chronici. Van het Latijnse woord is afgeleid Frans chronique, dat als
bijvoeglijk naamwoord 'chronisch' betekent en als zelfstandig naamwoord 'kroniek'.
In deze laatste betekenis hebben wij het al in de middeleeuwen geleend, vandaar de
aangepaste vorm kroniek (naast Zuidnederlands kronijk). Middelnederlands kende
cronike, comike 'geschiedboek'.
cirkel
eerde
Cercle wordt gebruikt in de zin van kring als 'besloten gezelschap'. De woorden zijn
een afleiding van Grieks kirkos 'kring, renbaan', dat we kennen als circus.
citrus
citroen
Tot de citrusvruchten behoren de citroen, sinaasappel en grapefruit.
codex
code
Codex betekent 'handschrift', maar ook 'wet'; code betekent 'wetboek, verzameling
voorschriften, stelsel van signalen'.
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cohort
cour
Het Latijnse cohort betekende 'legerafdeling, omheinde ruimte'. Uit het Latijn hebben
we het met de eerste betekenis geleend, uit het Frans met de tweede; van 'omheinde
ruimte' is het in het Frans 'hof geworden. Momenteel is cohort een academisch
modewoord (uit het Engels?): een cohort studenten.
commumtelt
communauteit
Twee woorden voor 'gemeenschap (vooral van kloosterlingen)'.
conferentie
conférence
Een conferentie is van een dodelijke ernst, terwijl de conférence meestal met onderhoudende bedoelingen door een cabaretier wordt gehouden.
confrater
confrère
Twee deftige ambtgenoten.
corpus
korps/corps
Latijn corpus betekende 'lichaam', en wordt in die zin nog gebruikt. Ook Frans corps
betekende 'lichaam', maar in korpslcorps is 'lichaam' gegaan in de richting van 'bestuurslichaam', dus 'vereniging, onderdeel van het leger' en dergelijke. De betekenis
'lettergrootte' stamt uit de tijd dat er in lood werd gezet: het korps was de dikte van de
drukletter. Alle letterstaafjes hadden dezelfde hoogte, maar de dikte (het korps) verschilde. Dit is een specifieke betekenis, afgeleid van de betekenis 'lichaam'.
dichten, dictaat
dicteren, dictee
Dichten komt uit Latijn dictare 'dicteren, voorzeggen'. In het Middelnederlands betekende dichten 'dicteren, voorzeggen, samenstellen en opschrijven'. Omdat de dichter
zijn werk vaak dicteerde aan een slaaf, ging het 'maken van een gedicht' betekenen.
Frans dicter komt van hetzelfde Latijnse woord en heeft de betekenis 'voorzeggen'
gehandhaafd. Dictaat komt van Latijn dictatum, letterlijk 'voorgezegd', dictee komt uit
het Frans en betekent hetzelfde. Dichter en dictator komen overigens beide uit het
Latijn: dictator is een jonge ontlening.
-entie
-ance
dependentie
dependance
resistentie
résistance
Dependentie betekent 'afhankelijkheid' (afgeleid van Latijn dependëre 'afhangen'), en
wordt ook gebruikt in een huis met ap- en dependentiën voor 'met al wat tot het huis
en zijn erf behoort'. Zo wordt de betekenis van dependance 'bijgebouw' begrijpelijk.
De woorden resistentie en résistance betekenen beide 'verzet', maar résistance
duidt specifiek het Franse ondergrondse verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de
Duitsers aan.
equinoctium
equinox
Tweemaal 'dag-en-nachtevening, gelijke duur van de dag en nacht (21 maart en 23 september)'.
essentie
essence
Beide woorden betekenen 'het wezen', maar essence wordt vaak in scheikundige zin
gebruikt als 'geconcentreerde stof.
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expliceren
expliqueren
Twee woorden voor 'uitleggen, verklaren', in het Latijn letterlijk 'uitvouwen'.
fles
flacon
De herkomst van fles is niet geheel zeker. Het woord komt zowel in de Romaanse als
in de Germaanse talen voor, de oudst gevonden vorm was in het Latijn. Daarom
veronderstellen sommigen dat het Germaans het uit het Latijn geleend heeft, maar
anderen zijn de omgekeerde mening toegedaan. Een flacon is een bepaald type fles.
graan
grein
Graan komt van Latijn granum 'korrel', grein uit Frans grain 'korrel', omdat korreltjes
gebruikt werden als kleine gewichtjes. Tegenwoordig kennen we grein voornamelijk in
figuurlijke betekenis: geen grein~e fatsoen. Graan en koren gaan terug op hetzelfde
Indo-europese woord.
grijp
griffioen
De grijp is hetzelfde mythische wezen als de griffioen. De griffioen hebben we uit het
Frans leren kennen, de grijp uit het Latijn, waar hij grypus, gryps heette (een ontlening
aan het Grieks). De Nederlandse vorm is volksetymologisch beïnvloed door grijpen,
vanwege het grijpen met zijn klauwen (zie hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen').
gummi
gom
Het Latijn heeft dit woord geleend uit het Grieks, dat het weer aan het Egyptisch heeft
ontleend.
habitus
habijt
Latijn habitus betekende 'houding, uiterlijk, kleding', vandaar habijt 'kleding, gewaad',
tegenwoordig speciaal 'geestelijk gewaad', naast habitus 'uiterlijke gedaante'.
~rn

~

Hora is een academisch woord: hora est 'het is tijd' is de standaardformule aan het eind
van een promotie.
hospitaal
hotel
Middeleeuws Latijn hospitalis betekende 'gasthuis, tehuis voor vreemdelingen', vandaar ging het zowel 'hotel' als 'hospitaal' betekenen. De oorsprong was klassiek Latijn
domus hospitalis 'gastvrij huis'. Hotel komt uit het Frans, dat teruggaat op de Latijnse
vorm en alleen de betekenis 'logement' heeft behouden.
-iceren:
-iëren:
amplificeren
amplifiëren
clarificeren
clarifiëren
communiceren
communiëren
diversificeren
diversifiëren
excomm umceren
excomm uniëren
falsificeren
falsifiëren
kwalifiëren
kwalificeren
pacificeren
pacifiëren
purificeren
purifiëren
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sacrificeren
sacrifiëren
specificeren
specifiëren
unificeren
unifiëren
versificeren
versifiëren
De achtervoegsels -iceren/-iëren zijn allebei produktief geworden. In de gegeven voorbeelden staan Latijnse en Franse voorbeelden naast elkaar, maar bij woorden met deze
achtervoegsels heeft vaak analogiewerking een rol gespeeld, dus wanneer deze woorden
naast elkaar voorkomen, wil dat niet per definitie zeggen dat er sprake is van een
tweeling uit Latijn en Frans. Een voorbeeld waar analogie gewerkt heeft: petrifiëren petrificeren: in het Latijn komt de vorm niet voor.
kanker
sjanker
Latijn cancer 'kreeft, kwaadaardige woekering' is in het Frans chancre geworden en heeft
de betekenis 'geslachtsziekte' gekregen.
kapittel
chapitre
Kapittel en chapitre zijn afgeleid van Latijn caput 'hoofd, hoofdstuk, hoofdman' en
betekenen beide 'hoofdstuk'. Kapittel kreeg in het christelijk Latijn de betekenis
'vergadering van kloosterlingen' (eigenlijk vergadering van 'hoofdmannen'). Chapitre
vinden we voornamelijk in de vaste uitdrukking dat is een heel ander chapitre.
kapittelen
capituleren
Kapittelen 'berispen' komt van middeleeuws Latijn capitulare 'kapittel houden, de les
lezen (in een kapittel)', maar ook 'een overeenkomst sluiten, overgave regelen'. Frans
capituler heeft die laatste betekenis behouden.
kers
cerise
Cerise betekent 'kleur of smaak van een kers, koekje met kers', ook als bijvoeglijk
naamwoord 'kerskleurig' .
koppelen
copuleren
Beide woorden gaan terug op Latijn copulare 'verbinden'. Copuleren heeft, al in het
Frans, een betekenisvernauwing ondergaan.
krocht
crypt
Frans crypte gaat terug op middeleeuws Latijn crypta, uit Grieks kruptè, letterlijk
'verborgen plaats'. In het Frans bestaat de tweeling crypte - grotte, waarbij grotte de
ontleningsweg Grieks> Latijn> Italiaans> Frans heeft gevolgd; wij hebben het woord
uit het Frans geleend als grot.
lauwer
laurier
Een eerbetoon, meestal in het meervoud lauweren, bestond oorspronkelijk uit een
laurierkrans of lauwerkrans.
lazuur
azuur
Beide woorden gaan terug op een Arabisch woord läzuward 'blauwe steen', dat ontleend is aan het Perzisch. Dit woord werd in het middeleeuws Latijn overgenomen. In
de Romaanse talen gaat het woord 'blauw' betekenen (de kleur van de steen), en verliest
het zijn 1-, omdat deze als lidwoord werd opgevat, vergelijk Frans azur, Italiaans azzurro.
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legaal
loyaal
Latijn legalis betekende 'wettelijk, wettig'; via de betekenis 'trouw aan de wet' is loyaal
'trouw, oprecht, eerlijk' gaan betekenen.
legio
legioen
Latijn legio betekende 'legioen, legermacht', en vandaar 'zeer talrijk', vgl. Marcus 5=}0:
'Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk.'
Woorden op -oen, zoals legioen, visioen, zijn ontleend aan Franse woorden op
-ion. Dit -ion gaat terug op de vierde naamval van het Latijnse woord, dus op legionem,
visionem. Legio en visie zijn ontleend aan de eerste naamval van het Latijnse woord
(legio, visio). Andere voorbeelden van tweelingen die zowel in de eerste als in de vierde
naamval zijn geleend, zijn opinioen - opinie, pensioen - pensie, religioen - religie. 22 In
modern Nederlands zijn alleen opinie, pensioen, religie overgebleven. Zie verder hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.
liebaard
luipaard
De Vlaming Jacob van Maerlant schreefin Der naturen bloeme: 23 'Lewe es hi in Dietsche
ghenant, ende liebaert heetmene hier int lant', dus het dier dat in het Nederlands leeuw
werd genoemd, heette in het Vlaams liebaard. Liebaard vinden we nu alleen nog als
heraldische term voor 'leeuw'. 'De bet. "leeuw" bewijst de onzekerheid ten aanzien van
het uitheemse dier, evenals de verwarring bij de olifant, waarvan de naam ook voor de
kameel gebruikt wordt';24 zie de 'Inleiding' van dit boek.
liquor
likeur
Latijn liquor 'vocht' is tegenwoordig een medische term; likeur wordt gebruikt voor
een heel speciaal type vocht, vergelijk Engels liquor of hard liquor 'sterke drank'.
magistraal
mistral
Magistraal is een afleiding van Latijn magister 'meester' en betekent dus 'meesterlijk'.
Hieruit is de betekenis 'de heersende' voor mistral voortgekomen, namelijk de heersende wind. Mistral is een Provençaals woord, dat we via het Frans geleend hebben.
mater
mère
Beide woorden vinden we alleen in religieuze context: 'moeder overste'.
materiaal
materieel
Middeleeuws Latijn materialis betekende 'stoffelijk', dus het was een bijvoeglijk naamwoord. Het meervoud werd als zelfstandig naamwoord gebruikt. In het Middelnederlands vinden we het woord als bijvoeglijk naamwoord en als meervoudsvorm met de
betekenis 'bouwstoffen'.25 Ook Frans matériel werd zowel bijvoeglijk als zelfstandig
naamwoord; vandaar materieel, met betekenissen die uit het Frans stammen.
matrix
matrijs
Latijn matrix betekende 'moederdier, fokdier, baarmoeder, moederlijf, overdrachtelijk 'omhulsel waarin iets wordt gevormd'. Die laatste betekenis heeft geleid tot matrijs
'holle vorm, gietvorm'. Tegenwoordig wordt matrix voornamelijk als wiskundige term
gebruikt voor 'geordend systeem van getallen en waarden', en komt het voor in de
samenstelling matrixprinter.
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memo ne
memoire(s)
Latijn memoria betekende 'geheugen, herinnering, overlevering, bericht'. Al deze
betekenissen zijn in memorie gehandhaafd, vergelijk: kort van memorie, pro memorie,
memorie van antwoord. De betekenis van memoires is toegespitst tot 'levensherinneringen'.
.
.
mmor
mmeur
Latijn minor betekent 'kleiner'; het woord wordt in het Nederlands gebruikt als term
in de logica en de wiskunde. Mineur duidt in de muziek een kleinere toon aan, een
'kleinere terts-toonsoort', die droeviger klinkt, vandaar: in mineur zijn. In het Frans
bestaat nog een woord mineur, dat wij eveneens geleend hebben en dat 'mijngraver,
soldaat' betekent. Dit is echter een heel ander woord; het is afgeleid van Frans mine
'mijn' en vormt dus een homoniem met mineur 'kleinere terts-toonsoort'.
minIsterie
métier
Latijn ministerium betekende 'ambt, dienst', vandaar ministerie 'departement, afdeling
van algemeen bestuur'. In het Frans is de betekenis verruimd: métier betekent 'vak' in
het algemeen.
minuskel
minuscuul
Latijn minusculus betekende 'zeer klein', een minuscula littera was een 'kleine letter',
vandaar minuskel.
mode
modus
Latijn modus betekende 'wijze, manier', vandaar Frans mode 'manier, gebruik, wijze,
kledingwijze, kledinggebruik' .
monstrum
monster
Latijn monstrum betekende 'monster', eigenlijk 'waarschuwing, voorteken van de
goden', van monere 'waarschuwen'. Tegenwoordig wordt monstrum ook wel figuurlijk
gebezigd: een monstrum van een plan, maar veel gebruikelijker is monster.
natura
natuur
Latijn natura betekende 'natuur'; het wordt alleen nog gebruikt in de verbinding in
natura 'in goederen of produkten, niet in geld maar in "natuur"'.
offeren
offreren
Latijn offerre betekende 'aanbieden', in christelijk Latijn: 'aanbieden aan God'. Het
Frans heeft de algemene betekenis 'aanbieden' behouden.
paal
pal
Pal betekent 'klamp, pen', ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt met de betekenis
'vast', vergelijk pal staan.
pacht
pact
Latijn pactum betekende 'overeenkomst'; pacht is 'huurovereenkomst' gaan betekenen.
Frans pacte heeft de algemene betekenis 'overeenkomst' behouden.
patiëntie
patience
Patience betekent eigenlijk 'geduld' (net als patiëntie), maar wordt alleen gebruikt als
naam van een kaartspelletje waarbij geduld vereist is.
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pauper

pover

Pauper gebruiken we alleen als zelfstandig naamwoord, 'de arme', pover is alleen een
bijvoeglijk naamwoord, 'arm'.
pauze
poos
Poos is een 13de-eeuwse ontlening aan het Frans (uit Latijn pausa), daarnaast is pauze
in de 16de eeuw (dus drie eeuwen later!) aan het Latijn ontleend. Naast pause kent het
Frans pose 'houding', dat wij ook geleend hebben; dit gaat op hetzelfde Latijnse woord
terug, dat 'het stoppen' betekende en ontleend was aan het Grieks; de betekenis ging
dus van 'stoppen' enerzijds naar 'rustpoos' en anderzijds naar 'het plaatsen, zetten,
houding'.
pax
peis/pais
Beide woorden betekenen 'vrede'. De Oudfranse vorm pais (modern Frans paix)
vinden we alleen nog in de tautologische uitdrukking pais/peis en vree.
pendel
pendule
Latijn pendulus betekende 'hangend', vandaar pendel 'hanglamp, hanginstrument'. In
het Franse is pendule 'slingeruurwerk' gaan betekenen. De betekenis 'heen en weer
reizen tussen werken woning' van pendel komt uit het Duits en is ook weer een afleiding
van het Latijnse woord: heen en weer geslingerd worden tussen werk en privé.
perk
park
Het Latijnse woord parrieus 'omheinde ruimte' leidde tot perk; het is een heel oude
ontlening. Park komt van Frans pare, dat oorspronkelijk ook 'omheinde ruimte'
betekende, maar in de 18de eeuw onder invloed van de Engelse parkaanleg de huidige
betekenis kreeg. 26
podium
pui
Latijn podium betekende 'verhevenheid' en ging terug op Grieks podion, letterlijk
'voetje'. In het Frans werd dit 'hoog punt, verhoging', vandaar pui 'bordes', dan ook
'gevel'.
pot
po
Pot komt waarschijnlijk uit het Galloromaans, hoewel de oorsprong niet zeker is. Po is
een mondelinge ontlening aan Frans pot.
preludium
prelude
Synoniemen voor 'voorspel', zowel in muzikale als in figuurlijke zin.
prij
prooi
Prij voor 'aas, kreng' is niet algemeen gebruikelijk.
proost
provoost
Proost komt uit middeleeuws Latijn propositus 'kapittelvoorzitter', oorspronkelijk 'wie
aan het hoofd gesteld is'. Uit het Frans komt de provoost 'opzichter van leger of
gevangenis'.
pulver
poeder
Synoniemen voor 'poeder'.
radix
radijs
Het algemene woord voor 'wortel', radix, is in het Frans een specifieke eetbare wortel
gaan betekenen.
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recept

recette

Recept stamt uit de artsentaal. Latijn receptum betekende'ontvangst' , eigenlijk' (het is)
ontvangen', verleden deelwoord van recipere 'ontvangen'. In de middeleeuwen werd
dit gebruikt als antwoord op de aanwijzingen die artsen aan apothekers gaven en die
begonnen met de woorden: recipe... (afgekort l!c ... ) 'neem .. .'27 Vandaar kreeg receptum
de algemene betekenis van 'recept, voorgeschreven geneesmiddel'. Frans recette heeft
de betekenis van 'ontvangst' gehouden, toegespitst tot 'ontvangen gelden, ontvangen
entreegelden' .
relikwie
reliek
Synoniemen voor 'overblijfsel van heilige, overblijfsel'.
repertorium
repertoire
Repertorium betekent 'register', repertoire 'register/lijst stukken van een kunstenaar'.
ritus
rite
Synoniemen voor 'ritueel gebruik, religieuze ceremonie'.
Romaan(s)
Romein(s)
Middeleeuws Latijn romanus betekende 'Romaan(s)', Frans romain 'Romein(s)'. Op
hetzelfde Latijnse woord gaat Frans roumain terug, door ons ontleend als Roemeen.
schrijn
ecrin
Schrijn is 'kistje, kastje', ecrin is in het bijzonder 'juwelenkistje'.
solideren
solderen
Latijn solidare betekent 'stevig maken', in het Frans is dit gebezigd voor metalen,
waardoor de betekenis 'metaal aaneenhechten' ontstond.
subject
sujet
Subject heeft de algemene betekenis 'onderwerp, persoon', sujet heeft de negatieve
betekenis van 'onguur persoon' gekregen; dit is een Nederlandse ontwikkeling, in het
Frans heeft sujet (ook) een neutrale betekenis.
superior
superieur
Latijn superior betekent 'hoger', vandaar 'kloosteroverste'; superieur wordt gebruikt
voor iedere hogere in rang, dus in het algemeen voor 'meerdere'.
terebint
terpentijn
Terpentijn wordt gewonnen uit de terebint 'terpentijnboom', een woord dat teruggaat
op het Grieks.
territorium
territoor
Territoor is ontleend aan Frans territoire, dat teruggaat op Latijn territorium.
thesis
these
Beide woorden gaan terug op Grieks thesis.
-teur:
-tor:
aspirateur
aspirator
auditeur
auditor
explorateur
explorator
perforateur
perforator
pulverisateur
pulverisator
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reformateur
reformator
-trice:
-trix:
curatrice
curatrix
rectrix
rectrice
De achtervoegsels -tor/-teur, -trixl-trice zijn allemaal in meerdere talen produktief
geworden. In de gegeven voorbeelden staan Latijnse en Franse voorbeelden naast
elkaar, maar bij woorden met deze achtervoegsels heeft vaak analogiewerking een rol
gespeeld, dus wanneer deze woorden naast elkaar voorkomen, wil dat niet per definitie
zeggen dat er sprake is van een tweeling uit Latijn en Frans. Bij editor - editeur en
radiator - radiateur bij voorbeeld is sprake van Engelse woorden (uit het Latijn) naast
Franse.
thesaurus
trezoor
Latijn thesaurus (uit het Grieks) betekende 'voorraad, schat, schatkamer', vandaar
'schatkamer van woorden, een bepaald type woordenboek'. Trezoor betekent 'schat' in
het algemeen.
trapezium
trapeze
Een trapezium is een vierhoek met twee evenwijdige zijden. Het gaat terug op het Grieks,
waar het 'tafeltje' en vervolgens 'trapezium' betekende. De trapeze 'zweefrek' bestaat
uit een horizontale balk die aan de uiteinden is opgehangen aan twee touwen, waardoor
de vorm op die van een trapezium lijkt.
velum
voile
Velum betekent 'voorhang, zeildoek, kelkkleedje', in het Latijn 'doek, zeildoek, gordijn'. Voile is specifiek 'sluier' gaan betekenen.
via
fooi
vla
Interessant is de betekenisontwikkeling. Fooi is ontleend aan Frans voie 'weg' en heeft
de volgende betekenisontwikkeling doorgemaakt: eerst betekende het 'weg, tocht',
vandaar 'afscheidsdronk, afscheidsfeest', daarna 'feestelijkheid, feestmaal' in het algemeen en ten slotte 'gift, geschenk (gegeven bij het feest ofhet afscheid)'.28
ficus
vijg
Een ficus is een kamerplant, tot het geslacht ficus behoort ook de vijg, van Oudfrans
figes. Een opvallende bijvorm is fijt 'ontsteking aan de vinger', ontstaan uit fijk (dat
gewestelijk nog voorkomt), een ontlening aan Latijn ficus, naar de vijgvorm van het
gezwel.
visie
VISie
VISIOen
visioen
Zie de opmerking bij legio -legioen hierboven.
vrucht
fruit
Fruit heeft een beperktere betekenis dan vrucht, namelijk alleen 'eetbare vruchten'.
Vrucht betekent 'plantevoortbrengsel', maar ook 'voortbrengsel' in het algemeen (de
ongeboren vrucht), en het kan zelfs figuurlijk gebruikt worden voor 'winst, voordeel'

(de vrucht van zijn arbeid).
zerk
sarcofaag
De woorden gaan terug op Grieks sarkophagos, letterlijk 'vleeseter'.
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zuiver
sober
Latijn sobrius betekende 'nuchter, niet dronken, matig, ingetogen', betekenissen die in
sober, uit het Frans, bewaard zijn. Zuiver is 'puur, helder, schoon' gaan betekenen.

Ontlening aan Latijn:

Ontlening aan Italiaans:

animus
animo
Latijn animus 'ziel, stemming, gezindheid' is in het Italiaans 'opgewekte stemming'
gaan betekenen.
influentie
influenza
De betekenisontwikkeling van 'invloed' tot 'griep' voor influentie - influenza komt
doordat men de ziekte vroeger toeschreef aan de invloed van hemellichamen.
kartuizer
certosa
Certosa is een vreemd woord gebleven.
mank
manco
Latijn mancus betekende 'links, gebrekkig, verminkt, kreupel', oorspronkelijk 'verminkt aan de hand', want het is een afleiding van man us 'hand'.29 In het Italiaans is het
een zelfstandig naamwoord geworden met de betekenis 'gebrek'.
martiaal
marziale
mis
messa
obligaat
obbligato
obstinaat
ostinato
De muziektermen marziale, messa, obbligato, ostinato zijn vreemde woorden gebleven,
niet aangepast aan het Nederlands. Ze staan in Van Dale,30 maar buiten de muziekwereld zijn ze nauwelijks bekend.
pleister
piaster
Pleister komt van middeleeuws Latijn plastrum 'wondpleister, wondzalf, vandaar
'kalkmengsel' , vanwege de uiterlijke overeenkomst tussen kalkmengsel en wondzalf.
De overeenkomst tussen de pleister en de munt piaster is dat beide een dun laagje of
plaatje zijn.
procent
percent
Synoniemen die letterlijk 'per honderd' betekenen.
stringent
stringendo
De muziekterm stringendo is een vreemd woord gebleven.
tempus
tempo
De betekenis gaat van 'tijd' naar 'tijd, maat, ritme'.
Woorden die uit een moedertaal en een dochtertaal geleend zijn, hebben vaker een min
of meer identieke betekenis dan woorden die uit dezelfde taal in verschillende tijden
zijn geleend. Ook is een van de tweelingen vaker een vreemd woord gebleven, dus een
woord dat niet aan het Nederlands is aangepast.
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Verschil in weg van ontlening
Bij tweelingen die via verschillende wegen zijn geleend, wordt de factor tijd in het
midden gelaten: de woorden kunnen zowel min of meer tegelijkertijd als in heel
verschillende tijden geleend zijn.

Tweelingen uit twee dochtertalen, die teruggaan op dezelfde vorm in
de moedertaal
Bij tweelingen uit twee dochtertalen gaat het voornamelijk om dochtertalen van het
Latijn.
Ontlening aan Picardisch:
Ontlening aan Frans:
De Picardische leenwoorden zijn over het algemeen ouder dan de Franse; ze zijn dan
ook meer aangepast aan het Nederlands, zie hoofdstuk I, 3.1, 'Invloed van het Frans'.
kans
chance/sjans
Sjans is een volkstaalwoord geworden voor 'succes bij het andere geslacht'.
kasteel
chäteau
Chdteau is een wijnterm.
kassei
chaussee
Beide woorden betekenen 'straatweg, steenweg', kassei betekent ook' (kei)steen van een
weg'.
knier
scharnier
Scharnier is veel gebruikelijker dan knier.
taak
taks
Middeleeuws Latijn taxa betekende 'belasting, taak', van taxare 'schatten', dus eigenlijk
was taxa 'geschat bedrag dat men verplicht is te betalen', vandaar dat de betekenis kon
gaan van 'dat wat men moet doen' (taak) tot 'vastgestelde hoeveelheid, hoeveelheid die
men moet betalen, belasting' (taks).
Ontlening aan Italiaans:
Ontlening aan Frans:
De meeste Italiaanse woorden stammen uit de muziek of de handel, zijn internationaal
en niet aan het Nederlands aangepast, dus vreemde woorden gebleven. De Franse
woorden zijn over het algemeen wel aangepast. De betekenissen van de Franse en
Italiaanse woorden verschillen niet of nauwelijks, alleen het gebruiksterrein verschilt:
de Franse woorden zijn algemene woorden, de Italiaanse vakwoorden. Ik vermeld
alleen grotere betekenisverschillen.
affectueus
affettuoso
aimabel
amabile
amoureus
amoroso
ardent
ardente
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caprice
capriccio
cimbaal
cembalo
Cimbaal duidt een soort slagwerk aan, cembalo is een klavecimbel.
col
collo
Frans col betekent 'boord, kraag, bergpas', Italiaans collo 'te verzenden stukgoed', maar
de eerste betekenis is 'hals', dus 'een op de nek genomen vrachtje'.3l
commode
commodo
Italiaans co modo en Frans commode betekenen 'gerieflijk, rustig'. Commode 'ladenkast'
is een verkorting van Frans armoire commode 'gerieflijk meubel'.
conducteur
condottiere
In het Frans betekent conducteur 'bestuurder, leider, geleider', niet 'kaartjesknipper'.
De Italiaanse condottiere was een 'bendeleider, aanvoerder'. Beide woorden komen van
Latijn conductor 'leider, aanvoerder'.
deposito
depot
espressivo
expressief
falset
fausset
fort
forte
Fort 'vestingwerk, versterking' en forte 'sterk, luid' gaan beide terug op Latijn fortis
'sterk'. Fort kennen we ook in de uitdrukking: dat is niet mijn fort.
frank
franco
Frank betekent 'vrij'; als muntnaam is het een verkorting van de tekst Francorum rex
'koning der Franken', dat op de munt stond. Franco heeft een gespecialiseerde betekenis
'vrij van port', Italiaans franco (di porto). Beide woorden zijn in het Romaans uit het
Germaans geleend.
furieus
furioso
grazioso
gracieus
impetuoso
impetueus
coda
keu
Italiaans coda 'aangehangen slot bij een muziekstuk', oorspronkelijk 'staart', gaat net
als Frans queue 'staart, steel, biljartstok' terug op Latijn cauda 'staart'.
madame/madam
madonna
Letterlijk 'mijn meesteres, mijn dame'. Het tweede deel gaat terug op Latijn domina,
dat in het Nederlands als vierling voorkomt. De mannelijke pendant hebben we alleen
in de Franse, niet in de Italiaanse vorm geleend: monsieur. Madam heeft in het
Nederlands een negatieve betekenis gekregen: de madam uithangen.
maëstoso
majestueus
movimento
mouvement
netto
net
Neten netto betekenen beide 'schoon', waarbij netde kant van 'zuiver' is opgegaan, en
netto van 'schoon van gewicht, na aftrek van belasting'.
oeuvre
opera
Beide woorden gaan terug op Latijn opera 'moeite, werkstuk, dienst', een collectivum
naast opus 'werk, werkstuk, moeite', later als meervoud hiervan gebruikt.
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pastoraal

pastorale

Pastoraal is 'herderlijk, herderlijk werk', een pastorale is een 'herderslied'.
pathetisch
patetico
plaats
piazza
Latijn platea 'straat' (uit het Grieks) ging in het Frans 'open ruimte' betekenen, en
vandaar 'plek'. Piazza betekent 'plein'.
prononceren
pronunziare
rigoureus
rigoroso
sec
secco
som
somma
subiet
subito
talie
taille
Taille 'middel' en talie 'takel, touw' gaan beide terug op Latijn talea 'afgesneden stuk',
talie als 'afgesneden stuk touw' en taille als 'ingeknipt stuk in kleren'.
teneur
tenor
Latijn tenor betekende 'voortgang, spanning, samenhang, duur', in laat-Latijn ook
'stem hoogte, dominerende hoge stem, inhoud'. Zo heeft teneur de betekenis 'strekking'
gehouden, en tenor die van 'hoge mannenstem'.
terras
terrazzo
toetsen
toucheren
Frans toucher betekent 'aanraken', vandaar is toetsen gebruikt voor 'aanraken van een
muziekinstrument' en 'het gehalte van edele metalen onderzoeken door de toetssteen',
en ten slotte heeft het de algemene betekenis 'onderzoeken' gekregen. Toucheren wordt
gebruikt als sportterm en medische term voor 'aanraken', en betekent verder 'ontvangen' in een honorarium, een bedrag toucheren.
tranquil
tranquillo
transit
transito
Beide woorden betekenen 'doorvoer'. Transit kan ook uit het Engels geleend zijn.
tremuleren
tremoleren
vief
vivo
VIVO
Latijn vivus, waar deze woorden op teruggaan, betekende 'levend'. In het Frans en
Italiaans is dat 'levendig' geworden.

Ontlening aan Frans:

Ontlening aan Spaans:

armee
armada
Een armee is een 'leger', een armada een 'oorlogsvloot'.
émissaire
emisario
Twee vreemde woorden voor 'geheime bode, verkenner, spion'.
échappade
escapade
Échappade betekent 'fout door het uitglijden van de graveerstift', escapade is 'slippertje,
het uit de band springen'. Beide gaan terug op een vulgair Latijnse vorm (*excappare)
die 'zijn mantel uitdoen, met een gewoonte stoppen, ontsnappen' betekende.
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saus
salsa
Beide woorden gaan terug op Latijn salsa 'zoutig, pittig'; de salsa is dus een pittige,
'gesausde' dans.
Ontlening aan Spaans:
Ontlening aan Portugees:
auto-de-fe
auto-da-fe
Beide woorden voor ketterverbranding betekenen letterlijk 'daad van geloof, het
voorzetsel 'van' luidt in het Spaans de en in het Portugees da.
hidalgo
fidalgo
Beide woorden betekenen 'edelman van lagere rang', letterlijk 'zoon van iets' (hidalgo
is een samentrekking van hijo de algo), waarbij 'iets' kan betekenen 'iets van belang',
dus 'zoon van enig belang'.
Ontlening aan Spaans:
Ontlening aan Italiaans:
seÏiora
senora
signora
De mannelijke tegenhanger is als vijfling geleend, zie hierna.

Bij veel van de tweelingen uit twee dochtertalen aan het Latijn is een van de twee een
vreemd woord gebleven. Vaak verschillen de tweelingen niet in betekenis, alleen in
gebruikssfeer.
Er is nog een kleine subcategorie van woorden met dezelfde Indo-europese oorsprong
(de moedertaal) die via twee verschillende Indo-europese (dochter)talen geleend zijn.
Het gaat uitsluitend om voorvoegsels die zowel via het Latijn als via het Grieks zijn
geleend als wetenschappelijke term.
Ontlening aan Grieks:
Ontlening aan Latijn:
hem isemihemiHemi- is niet produktief, semi- wel.
hyper-:
super-:
hypersonisch
supersonisch
Hyper- en super- zijn beide produktief, maar niet onderling uitwisselbaar; alleen in het
gegeven voorbeeld komen ze beide voor met eenzelfde tweede lid. Voorts vinden we
nog het Zuidnederlandse hypermarkt (uit Frans hypermarché) voor onze supermarkt
(uit Engels supermarket). Denk verder nog aan de Bommel-figuren Super en Hieper.

Tweelingen die zowel rechtstreeks ontleend zijn aan de taal van
oorsprong, als via een andere taal
In de linkerkolom staat telkens de taal waaruit rechtstreeks is ontleend, in de rechterkolom de taal waaruit indirect is ontleend. Wanneer niets gezegd wordt over de
betekenis, is het betekenisverschil te verwaarlozen.
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Ontlening aan Grieks:
Ontlening aan Latijn «Grieks):
Het Griekse woord is later ontleend dan het Latijnse, in de wetenschapstaal. Daardoor
is het Latijnse woord over het algemeen meer aangepast aan het Nederlands dan het
Griekse. De betekenissen lopen meestal niet ver uit elkaar.
archi-:
aarts-:
archidom, archislecht
aartsdom, aartsslecht
diabolisch
duivels
psalterion
psalter(ium)
stadion
stadium
Stadion wordt gebruikt voor een 'sportterrein met tribunes', stadium voor een 'tijdperk'. In het Grieks betekende stadion 'een bepaalde afstand, renbaan', in het Latijn
heeft het tevens de betekenis 'een bepaalde tijd' gekregen, waarschijnlijk via 'tijd nodig
om een bepaalde afstand afte
af te leggen'.
Ontlening aan Grieks:
Ontlening aan Frans «Grieks):
Het gaat uitsluitend om wetenschapswoorden.
epoche
epoque
flegma
fluim
Grieks phlegma betekent 'slijm, brand, ontsteking'. In de middeleeuwen geloofde men,
in navolging van de Grieken en met name de 'vader van de geneeskunde' Hippocrates
(rond 400 voor Chr.), dat vier lichaamssappen de gezondheidstoestand en het temperament van de mens bepalen: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal. Wanneer het phlegma
of slijm overheerst, krijg je een flegmatisch, ofwel een onaandoenlijk en onverstoorbaar
karakter, vandaar dat flegma 'onverstoorbaarheid' is gaan betekenen. Fluim heeft de
betekenis 'slijm' gehouden. Alle vier de lichaamssappen hebben geleid tot tweelingwoorden (behalve flegma ook de hieronder genoemde cholerisch, sanguinisch, melancholisch). Ook humor voor 'lichaamssap' is een tweelingwoord, zie hieronder.
iconostasis
iconostase
prothesis
prothese
Ontlening aan Grieks:
drachme

Ontlening aan Arabisch «Grieks):
dirham

Ontlening aan Hebreeuws:
Ontlening aan Jiddisch «Hebreeuws):
Adonaj
attenoje
Adonaj 'mijn Heer' (een pluralis majestatis of 'koninklijke meervoudsvorm') is in het
Jiddisch de uitroep attenoje geworden.
Purim
poerem
Veel poerem hebben betekent 'koude drukte hebben'; Purim is een joods carnavalesk
feest.
rabbi
rebbe
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Ontlening aan Hebreeuws:

Ontlening aan Frans (<Hebreeuws):

kabbala
kabaal
Kabbala betekent 'uitleg van het Oude Testament'. Het Franse cabale krijgt de betekenissen 'geheime leer, intrige, samenzwering, opschudding'. De betekenis 'rumoer' is
een typisch Nederlandse ontwikkeling. 'De ni. bet. "lawaai, rumoer" kan ontstaan zijn
naar aanleiding van de oosterse levendigheid, waarmee de joden sjacherden; opmerkelijk is echter mni. caboei "rumoer, leven; twist" [... ] waarvan de oorsprong ook
onbekend is.'32

Ontlening aan Latijn:

Ontlening aan Engels «Latijn):

bottelier
butler
Beide woorden gaan terug op middeleeuws Latijn butticularius 'opperschenker', een
afleiding van butticula 'fles'. De butler is het hoofd van de huishoudelijke dienst
geworden, de bottelier is een onderofficier op zee die toezicht houdt op de levensmiddelen.
b~
bili
Middeleeuws Latijn bulla, oorspronkelijk 'knop', vandaar 'zegel, verzegeld document,
document' is in het Engels gaan betekenen 'officieel document, wetsontwerp, rekening'.
deleren
delgen
Delgen 'uitwissen, vernietigen' stamt uit de tijd van de kerstening en is in het Oudengels
ontleend aan Latijn delëre, wat we recentelijk als computerterm in de vorm deleren
'wissen' zijn gaan gebruiken. Het Engels heeft later aan het verleden deelwoord van
delëre, deletus, het werkwoord delete ontleend, dat wij als de computerterm deleten
overgenomen hebben.
kameel
camel
Kameel hebben we uit het Latijn geleend, waar het teruggaat op het Grieks, dat het uit
het Noordwestsemitisch heeft geleend. Camel betekent 'kameelkleurig' en komt uit het
Engels: een camel jas.
kamer
camera
Kamer is een oude ontlening aan het Latijn, uit de Romeinse tijd. De (foto-/film)camera
komt uit het Engels. In de 17de eeuw gebruikte men camera obscura, letterlijk 'donkere
kamer' voor een bepaald type kijkkastje; de naam is vereeuwigd doordat Hildebrand
het als boektitel gebruikte. In de 19de eeuw werd camera obscura in het Engels verkort
en gebruikt voor een fotoapparaat; dit is vervolgens in het Nederlands geleend.
koor
chorus
Koor 'zanggroep, meerstemmige zangmelodie' gaat terug op een Grieks woord voor
'dans, zang, koor'. Chorus betekent 'refrein'. Interessant is, dat we hier het onveranderde Latijnse woord via het Engels geleend hebben, niet direct uit het Latijn.
manuaal
manual
Alle twee de woorden betekenen 'handboek'. We kennen ook nog manueel, maar dit
komt via het Frans van het bijvoeglijk naamwoord Latijn manualis 'hand-', en is zelf
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ook een bijvoeglijk naamwoord. Manuaal en manual komen van Latijn manuale, een
zelfstandig naamwoord.
ons
inch
Latijn uncia betekende 'twaalfde deel van een pond, twaalfde deel van iets', ook
'twaalfde deel van een voet'. Die laatste betekenis heeft Engels inch behouden. Engels
ounce 'twaalfde deel van een pond' heeft dezelfde oorsprong, maar is geleend via het
Oudfrans; in het Engels zijn inch en ounce tweelingen.
peluw
pilo
Peluw 'kussen' is een oude ontlening, uit de Romeinse tijd, van Latijn pulvinus, een
afleiding van pulvis 'stof. De stofnaam pilo uit Engels pillow is jonger. In het Engels
betekent pillow zowel 'kussen' als 'kussenstof.
seminarium/seminarie
seminar
Seminarium/seminarie hebben een kerkelijke betekenis, terwijl seminar een moderne
academische term is.
toon
tune
Een tune is een herkenningsmelodietje van een radio- of televisieprogramma, een
herkenningstoon tje.

Ontlening aan Latijn:
Ontlening aan Duits (<Latijn):
beurs
borst
Het gaat hier om borst 'jonge man', vergelijk adelborst. In het Duits betekende dit
Latijnse leenwoord net als in Nederlands beurs eerst 'geldbuidel', vandaar 'gemeenschappelijke kas van een groep mensen, huis waarin mensen zoals studenten uit een
gemeenschappelijke beurs eten, groep van mensen die uit een gemeenschappelijke
beurs leven', en vandaar 'lid van een groep mensen die uit één beurs leven, jongen'.
Het woord ging zich ook in vorm en geslacht van het woord voor 'geldbuidel'
onderscheiden; in modern Duits betekent der Bursche 'de jongen' en die Börse 'de
geldbuidel'. Een vergelijkbare betekenisverschuiving van een zaaknaam naar een persoonsnaam vinden we in Duits Frauenzimmer, oorspronkelijk 'vrouwenvertrek', vandaar 'vrouw, meisje'.
chemicus
chemieker
Tussen chemicus en chemieker bestaat betekenisverschil: de eerste is een 'theoretisch
scheikundige', de tweede een 'praktisch scheikundige'. Chemicus is modern Latijn.
Beide woorden gaan terug op het Grieks.
lariks
lerk
pek/pik
pech
Beide woorden komen van Latijn pix 'teer', vierde naamval picem. De betekenis
'ongeluk' van pech stamt uit de Duitse studententaal.
technicus
technieker
Een technieker of tandtechnieker vervaardigt kunstgebitten of -tanden voor een tandarts, een technicus is een werktuigbouwkundige of iemand die zich bezighoudt met
techniek. Beide woorden gaan terug op het Grieks.
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Ontlening aan Latijn:

Ontlening aan Russisch «Latijn):

intelligentie
intelligentsia
In het Russisch is dit woord gaan betekenen 'zij die intelligentie bezitten, de stand der
intellectuelen' .33
nomenclatuur
nomenklatoera
Nomenclatuur betekent 'stelsel voor regels van naamgeving', van Latijn nomenclatura
'naamlijst, naamregister'. In het Russisch is het gaan betekenen 'geregistreerde (communistische) werkers', en vandaar is het in het Nederlands synoniem geworden met
'comm unistische (partij)bureaucratie'.

Ontlening aan Frans:

Ontlening aan Engels «Frans):

aas
ace
De aas uit het kaartspel stamt uit het Frans; Engels ace als term in de tennissport heeft
dezelfde herkomst.
akte
act
Akte betekent 'schriftelijk stuk, hoofddeel van een toneelstuk' en gaat terug op Latijn
actum 'handeling, verslag'. Engels act betekent 'nummer, toneelhandeling'.
ballade
ballad
balloon
ballon
Een balloon is een tekstballon in een strip. Het Franse woord is ontleend aan het
Italiaans.
bende
band
Band betekent 'muziekkorps'. Beide woorden komen uit Frans bande 'troep', dat is
ontleend aan het Italiaans (het Italiaans heeft het weer uit het Germaans). Van bende
is in het Nederlands afgeleid bent 'kunstenaarsgenootschap'.
cadet
caddie
Cadet 'leerling van een militaire school' komt van Frans cadet 'jongere broer, jonge
adellijke vrijwilliger', ontleend aan Gascons capdet 'hoofd, chef, uit Provençaals capdel
'hoofd, chef. De betekenisontwikkeling is te verklaren uit het feit dat in de 15de en 16de
eeuw de jongere (niets ervende) broers uit adellijke Gasconse families dikwijls als
vrijwillig officier (cadets) in de legers van de Franse koningen dienden. In het Engels
heeft caddie de betekenis gekregen van 'jongen die klusjes doet', in het bijzonder 'jongen
die golfsticks draagt'.
commercieel
commercial
Commercieel is een bijvoeglijk naamwoord, commercial is een zelfstandig naamwoord
geworden en een verkorting van commercial advertisement 'reclameboodschap'.
compote
compost
In het Oudfrans betekende compost 'samengesteld'; in de 13de eeuw ging dit 'meststof
betekenen, en zo is het in het Engels geleend. De moderne betekenis van Frans compote
is 'vruchtenmoes'.
controleur
controller
Controleur heeft de betekenis van 'toezichthouder', controller heeft de Engelse betekenis
van 'leider van een afdeling of bedrijf, van to control 'beheersen'.
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convertible
convertibel
Convertibel betekent 'inwisselbaar, omwisselbaar'. Convertible wordt gezegd van alles
wat in te wisselen of te veranderen is: 'converteerbare obligatie', maar ook 'auto met
inschuifbaar dak'.
dame-jeanne
demijohn
Dame-jeanne en demijohn betekenen beide 'mandfles'. Dame-jeanne, letterlijk 'mevrouw Jeanne', is een grappige, volksetymologische vervorming van het Provençaalse
damajano, waarvan het eerste deel 'half betekent. Het Engelse demijohn is veranderd
onder invloed van Frans demi- 'half.
disorder
desorder
dessin
design
Dessin betekent 'tekening, patroon', design 'ontwerp, vormgeving'.
erreur
error
Frans erreur is 'dwaling'. Error is een computerterm (ik kreeg een errormelding). In
juridische context komt error uit het Latijn: error facti 'dwaling omtrent een feit', error
juris 'rechtsdwaling'.
escorte
escort
Twee soorten geleide: een gewapende (escorte) en een met seksuele bedoelingen (escort).
executief
executive
Executiefbetekent 'uitvoerend', Engels executive betekent zowel 'uitvoerend' als 'uitvoerder'.
fictie
fiction
Beide woorden betekenen 'niet op werkelijkheid berustende voorstelling', maar fiction
is vooral een literaire term.
fout
fault
Engelse fault gebruiken we vooral als sportterm.
graveel
gravel
Frans gravelIe betekent 'kiezel, zand', als medische term 'niersteen, blaassteen'. Graveel
kent alleen de medische betekenis, gravel de algemene.
grille, grilleren
grill, grillen
humeur
humor
Latijn humor betekent 'vocht, vochtigheid'. Naar het middeleeuwse geloof dat de
invloed van de vier lichaamssappen (Latijn humores) de gezondheidstoestand en het
temperament van de mens bepalen. Wanneer deze sappen in een juiste verhouding
waren, was men gezond. Vandaar dat Latijn humor 'vocht, vochtigheid' ging betekenen
'geestelijke toestand', en vandaar 'humeur, stemming'. Uit het Frans hebben we
humeur 'stemming'. Dit is in het Engels geleend als humour, humor met een betekenisverschuiving naar 'vrolijke stemming, scherts'. Humor in de medische betekenis
'vocht' stamt uit het Latijn. Vergelijk ook cholerisch, flegmatisch, melancholisch, sanguinisch.
kapitein
captain
Een kapitein is een hoge rang in het leger en een gezagvoerder op een schip, de captain
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is de leider van een sportploeg, gezagvoerder van een vliegtuig of hoge piet in de
industrie: captain of industry.
karavaan
caravan
Frans caravane gaat terug op het Perzisch.
karton
cartoon
Een cartoon of getekende mop werd oorspronkelijk op karton getekend.
muzikaal
musical
Engels musical is een verkorting van musical comedy of musical farce, dus 'muzikale
komedie, komedie met muziek'.
nis
niche
Een niche is een nis in de markt, of een geschikte, natuurlijke plaats om te leven.
officieel
official
Frans officiel is een bijvoeglijk naamwoord. Engels official is zowel een bijvoeglijk als
een zelfstandig naamwoord; in het Nederlands gebruiken we het alleen als zelfstandig
naamwoord voor 'officieel persoon in de sport'.
palet
pallet
Een palet is een plankje voor verf, een pallet is een plankier om goederen te vervoeren.
Beide gaan terug op Frans pale 'blad van een roeiriem'.34
paneel
panel
In het Oudfrans betekende het woord 'lap, lijst, rol'. Vandaar ging het 'beschot'
betekenen en vervolgens 'bord met schakelaars'. De betekenisontwikkeling van panel
verliep van 'lap, rol, perkamentrol' naar 'perkamentrol waarop het hoofd van de politie
de gezworenen van de jury inschreef tot 'groep die discussie leidt'.
partij
party
De betekenis ging van 'groep mensen met een bepaalde mening' (partij) naar 'groep
mensen die sociaal bij elkaar komen, die feestvieren' (party).
pas
pace
De Engelse sportterm pace is 'snelheid, gang' gaan betekenen. We vinden dit ook in
pacemaker.
penaliteit
penalty
Penaliteit is een juridische term voor 'strafbaarheid', penalty wordt alleen als sportterm
gebruikt.
plastiek
plastic
Beide woorden gaan, via het Latijn, terug op Grieks plastikè 'boetseerkunst'. 35
salon
saloon
Een saloon is een openbare salon in Amerika waar drank geschonken wordt.
scène
scene/sien
De betekenis is gegaan van 'toneel, toneelstuk, voorval' naar 'modieuze wereld of
groep': de drugsien, leersien.
.
.
servies
servIes
serYlce
sefVlce
Frans service betekent zowel 'dienst, bediening' als 'stel vaatwerk (waarop men het eten
opdient)' en 'het serven' (bij tennis en andere sporten). Wij gebruiken het Franse woord
voor de betekenis 'stel vaatwerk', en het Engelse voor de andere betekenissen.
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sire

sir

Sire is een nevenvorm van seigneur; in het Frans vormen deze twee woorden een
tweeling.
sociëteit
society
De betekenis is gegaan van 'vereniging' naar 'hogere kringen': de hele Amsterdamse

society flaneerde er rond.
speciaal
special
Een special is een 'speciale of bijzondere reportage over een bepaald onderwerp', en is
een verkorting van special radio or television programme. Het betekent ook 'themanummer van een tijdschrift'.
spiritueel
spiritual
Engels spiritual betekent zowel 'geestelijk' als 'geestelijk lied'; in de laatste betekenis is
het een verkorting van spiritual song.
stof
stuff
Engels stuff is een tijdlang in de mode geweest als eufemistische benaming voor 'soft
drugs'.
ru~
ruh
Suite betekent 'ineenlopende kamers', suit betekent 'pak, kostuum'. De betekenis is in
het Frans gegaan van 'vervolg, gevolg, aaneenschakeling' naar 'aaneengeschakelde
kamers' en vandaar 'set, serie'; van die laatste betekenis komt 'pak', namelijk 'bij elkaar
horend stel kleren'.
tabijn
tabby
Tabijn is 'gewaterde stof; een tabby is een poes met een vacht als gewaterde stof.
tailleur
tailor
Beide woorden zijn deftige benamingen voor 'kleermaker'.
tissu
tissue
Een tissu is een dunne, fijne stof, een tissue een papieren zakdoekje, ook van dun
materiaal.
tonisch
tonic
Het Franse woord gaat terug op het Grieks; in het Grieks betekende tonikos 'spanning
vertonend'. Frans tonique heeft deze betekenis overgenomen, en tevens de betekenis
'versterkend' gekregen. Zo is Engels tonic 'versterkend, versterkende drank, spuitwater
met kinine' gaan betekenen.
traineren
trainen
Traineren ging van 'slepen' betekenen: 'uitstellen'; trainen betekende eerst ook 'slepen,
sleuren', vandaar 'opvoeden, africhten' en vandaar 'oefenen (voor een sportieve prestatie)'.
floss
vlos
Vlos is 'pluis, dons, bosje draden', bij voorbeeld aan een sigaar; floss is 'tandzijde'.
vodou
voodoo
Vodou hebben we ontleend aan Frans vaudou, eigenlijk een creools-Frans woord; het
Engelse voodoo is ook aan dit Franse woord ontleend.
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Ontlening aan Engels:

Ontlening aan Frans «Frans):

drainen
draineren
Het aantal woorden waarbij het Engelse woord uit het Frans geleend is, is heel groot;
het tegenovergestelde, dat het Frans aan het Engels is ontleend, vinden we alleen bij
draineren van Frans drainer, ontleend aan Engels to drain, een Germaans woord.
Drainen is direct aan het Engels ontleend.

Ontlening aan Frans:

Ontlening aan Duits «Frans):

antiquair
antiquaar
Een antiquair is een handelaar in oude sier- en gebruiksvoorwerpen, een antiquaar een
handelaar in oude boeken. Beide woorden gaan terug op Latijn antiquarius 'kenner
van de oude tijd', van antiquus 'oud'.
assertoir
assertorisch
Beide woorden betekenen 'als waar aan te nemen, bevestigend'.
ideaal
ideëel
Beide woorden gaan terug op Latijn idea 'idee, voorstelling'. Ideëel betekent 'een idee
betekent 'aan
betreffend dat alleen in de gedachte bestaat, niet werkelijk', ideaal betekent'
aan de idee
van het volmaakte beantwoordend'.
-iek:
-isch:
diplomatiek
diplomatisch
elastiek
elastisch
excentriek
excentrisch
Beide betekenen 'uitmiddelpuntig', maar excentriek wordt meestal figuurlijk gebruikt
voor 'vreemd'.
heroïsch
heroïek
identisch
identiek
kritiek
kritisch
melancholisch
melancholiek
metriek
metrisch
polemiek
polemisch
Melancholiek en melancholisch zijn samengesteld uit Grieks melas 'zwart' en cholè 'gal',
naar het middeleeuwse geloof dat vier lichaamssappen de gezondheidstoestand en het
temperament van de mens bepalen. Iemand die melancholiek, zwaarmoedig is, heeft
dus een teveel aan zwarte gal. Melancholiek is uit het Grieks geleend via het Latijn en
Frans.
Bij woordparen met het achtervoegsel -iek naast -isch gaat de eerste vaak terug
op het Frans en de tweede op het Duits, maar dit gaat niet altijd op. Bij bovenstaande
gevallen geldt het wel, bij methodiek - methodisch niet: beide woorden komen uit het
Duits. Het Duitse woord kan zowel teruggaan op het Frans als op het Latijn, dat is lang
niet altijd meer met zekerheid te bepalen; bij elastisch is het zeker dat het Duitse woord
teruggaat op het Latijn. Soms gaat het Latijnse woord op een Grieks woord terug (onder
andere elastiek/elastisch). Hieronder worden verder gevallen besproken, waarbij het
Franse en het Duitse woord allebei direct uit het Grieks geleend zijn.
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komijn

kummel

Komijn 'specerij' heeft de leenweg Noordwestsemitisch > Grieks> Latijn> Frans>
Nederlands gevolgd. Kummel 'specerij, likeur hiermee' is door het Duits uit het Latijn
geleend, de rest van de leenweg is identiek.
potentieel
potentiaal
Potentieel is 'beschikbaar vermogen', als bijvoeglijk naamwoord 'mogelijk, in aanleg'.
Potentiaal is in de betekenis 'beschikbaar vermogen aan energie' waarschijnlijk geleend
via het Duits - het woord gaat terug op middeleeuws Latijn potentialis 'machtig,
werkzaam'.
triomf
troef
Troef is eigenlijk 'de overwinnende kleur'. Beide woorden gaan terug op Latijn triumphus 'zegetocht'.

Ontlening aan Frans:

Ontlening aan Italiaans «Frans):

rondeau
rondo
Beide woorden duiden een muziekstuk aan met telkens herhaald hoofdthema. De
rondo voor een koek lijkt mij een Nederlands maaksel, een afleiding van rond met een
modieus achtervoegsel.

Ontlening aan Italiaans:

Ontlening aan Frans «Italiaans):

De meeste Italiaanse woorden zijn vreemde woorden gebleven of beperkt tot een
specifieke gebruikssfeer.
autostrada
autostrade
chiaroscuro
clair-obscur
Synoniemen voor 'techniek in de beeldende kunst met licht- en donkereffecten'.
macaroni
makaron/makro(o)n
De Italiaanse deegspijs is in het Frans macaron geworden, gebruikt voor een droge koek.
marchese
markies
Marchese is een vreemd woord dat we hoogstens in opera of literatuur tegenkomen.
millefiori
millefleurs
Beide woorden betekenen letterlijk 'duizend bloemen'; met millefiori wordt 'kunstglas
met een veelkleurig patroon' aangeduid, met millefleurs een 'veelkleurig bloemenpatroon'.
soldateska
soldatesk
Soldatesk betekent 'als van een soldaat', soldateska is een minachtende benaming voor
'soldatenvolk' .
tarok
tarot
Het kaartspel tarok of tarot komt van Arabisch tark 'weglating'. Van dezelfde Arabische
stam is (via Italiaans) tarra 'verschil tussen bruto- en nettogewicht' geleend.

Ontlening aan Italiaans:

Ontlening aan Duits «Italiaans):

ottetto

octet
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Ontlening aan Duits:
Ontlening aan Italiaans «Duits):
scherzo
scherts
In het Italiaans is de betekenis van 'gekheid' naar 'vrolijk muziekstuk' gegaan.
Ontlening aan Duits:
Ontlening aan Pools «Duits):
hopman
hetman
Hopman 'leider bij de verkenners in de padvinderij', vroeger 'hoofdman van een
compagnie' komt van Duits Hauptmann 'hoofdman'. De Poolse hetman 'kozakkenaanvoerder' gaat op hetzelfde Duitse woord terug.
Ontlening aan Portugees:
Ontlening aan Engels (<Portugees):
acajou
cashew
Het Portugese woord is uit de Indianentaal Tupi geleend. Met acajou wordt in het
Nederlands tegenwoordig de acajouboom bedoeld, met cashew het zaad dat vrijkomt
als de noot gepeld is en dat eetbaar is (Engels cashew nut). We kennen ook naast elkaar
cachounoot en cashewnoot. In het Tupi kwamen twee vormen voor: caju en acaju, beide
door de Portugezen overgenomen. Wij hebben de naam in Zuid-Amerika uit het
Portugees overgenomen (de naam betrof toen nog zowel de boom als het vruchtzaad),
en wel in de vorm met a-; later hebben we cashew overgenomen van de Engelsen (die
het misschien via het Frans geleend hebben), in de vorm zonder a-, en alleen in de
betekenis 'vruchtzaad' .
Ontlening aan Spaans:
Ontlening aan Frans «Spaans):
vicuna
vigogne
Het Spaanse woord komt uit een Indianentaal.
Ontlening aan Spaans:
Ontlening aan Engels «Spaans):
avocado
aUigator(peer)
Het Spaanse woord komt uit een Indianentaal. Engels alligator(pear) 'avocado' is een
volksetymologische vervorming van de Spaanse en Indiaanse naam voor de avocadovrucht, ongetwijfeld onder invloed van de naam van de kaaiman, alligator, die in
deze tijd eveneens in Amerika bekend werd.
Ontlening aan Hongaars:
tsigaan

Ontlening aan Duits (<Hongaars):
zigeuner

Ontlening aan Turks:
Ontlening aan Frans «Turks):
tulband
tulp
Het Turkse woord gaat terug op het Perzisch. In het Frans is het woord voor tulband
voor de tulp gebruikt, omdat de tulp als hij geopend is, op een tulband lijkt. Overigens
is het mogelijk dat tulband via een andere taal geleend is, maar niet zeker is welke (Frans,
Duits, Engels?). Het is een internationaal woord.
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Ontlening aan Arabisch:
Ontlening aan Maleis (<Arabisch):
soera
soerat
Een soera is een hoofdstuk uit de koran; een soerat is een brief
brief..
. Ontlening aan Chinees:
tofoe
Beide woorden betekenen 'sojakoek'.

Ontlening aan Maleis «Chinees):
tahoe

Ontlening aan Perzisch:
bazaar
Beide woorden betekenen 'markt'.

Ontlening aan Maleis «Perzisch):
pasar

Veel van de indirect ontleende woorden zijn vreemde woorden gebleven, en de sporen
van de taal van ontlening zijn duidelijk en verdoezelen de oorsprong van het woord:
cartoon, clair-obscur worden op z'n Engels respectievelijk Frans geschreven en uitgesproken, zodat de Franse respectievelijke Italiaanse oorsprong van de woorden niet
meer zichtbaar is. Vaak is het direct geleende woord meer aangepast dan het indirecte.

Tweelingen die zowel rechtstreeks ontleend zijn aan de taal van
oorsprong, als via twee andere talen
Ontlening aan Hebreeuws:
Ontlening aan Latijn «Grieks<Hebreeuws):
Pesach
Pasen
Pasen hebben we geleend via Latijn en Grieks pascha, dat ontleend is aan Hebreeuws
pesa~ of aan Aramees päS~ä, letterlijk 'voorbijgang'. De Middelnederlandse vorm
luidde passchen, paeschen. Dit was een derde naamval meervoud van Paas. Doordat
men meer dan één Paasdag vierde en het woord meestal voorafgegaan werd door een
voorzetsel (te Paesschen), heeft de meervoudsvorm Pasen de overhand gekregen.
Hetzelfde geldt voor Pinksteren, dat in het Middelnederlands pinkster, pinxten luidde,
via het Latijn uit Grieks pentèkostè. 36
sjekel
sikkel
Via de bijbeltaal hebben we de muntnaam sikkel leren kennen; de oorspronkelijke
betekenis was 'gewicht', vandaar werd het de naam voor een munt met een bepaald
gewicht; hetzelfde is gebeurd met de pond (een gewicht), vergelijk Engels pound (een
munt). De sjekel is de huidige Israëlische munteenheid.
Ontlening aan Latijn:
Ontlening aan Frans (<ProvençaaJs<Latijn):
dactylus
dadel
Dactylus betekent in het Latijn 'vinger'; wij gebruiken het voor 'versvoet met één
beklemtoonde en twee onbeklemtoonde lettergrepen', naar de drie vingerkootjes: een
lange en twee korte. Latijn dactylus is een ontlening aan Grieks daktulos 'vinger,
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vingervormige vrucht', en zo kennen we via een omweg dadel in de betekenis 'vingervormige vrucht'. Vergelijk het palmblad, dat genoemd is naar de handpalm. Vandaar
wordt palm ook voor de hele palmboom gebruikt.
Ontlening aan Latijn:
Ontlening aan Engels «Frans<Latijn):
centrum
center
Centrum betekent 'middelpunt', de center is een 'speler in het centrum'.
efficiëntie
efficiency
imago
image
kap
cape
Een cape is een schoudermantel met kap. Engels cap 'ruiterpet' is in het Engels geleend
uit het Latijn, en vormt in het Engels een tweeling met cape.
spmtus
spiritus
spirit
SpIrIt
Latijn spiritus betekent 'luchtstroom, adem, leven, uitdamping, geest', vandaar kennen
we spiritus als 'wijngeest'. Engels spirit betekent 'geest, kracht, pit'.
Ontlening aan Latijn:
Ontlening aan Engels «Italiaans<Latijn):
studie
studio
Latijn studium betekende 'ijver, wetenschappelijk streven, studie', de studio is oorspronkelijk de plaats waar deze ijver of studie plaatsvindt, 'studeerkamer', vandaar
'atelier'.
Ontlening aan Latijn:
Ontlening aan Duits «Italiaans<Latijn):
prebende
proviand
Middeleeuws Latijn praebenda betekende 'toelage', letterlijk 'dingen die verschaft
moeten worden'. Vandaar prebende 'rente, geestelijke bediening met inkomen', en
proviand 'voorraad levensmiddelen'.
Ontlening aan Latijn:
school
Sjoel is 'synagoge' gaan betekenen.
Ontlening aan Spaans of Portugees:

Ontlening aan Jiddisch «Duits<Latijn):
sjoel

Ontlening aan Engels «Frans<Spaans of
Portugees):

neger
nigger
De herkomst van het woord, namelijk Spaans of Portugees, is niet zeker; in beide talen
luidt het negro 'zwart'.
Eén tweeling is zowel rechtstreeks ontleend aan de taal van oorsprong, als via drie
andere talen:
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Ontlening aan Mongools:

Ontlening aan Frans (<Portugees
<Perzisch<Mongools
<Perzisch<Mongools):
):
Mongool
mogol
De Mongoolse heersers in India van de 16de tot de 19de eeuw werden mogolen genoemd,
hun vorst heette de grootmogol. Tegenwoordig wordt mogol ook figuurlijk gebruikt
voor een invloedrijk persoon, en mongool als scheldwoord ter aanduiding
aand uiding van iemand
die zich gek gedraagt.

Tweelingen die uitsluitend indirect ontleend zijn, via twee andere talen
dan de taal van oorsprong
Ontlening aan Grieks «Hebreeuws):
Ontlening aan Jiddisch
«Hebreeuws):
joet
jota
~ct
~~
Het Bargoense joet(je) voor 'tientje' komt via het Jiddisch van de Hebreeuwse letter
yö4,
yöq, de tiende letter die ook staat voor het getal tien. Jota is, zoals de meeste namen
voor Griekse letters, ontleend aan het Fenicisch-Hebreeuws; de meeste moderne
schriften zijn afgeleid van het Semitische schrift, dat de Grieken van de Feniciërs
overnamen (de Feniciërs spraken een taal die nauw verwant was aan het Hebreeuws).
Ontlening aan Jiddisch
«Hebreeuws):
sjabbes

Ontlening aan Latijn
):
(«Grieks<Hebreeuws
<Grieks<Hebreeuws):
sabbat

Ontlening aan Frans «Latijn):
Ontlening aan Engels «Latijn):
exquis
exquisiet
Beide woorden gaan terug op Latijn exquisitus 'uitgezocht, uitgelezen'.
limit
limiet
De Engelse term wordt vooral gebruikt in de uitroep dat is de limit!
militair
military
Het Engelse military betekent 'militair, met betrekking tot het krijgswezen'. De betekenis 'bepaalde paardenwedstrijd'
paarden wedstrijd' kent het Engelse woord niet; het Engels gebruikt
hiervoor eventing of three-day event. The Oxford Companion to Sport uit 1974 vermeldt
dat het oorspronkelijk een test was voor officieren, en daarom op het Continent nog
steeds militaire wordt genoemd. Kennelijk stamt de naam uit Frankrijk, en hebben wij
het Franse woord in het Engels vertaald.
prospectus
prospect
Latijn prospectus betekende 'uitzicht', van prospicere 'vooruitzien'. In het Frans is
prospectus gaan betekenen: 'drukwerk als aankondiging', in het Engels werd prospect
eerst gebruikt als 'uitzicht, verschiet', en de modernste betekenis is 'mogelijke gegadigde of kandidaat'.
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sekse
seks
Het oudere leenwoord uit het Frans sekse had de neutrale betekenis van 'geslacht'. In
het Engels kreeg dit woord de betekenis 'aantrekkingskracht tussen de geslachten'
(vandaar sex-appeal), 'seksuele omgang'.
terminaal
terminal
Terminaal betekent 'eind-, aan het eind gelegen, betrekking hebbend op het levenseind'. Engels terminal betekent ook 'eind', en als zelfstandig naamwoord 'eindstation',
verkort uit terminal station.

Ontlening aan Frans (<Hindi):

Ontlening aan Engels (<Hindi):

calicot
calico
Beide woorden gaan terug op de Hindi plaatsnaam Calicut aan de zuidwestkust van
India, een belangrijke exporthaven van de katoenen stof. Calicut betekent waarschijnlijk 'ha ne-fort', zo genoemd naar een legende dat al het gebied waarbinnen hanegekraai
te horen was, aan de heerser van Calicut toekwam. J7 Ook de kalkoen is naar deze plaats
genoemd, omdat men dacht dat de vogel hiervandaan kwam.

Ontlening aan Frans «Turks):

Ontlening aan Engels «Turks):

café
koffie
De betekenis van café is van 'koffie' via 'koffiehuis' naar 'dranklokaal' gegaan. Het
Turkse woord komt uit het Arabisch. De geleerden zijn het er niet over eens of wij koffie
direct uit het Turks, of via het Engels geleend hebben.

Ontlening aan Frans «Latijn):

Ontlening aan Duits (<Latijn):

capsule
kapsel
Kapsel 'zakvormig omhulsel', in bij voorbeeld schouderkapsel, komt uit het Duits, waar
Kapsel 'omhulsel, doosje' betekent. Capsule betekent 'omhulsel van een medicijn'.
Beide woorden gaan terug op Latijn capsuia 'doosje, busje'. De betekenis 'haartooi'
voor kapsel gaat op een heel ander woord terug, namelijk op kappen 'een kap opzetten',
van kap (uit het Latijn). Het opzetten van de kap was de laatste bewerking bij het
opmaken van het haar bij dames, vandaar dat kapsel 'haartooi' ging betekenen. J8
sanguïen
sanguinisch
Naar het middeleeuwse geloof dat vier lichaamssappen de gezondheidstoestand en het
temperament van de mens bepalen. Wanneer het bloed, Latijn sanguis, overheerst, dan
heeft men een volbloedig, vurig, heethoofdig karakter.
zeem
gems
Zeem, zeemleer komt van Frans chamois 'gems, gemzeleer'. Het Latijnse woord waar
dit op teruggaat, heeft in het Duits Gemse, ons gems opgeleverd. Het is overigens
mogelijk dat het Latijnse of Romaanse woord teruggaat op een substraatwoord, een
heel oud woord dus dat al bestond voordat Indo-europees sprekende volkeren naar
Europa kwamen. J9
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Ontlening aan Frans «Grieks):
Ontlening aan Duits «Grieks):
catarre
kater
Kater 'ziek gevoel na drinkgelag' is een Duits studentenwoord, een vervorming van
Latijn catarrhus 'ontsteking, kou' onder invloed van de dierenaam kater.
-iek
-isch
Hierboven werden gevallen behandeld waar we een Duits woord naast een Frans woord
hadden geleend en het Duitse woord ontleend was aan het Frans (soms aan het Latijn);
in de onderstaande gevallen gaan zowel het Franse als het Duitse woord terug op het
Grieks.
flegmatiek
flegmatisch
fysiek
fysisch
Fysiek en fysisch betekenen beide 'betrekking hebbend op de natuur~ fysiek is ook nog
'lichamelijk' gaan betekenen. Beide woorden gaan terug op Grieks phusikos 'van de
natuur'.
sympathiek
sympathisch
In de middeleeuwen geloofde men in de leer van de sympathie en de antipathie, dat
wil zeggen in de invloed van gelijkgestemde of -gezinde zaken en de tegenwerking van
tegengestelde zaken. Zo geloofde men dat iemand met geelzucht genas door gele
planten - het principe van de sympathie. Dit idee vinden we nog in sympathisch, een
medische term voor 'invloed ondergaand' (net als sympathetisch, dat wij eveneens uit
het Duits kennen). Sympathisch en sympathiek gaan beide terug op Grieks sumpathein,
letterlijk 'mee-voelen, mee-lijden'. Vandaar dat sympathiek de betekenis 'meevoelend
met, genegenheid voelend, genegenheid oproepend, aardig' kreeg.
Ontlening aan Frans «Italiaans):
Ontlening aan Hongaars «Italiaans):
florijn
forint
De Italiaanse fiorino is een afleiding van fiore 'bloem', omdat op de munt een wapen
met lelies stond. Florijn wordt tegenwoordig alleen nog als afkorting gebruikt voor
'gulden':flO,- offllO,-.
Ontlening aan Frans (<Italiaans):
«Italiaans):
Ontlening aan Engels «Italiaans):
eskadron
squadron
Squadron werd vroeger gebezigd voor een 'afdeling ruiterij', tegenwoordig voor een
'afdeling tanks of vliegtuigen'; eskadron gebruikt men voor een 'groep vliegtuigen'. In
het Frans vormt escadre (door ons geleend als eskader) een tweeling met escadron,
waarbij escadre geleend is uit het Spaans.
portefeuille
portfolio
Beide woorden gaan terug op Italiaans portafoglio, letterlijk 'dragervan bladen'.
Ontlening aan Duits «Hongaars):
Ontlening aan Engels «Hongaars):
koets
coach
Koets is een verkorting van Hongaars kosci szekér 'wagen uit Koes',
Kocs', waarbij Kocs een
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plaats was tussen Wenen en Budapest waar paarden gewisseld werden. Het Engels coach
betekende oorspronkelijk 'koets', toen 'bepaald type auto'. De betekenis 'sport- of
studiebegeleider' komt van het werkwoord to coach, dat aanvankelijk betekende 'in een
koets brengen, begeleiden in/met een koets', en vandaar 'begeleiden, begeleiden in
sport en studie'.
Ontlening aan Italiaans (<Latijn):
Ontlening aan Engels «Latijn):
boni
bonus
Boni betekent 'batig slot, saldo'. In het Italiaans is het eigenlijk een meervoudsvorm
van bono, buono 'goed, tegoed'. Engels bonus 'gratificatie, premie' is waarschijnlijk een
slang-woord dat op de beurs gebruikt werd, een grappige of onjuiste toepassing van
Latijn bonus 'goed'.
Ontlening aan Maleis (<Arabisch):
arak

Ontlening aan Turks (<Arabisch):
raki

Ontlening aan Maleis (<Arabisch):
Ontlening aan Hindi (<Arabisch):
sobat
sahib
Sobat betekent 'vriend', sahib is een aanspreektitel, 'heer'. Van sobat is soebatten
afgeleid.
Ontlening aan Maleis «Hindi):
roepia

Ontlening aan Engels (<Hindi):
rupee

Ontlening aan Maleis «Chinees):
Ontlening aan Engels «Chinees):
ketjap
ketchup
Het Chinese basiswoord duidde 'saus van ingelegde vis' aan. De ketjap en ketchup zijn
qua smaak ieder een geheel eigen weg gegaan.

Indirecte ontlening van een woord via meer dan twee andere talen
In onderstaande voorbeelden valt op hoe grillig de ontleningswegen zijn.
Ontlening aan Latijn «Grieks):

Ontlening aan Portugees
(<A rabisch <Grieks):
opium
amfioen
Amfioen is verouderd. Veth40 schrijft: 'Amfioen is de voornamelijk in Ned.-Indië
gebruikelijke naam van het heulsap, dat wij in Nederland, evenals alle andere volken
van Europa, met den aan het Grieksche opion ontleenden Latijnschen naam opium
noemen. [... ] Het woord amfioen zelf is bij ons Nederlanders reeds vrij oud, zoo oud
als de vaart naar Indië zelve. Hier merk ik alleen nog op dat in Nederlandsch-Indië
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amfioen bestendig en uitsluitend de vorm is die in alle administratieve stukken gebruikt
wordt; opium leest men daar nooit. [... ] De uitdrukking amfioen schuiven is in het
Ned.Wdbk. van van Dale geheel ten onrechte door opium kauwen verklaard. [... ] Ik
vind voor dit schuiven de verklaring in het krachtig inzuigen of ophalen van den rook
der opiumpijp, dat van een sissend, sijfelend, schuifelend of fluitend geluid vergezeld
gaat.'
Ontlening aan Latijn
«Grieks<Perzisch):

Ontlening aan Frans
(<Spaans<Arabisch<Grieks<Perzisch):

citer

gitaar

Ontlening aan Arabisch «Grieks):

Ontlening aan Frans (<Latijn<Grieks):

Berber
barbaar
Grieks barbaros betekende 'buitenlands, vreemd, niet-Grieks, onbeschaafd', als zelfstandig naamwoord 'vreemdeling, niet-Griek'; eigenlijk betekende het 'iemand die
geen Grieks sprak maar een onverstaanbaar taaltje brabbelde', dat de Grieken als
'bar-bar' in de oren klonk, denk aan de manier waarop in toneelstukken achter de
schermen het rumoer van een menigte wordt weergegeven door 'rabarber-rabarberrabarber'!41 In het Latijn kreeg dit Griekse barbaros de betekenis 'buitenlands, ongrieks
en onromeins, onbeschaafd, wild, onbeschaafd persoon', in het Frans 'onbeschaafd,
wild, vreselijk', als zelfstandig naamwoord 'onbeschaafd iemand, barbaar'. Het Griekse
woord werd in de betekenis 'buitenlander, niet-Griek' door het Arabisch geleend als
barbar; wij kennen dit uit het Arabisch als Berber. Barbarije, van Arabisch barbar
'Berber', dus 'land van de Berbers', wordt vaak geassocieerd met Latijn barbaria 'land
der barbaren'.
Op hetzelfde Griekse en Latijnse woord gaat Italiaans bravo terug, dat in het Frans
geleid heeft tot een tweeling, beide door ons geleend: braaf(Frans brave) en bravo. Dat
we dit laatste woord niet rechtstreeks uit het Italiaans hebben geleend, blijkt uit het feit
dat we het woord met de klemtoon op de laatste lettergreep uitspreken, net als het
Frans. Het Italiaanse bravo gaat terug op Latijn barbarus 'buitenlands, wild'. Van 'wild'
ging de betekenis enerzijds naar 'vreselijk, barbaars' (wat we nog zien in barbaar),
anderzijds naar 'dapper, moedig' (een betekenis die zowel het Franse brave als het
Italiaanse bravo hebben) en vandaar in het Frans en Nederlands naar braaf'gehoorzaam, braaf. Italiaans bravo is van' dapper, moedig' als uitroep 'goed, uitstekend' gaan
betekenen.42

Ontlening aan Maleis (<Arabisch):

Ontlening aan Frans «Spaans<Arabisch):

mesigit

moskee
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Meerlingen
Niet alleen kunnen we tweelingleenwoorden onderscheiden, er zijn zelfs meerlingen
te vinden. Meer dan een vijfling heb ik niet gevonden, maar het is zeker niet onmogelijk
dat er zes- of zevenlingen bestaan. Meerlingen illustreren te meer hoe grillig de
ontleningswegen kunnen lopen.

Drielingen
Een paar drielingen zijn driemaal aan dezelfde taal ontleend. Dit geldt alleen voor
Latijnse en Franse woorden:

Oude ontlening aan Latijn: Jonge ontlening: Jongere ontlening:
pijn

pene/poene

poena

Pene/poene komt alleen voor in de juridische uitdrukking: op pene van 'op straffe van'.
Interessant is de betekenisontwikkeling van 'pijn' naar 'straf. Het Latijnse poena, dat
ontleend was aan het Grieks, betekende 'boete, straf, en werd als term uit het christendom geleend. Van 'door God gezonden straf ging het 'smart, ziektetoestand,
lichamelijk letsel' betekenen. Eenzelfde betekeniswijziging vinden we bij plaag, eveneens een christelijke term, die teruggaat op Latijn plaga 'slag', vandaar 'door God
geronden plaag, goddelijke straf, onheil' (de tien plagen van Egypte); het Engelse plague
betekent 'pest'. Tegenwoordig wordt poena 'straf vooral gebruikt in de uitdrukking
sub poena 'op straffe'; het is dus een vreemd woord gebleven.
teil
tichel
tegel
Latijn tegula betekende 'dakpan'; tichel en tegel zijn beide 'vloertegel' gaan betekenen,
maar tichel betekent gewestelijk nog 'dakpan'. Teil heeft de betekenis 'schotel, bak'
gekregen; dit woord is geleend nog voordat in het Middelnederlands -ege- samengetrokken werd tot -ei-. Voor de vorm tichel/tegel vergelijk richel/regel hieronder en zie
hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.

Oude ontlening aan Frans: Jonge ontlening: Jongere ontlening:
persen
pressen
presseren
De woorden gaan terug op Frans presser 'drukken', een betekenis die persen (met
metathesis van r) behouden heeft. Pressen wordt gebruikt voor personen: iemand
pressen 'onder druk zetten iets te doen', presseren heeft te maken met tijd: 'aandrijven,
tot spoed manen', maar ook 'spoedeisend zijn, dringen'. De betekenis van pressen 'tot
de krijgsdienst dwingen' komt uit het Engels. Pressen en persen zijn ontleend aan de
Franse stam, presseren gaat terug op de Franse infinitief.
De meeste drielingen bestaan uit twee woorden die in verschillende tijden uit
dezelfde taal zijn geleend, en één woord dat uit een andere taal is geleend:
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Latijn (oud):

Latijn (jong):

Frans:

malve
maluwe
mauve
Maluwe en malve zijn de namen van het kaasjeskruid, Latijn malva. Mauve komt uit
het Frans en duidt de kleur van de plant aan.
ordinarius
ordinair
ordinaris
Een ordinaris (met het achtervoegsel -aris uit Latijn -arius onder invloed van een
Oudfranse dialectvorm, zie hoofdstuk 1,2,
I, 2, 'Invloed van het Latijn') is een r.k. term voor
'met rechtsmacht voorziene waardigheidsbekleder', een ordinarius is een gewoon
hoogleraar, en ordinair is een bijvoeglijk naamwoord voor 'gewoon, plat'. In het Frans
was het aanvankelijk een zelfstandig naamwoord.
terminus
term
termijn
Latijn terminus betekende 'grens, grenspaal, eindpunt', vandaar termijn 'grens in de
tijd, begrensde tijd'. In de scholastiek kreeg het de betekenis van 'definitie, bepaling',
vandaar dat het via het Frans geleende term tegenwoordig 'uitdrukking, woord' betekent. Een afleiding van Latijn terminus heeft de tweeling terminaal- terminal opgeleverd, zie hierboven.

Latijn (oud):

Latijn (jong):

Spaans:

titel
tittel
tilde
Latijn titulus betekende 'opschrift, eretitel', vandaar titel; in het middeleeuws Latijn
kreeg het tevens de betekenis 'streepje, accent', vandaar tittel' streepje, puntje' (in bij
voorbeeld ergens geen tittel ofjota van weten) en tilde voor een slingerteken boven de
de n of een klinker in het Spaans en Portugees (n,
(ii, a,
ä, 6).
ö).

Latijn (oud):

Latijn (jong):

Russisch:

keizer
caesar
tsaar
De naam van de Romeinse keizer Gajus Julius Caesar (101-44 voor Chr.) werd door
zijn opvolgers als titel overgenomen; vandaar werd het geleend als algemeen woord
voor 'keizer'. Het Russische car' is via het Gotische Kaisar geleend. Op dezelfde manier
is de naam van Karel de Grote, die in het Latijn Carolus heette, in het Russisch het
gewone woord voor 'koning' geworden: Russisch korol'.

Latijn (oud):

Latijn (jong):

Engels:

dis
discus
disk
Latijn discus betekende eerst 'werpschijf, daarna 'schotel'. Dis is al ontleend in de
Romeinse tijd, en kreeg de betekenis 'tafel' via 'schotel of plankje om eten op te leggen'.
De computerterm disk voor 'schijf voor het opslaan van gegevens' komt via het Engels
van ditzelfde Latijnse woord. Desk 'bureau, balie' is in het Engels een tweeling van disk:
desk gaat terug op een middeleeuws Latijnse neven
nevenvorm
vorm van discus.
richel
regel
rail
Voor de vorm richel/regel vergelijk tichel/tegel hierboven. Het Latijnse woord betekende
'lat, balk, liniaal, rege!',
regel', vandaar de betekenisverschillen tussen richel, geleend samen
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met andere bouwtermen in de Romeinse tijd, en regel, als kloosterwoord geleend toen
de kloosterlingen het schrijven verbreidden. Engels rail is ontleend via het Frans en
ging van 'staaf, balk' in het bijzonder 'spoorstaaf betekenen.

Latijn:
Frans (oud):
Frans (jong):
ministeriaal
minstreel
ministerieel
Middeleeuws Latijn ministerialis betekende 'bediende', vandaar de inmiddels historische term ministeriaal voor 'dienstman'
'dienstman'.. In het Frans kreeg het tevens de betekenis
'muzikant, minnezanger', vandaar minstreel, dat in het Middelnederlands nog zowel
'bediende' als 'muzikant' betekende. Ministerieel is een jonge ontlening aan het Frans
met de betekenis 'van een minister' (de betekenis van minister is gegaan van 'bediende'
naar 'beambte, bestuurder').
proberen
proeven
prouveren
Proberen is ontleend aan Latijn probare 'beproeven, onderzoeken, bewijzen', in het
Frans prouver geworden. Het Franse woord hebben we als proeven 'beproeven, onderzoeken, met de mond (be)proeven' overgenomen. Later is de Franse vorm nogmaals
overgenomen in de heel specifieke betekenis 'een gunstige getuigenis afleggen, pleiten
voor'.
smaragd
esmerald
emerald
De huidige Franse vorm is éméraude; in de oudste vorm esmerald is de s nog niet
weggevallen voor een medeklinker.
Frans (oud):
Frans (jong):
Italiaans:
bruut
brut
bruto
Frans brut betekende 'ruw', vandaar bruut, en ook 'onbewerkt', vandaar brut voor
droge, onbewerkte of ongezoete cham
champagne.
pagne. Bruto is uit het Italiaans geleend, waar het
de betekenis 'ruw, grof, zonder aftrek van kortingen' heeft.
pastei
paté
pasta
De betekenissen liggen dicht bij elkaar: pastei is 'deeg met vlees', paté is 'deegachtig
vleesmengsel', en pasta is 'deeg, (Italiaanse) deegwaren'. Naast paté kent het Frans als
tweeling ook pa te, dat wij eveneens geleend hebben in de betekenis' deegachtig mengsel'
en 'verflaag van een schilderij'.
Frans (oud):
Frans (jong):
Engels «Frans):
baar
barre
bar
Baar betekent 'staaf, staaf metaal', barre is een metalen staaf waaraan een danser(es)
oefent, en een bar is een tapkast, of een toonbank in het algemeen: hakkenbar.
etiket
etiquette
ticket
Frans étiquette betekende 'label'. Naar een formulier met regels door Filips de Goede
over hoe men zich aan het hof diende te gedragen, ging het 'omgangsvormen' betekenen; deze betekenis werd in de 18de eeuw verbreid. Engels ticket voor 'kaartje' gaat
terug op de Franse 'label' -betekenis.
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fatsoen
façon
fashion
Frans façon betekent 'manier van doen, wijze'. Bij fatsoen is de nadruk komen te liggen
op 'nètte manier van doen'. Fashion wordt gebruikt voor 'mode'.
kolom
colonne
column
Een column is een kolom in een krant met een meestal luchtig stukje. Een kolom is en
rechthoek, en een colonne is een rij opgestelde soldaten.

Frans (oud):

Frans (jong):

Turks:

Ottomaans
ottoman
Osmaans
Ottomaans en Osmaans betekenen 'Turks' en gaan terug op de Arabische naam van de
'Utman. De spelling
stichter van het Osmaanse rijk, Osman (1259-1326), in het Arabisch 'Utmän.
met os- is de Turkse uitspraak van de naam. In het Frans gaat het woord via een aantal
andere talen (Italiaans, middeleeuws Latijn) uiteindelijk terug op het Arabisch. Ottoman wordt gebruikt voor een bepaalde weefselsoort. Het Frans gebruikt de vrouwelijke
vorm ottomane voor een bepaalde sofa en wij hebben dat woord geleend (bedenk
daarbij dat zowel het woord sofa als divan via het Frans en Turks uit het Arabisch
komen!).

Italiaans (oud):

Italiaans (jong): Engels:

kas
kassa
cash
Kas is 'bergplaats' in het algemeen, kassa is 'loket'. In het Engels (waar het woord is
ontleend aan het Italiaans) is de betekenis van 'loket' naar 'gereed geld' gegaan.

Engels (oud):

Engels (jong):

Frans:

internationaal

international

internationale

Internationaal is een bijvoeglijk naamwoord, international een zelfstandig naamwoord:
een international, waarbij is weggelaten een woord als concern, bedrijf of iets dergelijks,
vergelijk multinational. Verder betekent international 'sporter die zijn of haar land bij
internationale wedstrijden vertegenwoordigt'. De Internationale is een verkorting van
Frans association internationale 'internationale associatie/vereniging', waarin internavorm is van het bijvoeglijk naamwoord international. Het is ook
tionale de vrouwelijke vom!
de titel van een socialistisch strijdlied geworden, met als refreinregel in de vertaling van
Henriëtte Roland Holst En d'InternationaZe
d'Internationale zal morgen heersen op aard (Franse tekst
Ie genre humain).
van B. Pottier, 1871, L'Internationale sera Ze

Duits (oud):

Duits (jong):

Engels:

daalder
taler
dollar
Daalder is, net als Engels dollar, ontleend aan Nederduits däler,
daler, Hoogduits TaZer,
Taler, dat
een verkorting van Joachimst(h)aler is, dus 'dal van Joachim'. Joachim was de naam van
de mijn waar men vanaf begin 1500 het zilver dolf waaruit de munt geslagen werd. Een
andere drieling-muntnaam is écu - scudo - escudo.
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Een aantal drielingen is uit verschillende Romaanse talen geleend:
Latijn:
Frans:
Italiaans:
numerus
nummer
numero
Numerus komt alleen voor in het hoger onderwijs: numerus fixus, numerus clausus.
Nummer heeft onder invloed van het Latijnse woord een -u- gekregen; de Franse vorm
luidt nombre. Numero is een Italiaans woord, dat ook in het Frans geleend is - het is
niet uitgesloten dat we het kennen via het Frans.
pan
pateen
patina
Alle drie de woorden gaan terug op Latijn patina 'pan', ontleend aan het Grieks. In het
vulgair Latijn is dit verkort tot pan na. Via het Frans hebben we het als pateen 'schotel
voor hostie' geleend, en uit het Italiaans kennen we patina als 'oxydatielaag', een laag
die vaak op pannen voorkomt.
zegen
sein
segno
Het Latijnse woord signum betekende 'teken', maar in christelijke zin gebruikte men
signum (crucis) voor 'kruisteken, zegenen door kruisteken'. Frans sein heeft de algemene betekenis 'teken' gehouden, en Italiaans segno is een muziekterm voor '(muziek)teken'.
Latijn:
Frans:
Spaans:
apotheek
boetiek
bodega
Apotheek is afgeleid van een Grieks werkwoord dat 'wegzetten' betekende, en de
betekenissen van apotheek luidden dus letterlijk 'het weggezette', vandaar 'bergplaats,
bewaarplaats, zolder, kelder, magazijn'. Oorspronkelijk werden in een apotheek veel
meer produkten weggezet en verkocht dan nu, het was meer een drogisterij.43 In de
middeleeuwen werden in de apotheek artsenijen, kruiderijen en wijn verkocht. Tegenwoordig heeft de betekenis zich toegespitst tot 'geneesmiddelenzaak'. In het Frans is
de betekenis verruimd tot 'winkel', en in het Spaans wordt er nog maar één 'geneesmiddel' verkocht: wijn. 44
mantel
mantille
mantilla
De betekenis is gegaan van 'mantel' via 'hoofdoek met lange punten' (mantille; het
Frans heeft het uit het Spaans geleend) naar 'zwartkanten sluier' in het Spaans.
Latijn:
Italiaans:
Venetiaans:
dux
duce
doge
Dux is 'aanvoerder', duce is 'fascistische regeringsleider', met name gebruikt voor
Mussolini, en doge was de titel van de hertog van Venetië.
Latijn:
Spaans:
Portugees:
dominus
don
dom
Van de vrouwelijke pendant, Latijn domina, is zelfs een vierling geleend. Eigenlijk geldt
dat ook voor de mannelijke pendant, want de vorm don is zowel Spaans als Italiaans.
Aan de vijfde naamval van Latijn dominus hebben we dominee ontleend.

557

Frans:
Italiaans:
Portugees:
écu
scudo
escudo
Drie maal een muntnaam; eigenlijk betekent het woord 'schild', omdat op de munt
een wapenschild was afgebeeld. De moderne ecu heeft in principe niets met deze oude
muntnaam te maken, maar is een letterwoord voor European Currency Unit 'Europese
rekeneenheid' - maar misschien heeft het oude woord wel meegespeeld bij het bedenken van de afkorting. Een andere drieling-muntnaam is daalder - taler - dollar.
En tot slot zijn er drielingen die uit twee Romaanse talen en één andere taal (meestal
een andere Germaanse taal) komen:

Grieks:
Latijn:
Frans:
chiton
tunica
tuniek
Het Griekse woord chitön gaat terug op het Noordwestsemitisch. In het Latijn is de
beginklank ch- tot kt- geworden, wat vereenvoudigd werd tot t-.
prunus
pruim
prune
De woorden gaan terug op Grieks proumnon. Prunus is een botanische term, prune
wordt gebruikt voor 'pruimenbrandewijn' en 'pruimkleurig'.
Latijn:
Frans:
Duits:
cholera
colère
kolder
Het Latijnse woord cholera stamt uit het Grieks en is een afleiding van cholè 'gal'.
Cholera betekende dan ook 'ziekte van de gal', vandaar wordt het voor een bepaalde
besmettelijke buikloop gebruikt. Naar het middeleeuwse geloof dat vier lichaamssappen de gezondheidstoestand en het temperament van de mens bepalen, meende men
dat cholerische mensen, dat wil zeggen mensen met veel gal, opvliegend en driftig zijn.
Vandaar dat colère in het Frans 'woede, drift' is gaan betekenen. Kolder wordt gebruikt
voor een bepaalde hersenziekte bij paarden, en hiervan komt de uitdrukking de kolder
in de kop hebben en kolder 'onzin'. Omdat het pas eind 18de eeuw genoteerd is, zal het
uit het Duits geleend zijn en niet direct uit het Latijn. Het Franse colère is in de
volksmond veranderd in klere en een voorvoegsel geworden: klereboek, klerelijer.
cathedra
sjees
katheder
Latijn cathedra betekende 'stoel, zetel', vandaar ook 'spreekgestoelte' en overdrachtelijk
'leerstoel'. De laatste betekenissen vinden we voor de Duitse ontlening katheder.
Cathedra wordt voornamelijk gebruikt in de uitdrukking ex cathedra spreken 'als
officieel persoon, met gezag bekleed spreken'. Sjees is een verbastering van Frans chaise
'stoel', dat teruggaat op Latijn cathedra.
Latijn:
Italiaans:
Duits:
vedel
viool
fiedel
Viool kan zowel rechtstreeks uit het Italiaans geleend zijn, als via het Frans. Viool, vedel
en fiedel gaan waarschijnlijk alle drie terug op dezelfde middeleeuws Latijnse vorm;
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sommige etymologen 45 achten het echter mogelijk dat vedel/fiedel teruggaan op een
Germaans woord (vergelijk Engels fiddle), en dat het middeleeuws Latijn het woord
geleend heeft uit een Germaanse taal.

Latijn:

Italiaans:

Engels:

kamp
campo
campus
In de Romeinse tijd werd kamp geleend uit Latijn campus 'veld, slagveld'; vandaar kreeg
kamp de betekenissen 'omheind akkerland' en 'strijd'. De betekenis 'legerplaats' komt
uit het Frans. Campus 'universiteitsterrein' komt uit het Engels (niet uit het Latijn,
zoals Van Dale"6 beweert; het ongebruikelijke campus 'veld' stamt weer wel uit het
Latijn). Italiaans campo betekent nog steeds 'veld'.

Latijn:

Frans:

Engels:

civitas
cité
city
Drie vreemde woorden. Civitas betekent 'burgerschap, gemeenschap', in het klassieke
Latijn ook 'stad' (namelijk dé stad, Rome, tegenover de rest van de wereld). Vandaar
de betekenis 'stadscentrum' voor cité en city. Engels city komt uit het Frans.
credit
krediet
credit
W ëliswaar worden de Latijnse en de Engelse vorm op dezelfde wijze geschreven, maar
de uitspraak is heel verschillend, en het gebruik ook. Latijn credit betekent 'tegoed, wat
op de creditzijde geboekt staat', Engels credit (uit het Frans) betekent meer 'psychologisch tegoed': daarvoor moet je hem credit geven, en heeft verder een financiële betekenis
in creditcard. Frans krediet betekent 'vertrouwen, uitstel van betaling'.
papyrus
papier
paper
Het oudste schrijfmateriaal, gebruikt door de Egyptenaren, waren papyrusbladen. Het
woord is via het Egyptisch en het Grieks in het Latijn gekomen. Paper is een onderwijsterm voor' (op papier) geschreven stuk, verhandeling'; het Engels heeft het uit het Frans
geleend.

Latijn:

Frans:

Arabisch:

denarius
denier
dinar
De Latijnse muntnaam denarius was afgeleid van deni 'telkens tien'. Het Arabische
dinar is ontleend aan het Latijn. Het Franse denier wordt gebruikt voor het gewicht in
grammen van 9000 m draad. De betekenisontwikkeling ging van: 'munt', 'hoeveelheid
die men voor een munt kon kopen', 'hoeveelheid garen', 'gewicht van garen per
lengtemaat'Y

Frans:

Italiaans:

Engels:

soeverein
sopraan
sovereign
Deze woorden gaan terug op middeleeuws Latijn superanus, dat 'hoogste, voornaamste'
betekende. In het Frans is dit 'vorst' gaan betekenen, in het Italiaans 'hoogste stem'.
De Engelse munt (ontleend aan het Frans) is 'de vorstelijke/koninklijke munt', vergelijkbaar met de reaal.
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Uit één Romaanse en twee Germaanse talen komt de drieling:

Frans:

Duits:

Engels:

komiek
komisch
comic
Het Latijnse woord waar al deze woorden op teruggaan, is ontleend aan het Grieks,
waar het een afleiding van het Griekse woord voor 'komedie' is. Komiek is zowel een
zelfstandig naamwoord als een bijvoeglijk naamwoord. Comic betekent 'komisch
stripverhaal' .
En tot slot een religieuze drieling:

Grieks:

Romaans:

Russisch «Grieks):

paap
paus
pope
Paap is, misschien via het Gotisch, door het Germaans uit het Grieks geleend. Het is
een heel oud leenwoord, en werd net als pope voor de lagere geestelijkheid gebruikt.
Vandaar werd het een scheldwoord voor katholiek. Paus is ontleend aan een gereconstrueerde Romaanse bijvorm pabes of iets dergelijks, anders is de -5
-s niet te verklaren,
want de vorm luidde in het Latijn papa. Latijn papa werd gebruikt voor de hogere
geestelijken, en allengs alleen voor de hoogste. Vanaf 1075 werd dit officieel: toen
bepaalde Gregorius VII dat papa alleen als titel voor de bisschop van Rome mocht
worden gebruikt.
Over het algemeen hebben de drielingen verschillende betekenissen, anders zouden ze
niet naast elkaar kunnen bestaan.

Vierlingen
Om te beginnen twee vierlingen die driemaal uit dezelfde taal en eenmaal uit een andere
taal geleend zijn:

Latijn (oud): Latijn (jong): Latijn (jonger):

Engels:

kruin
kroon
corona
crown
Latijn corona betekende 'kroon, krans', maar ook 'tonsuur', vandaar kruin. De moderne betekenis van corona is 'kring om bij voorbeeld de zon, kroon', in de academische
wereld 'kring van hoogleraren'. De Engelse muntnaam crown is geleend via het Frans;
de munt heet zo, omdat er de afbeelding van een kroon op staat.

Latijn (oud): Latijn (jong): Latijn (jonger):

Frans:

foelie
folie
folium
feuille
Latijn folium betekent 'blad, blad papier', als boekformaat wordt de verbogen vorm
folio gebruikt, van in folio. Folie en foelie hebben de betekenis 'dun blad metaal (als
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verpakkingsmateriaal)' gekregen. Feuille 'blad' wordt alleen gebruikt in de luchtvaartterm feuille morte 'dwarrelvlucht, vlucht als van een dood blad'.
De meeste vierlingen bestaan uit een tweeling die uit dezelfde taal komt, en een of twee
woorden die via een andere taal geleend zijn.

Scytisch/
Thracisch:

Latijn (oud):

Latijn (jong):

Engels:

hennep
kemp
cannabis
canvas
Har Brok48 toont de geschiedenis en verbreiding van de namen van de hennep. Het
woord hennep komt uit het Scytisch of het Thracisch en werd door de Germanen
overgenomen. Het Scytisch en Thracisch zijn twee talen waarvan weinig bekend is,
daarom valt niet exact uit te maken welke taal de oorspong is. Het Scytisch was een
Iraanse taal, het Thracisch vormde een aparte tak van het Indo-europees. De Romeinen
leenden het woord eveneens uit het Scytisch/Thracisch, en wel als cannabis, wat bij ons
kemp is geworden; een oudere vorm, die op sommige plaatsen in Nederland nog
voorkomt, is kennep (zie Illustratie 66). In de moderne tijd hebben we cannabis als
plantkundige term opnieuw geleend. Engels canvas is via het Frans geleend, en betekent
'grof weefsel, vervaardigd uit hennep'.

Latijn (oud): Latijn (jong): Frans:

Engels:

deken
decaan
doyen
dean
Latijn decanus betekende 'voorzitter, hoofd', oorspronkelijk 'hoofdman van tien', want
het is een afleiding van decem 'tien'.49 Vandaar ging het 'opzichter, overste' betekenen.
In decaan en dean (in het Engels uit het Latijn geleend) is dit woord op het hoger
onderwijs toegepast, en is het 'voorzitter van een faculteit of universiteit, studiebegeleider' gaan betekenen; Frans doyen betekent 'oudste, voorzitter (op grond van leeftijd)'.

Latijn (oud): Latijn (jong): Frans:

Fries:

staat
status
état
state
Latijn status betekende 'het staan, stand, positie', later ook 'land'. Nederlands ·staat
'land' gaat terug op het Latijn, maar is in de staatkundige betekenis ook beïnvloed door
Frans état - Frankrijk heeft grote invloed gehad op de staatkundig-politieke ontwikkeling van Europa. Frans état kennen we eigenlijk alleen nog in de uitspraak van
Lodewijk XIV: L'état, c'est moi. De moderne betekenis van status is via 'sociale positie'
geworden tot 'maatschappelijk aanzien'; deze betekenis komt uit het Engels. Fries state
'landgoed' is ontleend aan Oudfrans estat (waaruit modern Frans état).

Frans (oud): Frans (jong):

Italiaans:

Engels:

loods
loge
loggia
lobby
Frans loge betekende 'hut, hok, kraam', vandaar 'overdekte plaats op tribune, plaats in
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HENNEP
(Cannabis saliva L.)
(Cann"bis
JU':flm:p
henlIep

kemp
11111111111

kennep
kenllep

Illustratie 66. Namen voor 'hennep' in de Nederlandse dialecten
(Bron: Brok 1993: 100)

theater'. Het woord is in de middeleeuwen, toen Frans g als dg geschreven werd met
als uitspraak [dzj], [dz],
[dsJ ontleend als loods 'schuur', en later als loge 'theaterplaats,
[dzJ, [ds]
portiershokje'. Ook het Italiaans heeft Frans loge geleend, met als resultaat loggia
'overdekte galerij'. Het Franse woord is ontleend aan het Frankische woord voor 'loof;
de oorspronkelijke betekenis was dus 'afdak van bladeren'. Dit Frankische woord
woo"rd is
ook door het middeleeuws Latijn geleend, vanwaaruit het in het Engels terechtkwam
als lobby 'hal', vandaar 'hal in het Lagerhuis waar gestemd wordt' en dan 'groep die
invloed op deze stemming nastreeft'.

Perzisch:
Frans (oud): Frans (jong):
Engels:
sjah
schaak
echec
check
Schaak en echec zijn in het Frans geleend uit het Arabisch, dat weer ontleend heeft aan
het Perzisch. Het Engelse woord komt uit het Frans. In de ude
llde eeuw hebben de
Arabieren het schaakspel in Europa bekend gemaakt. Sjah betekent 'koning', en het
schaakspel is zo genoemd omdat de koning het belangrijkste stuk is. Schaakmat
betekent dan ook in het Arabisch 'de koning is dood'. Naar een verloren schaakspel is
echec 'mislukking' gaan betekenen. Check (door het Engels ontleend aan het Frans) is
'controle' gaan betekenen via 'aanval op de koning bij schaak, gecontroleerde aanval
of beweging, controle'.
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Latijn:

Frans:

Italiaans (oud): Italiaans (jong):

caput
chef
kaap
capo
Latijn caput betekent 'hoofd'; chef en capo hebben de betekenis 'hoofdman' gekregen.
Kaap komt van de betekenis 'hoofd, uiteinde'. Overigens kan kaap ook ontleend zijn
via Frans cap, uit Italiaans capo.

Picardisch:

Frans:

Italiaans (oud): Italiaans (jong):

kans
chance
cadens
cadenza
Al deze woorden gaan terug op Latijn cadentia 'het vallen'. Bij kans en chance gaat het
om het vallen van de dobbelstenen, wat de betekenis 'toeval' oplevert. Cadens en
cadenza is 'reeks akkoorden voor het slotakkoord', dus voor het einde (het vallen) van
het stuk. Frans chance kent nog de tweeling cadence, die wij in het Nederlands als cadans
'ritme' geleend hebben. Frans cadence is ontleend aan Italiaans cadenza, net als Nederlands cadens.
Vier vierlingen stammen uit vier verschillende talen:

Grieks:

Latijn:

Frans:

Spaans:

parabool
parabel
parool
palaver
Al deze woorden gaan terug op Grieks parabolè 'het vergelijken', letterlijk 'het naast
elkaar stellen'. Parabel 'gelijkenis' hebben we via de bijbel ontleend aan het Latijn.
Parabool is een betrekkelijk jong wetenschappelijk woord voor 'kegelsnede', ontleend
aan het Grieks (misschien via het Frans geleend; in het Frans vormen parabole -parole
een tweeling). Frans parole, dat ontstaan is uit Latijn parabola, is 'leus' gaan betekenen,
en vandaar 'woord', een betekenis die wij niet overgenomen hebben. Ook Spaans
palabra betekende 'woord', dan 'gesprek'. Wij hebben het woord op de Westafrikaanse
kusten overgenomen van Spaanse kooplieden, die het gebruikten voor het 'houden van
een gesprek of onderhandeling met inboorlingen', wat kennelijk heeft geleid tot de
huidige betekenis 'oeverloze discussie'. Overigens is het ook mogelijk dat palaver
ontleend is aan Portugees palavra, dat valt niet uit te maken.

Latijn:

Frans:

Italiaans:

Spaans:

domina
dame
donna
dofia
Vier titels voor vrouwen. De mannelijke pendant is een drieling. Uit het Spaans
kennen we ook duefia 'bejaarde gezelschapsdame van jonge meisjes', in het Spaans een
tweeling met dofia.

Latijn:

Frans:

Italiaans:

Engels:

cursus
koers
corso
courses
Latijn cursus betekende 'loop, vaart, gang, route', in christelijk Latijn 'reeks lezingen'.
Deze laatste betekenis leidde tot de huidige 'leergang'. Frans cours betekende ook 'loop,
gang' en vandaar 'richting, route, omloop/gangbaarheid (van geld)'. In het Italiaans
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nam het Latijnse woord de betekenis 'wandelplaats, optocht' aan. Engels courses
'paarden- of motorrennen' komt uit het Frans en is een meervoudsvorm.

Latijn:

Frans:

Spaans:

Arabisch:

regaal
royaal
reaal
riyal
De betekenis is gegaan van 'koninklijk' in het Latijn naar 'vrijgevig (als een koning)' in
het Frans. De munten reaal en riyal (door het Arabisch geleend uit het Spaans) zijn dus
'koninklijke munten'; de Portugese en Braziliaanse munt reis is een meervoudsvorm
van realo

Vijflingen
Ik heb slechts drie vijflingen gevonden.

Latijn (oud): Latijn (jong): Frans:

Spaans:

Engels:

meier
major
maire
majoor
mayor
Latijn maior betekende 'groter' en werd vervolgens gebruikt voor 'grootste, oudste,
hoogste in rang'. Ook nu nog wordt het gebruikt om 'de oudste' aan te geven, en
schertsend 'de grootste, heel groot' in: een deuk major in iemands reputatie. so Meier
'pachter, schout', ook 'zeurpiet', komt van maior als verkorting van maior domus
'opzichter over het hof. Maire en mayor betekenen beide 'burgemeester'. Majoor is een
legerrang.

Latijn:

Frans (oud):

Frans (jong):

Italiaans:

Engels:

magister
meester
maître
maëstro
master
Magister wordt gebruikt voor een middeleeuwse academische graad (in het Duits wordt
het tot op heden als academische graad gebruikt) en voor 'novicenmeester'. Meester is
het enige van deze woorden dat algemeen gebruikelijk is geworden, onder andere voor
'schoolmeester'. Maître is 'meester'; we vinden het bij voorbeeld in maître d'Mtel
'hofmeester'. Maëstro is een 'meester in de muziek'. Master is een titel, een academische
graad, en het wordt ook gebruikt voor 'moederblad, papier dat moet worden vermenigvuldigd'.

Latijn:
semor

Frans:

Spaans:
senor/

Italiaans:

Maleis:

seigneur/
signore
sinjo
slDJeur
sinjeur
SlDJoor
sinjoor
Senior betekent 'ouder', en wordt gebruikt als titel. Seigneur is ook geleend met het
bezittelijk voornaamwoord 'mijn': monseigneur 'titel van hoge geestelijken'. Een nevenvorm van Frans seigneur is sire (door het Engels geleend als sir), dat we ook met
'mijn' geleend hebben: monsieur 'mijnheer', als tegenhanger van madame. Sinjo is door
het Maleis uit het Portugees geleend.
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Het is geen toeval dat de vijflingen alleen maar woorden zijn die een persoonsnaam of
titel inhouden. Het eerste dat je uit een onbekende taal overneemt, zijn de aanspreekvormen van personen en de muntnamen. Dergelijke benamingen kunnen uit verschillende talen naast elkaar bestaan, en dus vinden we ze juist onder de meerlingen. Maar
ook onder de tweelingen vinden we een behoorlijk aantal muntnamen en aanspreekvormen. Muntnamen kunnen bovendien als betalingsmiddel door andere volkeren
overgenomen worden. Zo kennen de Arabieren de dirham van de Grieken, de Hongaren de forint van de Italianen en de Nederlanders en Engelsen de daalder en dollar van
de Duitsers.
In het totale overzicht van de twee- en meerlingen valt het enorme aandeel van de
Romaanse talen op in alle categorieën woorden.

Tweelingwoorden waarvan het ene geleend is en het andere
een erfWoord
In het bovenstaande hebben we alleen gekeken naar tweelingwoorden die beide geleend
zijn. Er bestaan echter ook tweelingwoorden waarvan het ene woord een ontlening is,
en het tweede een erfwoord. Voorbeelden hiervan zijn:
Erfwoord:

Leenwoord:

Ontleend uit:

ban
bijten
blad
bord
broeder
dril/driller
gal
gang
greep
hal
hals
heffen
hoofd
knoedel
koren
kolf
licht
midden
moeder

faam
beitsen
folium
board
frater
thrilVthriller
chole (medische term)
gang 'bende', uitspraak [geng]
grip
cel
col
hieuwen
caput
noedel
graan
globe
lux
medium
mater

<Latijn
<Duits
<Latijn
<Engels
<Latijn
<Engels
<Grieks
<Engels
<Engels
<Latijn
<Frans
<Engels
<Latijn
<Duits
<Latijn
<Frans
<Latijn
<Latijn/Engels
<Latijn
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Erfwoord:

Leenwoord:

Ontleend uit:

naam
nagel
nieuw
oorotter
overal
reden
stap

nomen
onyx
novum/nova
oerhydra
overall
ratio
step 'danspas'

steen
twee
vader
vee

stone 'gewicht'
duo
pater
fee 'honorarium'

vers
vol
water
wiel
wisent
wolf
woord
wortel
zaad
zede

fris
plenum
wodka
cyclus
bizon
lupus
verbum
radix
semen
ethos

<Latijn
<Latijn
<Latijn
<Duits
<Grieks
<Engels
<Latijn
<Engels (de betekenis
'voertuig voor kinderen' is
in het Nederlands bedacht,
het Engels gebruikt scooter)
<Engels
<Italiaans
<Latijn
<Engels (oorspronkelijk was
vee een betalingsmiddel,
vergelijk Latijn pecunia 'geld'
(ons pecuniën), afgeleid van
pecus 'vee')
<Duits
<Latijn
<Russisch
<Latijn
<Frans
<Latijn
<Latijn
<Latijn
<Latijn
<Grieks

Heel interessant is medium, omdat het ook nog uit twee talen is geleend. In de betekenis
'midden, middel' komt het uit het Latijn, met Engelse uitspraak en de betekenissen
'kledingmaat, half doorbakken, halfzoet' komt het uit het Engels.
Ook bestaan er leenwoorden die 'uitgeleend' zijn, en vervolgens weer teruggeleend.
Het uitgeleende woord is een erfwoord. De uitspraak van Brandt Corstius (als Battus
in Opperlandse taal- en letterkunde, Amsterdam, 1981: 173): "'Lenen" is de vakterm,
maar zo'n woord wordt nooit teruggegeven (behalve dat Frankrijk ons "manneke" als
"mannequin" weer retourneerde)' klopt dus niet helemaal.
Voor een deel zijn de uitgeleende woorden al in een ouder stadium geleend,
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namelijk uit het Germaans. Zo zijn de Germaanse vormen van bal, balk, bank, dorp,
sop, wedde door het Latijn of Frans geleend uit het Germaans, en vervolgens in het
Nederlands teruggeleend als baal, balkon, banket, troep, soep, gage. De Germaanse
vormen van bank, lot, vers zijn via het Italiaans in het Nederlands teruggekomen als
banco, lotto, fresco. Overigens noemt Andresen 51 al deze Germaanse woorden 'Duits'!
Omdat het Germaans een gereconstrueerde taal is (het is nooit geschreven), kan nooit
met complete zekerheid bepaald worden of het ging om identieke vormen die teruggeleend zijn. Ik laat deze categorie dan ook verder buiten beschouwing.
Interessanter is het verschijnsel, dat Nederlandse woorden uitgeleend zijn en weer
teruggeleend worden. Voorbeelden hiervan zijn (ik geef de woorden in moderne
spelling, hoewel ze meestal in de Middelnederlandse periode zijn uitgeleend):
Blok, bolwerk, graven, mannekijn ('mannetje'), schokken, stapel 'stapelplaats' zijn
aan het Frans geleend en teruggekomen als (en) bloc, boulevard, graveren, man-

nequin, choqueren, etappe.
Baas, Middelnederlands kitte 'kruik, kan', doop(saus), jacht, jol, kolf, landschap,
pekel, schets, schop 'schep' zijn aan het Engels geleend en teruggekomen als boss,
kit, dope, yacht, yawl, golf, landscape, pickles, sketch, scope; waarschijnlijk komt
Engels commodore van Nederlands commandeur, een Frans leenwoord. De Nederlandse Sinterklaas heeft zijn naam gegeven aan de Amerikaanse Santa Claus
'Kerstman'.

Hollander, jongen, gage, pietje (de volksnaam voor een bepaalde munt), voorloper
en zoopje zijn aan het Indonesisch geleend en teruggekomen als blanda 'Nederlander, Europeaan', djongos 'huisbediende', kat(je) 'soldij', pitje 'Indisch dubbeltje', p(e)lopper en sopie 'borrel'.
De Spaanse dansnaamflamenco komt van Nederlands Vlaming. De betekenis van
flamenco verschoof van 'Vlaams, Vlaming' naar 'zigeuner', omdat men dacht dat
zigeuners uit het noorden kwamen, en vandaar naar 'zigeunerdans'.
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HOOFDSTUK IV

Vertalende ontleningen 1

Inleiding
Hieronder maak ik een onderscheid tussen eenwoordvertalingen en meerwoordvertalingen of vertaalde uitdrukkingen. Het gaat hierbij om het aantal woorden in het
Nederlands, niet om het aantal woorden in de brontaal. Dus wisselbriefvoor Italiaans
lettera di cambio is een eenwoordvertaling, en schone letteren voor Frans belles lettres en
het hofmaken voor Frans faire la cour zijn meerwoordvertalingen of vertaalde uitdrukkingen.

Eenwoordvertalingen
Onder eenwoordvertalingen vallen verschillende manieren van vertalen.
De niet -samengestelde of ongelede vertaling: as en wortel (als wiskundige termen)
voor Latijn axis en radix, muis als computerterm voor Engels mouse, vervallen (van
wissel) voor Italiaans scadere. Het is beter hier te spreken van betekenisontlening,
omdat het woord al bestond (we kenden al wortel als 'deel van een plant'), maar er een
specifieke betekenis uit een andere taal bijkomt. Daarom behandel ik deze categorie
verder in hoofdstuk v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen'.
1.

2.
De gedeeltelijke of halve vertaling. Hierbij wordt een van de twee delen van een
samenstelling vertaald, en het andere deel niet: differentiaalrekening voor Latijn calculus
differentialis, aha-ervaring voor Duits Aha-Erlebnis, loopbaanplanning voor Engels
career planning, teamgeestvoor Engels team spirit, vorkheftruck voor Engels forklift truck.
Overigens is moeilijk uit te maken of we te doen hebben met een gedeeltelijke vertaling
of met een in het Nederlands gemaakte samenstelling van een leenwoord met een
Nederlands woord. Wie zal uitmaken of chartervlucht een gedeeltelijke vertaling van
Engels charter flight is of een samenstelling van vlucht met het Engelse leenwoord
charter? Opvallend is dat bij deze gedeeltelijke vertalingen het vertaalde lid vrijwel altijd
ook als apart leenwoord voorkomt: planning, team, truck zijn allemaal gewone leenwoorden.
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Onder gedeeltelijke vertalingen vallen ook woorden waarvan alleen het voor- of
achtervoegsel vertaald is, bij voorbeeld verpozen voor Frans reposer of intree voor Frans
entrée. Dit worden ook wel hybriden ofhybridische
of hybridische woorden genoemd, omdat een deel
vreemd is en een ander deel niet. Ofhier echt sprake is van vertaling, ofvan aanpassing
van het leenwoord, is moeilijk uit te maken.
Omdat de (overigens niet zo vaak voorkomende) gedeeltelijke vertalingen voor
een deel uit leenwoorden bestaan, heb ik ze behandeld in hoofdstuk I, 'Geleende
woorden, woorddelen en uitdrukkingen'.2
3.
De leenvertaling. Hierbij wordt het vreemde woord (altijd een samenstelling of
afleiding) zowel qua betekenis als qua samenstelling of afleiding overgenomen; beide
delen van de samenstelling of afleiding worden vertaald, in navolging van en op
dezelfde wijze als het woord in de vreemde taal. Een voorbeeld van een leenvertaling
is het woord leenvertaling, ontleend aan Duits Lehnübersetzung! Andere voorbeelden
zijn: almachtig voor Latijn omnipotens, grootvader voor Frans grand-père, paardekracht
voor Engels horsepower.
Er bestaat een zekere vrijheid in de vertaling, bij voorbeeld in de keuze van de
voor- en achtervoegsels. Zo wordt het Latijnse voorvoegsel con- in het Nederlands
vertaald door be-, mede- en ver-, vergelijk: bekeren voor convertere, medeklinker voor
consonans, vervoeging voor coniugatio. Bovendien is een leenvertaling afhankelijk van
de mogelijkheden van een taal. De Germaanse talen, zoals Duits en Nederlands, hebben
een voorkeur voor het vormen van een samenstelling, waar de Romaanse talen een
omschrijving met 'van' gebruiken, of een bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig
naamwoord. Dus wordt Frans esprit d'entreprise, letterlijk 'geest van onderneming' bij
ons ondernemingsgeest, en geven we Latijn angelus tutelaris, letterlijk 'beschermende
engel', weer als beschermengel.
4.
De uitgebreide en de vrije vertaling. Heel frequent is de uitgebreide vertaling,
waarbij de uitbreiding (die niet in de taal van oorsprong voorkomt) dient ter verduidelijking en soms bijna tautologisch is. Zo is alvleesklier een uitgebreide vertaling van
Grieks pankreas, dat letterlijk'
letterlijk 'alvlees'
alvlees' betekent; in het Nederlands is ter verduidelijking
het element klier toegevoegd. Bij een vrije vertaling wordt slechts een deel van het woord
vertaald, de rest wordt vrijer weergegeven. Een vrije vertaling is een duidelijke navolging
van een vreemd voorbeeld, maar doordat het van het vreemde voorbeeld afwijkt, is het
geen echte leenvertaling. Zo is Aswoensdag een vrije vertaling van Latijn dies cinerum,
letterlijk 'asdag', niet 'aswoensdag'.
Nog verder van elkaar verwijderd zijn kringloop en recycling, rondschrijven en
circulaire, vleeswording en incarnatie, maar duidelijk blijft dat het Nederlandse woord
door het vreemde is geïnspireerd: kring in kringloop is een vertaling van Engels cycle
'cirkel, kring', rond in rondschrijven is een weergave van Latijn circulus 'kring, cirkel',
en vlees in vleeswording is een vertaling van Latijn caro, tweede naamval carnis 'vlees',
het hoofdwoord in incarnatie. Maar het verband tussen het woord in de brontaal en in

570

de 'geïnspireerde' taal (van ontlenen kun je toch moeilijk spreken) is zo losjes, dat ik
dergelijke gevallen verder buiten beschouwing laat. Ik geef echter nog één voorbeeld,
omdat dit zo aardig is: het woord croissant 'halvemaanvormig broodje', letterlijk
'groeiend, wassend (van de maan)'. Dit woord is een 'vertaling' van Duits Hörnchen
'horentje'. De croissants danken hun naam aan de overwinning op de Turken in 1689
na het tweede beleg van Wenen. Toen werden namelijk de eerste croissants gebakken,
waarbij hun vorm geïnspireerd was op het Turkse nationale embleem, een halve maan. 3
Betz,4 die de leenwoordterminologie heeft ontwikkeld, noemt mijn hele categorie 4. - dus uitgebreide en vrije vertalingen samen met gevallen als rondschrijven voor
drculaire - gevallen van 'leenoverdraging' of 'vrije navolging'. Voorts onderscheidt hij
nog een categorie waarin de relatie tussen het woord in de brontaal en in de' ontlenende'
taal helemaal zoek is: de 'leenschepping' .5 Dit is een nieuwvorming die onafhankelijk
van de vorm in een andere taal wordt gevormd, bij voorbeeld vrijstaat voor republiek,
zinnebeeld voor embleem en (Franse) brandewijn, Duits Weinbrantvoor cognac. Diverse
wetenschappers6 verwerpen deze categorie echter omdat er geen taalkundige band
tussen bij voorbeeld brandewijn en cognac bestaat. Natuurlijk is de cognac als produkt
uit Frankrijk geleend, en het klopt dat cognac gebrand wordt, maar tussen de Nederlandse naam brandewijn en het Franse cognac bestaat geen verband. Daarom laat ik
deze categorie verder buiten beschouwing.
5.
Tautologische samenstellingen, dat wil zeggen samenstellingen die bestaan uit
een leenwoord en zijn vertaling. Zo bestaat graftombe uit het Nederlandse graf en het
Franse leenwoord tombe, dat eveneens 'graf betekent. Deze woorden worden behandeld in de paragraaf 'Tautologische verschijnselen' van hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.

~eerwoordvertUüngen

Ook bij meerwoordvertalingen kunnen we verschillende manieren van vertalen onderscheiden:
Uitdrukkingen die in hun geheel zijn vertaald: het hof maken voor Frans faire la
cour. Hierbij wordt uit een andere taal de combinatie of volgorde van de woorden

1.

overgenomen en de betekenis die deze combinatie van woorden heeft.7 Wanneer
zinswendingen letterlijk vertaald worden overgenomen, kun je spreken van syntactische invloed, dus invloed op de zinsbouw.
Een deel van de vertaalde uitdrukkingen komt uit de literatuur en wordt door
middel van (directe en indirecte) vertalingen van de ene taal in de andere doorgegeven.
Deze uitdrukkingen kunnen soms gedurende korte tijd veelvuldig gebruikt worden,
om daarna spoorloos te verdwijnen. Dat zou wel eens het lot kunnen zijn van de
ondraaglijke lichtheid die gebruikt wordt in uitdrukkingen als 'de ondraaglijke lichtheid
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van het Belgische voetbal', naar de titel van het boek De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan van de Tsjech Milan Kundera.
2.
Uitdrukkingen die gedeeltelijk zijn vertaald en gedeeltelijk als leenwoord zijn
overgenomen: goede sier maken voor Oudfrans faire bonne chiere. Omdat deze uitdrukkingen voor een deel uit leenwoorden bestaan, heb ik ze behandeld in hoofdstuk I,
'Geleende woorden, woorddelen en uitdrukkingen'.

3.
Tautologische uitdrukkingen, dat wil zeggen het naast elkaar plaatsen van een
leenwoord en zijn vertaling: van nul en gener(lei)
gener(iei) waarde. Deze worden behandeld in
de paragraaf 'Tautologische verschijnselen' van hoofdstuk II, 'Klankveranderingen en
vormveranderingen' .
Bij vertalende ontleningen worden de betekenis en de structuur van het woord of de
uitdrukking geleend, maar niet de klank, zoals bij leenwoorden. Vertalende ontleningen maken gebruik van inheemse woorden (erfwoorden of ingeburgerde leenwoorden). Daardoor zijn ze niet gemakkelijk herkenbaar. Dit maakt wel, dat er veel minder
bezwaren tegen vertalende ontleningen bestaan dan tegen leenwoorden. Sterker nog:
vertalende ontleningen worden vaak gebruikt door puristen, die moeite hebben een
geheel nieuw woord te bedenken, en daarom het vreemde woord als uitgangspunt
nemen voor een vertaling. Denk aan Duits Fernsprecher voor telefoon, twee woorden
die beide 'ver spreken/klinken' betekenen. Vaak gebruiken puristen uitgebreide vertalingen: Fernsehapparat, letterlijk 'verzie-apparaat' voor televisie, dat letterlijk 'ver zicht'
betekent. Opvallend is dat we een groot deel van de een woord vertalingen ook als
leenwoord kennen. Het kan zijn dat de vertaling dan uit puristische motieven gemaakt
is, maar het leenwoord niet heeft kunnen verdringen.
De meeste eenwoordvertalingen zijn zelfstandige naamwoorden die in de religie of de wetenschap gebruikt worden. Vertalende ontleningen veronderstellen vrij
goede kennis van de brontaal en ze wijzen meestal op schriftelijk, niet op mondeling
contact.
Een overeenkomst tussen twee talen, zeker wanneer het om verwante talen gaat,
behoeft niet per definitie op een vertalende ontlening te wijzen - er kan ook sprake zijn
van een onafhankelijk ontwikkeling. Dat laatste is waarschijnlijk het geval bij opsnijden
en Duits aufschneiden, of oudbakken en Duits altbacken, of schipbreuk en Duits
Schiffbruch, Latijn na ufragiu
m. Vaak kan de betekenis helpen bij de bepaling of er
ufragium.
sprake is van vertalende ontlening of van onafhankelijke ontwikkeling: hoe specifieker
de betekenis, hoe waarschijnlijker dat er ontlening in het spel is. De term ezelsbrug
(Latijn pons asinorum) wordt echt niet in verschillende talen onafhankelijk van elkaar
bedacht. Hoe verder de betekenis van het gehele begrip afligt van de betekenis van de
afzonderlijke delen, hoe zekerder je ervan kunt zijn met een vertalende ontlening van
doen te hebben. En in hoe meer talen een woord of uitdrukking voorkomt, des te
waarschijnlijker wordt het dat er sprake is van ontlening. Vergelijk bij voorbeeld: Grieks
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bathus hupnos, Latijn somnus profundus, Frans profond sommeil, Duits tiefer Schlaf, en
ons diepe slaap.
De ontleningsweg is lang niet altijd duidelijk. Zo kunnen we bloemkool rechtstreeks ontleend hebben aan Italiaans cavolfiore, maar we kunnen het ook via de Franse
vertaling chou-fleur geleend hebben. Wanneer een Latijns woord en een Duits of
Nederlands woord met elkaar overeenstemmen in vorming en betekenis, zal meestal
het Latijn de bron zijn, maar er zijn zeker uitzonderingen. In de middeleeuwen werden
namelijk Latijnse vertalingen gemaakt van Duitse of Nederlandse begrippen. 8 Waarschijnlijk is Latijn lingua materna dan ook een vertaling van Duits Muttersprache (of
Nederduits modersprache), en niet andersom, en is het Latijnse nostalgia een medische
vertaling van Duits Heimweh. In later tijd is de Duitse term Ober-ich, die door Sigrnund
Freud bedacht is, vertaald in modern Latijn superego. Het is echter over het algemeen
heel moeilijk uit te maken welk woord er het eerst was. Moedertaal is pas bekend sinds
de 16de eeuw, aanvankelijk sprak men van mijn moeders taal (denk aan: spreek je
moerstaal) of moederlijke taal. De Romeinen gebruikten sermo patrius 'vaderlijke taal',
sermo nativus 'aangeboren taal' of sermo vernaculus 'inheemse taal'; pas in het middeleeuws Latijn wordt materna lingua gebruikt. 9 Ook Nederlandse woorden zijn vertaald
in het Latijn: in 1675 noemde Antonie van Leeuwenhoek de microscopische diertjes die
hij in rottende aftreksels (infusies) vond aftrekseldiertjes. In 1763 maakte Ladermuller
hiervan een modern Latijnse (vrije) vertaling: infusoria, van infundere 'ingieten'lo; wij
kennen de diertjes nog als infusoriën en infusiediertjes.

Internationalismen
Veel vertalende ontleningen komen in meerdere talen voor. De oorsprong ligt dan vaak
in het duister. Zo vinden we Grieks antidoton naast Latijn antidotum (ontleend aan het
Grieks), wat in middeleeuws Latijn vertaald is in contravenenum; in het Engels vinden
we counterpoison (naast het leenwoord antidote), in het Frans contrepoison, in het Duits
Gegengift, in het Nederlands tegengif, en in het Russisch protivojadije. I1I1
Deroyl2 noemt nog meer overeenkomsten, waarin hij de ontleningsweg in het
midden laat, omdat die niet meer te achterhalen is. Wel is vaak de bron van een woord
bekend; die vermeld ik als eerste. De overeenkomsten zijn niet volkomen; sommige
talen gebruiken een uitgebreide of vrije vertaling, waar andere een leenvertaling
gebruiken.
Grieks encheiridion: Latijn manualis, Duits Handbuch, Engels handbook, Nederlands handboek, Russisch rukovodstvo Hongaars kézikönyv.
Grieks chersonèsos: J313 Latijn paeninsula, Frans presqu'île, Duits Halbinsel, Nederlands schiereiland (schier is een oud woord dat 'bijna' betekent), Deens halve,
Zweeds halvö, Russisch poluostrov, Hongaars félsziget.
Grieks söfronistèr. Latijn dens sapientiae, 14 Frans dent de sagesse, Italiaans den te del
giudizio, Duits Weisheitszahn, Nederlands verstandskies, Russisch zub mudrosti,
Hongaars bölcsességfog.
573

Engels railroad, railway: Frans chemin de fer, waarvan Italiaans strada ferrata,
Duits Eisenbahn, Nederlands spoorweg, Russisch zeleznaja doroga, Hongaars

vasut.

Engels loud-speaker: Nederlands luidspreker, Frans haut-parleur, Russisch gromkogovoritel' .
Frans entreprise: Duits Unternehmen, Nederlands onderneming, Kroatisch poduzeée.
Engels sky-scraper: Duits Wolkenkratzer, Nederlands wolkenkrabber, Deens skyskraber, Frans gratte-ciel, Russisch neboskrëb.
Engels steam engine: Nederlands stoommachine, Duits Dampfmaschine, Russisch
parovaja masina.
Soms is bekend wie of welk land de term bedacht heeft. Gemakshalve gaan we er dan
maar van uit, dat wij het uit die taal geleend hebben. Dat hoeft natuurlijk niet. Zo wordt
wolkenkrabber altijd als een vertalende ontlening uit (Amerikaans- )Engels sky-scraper
voorgesteld; dat is het natuurlijk ook, maar wij hebben het, zoals uit de vorm blijkt,
ontleend aan Duits Wolkenkratzer: het Engels gebruikt sky 'hemer, wat in het Duits en
Nederlands vertaald wordt met 'wolken' - het is dus een vrije vertaling. Geweten hebben
we overgenomen uit Duits Gewissen, waar het een vertalende ontlening is van Latijn
conscientia, dat weer een vertaling is van Grieks suneidèsis; vergelijk ook Deens samvittighed, Zweeds samvete, Russisch sovest' (het Engels en het Frans gebruiken leenwoorden: conscience).
Gelijkluidende uitdrukkingen in verschillende talen, waarvan niet is uit te maken
welke taal de bron is geweest, zijn: 15
Frans pêcher en eau trouble, Duits im trüben fischen, Fins kalastelIa sameassa
(vedessä), Nederlands in troebel water vissen.
Frans ni chair ni poisson, Russisch ni ryba ni mjaso, Hongaars se hus, se hal,
Italiaans né carne né pesce, Nederlands vlees noch vis.
Latijn oculum pullinum, Frans reil-de-perdrix, Duits Hühnerauge, Krähenauge,
Tsjechisch kun oko, Hongaars tyukszem, Nederlands eksteroog.
Latijn labium leporinum, Frans bec-de-lièvre, Engels harelip, Hongaars nyulajak,
Nederlands hazelip.
Tot besluit twee Germaanse vertalingen in het Frans: het Frans en het Provençaals
gebruiken jouer de la flûte 'fluit spelen', waar andere Romaanse talen een Latijns
werkwoord als sonare 'klinken' gebruiken. Dit jouer de la flûte is een vertaling uit het
Germaans, vergelijk fluit spelen, Duits Flöte spielen, Engels to play the flute. Ook Frans
combien is een vertaling uit het Germaans, vergelijk hoeveel, Duits wieviel, Engels how
much. De andere Romaanse talen gebruiken Latijn quantu; zie Illustratie 67.
Omdat de vorm van een vertalende ontlening in de brontaal niet gemakkelijk te
herleiden is, zoals bij leenwoorden, vermeld ik in dit hoofdstuk achter iedere vertalende
ontlening de vorm in de brontaal en ik scheid de samenstellende delen door een liggend
streepje, zodat de wijze van samenstelling duidelijk wordt. Twee liggende streepjes
(zoals in sage--femme) wil zeggen dat het woord met een liggend streepje gespeld
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Illustratie 67. Een Germaanse vertaling in het Frans
(Bron: Rohfls 1971: 299)

wordt, en dat daar tevens de scheiding van de samenstelling ligt. Voor precieze
informatie moet u etymologische of vertalende woordenboeken raadplegen. De cultuur-historische achtergrond van de contacten tussen een bepaalde taal en het Nederlands is al behandeld in hoofdstuk I, 'Geleende woorden, woorddelen en uitdrukkingen'. Dit wordt hier niet herhaald.
Ik sluit niet uit dat er meer vertalende ontleningen zijn dan we tot nu toe
onderkennen, maar er is in het Nederlands nooit veel onderzoek naar gedaan. Sterker
nog, in de etymologische woordenboeken en het WNT wordt dikwijls alleen de samenstelling vermeld (bijwoord is een samenstelling van bij en woord) zonder het buitenlandse voorbeeld (Latijn adverbium) te noemen. Meer aandacht is hieraan besteed in
Duitsland, vandaar dat ik mede gebruik gemaakt heb van Duitse werken.

1

Vertalende ontleningen uit het Latijn

De meeste vertalende ontleningen stammen uit het Latijn. De reden hiervoor zal zijn
dat lange tijd het Latijn als geleerden taal naast het Nederlands als volkstaal heeft
bestaan. De noodzaak zal soms gevoeld zijn om het Latijn te verduidelijken. Dit
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gebeurde door geleerden die zowel het Latijn als de volkstaal machtig waren. De
eenvoudigste manier om de Latijnse woorden te verduidelijken, was ze te vertalen. Veel
van deze Latijnse woorden stammen uit de middeleeuwen en bestonden niet in klassiek
Latijn.
Er bestaan veel overeenkomsten tussen de Duitse en de Nederlandse vertalingen
van Latijnse woorden. Zijn de vertalingen in het Duits en Nederlands onafhankelijk
van elkaar gemaakt of
ofheeft
heeft een van beide talen als voorbeeld voor de ander gediend?
Wanneer aan de vorm niet te zien is of het Duits ons voorbeeld is geweest (en omdat
vertalingen met inheems materiaal gemaakt worden, is het vrijwel nooit aan de vorm
te zien), ga ik er maar van uit dat we het woord ontleend hebben aan het Latijn tenslotte was het Latijnse woord in het Nederlands bekend. Waar ik denk dat Duitse
J6 Zie ook de paragraaf'Purisme'
invloed niet uitgesloten is, voeg ik de Duitse vorm toe. 16
in hoofdstuk I,
1,4.1,
4.1, 'Invloed van het Duits'.
Een aantal van de Latijnse woorden die als voorbeeld voor het Nederlands
gediend hebben, zijn op hun beurt weer vertalingen uit het Grieks. Dat geef ik aan.
Vooral Cicero heeft veel Latijnse leenvertalingen van Griekse woorden gemaakt, bij
voorbeeld qualitas voor poiotès en quantitas voor posotès. Wij kennen deze woorden in
de vertalingen hoedanigheid en hoeveelheid, en we kennen tevens de leenwoorden
kwaliteiten kwantiteit. Van Grieks ousia 'aard, wezen', letterlijk 'zijnde' maakte Cicero
de leenvertaling essentia, dat we kennen in de vorm van een leenwoord als essentie en
in de vorm van een vertaling als wezen.

Eenwoordvertalingen

Vertaalde afleidingen
Verreweg de meeste vertalende ontleningen zijn samenstellingen, maar er is een aantal
afleidingen dat overgenomen is naar het voorbeeld van het Latijn. Toevalligerwijs geldt
dat voor de oudste vertalende ontleningen, nog uit de Germaanse tijd: de afleidingen
dienen en duiden. Dienen is afgeleid van een Germaans woord voor 'slaaf, zoals Latijn
servire een afleiding is van servus 'slaaf. Duiden is afgeleid van een Germaans woord
voor 'volk' dat we nog vinden in Duits, Diets, naar het voorbeeld van Latijn vulgare,
een afleiding van vulgus 'volk'. Oorspronkelijk betekende duiden dus 'voor het volk
duidelijk maken'.
Jongere afleidingen zijn: belijder, een afleiding van belijden zoals Latijn confessor
een afleiding van confitëri 'bekennen, belijden' is; boekerij, een afleiding van boek, zoals
Latijn libraria is afgeleid van liber 'boek'; evenaar, afgeleid van evenen, effenen, zoals
Latijn aequator afgeleid is van aequare 'gelijk maken, effenen' (de lengte van de dagen
en de nachten zijn namelijk op de evenaar het gehele jaar gelijk); geestig, een afleiding
van geest, zoals Latijn spiritualis een afleiding van spiritus is; en geduld 'lijdzaamheid',
een afleiding van dulden, zoals Latijn patientia een afleiding van pati 'lijden, dulden' is.
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Oude titels
Heer en vorst zijn oude Germaanse leenvertalingen van Latijn senior en princeps. Heer
dateert misschien al van vóór 600, en is gevormd als vergrotende trap van hër 'heerlijk,
voornaam', onder invloed van Latijn senior 'ouder, hogergeplaatste', gebruikt als
aanspreekvorm (hiervan afgeleid zijn Frans seigneur, Spaans seflor, Italiaans signore).
Latijn senior is een vertaling van Grieks presbuteros, dat wij kennen in de vorm van een
leenwoord als presbyter en in de vorm van een vertaling als ouderling. Vorst was eigenlijk
voorste, overtreffende trap van voor; het betekende ook 'de eerste'en was waarschijnlijk
een vertaling van Latijn princeps, van primus 'eerste'Y
De namen van de weekdagen
De namen voor de dagen van de week zijn oude leenvertalingen. Ze dateren van vóór
de kerstening, want er worden heidense goden
godennamen
namen in genoemd. Nog preciezer: ze
moeten vóór het einde van de 4de eeuw geleend zijn, want in de 4de eeuw werd in het
Latijn dies solis, dat wij overgenomen hebben als zondag, vervangen door het bijbelse
dies dominicus. In bijbelse context gebruiken we voor dies dominicus de vertaling dag
des heren, maar ons gewone woord voor zondag is een vertaling van het oudere dies
solis. De Fransen hebben wel dies dominicus overgenomen voor 'zondag'; in het
moderne Frans is dit dimanche geworden. IS
18
Bij de Babyloniërs en de joden bestond de week uit zeven dagen; de Romeinen
hadden oorspronkelijk een week van acht dagen, namelijk zeven werkdagen en een
marktdag. De tijdrekening aan de hand van planeten stamt uit het Midden-Oosten, en
de Babyloniërs noemden de weekdagen naar de zeven goden van de planeten: de planeet
die zichtbaar was op het eerste uur van de dag, gaf zijn naam aan die dag. De Grieken
namen dit systeem over, en de Romeinen volgden weer het Griekse voorbeeld. De
Germanen ten slotte namen de Romeinse namen over, maar vertaalden ze naar hun
eigen goden. En zo komen we aan onze weekdagen. De meeste namen worden nog
steeds in alle Germaanse talen gebruikt.
De Romeinen kenden de planeten zon, maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus
en Saturnus (Uranus en Neptunus werden pas na de middeleeuwen ontdekt, Pluto
zelfs pas in deze eeuw). Naar de zon en de maan zijn zondag en maandag genoemd:
zondag is een leenvertaling van Latijn dies solis (Grieks hèliou hèmera 'dag van de zon'),
maandag is een leenvertaling van Latijn dies lunae (Grieks selènès hèmera 'dag van de
maan').
De dinsdag heette in het Latijn dies Martis 'dag van Mars' (Grieks Areös hèmera
'dag van Ares'). Mars was de oorlogsgod, die in het Germaans Tiwas heette. Vandaar
kent het Engels tuesday, letterlijk 'dag van Tiwas'. De Nederlandse en Duitse vormen
dinsdag, Dienstag met een n vormen een probleem. Over het algemeen ziet men hierin
de bijnaam van de god Mars, namelijk thingsus 'die van de volksvergadering', een woord
dat samenhangt met het Germaanse woord voor 'volksvergadering' dat we bij voorbeeld vinden in de naam van het parlement in de Scandinavische landen, de ting.
Anderen denken dat dinsdag net als de andere Germaanse woorden teruggaat op Tiwas,
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Illustratie 68. De Nederlandse en Duitse namen voor 'woensdag'
(Bron: König 1978: 189)

en dat de n is ontstaan onder invloed van de n in woensdag. Pijnenburg gaat uit van
een grondvorm dïsna- als afleiding van Tiwas. 19
Woensdag is genoemd naar weer een andere god, Wodan, als vertaling van Latijn
dies Mercurii 'dag van Mercurius' (Grieks Hermou hèmera 'dag van Hermes'). In
Duitsland is deze naam verdwenen en vervangen door Mittwoch, letterlijk 'midweek',
misschien omdat men uit religieuze overwegingen bezwaar had tegen de heidense naam
van Wodan. Zie Illustratie 68. In donderdag vinden we de god Donar, als vertaling van
Latijn dies Iovis 'dag van Jupiter' (Grieks Dios hèmera 'dag van Zeus'). Vrijdag is
genoemd naar de godin Freya, als vertaling van Latijn dies Veneris 'dag van Venus'
(Grieks Aphroditès hèmera 'dag van Aphrodite').
Alleen zaterdag is slechts een gedeeltelijke vertaling. Dag is een vertaling van dies,
maar zater- is een leenwoord: de Latijnse naam luidt dies Sa turn i 'dag van Saturnus',
maar de Germaanse goden waren op: er was geen Germaanse tegenhanger van Saturnus. In het Latijn is dies Saturni een leenvertaling uit Grieks Kronou hèmera 'dag van
Kronos' . Het Duits gebruikt voor de zaterdag Samstag en Sonnabend. Samstag is een
woord dat de Goten naar Zuid-Duitsland gebracht hebben, en dat zij ontleend hebben
aan vulgair Grieks sambaton (uit sabbaton), dat ontleend is aan het Hebreeuws,
vergelijk ons sabbat. Sonnabend betekent: 'de avond voor zondag'; de benaming breidde
zich uit over de hele zaterdag. (Zie Illustratie 69.) Deze naam is naar het Duitse gebied
gebracht door Angelsaksische missionarissen; in het Oudengels luidde het sunnancefen,
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Illustratie 69. De Nederlandse i!n Duitse namen voor 'zaterdag'
(Bron: König 1978: 186)

wat men gebruikte naast satrernesdceg, sceteresdceg - het huidige Engels kent alleen nog
dit laatste woord (Saturday). Uit het woord Sonnabend blijkt nog, dat men vroeger
uitging van een maanjaar, niet van een zonnejaar, en met nachten telde in plaats van
met dagen. Dit heeft in het Engels en Duits meer sporen nagelaten: Engels a fortnight
'veertien dagen' komt van fourteen nights 'veertien nachten', Duits Weihnachten,
letterlijk 'heilige nachten', wordt voor Kerstmis gebruikt.

De kerstening
De kerstening bracht een geheel nieuwe gedachtenwereld met zich mee met compleet
nieuwe begrippen, waarvoor uitdrukkingswijzen gevonden moesten worden. Dit leverde een stroom leenwoorden op, maar nog meer vertalende ontleningen en betekenisontleningen, zoals blijkt uit onderzoek van Betz20 voor het Duits en Gneuss2 \ voor
het Engels. De meeste religieuze termen zijn ontleend aan het Latijn, een enkel woord
is door het Grieks ofhet Angelsaksisch over het Germaanse gebied verspreid. De termen
die de kerstening betreffen, vinden we vaak in meerdere of alle Germaanse talen.
Leenvertalingen van Latijnse religieuze begrippen zijn: aan-bidden (ad-orare),

al-machtig (omni-potens), al-wetend (omni-sciens), be-keren (con-vertere), beschermengel (angelus tutelaris), een-voudig (sim-plex), erf-zonde (peccatum hereditarium),
gewetens-vrijheid (libertas conscientiae), groot-moedig (magn-animus), gods-oordeel (iudicium dei), gods-vrede (treuga dei), hemel-rijk (regnum caelorum, vertaling van Grieks
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basileia tön ouranön), minder-broeder (frater minor), onze-vader (pater noster), palmzondag (dominica palmarum), voor-beschikking (prae-destinatio), voor-zienigheid (providentia), weder-opstanding (re-surrectio).
Lank-moedig is een vertaling van Latijn long-animus, wat weer een vertaling is
van Grieks makrothumos; het Nederlandse lank is een variant van lang. Vage-vuur is
een vertaling van Kerklatijn purgatoriuslpurgationis ignis, letterlijk 'reinigend vuur',
van vegen, vagen 'reinigen', vergelijk wegvagen en uitvaagsel. Boter-briefje (literae butyricae) betekende oorspronkelijk 'aflaatbrief die vergunning gaftijdens de vasten zuivelprodukten te eten', vandaar 'vergunning, officieel document'. Een latere leenvertaling is her-vorming voor re-formatie, middeleeuws Latijn reformatio - overigens is er
later een betekenisverschil tussen hervormd en gereformeerd ontstaan!
Vrije vertalingen vinden we in Aswoensdag (dies cinerum, letterlijk 'asdag'),
drieëenheid (trinitas, letterlijk 'drieheid'), gehoorzaam (oboediens, letterlijk 'toehorend',
van oboedire 'toehoren'), Lichtmis (festum luminum, letterlijk 'lichtfeest'). Een uitgebreide vertaling is rozenkrans voor rosarium, een afleiding van rosa 'roos', waaraan krans
is toegevoegd.
Ook de mystiek heeft veel vertalende ontleningen van Latijnse woorden g~aakt.
Een deel is beslist uit het Duits geleend (dat is dan te zien aan de vorm), en wordt
hieronder genoemd onder de 'Vertalende ontleningen uit het Dui~'~, Daarnaast zijn er
veel overeenkomsten tussen het Duits en Nederlands, waarbij waarschijnlijk het Nederlands aan het Duits ontleend heeft - maar andersom is zeker niet uitgesloten. Twee
voorbeelden van overeenkomsten zijn Nederlands hebbelijk 'wellevend, schoon' (tegenwoordig eigenlijk alleen nog in negatieve zin gebruikt: onhebbelijk) naast Middelhoogduits habelichlhebelich en Latijn habilis; en Nederlands inlichten (oorspronkelijk
'd66rdringen van het goddelijke lichaam in het menselijke gemoed') naast Middelhoogduits lnliuhten en Latijn illustrare. Verder noemt Bouman 22 nog de volgende
overeenkomsten tussen Nederlandse en Duitse mystieke woorden ter weergave van
Latijnse woorden (ik geef de Duitse woorden in moderne spelling, voor zover ze nog
bestaan):
Nederlands:

Duits:

Latijn:

almachtigheid
begrijpelijkheid
deugdzaam
doodzonde
eenheid
gelijkheid
gelijkvormigheid
geordend
inblik
indruk

Allmächtigkeit
Begreiflichkeit
Middelhoogduits tugendsam
Todsünde
Einheit
Gleichheit
Gleichförmigkeit
geordnet
Einblick
Eindruck

omnipotentia
capacitas
virtuosus
peccatum mortale
unitas
aequalitas
conformitas
ordinatus
intuitus
impressio
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Nederlands:

Duits:

Latijn:

inval
inwendig
inzien
InZlen
medeweten
menigvuldigheid
toeval
(ver) enigen

Einfall
inwendig
einsehen
Mitwissen
Mannigfaltigkeit
Zufall
einigen

incidens
interior
inspicere
conscientia
pluralitas
accidens
umre
unire

Wetenschaps
termen
Wetenschapstermen
De meeste vertalende ontleningen uit het Latijn betreffen wetenschapstermen. Deze
zijn vooral gemaakt vanaf de 16de eeuw, de tijd van het humanisme, toen er meer
aandacht ontstond voor de volkstaal.

Biologische termen
Leenvertalingen zijn: bere-klauw voor Latijn branca ursina, duizend-poot voor Latijn
mili-peda (een vertaling van Grieks chilio-pous), een-hoorn voor Latijn uni-cornis, een
vertaling van Grieks mono-kerös (vergelijk Duits Bin-horn), kruidje--roer--me--niet
voor middeleeuws Latijn noli--me--tangere, parel-moer voor middeleeuws Latijn
mater perlarum (waarschijnlijk geleend via Duits Perl-mutter),23 passie-bloem voor
Latijn flos passionis, steen-breek voor Latijn saxi-fraga (de plant werd gebruikt tegen
nierstenen, zij zou deze nierstenen breken), zee-hond voor Latijn canis madrinus, en
zee-paard voor Latijn equus ma rin us. Dan de verschillende 'eters': alles-eter (omni-

vorus), gras-eter (herbi-vorus), vlees-eter (carni-vorus), vruchten-eter (fructi-vorus).
U itgebreide en vrije vertalingen zijn: koolvis voor middeleeuws Latijn carbonarius,
van carbo 'kool', waaraan vis is toegevoegd (vergelijk Engels coalfish, Duits Kohlfisch);
meeldraad voor Latijn stamen 'draad', waaraan meel is toegevoegd; samengesteldbloemige voor Latijn compositum 'samengesteld' (dat we ook als leenwoord composiet
kennen), waaraan bloemige toegevoegd is; vlijtig liesje, vergelijk Duits Fleifiiges Lieschen,
naar Latijn impatiens 'ongeduldig, vlijtig', waaraan liesje is toegevoegd; vingerhoedskruid voor Latijn digitalis, dat alleen 'vinger-' betekent; weekdieren voor Latijn mollusca
'de weke, de zachte', waaraan dier is toegevoegd; zwaardlelie voor gladiolus 'zwaard (je )'
(dat we ook kennen als leenwoord gladiool), waaraan lelie is toegevoegd. Niet meer
gemakkelijk herkenbaar is walnoot, dat eigenlijke Waalse noot is, als vertaling van Latijn
nux gallica 'Gallische noot'.
Filosofische en psychologische termen
Leenvertalingen zijn: (logisch) af-leiden (de-ducere), gezichts-punt (punctum visus;
vergelijk Duits Gesichts-punkt), in-vallen (van gedachte; in-cidere), levens-loop (curriculum vitae), onder-werp (sub-iectum, vertaling van Grieks hupo-keimenon), tegenspraak (contra-dictio), uiteen-zetten (ex-pon ere; vergelijk Duits auseinander-setzen),
uit-drukkelijk (ex-presse, vergelijk Duits ausdrücklich), voor-werp (ob-iectum).
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Juridische termen

Leenvertalingen zijn: genoeg-doening (satis-factio), privaat-recht (ius privatum), strafrecht (ius criminaie), volken-recht (jus gentium), voor-oordeel (prae-iudicium; vergelijk
Duits Vorurteil), vrucht-gebruik (usus--fructus).

Letterkundige termen
Leenvertalingen zijn: alleen-spraak (Latijn soli-loquium, een vertaling van Grieks monologos), bloem-lezing voor modern Latijn flori-legium,
jlori-legium, gemeen-plaats (locus communis,
vertaling van Grieks koinos topos; Engels commonplace heeft beslist ook invloed uitgeoefend; vergelijk verder Duits Gemeinplatz), hand-schrift (manu-scriptum), kant-tekening (nota marginalis), na-schrift (post-scriptum), samen-spraak (col-loquium), verluchten (il-luminare, il-lustrare).
Uitgebreide vertalingen zijn: hoofdstuk voor Latijn caput, capitulum, letterlijk
'hoofdCje)',
'hoofd (je)', ook 'hoofdstuk', waaraan stuk is toegevoegd; wiegedruk voor incunabula
'wieg' (ook als leenwoord incunabel geleend), waaraan druk is toegevoegd (vergelijk
Duits Wiegendruck).
Medische termen

Leenvertalingen zijn: blinde-darm (colon caecum, vergelijk Duits Blinddarm), hersenpan (testa cerebri), keizer-snede, ouder keizerlijke snede, de vorm keizersnede onder
invloed van de Duitse vorm Kaiserschnitt (Latijn sectio caesarea), lever-vlek (macula
hepatica), maan-been (os lunaticum), mee-ëter (com-edo, vergelijk Duits Mit-esser),
snij-tanden (dentes incisores). Het heilig-been is een vertaling van Latijn os sacrum, dat
weer een vertaling is van Grieks hiëron osteon; het been is zo genoemd omdat in de
Oudheid dit deel van het lichaam aan de goden werd geofferd.
Uitgebreide vertalingen zijn: baarmoeder voor Latijn matrix, van mater 'moeder',
waaraan baar is toegevoegd; bindweefsel voor Latijn ligamentum 'binding, band',
waaraan weefsel is toegevoegd; eierstok voor modern Latijn ovarium (een afleiding van
ovum 'ei'), waaraan stok is toegevoegd (vergelijk ook Duits Eierstock); gerstekorrel
'gezwel aan het ooglid' voor Latijn hordeolus (van hordeum 'gerst'), waaraan korrel is
toegevoegd (vergelijk Duits Gerstenkorn); maanziek voor Latijn lunaticus 'telkens bij
volle maan uitzinnig' (van luna 'maan'), waaraan ziek is toegevoegd; moederkoek voor
placenta, dat letterlijk 'koek', betekent, dus moeder is toegevoegd; netvlies voor retina
'netje', waaraan vlies is toegevoegd (vergelijk Duits Netzhaut); sleutelbeen
sleutelbeen voor Latijn
clavicula 'sleuteltje', waaraan been is toegevoegd (vergelijk Duits Schlüsselbein); voorstanderklier voor Latijn prostata 'die vooraan staat' (een leenwoord uit het Grieks),
waaraan klier is toegevoegd.

Taalkundige termen
In de oudste Nederlandse grammaticale werken, uit de renaissance, zocht men nog
druk naar de te gebruiken Nederlandse namen voor de Latijnse termen. Vaak nam men
zijn toevlucht tot een vertalende ontleningY
ontieningY Veel van die termen zijn inmiddels
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verdwenen, maar sommige zijn gebleven. Overigens maakten ook de Duitsers vertalende ontleningen, en deze kunnen invloed op het Nederlands gehad hebben. Omstreeks 1700 bestudeerde de taalkundige Arnold Moonen bij voorbeeld het werk van
de Duitser Schottelius, wat de woorden bijwoord (Zuwort), voegwoorden (Fügewörter),
voornaamwoorden (Vornennwörter) opleverde. 25
Veel Latijnse taalkundige woorden zijn leenvertalingen uit het Grieks. Wij op
onze beurt hebben de Latijnse term weer vertaald. Zo kennen we: bij-woord (Latijn
ad-verbium, vertaling van Grieks epi-rrèma), deel-woord (parti-cipium, vertaling van
Grieks met-ochè), eigen-naam (nomen proprium; vergelijk Duits Eigenname), medeklinker (con-sonans, vertaling van Grieks sum-phönon), neven-schikking (co-ordinatio,
vertaling van Grieks para-taxis), onder-schikking (sub-ordinatio, vertaling van Grieks
hupo-taxis), rede-deel (pars orationis), tussen-werpsel (inter-iectio, vertaling van Grieks
par-enthesis), ver-buiging (de-clinatio, vertaling van Grieks klis is; vergelijk Duits Biegung), ver-voeging (con-iugatio), voor-zetsel (prae-positio, vertaling van Grieks pro-thesis), vraag-teken (signum interrogationis; vergelijk Duits Fragezeichen).
Een uitgebreide vertaling is naamval als vertaling van Latijn casus, letterlijk 'val'
(een vertaling van Grieks ptösis), waaraan naam is toegevoegd (vergelijk Engels case,
Frans cas, Duits Fall). In grammaticale termen is vaak woord ter verduidelijking
toegevoegd: lidwoord voor Latijn articulus 'lid' (vertaling van Grieks arthron); telwoord
voor Latijn numerale, van numerare 'tellen' (vergelijk Duits Zahlwort); voegwoord voor
Latijn coniunctio 'verbinding, het voegen'; voornaamwoord voor Latijn pronomen van
pro 'voor' en nomen 'naam' (vertaling van Grieks antönumia).

Wiskundige termen 26
Zoals bekend zijn in de 16de eeuw veel wiskundige termen vernederlandst, vooral door
Simon Stevin (1548-1620).27 Vaak zocht Stevin voor zijn vernederlandsing zijn toevlucht tot een leenvertaling (of leenbetekenis, zie hoofdstuk v, 'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen'). Opvallend nu is de overeenkomst tussen de Nederlandse en de Duitse wiskundige terminologie. Welke taal de bron is geweest, is mij niet
bekend, maar dat alle termen onafhankelijk van elkaar in beide talen gemaakt zijn, lijkt
me onwaarschijnlijk. De Duitse termen dateren van eind 15de, begin 16de eeuw: 28
Nederlands:

Duits:

Latijn:

aftrekken
bewijs
breuk
driehoek
halveren
heel getal
kegelsnede
noemer

abziehen
Beweis
Bruch
Dreieck
halbieren
ganze Zahl
Kegelschnitt
Nenner

subtrahere, detrahere
demonstratio
numerus fractus
triangulum (vertaling van Grieks trigonön)
mediare
numerus totus
sectio conica
denominator29
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Nederlands:

Duits:

Latijn:

oplossen
oppervlakte
overblijven
teller
uitkomen
veelhoek
vergelijking
zwaartepunt

auflösen
Oberfläche
übrigbleiben
Zähler
herauskommen
Vieleck
Gleichung
Schwerpunkt

absolvere
superficies
restare
numerator
evenire
polygonus (leenwoord uit het Grieks)
comparatio
centrum gravitatis

Priemgetal (vergelijk Duits Primzahl) is een vertaling van Latijn primus numerus, wat
weer een vertaling is van Grieks prötos arithmos 'eerste getal'. 'Getallen, die geen andere
delers hebben dan een en zich zelf heetten in de Gr. wiskunde waarschijnlijk daarom
"eerste getallen", omdat ze in een rij van veelvouden van een getal groter dan één slechts
als eerste kunnen fungeren.'3o
Uitgebreide en vrije vertalingen zijn middelpunt voor Latijn centrum 'het midden', waaraan punt toegevoegd is (vergelijk Duits Mittelpunkt) en naar analogie
middelpuntvliedend voor modern Latijn centrifugus (van centrum 'midden' en fugere
'vluchten, vlieden'), middelpuntzoekend voor modern Latijn centripetus (van centrum
en petere 'zoeken') en uitmiddelpuntig voor excentricus (van ex 'uit' en centrum 'middelpunt'); snijlijn voor secans linea, letterlijk 'snijdende lijn'; en toppunt voor punctum
verticale, letterlijk 'hoogste punt'.
Staatkundige en planologische termen

Termen betreffende de staat zijn: akker-bouw (agri-cultura), ge-meente (com-munio),

gevol-machtigde (pleni-potentiarius), hoofd-stad (urbs capitalis), in-stelling (in-stitutum), volks-besluit (plebi-scitum), vol-macht (pleni-potentia). De indeling van de aarde
vinden we in keer-kring (circulus tropicus, vertaling van Grieks kuklos tropikos); middellands (medi-terraneus), zee-boezem (sinus maritimus). De aarde is onderdeel van de
melk-weg (via lactea).
Uitgebreide en vrije vertalingen zijn gemenebest voor res publica, letterlijk' (al )gemeen belang, openbare zaak', oudgediende voor Latijn emeritus '(uit)gediend', waaraan
oud is toegevoegd; stadhouder voor middeleeuws Latijn locum tenens, letterlijk 'plaatshoudend' (vergelijk Frans lieutenant); vaderland voor Latijn patria (een afleiding van
pater 'vader'), waaraan land is toegevoegd (vergelijk Duits Vaterland, Engels fatherland); en waardigheidsbekleder voor dignitarius, een afleiding van dignus 'waardig',
waaraan bekleder is toegevoegd.
Algemene termen
Zelfstandige naamwoorden:
Leenvertalingen zijn: af-wezigheid (ab-sentia), buik-spreker (ventri-Ioquus), ceremonie-
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meester (magister cerimoniarum), ere-lid (membrum honorarium), even-wicht (aequilibrium), ezels-brug (pons asinorum), majesteits-schennis (laesa majestas), middel-eeuwen (medium aevum of Frans moren tlge), om-standigheid (circum-stantia (of Frans
circon-stance), vertaling van Grieks peri-stasis), stam-boom (arbor generationis), tranendal (vallis lacrimarum), tussen-spel (inter-Iudium), voor-schrift (prae-scriptum), voorzitten (prae-sidere), voor-zitter (prae-ses), wel-daad (bene-ficium), wel-gevallen (beneplacitum), woorden-schat (copia verborum). De honds-dagen zijn een vertaling van
Latijn dies caniculares, op zijn beurt een vertaling van Grieks kunos èmera. De dagen
heten zo naar Sirius, door de Romeinen Canicula 'hondje' genoemd, vandaar ons
Hondsster; Sirius ligt in het sterrenbeeld Grote Hond of in het Latijn Canis Maior. Sirius
kwam in de Oudheid tussen 24 juli en 23 augustus - de heetste en ongezondste tijd van
het jaar - tegelijk met de zon boven de horizon, vandaar dat hondsdagen 'heetste dagen
van een jaar' ging betekenen. Kwik-zilver is een vertaling van Latijn argentum vivum.
Kwik is een oud woord voor 'levend' dat we nog kennen als kwiek; het komt ook in
verkwikken, kwikzand en kwikstaart voor.
Uitgebreide vertalingen zijn: beweegreden voor Latijn motivum, een afleiding van
movëre 'bewegen', waaraan reden is toegevoegd; dagboek voor Latijn diurnum (commentariolum), later diurnale (in Frans journal geworden), een afleiding van dies 'dag',
waaraan boek is toegevoegd (vergelijk Duits Tagebuch); en jaarboeken voor Latijn
annales, afgeleid van annus 'jaar', waaraan boeken zijn toegevoegd (vergelijk Duits

Jahrbücher).
Bijvoeglijke naamwoorden:
Leenvertalingen zijn: aan-wezig (prae-sens, letterlijk 'vooraan zijnde'), af-wezig (ab-

sens), af-zichtelijk (de-spectus), buiten-gewoon (extra-ordinarius), door-luchtig (per-illustris), een-vormig (uni-formis), eigen-handig (manu propria), ge-meen (com-munis),
meerder-jarig (maior-ennis, waarin het tweede deel annus 'jaar' is), minder-jarig (minor-ennis; vergelijk Duits minderjährig), om-zichtig (circum-spectus), voor-naam (praecipuus), waar-schijnlijk (Latijn veri-similis of Frans vrai-semblable), wel-willend (benevolens, vergelijk Duits wohl-wollend. Als enigszins vrije vertaling buitensporig (exorbitans, van ex 'uit' en orbita '(wagen)spoor'.
Werkwoorden:
Leenvertalingen zijn: be-vestigen (con-firmare), deel-nemen (parti-cipere), her-ademen
(re-spirare), her-stellen (re-stituere), in-boezemen (in-sinuare, van sinus 'boezem'; vergelijk Frans in-sinuer), in-lijven (in-corporare), ont-werpen (pro-iectare), ont-vouwen

(ex-plicare).

Een vrije vertaling is wijzigen, afgeleid van wijze, zoals Latijn modificare van modus
'wijze' (samengesteld metfacere 'maken', dat in het Nederlands niet weergegeven is;
de bron van het Nederlandse woord kan ook Frans modifier zijn).
Voegwoorden:
Leenvertalingen zijn niet-tegen-staande (non ob-stantem; de bron kan ook Frans nonob-stant 'zonder dat iets in de weg staat' zijn); en niette-min (nihilo minus).
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Latijnse vertalingen van Griekse woorden die wij als Latijns leenwoord kennen
Het Latijn heeft nogal wat Griekse woorden vertalend overgenomen. Soms hebben wij
op onze beurt de Latijnse woorden vertaald; deze woorden staan hierboven. Andere
woorden kennen we als leenwoord (vaak via het Frans geleend, zie het register). Deze
woorden noem ik hier.
Een religieuze term is luci-Jer, letterlijk 'lichtbrengend' (Grieks phos-phoros),
door de Romeinen gebruikt voor de morgenster en vandaar voor de duivel, omdat deze
in Jesaja 14: 4-23 wordt vergeleken met de uit de hemel gevallen morgenster, vergelijk
Jesaja 14: 12: 'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe
zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!' Testament, Latijn testamentum is een
(foutieve; zie onder) Latijnse vertaling van de Griekse vertaling (diathèkè) van een
Hebreeuws woord voor 'verbond'. Sacrament, kerklatijn sacramentum 'heilig geheim,
heilige handeling' is een vertaling van Grieks mustèrion 'geheim', dat we via het Latijn
geleend hebben als mysterie.
Enige religieuze woorden zijn Latijnse leenwoorden uit het Grieks, waarbij het
Griekse woord een vertalende ontlening aan het Hebreeuws is: Christus luidde in het
Grieks Christos en betekende 'de gezalfde', een vertaling van Hebreeuws mäsiya~, dat
hetzelfde betekent en dat we (ook via Grieks en Latijn) kennen als Messias, dus als een
leenwoord. Engel, Latijn angelus komt van Grieks angelos. In de Septuagint werd
Hebreeuws male'ak JHWH 'bode van JHWH' in het Grieks vertaald door angelos kuriou
'bode van de Heer', en men gebruikte angelos voor Hebreeuws male'ak, (waarvan
overigens de profetennaam Maleachi is afgeleid). Via de vertaling kreeg angelos 'bode'
de betekenis 'bode van God'.3] Aalmoes komt via het Latijn van Grieks eleèmosunè
'medelijden' een vertaling van Hebreeuws; ra~amänüt of ra~amïn de betekenis is
gegaan van 'medelijden' naar 'dat wat je uit medelijden doet', dus 'armengave'.32 De
heuvel bij Jeruzalem waar Christus werd gekruisigd, heette in het Grieks en vandaar in
het Latijn Golgotha, ter weergave van Aramees gülgaltä' 'schedel'; de berg heette zo naar
zijn vorm. In het Latijn is dit vertaald als Calvariae locus 'schedelplaats', waarvan ons
Calvarië, en in vertaling Schedelberg.
De meeste grammaticale termen heeft het Latijn vertalend ontleend aan het
Grieks, en wij hebben de Latijnse woorden deels in vertaling overgenomen (zie boven),
deels als leenwoord: accent, Latijn ac-centus betekent letterlijk 'bij-lied' en is een
vertaling van Grieks pros-oidia, dat we kennen als prosodie; adjectief, Latijn ad-iectivus
betekent letterlijk 'het toegevoegde' en is een vertaling van Grieks epi-theton; adverbium, Latijn ad-verbium betekent letterlijk 'bijwoord' en is een vertaling van Grieks
epi-rrèma); circumflex, Latijn circum-flexus betekent letterlijk 'omgebogen' en is een
vertaling van Grieks (prosoidia) peri-spomenè; conjugatie, Latijn con-iugatio betekent
letterlijk 'verbinding' en is een vertaling van Grieks su-zugia; participium, Latijn
parti-cipium betekent letterlijk 'deelnemenq' en is een vertaling van Grieks met-ochè;
subject, Latijn sub-iectum betekent letterlijk 'onderworpen' en is een vertaling van
Grieks hupo-keimenon.
De Latijnse namen van een aantal naamvallen zijn vertaald uit het Grieks. De
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oudste terminologie gaat verrassenderwijs terug op het dobbelspel met bikkels. Een
bikkel kon op vier manieren vallen (denk aan casus 'val, naamval'!), en hiernaar werden
de naamvallen genoemd. 33 De eerste naamval of nominatiefheette in het Latijn (casus)
nominativus '(be)noemende (naamval)' voor Grieks onomastikè (ptösis) en werd in de
eerste plaats gebruikt om de naam van een persoon te geven. De tweede naamval of
genitiefheette in het Latijn (casus) genitivus 'afkomst(naamval)' (met vertaalfout, zie
onder) voor Grieks genikè (ptösis) 'het geslacht aanduidende naamval', omdat men
gewoon was bij de officiële naam ook de naam van de vader toe te voegen. De derde
naamval of datief heette in het Latijn (casus) dativus 'gevende (naamval)' als vertaling
van Grieks dotikè (ptösis). De vierde naamval of accusatief heette in het Latijn (casus)
accusativus, letterlijk 'beschuldigende (naamval)' (met vertaalfout, zie onder) voor
Grieks aitiatikè (ptösis) 'oorzakelijke (naamval'). De vijfde naamval of vocatieften slotte
heette in het Latijn (casus) vocativus 'roepende (naamval)' voor Grieks klètikè (ptösis).
Het Grieks bezat geen ablatief, dus de Latijnse naam (casus) ablativus heeft geen Griekse
tegenhanger.
Het is aardig hier te laten zien hoe de oudste Nederlandse grammaticale werken
de Latijnse namen van de naamvallen weergaven. Vaak zocht men naar een geschikte
vertalende ontlening. 34
De nominativus noemde men noemer (1633), eerste geval (1633), nominativus

(1633), nominatyf(1638).

De genitivus noemde men barer (1584), 'tgeeijgende (gevall) (1624), genitivus
(1633), eerste buyginge (1633), twe(e)de geval (1633), genityf(1638).
De dativus noemde men ghever (1584), 't begaafde (gevalI) (1624), begiftigde gevall
(1624), dativus (1633), derde geval (1633), tweede buyginge (1633), datyf(1638).
De accusativus noemde men anklagher (1584), 't beklaagde (gevalI) (1624), vierde
geval (1633), derde buyginge (1633), accusativus (1633), accusatyf(1638).
De vocativus noemde men roeper (1584), beroupen (gevalI) (1624), 't geroupen
(gevalI) (1624), roepende woorden (1633), vocatyf (1638), vyfde gevall (1653).
De ablativus noemde men ofnemer (1584), 'tbenomen (gevalI) (1624), ablativus
(1633), ablatyf(1638), af-neemer (1649), seste gevall (1653).
Andere woorden die het Latijn vertalend aan het Grieks ontleend heeft, zijn benedijen,
Latijn bene dicere, letterlijk 'goed zeggen', als vertaling van Grieks eu-Iogein; identiteit,
Latijn identi-tas 'eenzelvigheid' als vertaling van Grieks tauto-tès; individu, Latijn
in-dividuus, letterlijk 'ondeelbaar' is gemaakt door Cicero naar Grieks a-tomos; insekt,
Latijn in-sectus, letterlijk 'ingesneden' als vertaling van Grieks en-tomon (in het Zuidnederlands wordt hiervoor de vrije vertaling kerfdiertje gebruikt); en ten slotte zolder,
Latijn solarium, een afleiding van sol 'zon', zoals Grieks hèliakon 'zolder' een afleiding
van hèlios 'zon' is.
Tot besluit twee filosofische termen: indifferent, dat we via het Frans ontleend
hebben aan Latijn in-dif-ferens als vertaling van Grieks a-dia-foros; en suppositie, Latijn
sup-positio als vertaling van Grieks hupo-thesis.35
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Een Latijnse vertaling uit het Germaans

Een heel oude vertalende ontlening is vulgair Latijn companio 'kameraad', van cum
pane 'met brood', dus 'iemand met wie men het brood deelt'. Dit is een vertaling van
een Germaans soldatenwoord, vergelijk Gotisch ga-hlaiba, waarin het tweede lid
hetzelfde woord is als Engels loaf 'stuk brood'. Wij kennen het Latijnse companio in
de vormen kompaan, compagnon als leenwoorden uit het Frans. Dat het delen van
brood 'vriendschap' of 'gastvrijheid' is gaan betekenen, vinden we in meer talen,
vergelijk het Russische woord voor 'gastvrijheid', chlebosol'stvo, dat letterlijk 'brood en
zout' betekent. 36

~eerwoordverbUingen

Juridische vertalingen zijn: burgerlijk recht voor ius civile, (on )geschreven recht voor ius
(non) scriptum, goddelijk recht voor ius divinum, publiek recht voor ius publicum. Uit
de taalkunde komen de uitgebreide vertalingen bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig
naamwoord voor Latijn nomen adiectivum 'toegevoegde naam' (vertaling van Grieks
epitheton) en nomen substantivum 'zelfstandige naam'. (Zelfstandig naamwoord is
waarschijnlijk via Duits selbständiges Nennwort geleend).37 Voorts aantonende wijs

(modus indicativus), aanvoegende wijs (modus coniunctivus), gebiedende wijs (modus
imperativus) en onbepaalde wijs (modus infinitivus). Medische vertalingen zijn tweede
ik voor alter ego, en witte vloed voorfluor albus. De oorlogskreet te wapen! is een vertaling
van Latijn ad arma. 38 Als astrologische term kennen we de Grote Beer, vertaling van
Latijn Ursus Maior, dat zelf weer een vertaling van Grieks Arktos Megalè is.

Overigens behoeft niet iedere overeenkomst tussen het Latijn en het Nederlands
te wijzen op vertaling, er kan ook sprake zijn van analogie. Dat zal het geval zijn bij
leven leiden, Latijn vitam ducere, en zorg dragen, Latijn curam gerere.
Hieronder geef ik verschillende algemeen gebruikelijke vertaalde uitdrukkingen
met hun Latijnse origineel, om de schatplichtigheid van het Nederlands aan het Latijn
te laten zien. De meeste van deze uitdrukkingen komen ook in andere talen voor. 39 Een
enkele uitdrukking komt uit de bijbel (er is niets nieuws onder de zon, de inwendige
mens), maar de meeste aan de bijbel ontleende uitdrukkingen zijn geen letterlijke
vertalingen, maar weergaven in eigen woorden van de bijbelinhoud.
Nederlands:

Latijn:

altijd op hetzelfde aanbeeld hameren
een adder(tje) onder het gras
advocaat van de duivel
hij barst van woede
blind toeval
brood en spelen
bij de dag leven

eandem incudem tundere
anguis in herba
advocatus diaboli
rumpitur invidia
fortuna caeca
panem et circenses
in diem vivere
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Nederlands:

Latijn:

pluk de dag
de deugd in het midden
dichterlijke vrijheid
diepe stilte
over de doden niets dan goeds
dwalen is menselijk
eigen roem stinkt
geld stinkt niet
gelegenheid maakt de dief
een gezonde geest in een
gezond lichaam
gouden bergen beloven
een groot goed
gulden middelmaat
haast u langzaam
heden ik, morgen gij
heffe des volks
heilige schrift
het hemd is nader dan de rok
op heterdaad
het hoogste goed
de hoop van het vaderland
tussen hoop en vrees
hoorn des overvloeds
inwendige mens
kleren maken de man
knorrende maag
met een korreltje zout
ik kwam, zag en overwon
het leven is kort, de kunst is lang
licht in de duisternis
de mens wikt, maar God beschikt
niet voor de school, maar voor
het leven leren wij
niets menselijks is mij vreemd
mijn en dijn
mindere goden
de naakte waarheid
niemand is een profeet in eigen land

carpe diem
virtus in medio
licentia poetica
altum silentium
de mortuis nil nisi bene
errare humanum est
propria laus est foetida/sordet
pecunia non olet
occasio facit furem
mens sana in corpore sano
montes auri pollicêri
magnum bonum
aurea mediocritas
festina lente
hodie mihi, cras tibi
faex civitatis
sancta scriptura
tunica pallio proprior est
in flagranti delicto
summum bonum
spes patriae
inter spem et metum
cornu copiae
interior homo
vestis virum reddit/facit
latrantis stomachus
cum grano salis
veni, vidi, vici
vita brevis est, longa ars
lux in tenebris
homo proponit, sed Deus disponit
non scholae , sed vitae discimus
humani nihil a me alienum puto
meum ettuum
minores dii
nuda veritas
nemo propheta acceptus est in
patria sua
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Nederlands:

Latijn:

er is niets nieuws onder de zon

nihil est sub sole novum/nil novi
sub sole
facere de necessitate virtutem
mal urn necessarium
in nuce
(aut) nunc aut nunquam
conceptio immaculata
oleum igni addere
oculum pro oculo et den tem pro dente
requiescat in pace
lusus naturae
imperium in imperio
lapis philosophorum
vox populi
alea iacta est
ad maiorem gloriam
pater patriae
divide et impera
unitis viribus
comparatio claudicat
rara avis
pium desiderium

van de nood een deugd maken
noodzakelijk kwaad
in een notedop
nu of nooit
onbevlekte ontvangenis
olie in/op het vuur gieten
oog om oog en tand om tand
rust in vrede
speling van de natuur
een staat in een/de staat
steen der wijzen
de stem van het volk/des volks
de teerling is geworpen
ter meerdere glorie (van)
vader des vaderlands
verdeel en heers
met vereende krachten
de vergelijking gaat mank
vreemde vogel
vrome wens
wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet
water naar de zee dragen
de wereld wil bedrogen worden
wie zwijgt, stemt toe
witte raaf
ter zaliger nagedachtenis
iemand zand in de ogen strooien
een zwarte dag

quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris
aquas in mare fundere
mundus vult decipi
qui tacet, consentit
corvus albus
beatae memoriae
alicui pulverem ob oculos aspergere
dies ater

In de periode van het humanisme had men veel belangstelling voor spreekwoorden.
Desiderius Erasmus gaf bij voorbeeld in 1500 een boek uit, Veterum maximeque
insignium paroemiorum i.e. adagiorum collectanea, waarin 800 spreekwoorden ofspreuken van Romeinse of Griekse auteurs verzameld waren met Nederlandse parallellen.
Via dergelijke werken raakten de klassieke spreekwoorden in vertaalde vorm in de
volkstaal bekend. Uit deze Erasmusbundel is bij voorbeeld krokodillentranen huilen
(crocodyli lachrymae) in de meeste Europese talen bekend geworden.4O De 13de-eeuwse
Van Maerlant geloofde dat de uitdrukking ofwel verwees naar het feit dat de krokodil
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zijn slachtoffer beweende nadat hij het opgegeten had, of naar het feit dat hij door het
geluid van een huilend kind te maken, het slachtoffer naar zich toe lokte. 41

Syntactische invloed van het Latijn
Een aantal syntactische veranderingen zijn in het Romaans en in de Germaanse talen
min of meer gelijktijdig opgetreden. De tendens is dat de functies van naamvallen en
verbogen vormen (dus synthetische constructies) overgenomen worden door analytische omschrijvingen met lidwoorden, voorzetsels en hulpwerkwoorden. Het is mogelijk dat er sprake is van een zekere invloed van het vulgair Latijn of Romaans op het
Germaans. Hoe groot die invloed is, is niet na te gaan, misschien gaat het alleen om
het versterken van een al bestaande tendens. Een andere verklaring is, dat de veranderingen het gevolg zijn van universele, structurele eigenschappen, en niet veroorzaakt
zijn door invloed van buitenaf. 42
Er is sprake van syntactische overeenkomst tussen Germaans en Romaans in bij
voorbeeld:
het gebruik van het bepaalde en onbepaalde lidwoord (de/het, een);
de weergave van een aantal werkwoordstijden door middel van omschrijvingen
met hulpwerkwoorden: het passief met worden, de voltooid tegenwoordige tijd
met hebben of zijn (vergelijk vulgair Latijn ego habeo factum, Frans j'ai fait met ik
heb gedaan; Latijn ego sum venitus, Frans je suis venu met ik ben gekomen), de
voltooid verleden tijd met had/was ge... , en de toekomende tijd met zullen);
het voornaamwoord men (uit man, vergelijk Frans on uit Latijn homo 'man,
mens');
de plaats van het voornaamwoord direct voor het werkwoord (vergelijk Frans
j'aime 'ik houd van') en het verplichte gebruik van een persoonlijk voornaamwoord bij de werkwoordsvormen (Frans j'aime 'ik bemin' -je en ik zijn verplicht,
terwijl klassiek Latijn alleen amo gebruikte, zonder voornaamwoord; overigens
is in het Spaans en Italiaans het persoonlijk voornaamwoord niet verplicht);
het vervangen van naamvallen door omschrijvingen (Latijn rosae is Nederlands
van de roos, Frans de la rose).
Het gebruik van wij voor vorstelijke personen in plaats van ik voor de gewone sterveling
komt uit het middeleeuws Latijn. In de middeleeuwen volgde men het Latijnse voorbeeld, al was het maar omdat men in eerste instantie alleen in het Latijn schreef, en dat
had grote invloed op de zinsbouw. 43 Ook in de periode hierna, van de 16de tot en met
de 18de eeuw, werden verschillende 'latinistische constructies' gebruikt in navolging
van het Latijn. Sommige ervan komen we nog wel tegen. 44 Dergelijke constructies
komen vanaf de 15deh6de eeuw ook in het Duits voor. In deze eeuw nam de invloed
van het Latijn namelijk weer toe, door het humanisme. Het gaat om de volgende
constructies:45
Relatieve aansluiting, dat wil zeggen het beginnen van een nieuwe zin met een
betrekkelijk voornaamwoord: waarop hij zei, waartoe u dienstig zal zijn in plaats
van daarop zei hij, daartoe zal u dienstig/nuttig zijn.
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Participiumconstructies in plaats van een bijzin (in het Latijn de 'ablativus
absolutus' genoemd): al het koren op zijnde, werd het voeder der beesten {... l
mensenkost in plaats van omdat al het koren op was ... In slecht Nederlands (vooral
in ambtelijke en juridische stukken) treffen we deze constructies nog wel aan, bij
voorbeeld in wat De Vooys46 'quasi-deftige volkstaal' noemt: ik als politieagent
zijnde of niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. Geaccepteerde overblijfselen van deze constructies zijn: eerlijk/ronduit gezegd, openhartig

gesproken, alles in aanmerking genomen, op de keper beschouwd, strikt genomen,
gezien de situatie,47 ijs en weder dienende en in ambtelijk taalgebruik gehoord de
beraadslagingen.
Infinitiefconstructies met een lijdend voorwerp (in de Latijnse grammatica 'ac_
cusativus cum infinitivo' genoemd) komen in hedendaags Nederlands alleen nog
voor in versteende uitdrukkingen als: elk meent zijn uil een valk te zijn en bij
werkwoorden van zintuiglijke waarneming (horen, zien, voelen): ik zag hem lopen,
hoorde hem zingen, voelde hem bewegen. In andere gevallen gebruiken we tegenwoordig alleen een dat-zin. In de 17de eeuw kwam de Latijnse constructie
veelvuldig voor, bij voorbeeld: ik wil niet ontkennen zulk niet somswijlen geschiedt
te zijn in plaats van ik wil niet ontkennen dat zoiets niet soms gebeurd is. De
Statenvertaling heeft het gebruik van dergelijke constructies bevorderd. 48
Tijdens de renaissance namen Nederlandse taalkundigen het Latijn als voorbeeld. De
Nederlandse grammatica werd op Latijnse leest geschoeid. 49 De Twe-spraack vande
Nederduitsche Letterkunst, ófte vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals, de
belangrijkste grammatica uit de 16de eeuw, waarschijnlijk geschreven door H. L.
Spieghel, poogde het Nederlands aan te passen aan het Latijn, omdat het Nederlands
in de loop der tijd verbasterd zou zijn. Het Latijn kende zes naamvallen en drie
geslachten, en zo zou het Nederlands ook moeten zijn. Hoewel er in Noord-Nederland
geen verschil meer bestond tussen de eerste en de vierde naamval, stelde Spieghel voor
het (spelling)verschil tussen de en den te verheffen tot een grammaticaal verschil. Dit
en andere voorstellen werden serieus genomen, en nog in de 17de en 18de eeuw, toen
in de spreektaal het naamvalssysteem grotendeels verdwenen was, hield men in de
schrijftaal vast aan de naamvallen en voerde men ze gewoon in waar ze ontbraken. Uit
de 17de eeuw stamt bij voorbeeld het kunstmatige verschil tussen hun en hen, dat nog
steeds zo veel mensen hoofdbrekens bezorgt! Hooft wilde dit zelfs uitbreiden tot het
enkelvoud en hiervoor hum naast hem gebruiken. Zelfstandige naamwoorden in het
Nederlands kunnen nog steeds, net als vroeger in het Latijn, drie geslachten hebben,
terwijl de meeste niet -dialectsprekers alleen verschil kennen tussen de- en het-woorden.
Naast de invloed van het Latijn in de renaissance, nam de interesse in de volkstaal toe.
Een van de voorstanders van een 'zuiver' Nederlands was Huydecoper, zoals blijkt uit
Kader 20 van Roland de Bonth.

592

Kader 20
Balthazar Huydecoper (1695-1778)
ROLAND DE BONTH

Van de Amsterdamse patriciërszoon Balthazar
Huydecoper verscheen in 1730 de Proeve van
taal- en dichtkunde. Naar aanleiding van de
Nederlandse vertaling die Joost van den Vondel (1587-1679) gemaakt had van Publius
Ovidius Naso's Metamorphosen, bracht Huydecoper tal van opmerkingen bijeen over onder meer spelling, woordbetekenis, verbuiging,
vervoeging, samentrekking, rijm en metrum.
In zijn poging om het Nederlands te reglementeren - een streven dat de gehele achttiende-eeuwse taalkunde zou beheersen - kende
Huydecoper groot gewicht toe aan het taalgebruik van de zogenaamde 'Ouden'. Hij had
namelijk ontdekt dat kort na de komst van de
hertog van Alva naar de Nederlanden 'veele
misbruiken en verbasteringen' in de moedertaal ingevoerd waren. De zuiverste vorm van
het Nederlands moest daarom gezocht worden bij de Ouden. Niet voor niets luidde Huydecopers adagium: 'Hoe nader aan de oorsprong, hoe verder van het bederf.'
Als voorvechter van een zuiver Nederlands
waren Huydecoper bastaardwoorden een
doorn in het oog. Een goed schrijver diende
die dan ook zorgvuldig te vermijden, zeker
wanneer er een Nederlands synoniem voorhanden was. Als een alternatief ontbrak, dan
deinsde Huydecoper er niet voor terug nieuwe woorden te vormen volgens de grammaticale regels van het Nederlands. Zo stelde hij
voor om in plaats van monster in de betekenis
'staal' het woord toonsel in te voeren. In het
Woordenboek der Nederlandsche Taal staat
hij als de uitvinder ervan te boek.
In enkele aantekeningen van de Proeve van
taal- en dichtkunde heeft Huydecoper aangegeven dat een bepaald woord behoort tot de

verwerpelijke categorie van de bastaardwoorden. Soms verwijst hij daarbij met instemming
naar het beroemde Etymologicum Teutonicae
Linguae (1599) van Cornelis Kiliaan
(1528/1529-1607) of naar het eerste deel van
lodewijk Meijers (1629-1681) Woordenscha~
waarin de bastaardwoorden opgenomen zijn.
Daarnaast leunde Huydecoper sterk op de 'stalen wet' die lambert ten Kate (1674-1731 )
had geformuleerd in de tweedelige Aenleiding

tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (1723). Deze wet hield in

dat in een zuiver Nederlands woord de klemtoon altijd op het zogeheten 'zakelijk deel'
valt, dat is het deel van een woord zonder
voorvoegsels, achtervoegsels en uitgangen.
In navolging van Ten Kate maakte Huydecoper onderscheid tussen de begrippen 'Basterd'
en 'Verbasterd'. Verbasterde woorden hebben
wel een Nederlands zakelijk deel, maar een
uitgang van vreemde herkomst. Het is volgens
Huydecoper niet moeilijk verbasterde woorden als zodanig te ontmaskeren: bij die groep
ligt de klemtoon niet op het zakelijk deel maar
op de uitgang, bij voorbeeld redenéren. Nu
impliceert de term verbasterd, aldus Huydecoper, dat een woord in een eerder stadium een
zuivere toestand gekend heeft. De oorspronkelijke en correcte Nederlandse vorm van redenéren is rédenen, met de klemtoon op het
zakelijk deel. Dit maakte Huydecoper hard
aan de hand van voorbeelden uit teksten van
de Ouden, want zij zijn het 'die ons konnen
leeren wat Duitsch [= Nederlands] zy, en hoe
wy behooren te spreeken en te schryven'.
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2

Vertalende ontleningen uit de Romaanse talen

2.1 Vertalende ontleningen uit het Frans50
Niet alle overeenkomsten tussen het Nederlands en Frans berusten op vertalingen. Er
kan ook sprake zijn van parallelle ontwikkeling. Niet altijd is dat gemakkelijk uit te
maken. Overeenkomsten kunnen 'het gevolg [zijn] van het moderne, versnelde en
verveelvuldigde verkeer en de daardoor overal verspreide, gelijke en gelijkmakende
moderne cultuur, die den geest of de ziel- de "mentaliteit" en de "psyche", zooals het
tegenwoordig steevast heet - der verschillende volkeren ... weinig meer doet verschillen'.51 Al in de middeleeuwen bestonden er gelijkelijk werkende invloeden op zowel
Nederlands als Frans: de feodale staatsinrichting, de hoofse cultuur en de katholieke
kerk. Daar komt bij dat er in de middeleeuwen sprake was van zowel Franse als
(middeleeuws) Latijnse invloed, en dat niet altijd uit te maken valt welke invloed het
Nederlands heeft nagevolgd - waarschijnlijk beide. Voorbeelden zijn inboezemen,
niettegenstaande, omstandigheid, waarschijnlijk, die zowel vertalingen van Frans ins inuer, nonobstant, circonstance, vraisemblable kunnen zijn als van Latijn insinuare, non
obstantem, circumstantia, verisimilis. Soms kan overigens het Duits uitsluitsel geven:
wanneer een woord al bestond in het Oudhoogduits (voor 1200), zal het uit het Latijn
komen, want de Franse invloed dateert van later. 52

Eenwoordvertalingen
We kennen veel minder eenwoordvertalingen uit het Frans dan uit het Latijn.

De middeleeuwen en de zestiende eeuw
Veel vertalende ontleningen uit het Frans stammen nog uit de middeleeuwse hoofse
riddercultuur. Het gaat om de samenstelling minnespel voor Frans jeu d'amour, en
verder om een aantal afleidingen die centrale begrippen van de hoofse cultuur aanduiden: dorper (van dorp) voor Frans villa in (van ville 'stad, dorp'), hoofs (van hof) voor
Frans courtois (van court 'hof), en ridder, een afleiding van rijden die eerst 'rijder'
betekende, en daarna 'ruiter, ridder', als vertaling van Frans chevalier. Het Nederlands
heeft de vertalingen dorper, hoofs, ridder doorgegeven aan het Duits (Tölpel, ouder
Dölpel, höfisch en Ritter), zoals het meer hoofse begrippen heeft doorgegeven (zie verder
de paragraaf 'Nederlands tussen Frans en Duits' in hoofdstuk f, p, 'Invloed van het
Frans').
Muller53 meent dat misschien uit mach schien 'kan gebeuren, kan zijn' een
vertaling is van Frans peut-être. Zijn suggestie dat alleen (uit al een(e)) teruggaat op
Frans tout seul, is weerlegd54 met het argument dat dit woord in de meeste Germaanse
talen voorkomt (vergelijk Duits allein, Engels alone) en heel oud is.
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Andere vertalende ontleningen uit de middeleeuwen zijn: over-al voor par-tout,
uit-putten voor é-puiser, de juridische term ver-stek (for-clusion), ver-tegenwoordigen
voor re-présenter (of Latijn re-praesentare), vroed-vrouw voor sage--femme, winkeldochter voor verouderd Frans fille de boutique55 en zie-hier, zie-daar voor voi-ci, voi-Ià.
Voorts de afleiding aarzelen, oorspronkelijk 'terugwijken', afgeleid van aars, zoals Frans
reculer een afleiding van cul 'achterste' is.
'Of persoonsnamen, samengesteld uit een (vaak, schoon meestal ten onrechte,
als imperatief gevoelden) werkwoordsstam als eerste, en een daardoor geregeerd znw.
als tweede lid (bottecroes, dwingeland [... ] enz.) alleen aan Ofr. voorbeelden als boutefeu,
fainéant hun bestaan danken - als Te Winkel, Gesch. d. Ned. Taal 211 meent -lijkt mij
twijfelachtig; maar medegeholpen hebben zij stellig', aldus Muller in 1920.56 Andere
voorbeelden van dergelijke woorden zijn: bemoei-al (of bedil-al) (Frans méle--tout),

deug-niet (vau-rien), doe-niet (fai-néant), spel-breker (trouble-- féte), stoke-brand (boute-feu).

Opvallend zijn de leenvertalingen voor familieverhoudingen. Deze leenvertalingen dateren van vóór 1600. Om te beginnen groot-vader, groot-moeder (Frans
grand--père, grand--mère), ter vervanging van bestemoer, bestevaer. Beste-vaar was
overigens een vertaling van Frans bon--papa, een aanspreekterm voor grand-papa,
zoals Nederlands opa een kinderlijke verkorting en aanspreekvorm van grootpa is; later
werd bestevaar uitgebreid tot 'oude man' (net als opa trouwens: 'kijk uit, opa'), en werd
het gebruikt als een vertrouwelijk-eerbiedige naam voor een leider, bij voorbeeld voor
Michiel Adriaansz. de Ruyter. Beste-moerwas een vertaling van bon -- maman; het werd
verkort tot bestje, besje en dan voor 'oude vrouw' in het algemeen gebruikt - in
tegenstelling tot bestevaar meestal als denigrerende benaming.57 Ook het woord grootouders is een vertaling uit het Frans (grands--parents).
Verder kennen we de vertalingen schoon-broer, schoon-zus (Frans beau--frère,
belle--sreur), ter vervanging van zwager, zwagerin, waarvan alleen zwager heeft standgehouden; en schoon-dochter, schoon-ouders, schoon-zoon (Frans belle--fille,
beaux--parents, beau--fils). In Franse hofkringen gebruikte men beau 'schoon, mooi'
om iemand aan te spreken, bij voorbeeld beau sire, bel ami; later werd dit overgedragen
op de aangetrouwde familieleden. 58 In de 18de eeuw werden de vertalingen klein-dochter, klein-zoon en klein -kind voor petit--fille, petit--fils en petit-- enfant gemaakt.
Groot-boek is al vóór 1600 aan Frans grand--livre ontleend. Het bestaan van
woorden als grootboek, grootmoeder heeft overigens analogieën als groothandel, grootstad, die door sommigen germanismen genoemd worden, in de hand gewerkt. Grootis ook heel oud in de benamingen van titels: groothertog, grootmogol, grootvorst;
dergelijke titels komen in een groot aantal talen voor, en welke van die talen onze bron
is geweest, is vaak niet meer uit te maken: groot-hertog luidt in het Frans grand--duc,
in het Duits Groft-herzog, in het Italiaans gran duca, in het Latijn magnus dux. De titel
stamt uit Italië: in 1569 gaf Pius v voor het eerst de titel magnus dux aan de hertog van
Florence;59 groot-vorst (Duits Groft-fUrst) gaat terug op Russisch velikij knjaz', grootmogol op Portugees 0 gräo Mogor, dat we geleend hebben via Frans grand mogol. 60
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Tot besluit dateren van voor 1600 meerder-heid voor Frans supérior-ité ofpluralité; minder-heid voor Frans minor-ité; mensdom, dat gevormd is naar Frans humanité;61
en redeneren, een afleiding van reden, zoals Frans raisonner van raison is afgeleid.

Overige termen
De onderstaande vertalende ontleningen zijn in principe na de zestiende eeuw geleend.
Ze kunnen moeilijk in categorieën ingedeeld worden, het zijn voornamelijk algemene
termen. Wel zijn er meerdere termen die de handel en staatkunde betreffen. Op het
staatkundig vlak vinden we: oorlogs-toneel of strijd-toneel (théatre de la guerre), staatsman (homme d'état) en Staten--Generaal (Etats--Généraux), vrede-rechter (juge de
paix), wapen-stilstand (armi-stice), zaken-kabinet (cabinet d'affaires). Handelstermen
zijn: ondernemings-geest (esprit d'entreprise), stro-man (homme de paille), zaak-gelastigde (chargé d'affaires), zaken-man (hom me d'affaires). De overige woorden zijn niet
nader in categorieën onder te brengen.
Zelfstandige naamwoorden:

Blauw-baard (Barbe--Bleu), eigen-liefde (amour propre), engel-bewaarder (ange--gardien), ere-woord (parole d'honneur), genade-slag (coup de grace), helder-ziende (clairvoyant), ijs-heiligen (saints de glace), kanonnen-vlees (chair à canon), knijp-bril (pince--nez), lijfwacht (garde du corps), meester-werk (chef--d'reuvre), ont-goocheling
(dés-illusion), schuim-wijn (vin mousseux), slaap-wandelaar (somn-ambule), sleutel-roman (roman à clef), snel-weg (voie/route express), spiegel-ei (oeuf au miroir), tijd-verdrijf
(passe-- temps), uit-drukking (ex-pression), uitgangs-punt (point de départ), verstandshuwelijk (mariage de raison), vlooien-markt (marché aux puces), voor-hoede
(avant--garde), voor-post (avant--poste), voort-gang (pro-grès), zak-geld (argent de
poche), zonne-steek (coupe de soleil). On-zin kan zowel een leenvertaling van Frans
non--sens zijn als van Engels non-sense. Het ouderwetse vader-moorder met zijn
aansprekende naam is een vertaling van Frans parri-cide, waarschijnlijk een schertsende
vervorming van parasite als 'meeëter', omdat de lange punten van de halskraag
gemakkelijk het voedsel raakten. 62 Liefdes-appel 'tomaat' is een vertaling van Frans
pomme d'amour, dat weer een vertaling van Italiaans pomo d'amore is. Dit laatste is een
volksetymologische verbastering van pomo dei Mori 'appel van de Moren'. In het Engels
heetten de tomaten vroeger love apples, in het Duits Liebesäpfel. 63 En tot slot komen uit
het sprookje van Perrault Kleinduimpje (een vertaling van Ie Petit Poucet) de zevenmijls-Iaarzen (bottes de sept lieues).
Bijvoeglijke naamwoorden:

Boven-menselijk (sur-humain), door-schijnend (trans-parant) en de afleidingen letterlijk
(littéralement) en stellig (positif).
Werkwoorden:

Af-hangen (dé-pendre), door-gronden (ap-profondir), hand-haven (main-tenir), herenigen (ouder her-enen; ré-unir), her-nemen (re-prendre), her-winnen (re-gagner), herzien (re-voir), jij-jouwen (tu-toyer), mis-kennen (mé-connaitre), onder-houden (entretenir), ont-cijferen (dé-chiffrer), ont-dekken (dé-couvrir).
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Uitgebreide en vrije vertalingen
Aan uitgebreide vertalingen valt te noemen: dagblad voor joumal (afgeleid van jour
'dag'), met de toevoeging blad, vergelijk Duits Tageblatt; haarvat voor capillair 'haar-,
haarvat', met de toevoeging vat; rechtlijnig voor linéaire (afgeleid van ligne 'lijn'), met
de toevoeging recht; en vloeistof voor Frans fluide (van Latijn fluere 'vloeien'), met de
toevoeging stof. Een vrijwilliger is een uitgebreide vertaling van Frans volontaire, van
volonté 'wil' (vergelijk Duits Freiwillige(r)).
Vrije vertalingen zijn koppig voor têtu of entêté, beide afgeleid van tête 'hoofd,
kop'; staatsgreep voor coup d' état, letterlijk' staatsklap " vergelijk Duits Staatsstreich; en
terloops voor en passant, letterlijk 'al voorbijgaand'.

~eerwoordverUdingen

Vertaalde Franse uitdrukkingen zijn bij voorbeeld ik weet niet wat, vooral door Cats
vaak uitgedrukt met ick en weet niet wat, voor je ne sais quoi, en te weten voor à savoir.
Muller geeft de volgende vertalingen of navolgingen van het Frans die al uit de
middeleeuwen dateren: mijns ondanks - malgré moi, zo gedaan - si fait, zonder getal
(ook talloos) - sans nombre.64 We kennen verder nog brieven van geloof(tegenwoordig
geloofsbrieven) naar Frans lettres de créance, te goeder/kwader ure naar à la bonne/mauvaise heure, te goeder/kwader trouw naar de bonne!mauvaise foi en van overzee naar
d'outre-mer. Ook het gebruik van mijn heer, mijn vrouw voor eigennamen en titels is
volgens Ohmann gebaseerd op het Frans (mes sire, ma dame); onder invloed van het
Frans zijn de woorden versmolten tot mijnheer, mijnvrouw (vergelijk monsieur, madame), en dit is later verzwakt tot meneer, mevrouw. Het gebruik van wel als 'zeer' naar
Frans bien is65 door het Frans beïnvloed. We vinden nog uitdrukkingen als welgedaan
- bien fait, welkom - bienvenu, wel zeker - bien sûr, die momenteel in het Nederlands
voor een deel als één woord worden geschreven.
Te Winkel66 noemt nog de overeenkomsten tussen een man van veel verstand -

un homme d'esprit, een boek van grote waarde - un livre de grande valeur, dat is van het
hoogste gewicht - c'est de la plus haute importance, niemand uitgezonderd - n'excepté
personne, alles welbeschouwd - tout bien considéré. Maar hier kan ook sprake zijn van
een onafhankelijke analoge ontwikkeling.
De Orde van het Gulden Vlies is een vertaling van l'Ordre de la Toison d'Or, de
naam voor de wereldlijke ridderorde die door Philips de Goede van Bourgondië in 1430
werd ingesteld. Hierin is vlies de vertaling van Frans toison 'vacht'. Dit is geen vertaalfout - de oudste betekenis van vlies was namelijk 'vacht, haarkleed van schapen', en
deze betekenis is in vaste uitdrukkingen bewaard gebleven.
De Franse revolutie aan het einde van de 18de eeuw heeft vrijheid, gelijkheid en
broederschap (liberté, égalité et fraternité) gebracht, evenals op de hoogte (van de omstandigheden) zijn (être à la hauteur de la révolution of des circonstances) - waarschijnlijk
heeft Robespierre dit eind 1792 als eerste gebruikt. Ook links en rechts gaan terug op
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deze revolutie; het zijn afkortingen van de linker- en de rechterkant of de linker- en de

rechterpartij (Ie cóté/parti gauche et droit).67
Uit de Franse tijd (1795-1813) stamt officier van gezondheid voor officier de santé,
zoals blijkt uit een citaat uit 1795: 'De zogenaamde officieren van gezondheid (officiers
de santé) aten 's morgens geb rade hammen en dronken wijn als water, terwijl de brave
zieken gebrek leden.'68
De Beer en Laurillard69 geven een paar vertalingen uit het Frans met verklaring:
(En) je zuster! met een betekenis als 'ga weg', 'dat dacht je maar', is een vertaling van
et ta soeur!: 'gewoonlijk, hoewel niet juist in hoogere kringen, gebezigd, ter beantwoording eener onbescheiden vraag of na het aanhooren van een al te onwaarschijnlijk
verhaal, om ongeloof aan den dag te leggen. Die woorden zijn ontleend aan het lied Et
ta soeur est elle heureuse (1864), tekst van Ch. Blondelet en Courtès, muziek van Jouffroy,
een dier tallooze onzinnigheden, waarmede de tingel-tangels der geestige natie sedert
eenige jaren hoofdzakelijk worden gevoed.'70 In het huis van de gehangene spreekt men
niet van de strop is een vertaling van il ne faut pas parier de corde dans la maison d'un
pendu. Dit schijnt te stammen uit de tijd toen de regel gold dat de gehangene vrij was,
als de strop brak. Omdat bij rijke lieden de strop dikwijls brak (!), breidde men op 24
april 1524 de straf van ophanging uit met de toevoeging pendu jusqu'à ce que mort
s'ensuive 'gehangen tot de dood erop volgt'.71 En ten slotte stamt de vlag dekt de lading,
meestal in negatieve zin gebruikt: de vlag dekt de lading niet, van Frans Ie pavillon couvre
la marchandise. Dit is een oorlogsterm die verwijst naar het beginsel dat de vlag van
neutrale partijen hun schepen tegen de oorlogvoerders beschermt. 'Vandaar beteekent
de aangehaalde zegswijze dat de roep, de naam of de schijn de werkelijkheid doet
voorbijzien. '72
In de eerste plaats is een vertaling van Frans en premier lieu. Deze uitdrukking
wordt (werd?) door protestanten gebezigd, terwijl katholieken het (volgens sommigen
juistere) op de eerste plaats bezigen; de oorzaak hiervan ligt, ondanks vele pogingen tot
verklaring, in het duister, maar misschien is het gebruik van in mede te danken aan de
Statenbijbel, waarin plaats meestal met in wordt verbonden en niet met Op.73
De uitdrukking nummer honderd voor 'toilet' is een vertaling van Frans numéro
cent- in hotels stond het nummer 100 op toiletdeuren. Maar het is ook een woordspeling met sent van sentir 'voelen, ruiken'J4
Tot besluit een opsomming van vertaalde uitdrukkingen uit het Frans: 75
Nederlands:

Frans:

het aanzien hebben van
achter iemans rug
adeldom verplicht
de afwezigen hebben ongelijk
in antwoord op
beantwoorden aan

avoir l'air de
derrière Ie dos de quelqu'un
noblesse oblige
les absents ont tort
en réponse à
répondre à
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Nederlands:

Frans:

beter laat dan nooit
bij de neus nemen
bij uitstek
bij wijze van spreken
blijde inkomst/intocht
blinde woede
een brandende vraag
met iemand breken
iemand dank weten
dat laat me koud
dit geeft te denken
derde wereld
een domper op iets zetten
aan het eind van zijn Latijn zijn
geen geld, geen Zwitsers
genade vinden
gestorven op het veld van eer
gevaar lopen
iemands gevoelige snaar raken
met gelijke munt terugbetalen
de geschiedenis herhaalt zich
de goede oude tijd
een goede pers hebben
de goede toon (vinden)
grijze eminentie
het hof maken
hogere burgerschool
hoger en lager onderwijs
ik ben een en al oor
ingebeelde zieke
(een) Jantje huilt en Jantje lacht
indruk maken
ivoren toren
de kastanjes uit het vuur halen
de koning is dood, leve de koning!
de kool en de geit sparen
een leer omhelzen
man van de wereld
meisje van plezier
middelbaar onderwijs

mieux vaut tard que jamais
mener par Ie nez
par excellence
par manière de dire
joyeuse entrée
fureur aveugle
une question brûlante
rompre avec quelqu'un
savoir gré à quelqu'un
ça me laisse froid
cela donne à penser
tiers monde
mettre une sourdine à quelque chose
être au bout de son latin
point/pas d'argent, point/pas de Suisses
trouver merci
mort au champ d'honneur
courir risque
toucher la corde sensible de quelqu'un
payer en même monnaie
l'histoire se répète
Ie bon vieux temps
avoir une bonne presse
Ie bon ton
éminence grise
faire la cour
école civile supérieure
l'instruction supérieure et inférieure
je suis tout oreilles
malade imaginaire
Jean qui pleure et Jean qui rit
faire impression
tour d'ivoire
tirer les marrons du feu
Ie roi est mort, vive Ie roi!
sauver la chèvre et Ie chou
embrasser une doctrine
homme du monde
fille de joie
instruction moyenne
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Nederlands:

Frans:

mosterd na de maaltijd
onder vier ogen
na ons de zondvloed
in ongenade vallen
het oog van de meester
in het oog springen
op zijn oude dag
een open deur intrappen
openbare mening
aan de orde van de dag zijn
partij trekken
de pil vergulden
een probleem aansnijden
samenloop van omstandigheden
een scène maken
schitteren door afwezigheid
schone letteren
staat van beleg
staat van genade
Provinciale Staten
een storm in een glas water
tegenwoordigheid van geest
de toon aangeven
de verdenking valt op mij
de vertrouwenskwestie stellen
op iemand rekenen
een rol spelen
ronde som
school maken
tijd winnen
tot op de tanden bewapend
tussen de regels lezen
op grote voet leven
op voet van gelijkheid
op voet van oorlog
het voor en tegen
woord van eer
zich begeven
zich herhalen
zich lenen voor

(servir) de la moutarde après dîner
entre quatre yeux
après no us Ie déluge
tomber en disgräce
l'reil du maître
sauter aux yeux
sur ses vieux jours
enfoncer une porte ouverte
opinion publique
être à l'ordre du jour
tirer parti
dorer la pilule
entamer une question
concours de circonstances
faire une scène (à quelqu'un)
briller par son absence
belles lettres
état de siège
état de gräce
Etats Provinciaux
une tempête dans un verre d' eau
présence d'esprit
donner Ie ton
Ie soupçon tombe au moi
poser la question de confiance
compter sur quelqu'un
jouer un role
compte rond
faire école
gagner du temps
armé jusqu'aux dents
lire entre les lignes
vivre sur un grand pied76
sur un pied d'égalité
sur Ie pied de guerre
Ie pour et Ie contre
parole d'honneur
se rendre
se répéter
se prêter à
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Nederlands:

Frans:

zich rekenschap geven
zich terugtrekken
een zwak hebben voor

se rendre compte
se retirer
avoir un faible pour

Als gallicisme beschouwde uitdrukkingen
Voor het begrip 'gallicisme' zie de paragraaf'Gallicismen' in hoofdstuk I, 3.1, 'Invloed
van het Frans'. De woordenboeken gebruiken het label 'gallicisme' om aan te duiden
dat een uitdrukking gevormd is naar het Frans en in strijd is met het Nederlandse
taaleigen. Dat 'in strijd met' blijkt op moeilijkheden te stuiten en voor meerdere uitleg
vatbaar te zijn, zie de paragraaf 'Germanismen' in hoofdstuk I, 4.1, 'Invloed van het
Duits'. Het gaat mij dan ook alleen om het feit dat woorden die het label 'gallicisme'
krijgen, gevormd zijn naar Franse voorbeelden.
De volgende uitdrukkingen. worden in Van Dale77 gallicismen genoemd: tot een
akkoord komen (arriver à un accord); akkoord zijn met 'het eens zijn met, goedkeuren'
(être d'accord); dat is geen klein bier 'het is een zaak van belang' (ce n'est pas de la petite
bière; NRC Handelsblad 14/9/95: 'Op een begroting van zo'n 20 miljoen is 5 miljoen geen
klein bier'); duur kosten (coûter cher; dit kan ook opgevat worden als een contaminatie
van duur zijn en (veel) kosten); iets of iemand ernstig nemen (prendre au sérieux); dat is
mijn fout 'dat is mijn schuld' (c'est ma faute); zich informeren omtrent iets 'zich op de
hoogte stellen van' (s'informer de quelque chose); ik laat u 'ik houd u niet langer op' (je
vous laisse); er mist iets 'er ontbreekt iets' (il manque quelque chose); de wielerterm
winnen met de vingers in de neus 'met het grootste gemak' (gagner avec les doigts dans
son nez); om iemands mooie ogen (iets doen) 'zo maar, ter wille van zijn uiterlijk' (pour
les beaux yeux); het is de toon die de muziek maakt 'de manier waarop iets gezegd wordt,
bepaalt de indruk die het maakt' (c' est Ie ton qui fait la musique). Van Dale noemt nog
veel meer gallicismen, maar deze hebben alle het label 'in Belg.' of'gew.'; ik laat ze hier
buiten beschouwing.
Soms kan een uitdrukking zowel een gallicisme als een germanisme zijn: rechten,
medicijnen studeren in plaats van in de rechten, medicijnen studeren kan in Noord-Nederland een germanisme zijn (Jura studieren), in Zuid-Nederland een gallicisme (étudier Ie droit). Zich verliezen in kan van Frans se perdre dans/en komen of van Duits sich

verlieren in.
Syntactische invloed van het Frans
Salverda de Grave 78 is van mening dat de invloed van het Frans op de Nederlandse
syntaxis niet overschat moet worden. überhaupt is syntactische invloed van de ene taal
ontwikkeling.7799
op de andere taal moeilijk te bewijzen en vaak te verklaren als parallelle ontwikkeling.
Tussen de Franse en Nederlandse zinsbouw zijn weliswaar overeenkomsten, maar
Salverda de Grave is geneigd deze terug te voeren op gemeenschappelijke ontwikkelingen van de Germaanse en Romaanse talen door een zelfde gedachtengoed en leefwereld.
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Ohmann80 is van mening dat er geen diepgaande syntactische invloed van het
Ook Öhmann
Frans op het Nederlands (en Duits) vastgesteld kan worden, hoogstens de versterking
van al bestaande tendensen. Dat er invloed van het Frans op het Nederlands is
uitgeoefend, staat ondertussen wel vast; over de mate waarin kan getwist worden.
De vervanging van het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon enkelvoud
door de meervoudsvorm is aan Franse invloed te danken (ofte
(of te wijten).81
wijten). 81 Oorspronkelijk luidde het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon in het Nederlands duo Dit
is vervangen door gij/jij, oorspronkelijk een meervoudsvorm, in overeenstemming met
Frans vous.
VOU5. Deze vervanging begon al in het Middelnederlands, 'immers het werd in 't
hoofse leven [... ]l gebruik, elkaar met de pluralis reverentiae aan te spreken (dit onder
invloed van 't Frans, dat zelf deze gewoonte weer aan 't Latijn ontleende). '82 Gij/jij kreeg
hierdoor zowel een enkelvoudige als een meervoudige functie. De Statenbijbel betekende het definitieve einde voor du, omdat de vertalers besloten du en dijn uit de
vertaling te weren. 83 Dijn kennen we alleen nog in de vaste uitdrukking het mijn en dijn.
Jij is een uitspraakvariant van gij die in verschillende gebieden gebruikt werd. Uiteinlij
delijk bleefgij alleen in plechtige of dichterlijke taal bestaan, in de bijbel en in zuidelijke
dialecten. Overigens wordt je nog steeds wel gebruikt om naar een meervoud te
schamen.'84
verwijzen: 'Jongens, je moet opschieten', 'jullie moesten je schamen.
'84
De grote verbreiding van de omschrijving van een tweede naamval door middel
-5 is waarschijnlijk
van van in het Middelnederlands in plaats van een naamvals -s
versterkt door Franse invloed, waar de 'van' gebruikt werd; van wordt ook veel gebruikt
in geestelijke literatuur, waar het beïnvloed is door het middeleeuws Latijn. Het
Hoogduits heeft de constructie met van via het Nederduits van het Nederlands
overgenomen. 85

2.2 Vertalende ontleningen uit het ltaliaans
Italiaans86
Eenwoordvertalingen
Uit de bankwereld komen boek-houden voor tenere i libri, wisselbrief voor lettera di
cambio, post-meester voor maestro delle pos te. Al deze vertalingen komen ook voor in
het Duits,&7
Duits,fl7 en het Duits kan invloed op het Nederlands hebben uitgeoefend, of de
Italiaanse invloed hebben versterkt. Hetzelfde geldt voor vaste-land (terraferma), vuurwerk (fuochi artificiali) en zee-ëngte (stretto di mare)88 - vergelijk Duits Festland,
Feuerwerk en Enge des Meeres. Franco is eigenlijk een verkorting van franco di porto
'vrij(gesteld) van port' - hiervan is port-vrij dus de vertaling. Bloem-kool is vertaald uit
chou - -fleur
Italiaans cavol-fiore, maar we hebben het misschien via de Franse vertaling chou--fleur
geleend. Een uitgebreide vertaling is bokkesprong voor capriola, een afleiding van capra
'bok, geit', waaraan sprong is toegevoegd.
Een woord dat via het Italiaans in de meeste Europese talen terechtgekomen is,

602

is de naam van de zoete sinaasappel: appelsien of sinaasappel, letterlijk 'appel van
China'. De geschiedenis van dit woord is als volgt: vanaf de 16de eeuw brachten
Portugese zeevaarders de sinaasappel vanuit Zuid-China naar Europa. Zij maakten de
sinaasappel bekend in Italië, waar de vrucht pomo da Portugal 'appel van Portugal' of
pomo/aranzo da Sina 'appel van China' genoemd werd. Vanuit Italië verbreidden
vrucht en (vertaalde) naam zich over de rest van Europa. Wij kennen haar waarschijnlijk via Frans pomme de Sine. In de 17de eeuw vinden we in Nederland Sin aas appel,
çhinaasappel, appelen Chinaas en dergelijke. In die tijd was het heel gewoon om naast
elkaar vormen op s en ch te vinden. 89 Overigens luidt het trefwoord in het WNT

chinaasappel!

Meerwoordvertalingen
Vertaalde Italiaanse uitdrukkingen zijn: een openbaar/publiek geheim, naar de titel van
het toneelstuk Il pubblico secreto van Carlo Gozzi, voor het eerst opgevoerd in 1769. Uit
de zeevaart komt hoge zee als vertaling van Italiaans alto-mare. Deze vertaling komt
ook voor in het Duits (hohe See),90 en het Duits kan dus onze bron zijn. Volgens De
Beer en Laurillard9 ! stamt ook geen bericht goed bericht uit het Italiaans: nulla nuova,
buona nuova - meestal zeggen we tegenwoordig geen nieuws goed nieuws.
Aan Galilei (1564-1642) wordt de uitspraak en toch draait ze (eppur si muove)
toegeschreven, toen hij in conflict met de kerk was over de vraag of de zon om de aarde
draaide (het standpunt van de kerk) of andersom. Het is zeer de vraag of Galilei dit
echt gezegd heeft.92

2.3 Vertalende ontleningen uit het Spaans

Eenwoordvertalingen
Uit Latijns-Amerika stamt de bevrijdings-theologie (teologîa
(teologia de la liberación),
liberaci6n), een internationaal begrip, dus het is niet zeker of we het rechtstreeks geleend hebben. Van Dale93
noemt het mij onbekende boetelingen-sneeuw 'sneeuwdek waarop door ongelijkmatige
afsmelting kegels zijn ontstaan, die aan op weg zijnde boetelingen doen denken', dat
een vertaling zou
ZOll zijn van Spaans nieve de los penitentes.

Meerwoordvertalingen
Er zijn vrij veel uitdrukkingen ontleend aan de Spaanse literatuur. Vooral Cervantes is
onsterfelijk gebleken in de vertaalde uitdrukkingen ridder van de droevige figuur (el
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Caballero de la Triste Figura) en vechten tegen windmolens (molinos de viente acometer).
Het leven is een droom was de titel van een Spaans toneelstuk: La vida es sueiio. Aan
Columbus danken we nieuwe wereld (nuevo mundo) en het beroemde ei van Columbus
(el huevo de Co16n). De vijfde kolonne (quinta columna) komt van generaal Emilio Mola
uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Het is niet uitgesloten dat wij de Spaanse
uitdrukkingen niet rechtstreeks, maar via een andere taal, bij voorbeeld het Frans,
hebben leren kennen.
Het moment van de waarheid is oorspronkelijk een Spaanse stierenvechtersterm
(el momento de la verdad). Het Engels heeft door het boek van Ernest Hemingway Death
in the afternoon (1932) kennis gemaakt met deze uitdrukking,94 en dat zal ook wel gelden
voor het Nederlands. De opstand der horden (La rebeli6n de las masas) is de wereldberoemde titel van een boék van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset.
Tot besluit is blauw bloed een vertaling van Spaans sangre azul. Deze vertaling
komt ook in andere talen voor, bij voorbeeld Engels blue blood, dus het is niet zeker
wat onze bron is. Het blauwe bloed werd toegeschreven aan de oudste en eerbiedwaardigste families in Castilië, die beweerden dat zij zich nooit vermengd hadden met
Moren, joden of andere donkerhuidige buitenlanders, maar hun lichte huid bewaard
hadden. Door een lichte huid schijnen de aderen blauw, vandaar dat zij blauw bloed
zouden bezitten.

3

Vertalende ontleningen uit andere Germaanse talen

3.1 Vertalende ontleningen uit het Duits
Eenwoordvertalingen
Vertalende ontleningen maken gebruik van inheemse woorden. Bij talen die nauw aan
elkaar verwant zijn, zoals het Nederlands en het Duits, lijken de inheemse woorden erg
op elkaar. Wanneer het Duitse woord dan vervangeR wordt door het Nederlandse, is
het de vraag of we te maken hebben met een vertaling of een aanpassing aan het
Nederlands. In principe beschouw ik alleen die woorden als vertaling, waarin geen
sprake is van corresponderende woorden in het Nederlands en Duits. Gevallen dus als
boemeltrein, sneltrein voor Duits Bummelzug, Schnellzug, waarin Duits Zug vertaald
wordt door trein, en klankwet voor Lautgesetz. Maar gevallen als gedachtenwereld voor
Gedankenwelt, halfwaardetijd voor Halbwertzeit, saamhorigheid voor Zusammengehörigkeit, uitoefenen voor ausüben, voorgeschiedenis voor Vorgeschichte en zelfmoord
voor Selbstmord beschouw ik als leenvormingen. De grens is heel moeilijk te leggen,
maar ik neem als regel aan: wanneer het Nederlands een compleet verschillende lexicale
eenheid gebruikt, is het een leenvertaling, in alle andere gevallen is het een leenvorming.
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Overigens is het volkomen afhankelijk van het toeval of we te maken hebben met een
leenvertaling of met een leenvorming. Omdat het Nederlands toevallig het woord trein
heeft en niet een woord als tug of iets dergelijks, spreken we opeens van een leenvertaling; en omdat in het Nederlands luid alleen een bijvoeglijk naamwoord voor 'hard
klinkend' is, en niet 'klank' betekent, moeten we Lautgesetz weergeven met klankwet,
dat we dan een vertaling noemen. Zie ook de paragraaf 'Ontlenen aan een verwante
taal' in hoofdstuk I, 4.1, 'Invloed van het Duits'. Door bovenstaande definitie beschouw
ik de meeste ontleningen aan het Duits als leenvorming, en is het aantal vertalende
ontleningen slechts gering.
Er zijn veel overeenkomsten tussen Duitse en Nederlandse vertalingen van
Latijnse woorden, zoals jaarboeken - Jahrbücher - annales. Het Nederlands zal zeker
bij sommige woorden het Duits gevolgd hebben, maar andersom is ook mogelijk.
Daarom heb ik deze woorden hierboven behandeld onder de 'Vertalende ontleningen
uit het Latijn'.
Ook zijn er overeenkomsten tussen Nederlandse en Engelse vertalingen van
Duitse woorden. Wij kunnen deze vertalingen direct uit het Duits geleend hebben,
maar ook via het Engels, omdat dit momenteel een grote invloed uitoefent op andere
talen. Het tijdstip van ontlening kan een indicatie zijn: als de term in het Nederlands
allang voor de Tweede Wereldoorlog bekend was, zal het eerder uit het Duits dan uit
het Engels zijn geleend. Dat zal gelden voor achter-land (Duits Hinter-land, ook in het
Engels vertaald als hinter-land) en rug-zak (Duits Ruck-sack, ook in het Engels vertaald
als ruck-sack). Stanforth95 noemt verder nog aan overeenkomsten: ketting-roker, Engels
chain smoker als vertaling van Duits Ketten-raucher; klasse-bewust, Engels class-conscious als vertaling van Duits klassen-bewuftt; lucht-schip, Engels air ship als vertaling
van Duits Luft-schiJf, en zwarte dood 'de pest', Engels black death als vertaling van Duits
schwarzer Tod; ten slotte boter-berg, dat in het Engels een vertaling van Duits Butter-

bergis. 96
Religieuze termen
De Duitse en Nederlandse mystiek hebben veel vertalende ontleningen van Latijnse
woorden gemaakt. Tussen het Nederlands en het Duits vinden we bij de weergave van
Latijnse woorden veel overeenkomsten. Hierbij is niet zeker ofhet Duits het Nederlands
heeft beïnvloed of andersom. Ik heb deze woorden dan ook hierboven genoemd in de
paragraaf'Vertalende ontleningen uit het Latijn'. Maar van sommige woorden is zeker
dat we ze uit het Duits geleend hebben - dat blijkt uit de vorm. Uit het Duits namen
we over (als leenwoordlleenvorming) barmhartig, erbarmen, begrijpen, geweten, godsvrucht en medelijden. Het Duits heeft deze woorden vertalend ontleend uit het Latijn:
barmhartig en erbarmen zijn afleidingen van barmen, van be- + armen voor Latijn
miserëri 'medelijden hebben', van miser 'arm'. Barmhartig, Duits barm-herzig is een
vertalende ontlening van Latijn miseri-cors (Latijn cors betekent 'hart'). Van erbarmen
heeft het Nederlands weer een eigen leenvertaling gemaakt, en wel in de vorm ontfermen
(ont-fermen, dus van ont- en arm).97 Begrijpen, Duits be-greifen is een vertaling van
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Latijn com-prehendere; geweten, Duits Ge-wissen is een vertaling van Latijn con-scientia;
godsvrucht, Duits Gottes-furcht 'vrees voor God' is een vertaling van Latijn timor dei;
en medelijden ten slotte, Duits Mit-Ieid is een vertaling van Latijn com-passio (dat weer
een vertaling is van Grieks sum-patheia, vergelijk ook Russisch so-stradanije).
Uit de Nederlandse vertalingen van de Lutherbijbel komen huis-knecht (Hausdien er), lust-hof (Lust-garten).

Wetenschapstermen
Op het gebied van de economische verhoudingen en staatsinrichting vinden we:

arbeids-ongeschiktheid (Arbeits-unfähigkeit), brand-weer (Feuer-wehr), brand-gevaarlijk (feuer-gefährlich), buiten-dienst (Auften-dienst), maatschappij-vorm (Gesellschaftsform), speciaal-zaak (Spezial-geschäft). Uit het verkeerswezen stammen de boemel-trein
(Bummel-zug) en de snel-trein (Schnell-zug).
Op het gebied van de taal- en letterkunde vinden we: bekentenis-literatuur
(Bekenntnis-dichtung), klank-verschuiving (Laut-verschiebung), leen-vertaling (Lehnübersetzung), neven-schikking (Neben-ordnung), taal-gevoel (Sprach-gefühl), taal-wetenschap (Sprach-wissenschaft).
Ook de overige vertalingen zijn oorspronkelijk bijna allemaal wetenschappelijke
termen, maar het zijn meer algemene termen: ander-soortig (anders-artig), doel-loos

(ziel-los), doel-matig/doel-matigheid (zweck-mäftig/Zweck-mäftigkeit), drie-kleurendruk (Drei-farben-druck), ongelijk-soortig (ungleich-artig), vind-plaats (Fund-ort), voedings-bodem (Nähr-boden).
Niet-wetenschappelijk zijn: hinder-laag (Hinter-halt) en leed-vermaak (Schadenfreude). De naam van het vergeet--me--nietje komt, net als de Franse variant ne
m'oubliez pas en de Engelse forget--me--not, uit het Duits (Vergift-mein-nicht). De
intrigerende naam heeft geleid tot allerlei sagen. 98

Tweede Wereldoorlog

Uit de Tweede Wereldoorlog kennen we: doorgangs-kamp (Durchgangs-Iager), interne-

rings-kamp (Internierungs-lager), kamp-oudste (Lager-älteste(r)).
Vertaalde woorddelen

In hoofdstuk I, 4.1, 'Invloed van het Duits' hebben we al gezien dat een aantal aan het
Duits ontleende woorddelen in het Nederlands produktieve voor- of achtervoegsels
zijn geworden. Sommige van deze woorddelen zijn leenwoorden, andere zijn vertalingen: bliksem-, dat oorspronkelijk komt uit de samenstelling bliksemoorlog als vertaling
van Duits Blitzkrieg, is produktief in bliksemactie, bliksembezoek; doorsnee- is een
vertaling van Durchschnitts-, produktief in doorsneehuis, doorsneefamilie; -gebeuren is
een vertaling van -geschehen en produktief in woongebeuren, vakantiegebeuren; en
-gevoelig ten slotte is een vertaling van -empfindsam en produktief in lichtgevoelig,

modegevoelig.
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Meerwoordvertalingen
Een bok schieten is in de 18de eeuw uit Duits einen Bock schiefien overgenomen, naar
het gebruik dat de slechtste schutter een bok kreeg als troostprijs. Mijn naam is haas
(ik weet van niets) komt van een zekere Victor Hase, die in 1855 een student hielp
vluchten die bij een duel betrokken was. Toen Hase hierover ondervraagd werd, zei
hij: Mein Name ist Hase, ich verneine die Generaifragen, ich weifi von nichts. Deze
uitspraak verbreidde zich snel in verkorte vorm in studentenkringen. 99

Hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij, Amen (Hier stehe ich, ich kann nicht
anders, Gott helfe mir, Amen!), meestal verkort tot hier sta ik, ik kan niet anders, zou
Luther gezegd hebben op de vraag of hij zijn stellingen wilde herroepen. Het is zeer de
vraag of dit echt zijn woorden waren. Van Lessing komt doe wat je niet laten kunt (tu,
was du nicht lassen kannst). Een blinde passagier komt waarschijnlijk uit het Duits,
vergelijk Heines: 'zwischen uns saS Amor, der blinde Passagier' .100 De ondergang van
het avondland gaat terug op de titel van een boek van Oswald Spengler, Der Untergang
des Abendlandes. Twee zielen en één gedachte komt van Zwei Seelen und ein Gedanke,
Zwei Herzen und ein Schlagvan F. Halm.
Godsdienst is de opium van het volk (die Religion ist das Opium des Volkes) is een
uitspraak van Karl Marx. De laatste woorden van het communistisch manifest van
Marx en Engels luidden proletariërs van alle landen, verenigt u (Proletarier aller Länder,
vereinigt euch). De mens is een gewoontedier gaat terug op Duits Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier, van eind 19de eeuw. Iemand iets in de schoenen schuiven is een vertaling
van Duits einem etwas in die Schuhe schieben; in zeven talen zwijgen is een vertaling van
Duits in sieben Sprachen schweigen.

Als germanisme beschouwde uitdrukkingen
Voor het begrip 'germanisme' zie de paragraaf 'Germanismen' in hoofdstuk I, 4.1,
'Invloed van het Duits'. Net als bij de 'Als gallicisme beschouwde uitdrukkingen'
hierboven gaat het mij alleen om het feit dat woorden die het label 'germanisme'

krijgen, gevormd zijn naar Duitse voorbeelden; of deze uitdrukkingen in strijd zijn
(geweest) met het Nederlands, beschouw ik als irrelevant. De volgende uitdrukkingen
zijn ooit in deze eeuw als germanisme beschouwd: 101
Nederlands:

Duits:

(muzikaal etc.) aangelegd
aangewezen zijn op
de aanstoot geven
op afroep
buiten/in bedrijf
van formaat
(het is) de hoogste tijd

veranlagt
angewiesen sein auf
den AnstoS geben
auf Abruf
auSer/in Betrieb
von Format
(es ist) die höchste Zeit
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Nederlands:

Duits:

invloed uitoefenen
zich ergens op instellen
kort en klein slaan
dat is al te kras
een negatieve instelling
dat ligt hem niet
met zich meebrengen
monddood maken
niet omheen kunnen
niets ervan/daarvan
contact opnemen
per direct
raad schaffen
school maken
dat speelt geen rol
iets op de spits drijven
stelling nemen
succes boeken
zich voor/tegen iets uitspreken
een uitverkocht huis (theater)
iemand uitwijzen
zonder meer

EinfluB ausüben
sich auf etwas einstellen
kurz und klein hauen
das ist allzu kraB
eine negative Einstellung
das liegt ihm nicht
mit sich mitbringen
mundtot machen
nicht umhin können
nichts davon
Kontakt aufnehmen
per sofort
Rat schaffen
Schule machen
das spielt keine Rolle
etwas auf die Spitze treiben
Stellung nehmen
Erfolg buchen
sich für/gegen etwas aussprechen
ein ausverkauftes Haus
jemanden ausweisen
ohne weiteres

Vaak worden er bezwaren gemaakt tegen de twintiger, dertiger, etc. jaren (die zwanziger
Jahre) in plaats van de jaren twintig. Ook vorig jaar, vorige week (voriges Jahr, vorige
Woche) zonder lidwoord worden als Duitse invloed beschouwd. De moderne uitdrukking op de ... toer gaan of zijn in bij voorbeeld op de moderne toer, op de sentimentele
toer gaat terug op het Duits, vergelijk au! die schnelle, vornehme, linke Tour. I02
Op zich zou in goed Nederlands op zich zelfmoeten zijn. Maar het Duits kent het
niet, het gebruikt an sich! Volgens verschillende woordenboeken is het verschil tussen
op zich en op zich zelf een religieus verschil: op zich wordt gebruikt door katholieken,
op zich zelf door protestanten (hetzelfde geldt voor op de eerste plaats tegenover in de
eerste plaats, zie de 'Vertalende ontleningen uit het Frans' hierboven). Dat het idee dat
op zich een germanisme is, een hardnekkig bestaan leidt, blijkt uit NRC Handelsblad van
26/11/94, waarin over het nieuwe boek van Ed van Thijn gezegd wordt: 'Van Thijn
schrijft een beetje slonzig, hij is niet erg kieskeurig in zijn grammatica en hij strooit te
veel met germanismen ("De werkmethode van het IRT is op zich geoorloofd").'
Overigens is op zich waarschijnlijk een vertaling van Latijn ipse 'zelf, gebruikt ter
versterking van het woord waarbij het hoort: 'De voortdurende afneming van de kennis
van het Latijn heeft gemaakt dat men in dat "op zich" als vertaling van ipse de
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versterkende betekenis niet meer gevoeld heeft en daarom die term zelf nog eens extra
bijgevoegd heeft: op zichzelf, een verduidelijkende versterking; vgl. ik heb het gezien
en ik heb het zelf gezien, op z'n allersterkst: ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien.
Daarnaast zou dan misschien door het gebruik van het Latijn als kerktaal bij katholieken die betekenis van ipse =zelf beter bewaard kunnen zijn gebleven, zodat zij in hun
taal geen behoefte aan een verduidelijking hadden.'103
NEN 5050104 keurt zich eigenen tot (sich eignen zu), in gang zetten (in Gang setzen),
en zich omkleden (sich umkleiden) als germanismen af.
Van Dale105 noemt de volgende uitdrukkingen nog germanismen: zich breed
maken 'zich overmatig doen gelden' (sich breit machen), van huis uit (von Haus aus),

iets fris van de lever (vertellen) (frisch von der Leber weg), die rol is haar op het lijf
geschreven (die Rolle ist ihr wie auf den Leib geschrieben), zich verdragen met 'goed
kunnen samengaan' (sich vertragen mit), veilig stellen (sicherstellen), in het vooruit (im
voraus), vreemd gaan (fremdgehen).
Bij de 'Als gallicisme beschouwde uitdrukkingen' zagen we al dat medicijnen,
rechten studeren en zich verliezen in zowel aan Duitse als Franse invloed kunnen worden
toegeschreven. De uitdrukkingen hoge snelheid voor 'grote snelheid', vroeger oflater en
om zo te zeggen kunnen teruggaan op het Duits (hohe Geschwindigkeit, früher oder später,
sozusagen) of op het Engels (high speed, sooner or later, so to say).

3.2 Vertalende ontleningen uit het Engels 106
Eenwoordvertalingen
Het verschil tussen het Engels en het Nederlands is groter dan dat tussen het Nederlands
en het Duits, en daardoor is het bij het Engels eenvoudiger dan bij het Duits om te
bepalen waar sprake is van een leenwoord en waar van een leenvertaling (zie de
paragraaf'De talen Nederlands en Engels' in hoofdstuk 1,4.3, 'Invloed van het Engels').
De Engelse invloed is momenteel groot, en uit zich voornamelijk in leenwoorden. Toch
worden er ook leenvertalingen gemaakt. Opvallend daarbij is, dat veel Engelse woorden
eerst binnenkomen als leenwoord, maar vervolgens langzamerhand vernederlandst
worden, meestal door een (uitgebreide of vrije) vertaling. Posthumus107 geeft veel
voorbeelden van vernederlandsingen in balsporten. Vooral in de volkssport voetbal
zijn veel woorden die we aanvankelijk als leenwoord kenden, vernederlandst, mede
doordat de K.N.V.B. in het officiële reglement het Engels consequent mijdt. Denk om
te beginnen maar aan de woorden voetbal (football) en voetballer (footballer). Verder is
een baék een achterspeler geworden, een corner een hoekschop, een goal een doelpunt of
doel, een (goal)keeper een doelman of doelverdediger, penalty is een strafschop - allemaal
uitgebreide of vrije vertalingen. Leenvertalingen vinden we in aftrap voor kick-of!,
doellijn voor goalline, doelschop voor goal kick en hoekvlag voor corner flag. Maar termen
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als corner, goal, keeper, penalty etc. zijn in een of andere verbasterde vorm de normale
vormen in de gesproken omgangstaal gebleven.
Wankelmoedigheid bij de Engelse ontleningen blijkt uit het veelvuldig naast
elkaar bestaan van vertalingen en leenwoorden. Zo vinden we haalbaarheidsonderzoek
naast feasibility study, ruimteveer naast space-shuttle, uitplaatsing naast outplacement en
weekeinde naast weekend.
Sommige vertalende ontleningen uit het Engels zijn internationaal. We kunnen
ze dan ook via een andere taal geleend hebben, en niet rechtstreeks uit het Engels. Van
wolkenkrabber is zeker dat onze bron Duits Wolkenkratzer is geweest (een vertaling van
Engels sky-scraper), en dat geldt ook voor stemvee. Dit is namelijk eind 19de eeuw
ontleend aan Duits Stimmvieh als vertaling van Amerikaans-Engels voting cattle, een
scheldwoord voor Ierse en Duitse immigranten. lOS

Handet industrie, verkeer

Uit handel en industrie komen: belasting-vrij (tax--free), deel-tijd (part--time),fran-

je--inkomen (fringe benefits), houdster-maatschappij (holding company), huis-stijl
(house style), kas-register (cash register), levens-verzekerings-maatschappij (life insurance
company), markt..,leider (market leader), ontwikkelings-hulp (development aid), ontwikkelings-land (developing country), papier-geld (paper money), stroom-schema (flow
chart), tekst-schrijver (copy-writer), toon-zaal (show-room), verkoop-praatje (sales talk),
vol-tijd (full-- time), voor-man (fore-man), vrij-handel (free trade), vrij-handelaar
(free--trader), wereld-wijd (world-wide).
Verkeerstermen zijn: dubbel-dekker (double--decker), onder-grondse (Brits-Engels under-ground, Amerikaans-Engels sub-way), ruimte-onderzoek (space research),
ruimte-pendel (space shuttle), ruimte-schip (space-ship), stoom-boot (steam-boat),
straal-vliegtuig (jet plane).
Politieke termen en geestesstromingen

Politieke termen zijn: buffer-staat (buffer state, vergelijk Duits Pufferstaat, Frans état-

tampon), doods-eskader (death squad),fluister-campagne (whispering campaign), grondoorlog (ground war), heren-akkoord (gentlemen's agreement), hoog-verraad (high treason), karakter-moord (character assassination), kroon-getuige (crown witness), mensenrechten (hu man rights), pendel-diplomatie (shuttle diplomacy), schaduw-kabinet (shadow cabinet), ster-getuige (star witness), vrede-rechter (justice of the peace), zegs-man
(spokes-man), zelf-bestuur (self--government).
Geestesstromingen en levensstijlen zijn: blauw-kous voor blue--stocking, vrijdenker voor free- - thinker, vrij-metselaar voor free-mason. In Engeland verstond men
in de 14de eeuwen daarna onder freemasons, letterlijk 'vrije metselaars', de rondreizende, geschoolde steenhouwers en metselaars die vrijgesteld waren van het toezicht
van de gilden in de stad waar ze verbleven. Om elkaar te kunnen herkennen gebruikten
ze geheime tekens en wachtwoorden. Hun opleiding genoten ze in een zogenaamde
lodge 'loge'. Vanaf de 17de eeuw namen ze ook ereleden aan van buiten de bouw, en
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eind 17de eeuw werd de lodge een vereniging met als doel dienstbaarheid en gezelligheid.
Hierna breidde het zich uit naar andere landen. 109 De blauwkous 'geleerde of geleerd
doende dame' heeft haar naam rond 1750 gekregen. Er was toen een gezelschap waar
letterkundigen en geleerden bijeenkwamen, onder wie ook dames. Een van de aanwezigen, Benjamin Stillingfleet, droeg altijd zeer eenvoudige kleding en blauwe kousen in
plaats van zijden, vandaar dat het gezelschap de naam the Blue Stocking Society kreeg
en de deelnemende dames blue-stockings werden genoemd. I 10

Technische termen
Uit het Engels zijn technische leenvertalingen geleend: besturings-systeem (operating

system), blauw-druk (blue-print), bliksem-afleider (lightning conductor), diep-vries
(deep-- freeze), D.N.A.-- vinger-afdruk (DNA finger-print), draai-bank (turning ben eh),
droog-dok (dry doek), gestroom-lijnd (stream-lined), paarde-kracht (horse-power), werkgeheugen (working memory).
Wetenschapstermen

Wetenschappelijke termen zijn: achtergrond-informatie (background information), be-

volkings-explosie (population explosion), denk-tank (think-- tank), hersen-spoeling
(cross-(bra in ---- washing, een vertaling van Chinees xi nao), kruis-verwijzing (cross
- - reference),
meer-keuze (multiple choice), sabbats-jaar (sabbatical year), tekst-verwerker (word processor), toetsen-bord (key-board), veld-werk (field work).
Vrije tijd

Muziektermen zijn: draai- tafel (turn - - table), lang-speel-plaat (long- - playing record),

lang-speler (long--player), luid-spreker (loud--speaker).
Engelse sporttermen worden nogal eens vertaald. Hierboven hebben we al veel
(vrije en uitgebreide) vertalingen in de voetballerij gezien. Algemenere woorden zijn:

gang-maker (pace-maker), honk-bal (base-ball),
(base-balI), horden-loop (hurdle--race), net-fout
(net fault), paarden-rennen (horse-races), rol-schaatsen (roller--skates), voet-fout (foot
fault), zwaar-gewicht (heavy--weight). Bij de vertaling fout-lijnen in honkbal voor
Engels foullines zal zeker ook klankovereenkomst tussen het Engelse en Nederlandse
woord een rol gespeeld hebben.

Algemene termen
Tot besluit niet nader in te delen woorden. Het zijn vooral zelfstandige naamwoorden:

Bermuda--driehoek (Bermuda Triangle), bijbel-genootschap (bibie society), bloed-bank
(blood bank), bloed-geld (blood-- money), bloed-hond (blood-hound), bloeds-omloop
(circulation of the blood), boeken-wurm (book worm), bubbel-bad (bubble bath), geloofszending (faith mission), half-bloed (half-- blood), here-boer (gentleman-- farmer), hoogvlieger (high-flyer), komkommer-tijd (cumcumber
(cumcumbertime),
time), III
111 kroon-juwelen (crown
(crownjewels),
jewels),
meester-brein (master-mind), meester-spion (master spy), muur-bloem (wall--flower),
ratel-slang (rattle-snake), room-ijs (ice--cream), schiet-ijzer (shooting--iron), schoon-
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heids-slaapje (beauty sleep), stiletto-hak (stiletto heel), struikel-blok (stumbling bloek),
block),
suiker-klontje (lu
(lump
mp of
ofsugar),
sugar), tranen-trekker (tear-- jerker), verzamelaars-object (collectors' item), vier-letter-woord (four--Ietterword; dergelijke woorden bestaan bij ons uit
slechts drie letters, vandaar Nederlands drieletterwoord; dat we ook de term vierletterwoord gebruiken voor woorden die in onze eigen taal niet bestaan, wil zeggen dat we
goed op de hoogte zijn van de Engelse wijze van uitdrukken), visite-kaartje (visiting--card), voet-licht (foot-lights), vol-bloed (full--blood), winkel-centrum (shopping
centre), wolfs-hond (wolf--dog), woon-kamer (living room), zoek-licht (search-light) en
IJ woestijn-oorlog (desertwar) en woestijn-ratten (desertrats) voor de
ten slotte uit w.o. 11
soldaten van Montgomery. De honde-wacht is waarschijnlijk een vertaling van dogwatch. ll2 Van George Orwells roman 1984 stamt nieuw-spraak als vertaling van newspeak.
Voorts een enkel bijvoeglijk naamwoord: brand-nieuw (brand--new), en twee
werkwoorden: opblazen als vertaling van Engels to blow up is in de Boerenoorlog opgekomen;
1I3 en ophoesten (to cough up).
gekomen;ll3
Amerikaans-Engelse vertalingen van Indianenwoorden en Afrikaanse
uitdrukkingen
Een aparte categorie woorden vormen de Amerikaans-Engelse vertalingen die teruggaan op Indianentalen of op contacten van kolonisten met de Indianen. Deze woorden
zijn internationaal, en worden veelal ook in figuurlijke betekenis gebruikt. Zo kennen
we bleek-gezicht (pale--face), rood-huid (red-skin) en de uitdrukkingen de strijdbijl
begraven (to bury the hatchet), de vredespijp roken (to smoke the pipe ofpeace);I
peaceJ;I 14 en voorts

krijgs/oorlogs-kleuren (war-(war- - paint), medicijn-man (medicine man), oorlogs-pad (war-path), vuur-water (fire water).ll5 Het volk der Mohikanen is vereeuwigd door de titel
van een boek van James Fenimore Cooper: De laatste der Mohikanen (The last of the
Mohicans).
Volgens Stevenson 116 gaat de uitdrukking to do your own thing, dat wij kennen als
je ding(etje) doen ('hij kwam naar het restaurant en deed zijn dingetje') terug op een
Afrikaanse uitdrukking, net als bewith it'in zijn' en to bad mouth '(achter iemands rug)
schelden'. De laatste twee uitdrukkingen hebben wij niet overgenomen.

Uitgebreide en vrije vertalingen
Uitgebreide vertalingen zijn hoorzitting voor hearing, waaraan zitting is toegevoegd;
stoomboot voor Engels steamer, waaraan boot is toegevoegd; vouwblad voor Engels
folder, waaraan blad is toegevoegd; en witwassen (van geld) voor Engels to launder
'wassen'. Vrije vertalingen zijn achterhoedegevecht voor rearguard action, waarin action
'actie' met gevecht is vertaald; gemeenschapszin voor public spirit, letterlijk 'gemeenschappelijke, openbare geest'; en koppensneller voor head-hunter, letterlijk 'koppenjager'.
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Vertaalde woorddelen
Vier vertaalde Engelse woorddelen zijn in het Nederlands produktieve voorvoegsels
geworden: bijna- als vertaling van Engels near- in: bijna-akkoord, bijna-botsing, bijnakernongeluk, bijna-ongeluk; doe-het-zelf- als vertaling van do-it-yourselfin: doe-het-zelfcentrum, doe-het-zelf-cursus, doe-het-zelf-winkel; eersteklas- als vertaling van first class
'van hoge kwaliteit' in: eersteklassigaren, eersteklaswijn; en zelfbedienings- als vertaling
van Engels selfservice in: zelfbedieningsbedrijf, zelfbedieningspomp.

Meerwoordvertalingen
Een heel oude leenvertaling, uit de tijd van de Angelsaksische missie in de 8ste eeuw,
is heilige geest. De in het Engels gemaakte vertaling holy ghostvoor Latijn spiritus sanctus
sandus
is door de missie over een deel van het Westgermaanse gebied verbreid. Aan Shakespeare danken we tand des tijds (tooth of time; Ovidius gebruikte al een vergelijkbaar
beeld) en kaviaar voor het volk (caviare to the general). De ridders van de ronde tafel is
een vertaling van de knights of the round tabie. De gangster Dillinger werd in de v.s. als
eerste public enemy no. 1 genoemd, wat wij kennen in de vertaling staatsvijand no. 1. 117
Tijd is geld (time is money) is afkomstig van Benjamin Franklin. Verloren generatie (lost
generation ) is door Gertrude Stein in omloop gebracht. Van George Orwells roman
Animal Farm stamt alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere (all
animals are equal, but some are more equal than others). Charles Darwin heeft door zijn
evolutietheorie strijd om het bestaan (struggle for life) en natuurlijke selectie (natural
selection) bekend gemaakt. Bloed, zweet en tranen (blood, sweat and tears) komt uit de
eerste rede van Winston Churchill in het Engelse Lagerhuis in 1940, aan het begin van
de Tweede Wereldoorlog. Ook herinnerend aan de oorlog is een brug te ver (a bridge
too far), de titel van een film over de mislukte geallieerde verovering van Arnhem.
Waarschijnlijk is naar complimentjes vissen een vertaling van fishing for compliments. Vertalingen die al in het begin van de jaren zestig gebruikt werden, zijn ban de
bom (ban the bomb), in of uit vorm zijn, in goede vorm, in of uit conditie, in goede, slechte
conditie enzovoorts (to be in form, out ofform, in good form, in condition, out ofcondition,
in good, bad condition) 118 - wel een bewijs hoe belangrijk de lichamelijke gesteldheid
en sportiviteit in de Engelssprekende landen gevonden werden en worden. De laatste
tijd worden vrij veel Engelse uitdrukkingen vertaald. In 1975 worden als neologismen
genoemd: 119 in zijn en uit zijn (to be in, to be out), ook in zijn voor iets (to be in for

something), lange hete zomer (long hot summer), het maken (to make it), zwevende kiezer
(floating voter), zwijgende meerderheid (silent majority). Eind jaren zeventig kwamen
hier nog bij zijn nek uitsteken (to stick one's neck out), onderontwikkelde landen (underdeveloped countries) en plastische chirurgie (plastic surgery).120 Uit de laatste jaren
kunnen we nog toevoegen: het glazen plafond (glass ceiling) waartegen vrouwen altijd
schijnen op te lopen; de verborgen agenda (hidden agenda) waarmee vergadertijgers op
stap gaan; en het lijk in de kast (skeleton in the closet/cupboard), dat politici zorgen baart
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(NRC Handelsblad 14/9/95: 'er vallen, van Groningen tot Maastricht, steeds vaker lijken
uit de kast van de universitaire boekhouders'). Tegenwoordig zegt iedereen dat hij
ervoor gaat (ta
(to go for it), de uitdrukking wordt zelfs gebruikt in een reclamespotje voor
de Nederlandse Spoorwegen. Al ouder zijn de verborgen verleiders (hidden persuaders),
die stammen uit de reclametaal. Amerikaanse films hebben je geld of je leven (your
money or your life) opgeleverd. Vertaalde Engelse uitdrukkingen zijn verder:

Nederlands:

Engels:

als regel
het begin van het einde
blanke verzen
dat spreekt boekdelen
elektrische deken
gemakkelijke stoel
de tijd doden
dode talen
het kost een fortuin
in zijn element zijn
gemengde gevoelens
gouwe ouwe
hoeksteen van de samenleving
ijzeren gordijn
koude oorlog
kunstmatige intelligentie
Leger des Heils
het groene licht geven
luchtkastelen bouwen
de man in de straat
nucleair evenwicht
open vuur
in de pijplijn
politiek correct, politieke
correctheid
psychologische oorlogvoering
de show stelen
slapen als een blok
sprong in het duister
top van de ijsberg
vliegende schotel
vrije trap
witte boord

as a rule
the beginning of the end
blank verses
that speaks volumes
electric blanket
easy chair
to kill time
dead languages
it costs a fortune
to be in one's element
mixed feelings
golden oldie
cornerstone of society
iron curtain
cold war
artificial intelligence
Salvation Army
to give the green light
to build castles in the air
the man in the street
nuclear balance
open fire
in the pipeline
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politically correct, political correctness
psychological warfare
to steal the show
to sleep like a log
leap in the dark
tip of the iceberg
flying saucer
free kick
white collar

Nederlands:

Engels:

zeg het met bloemen
zorgzame samenleving
zwarte lijst

say it with flowers
caring society
black list

Als anglicisme beschouwde uitdrukkingen
Voor het begrip 'anglicisme' zie de paragraaf'Anglicismen' in hoofdstuk I, 4.3, 'Invloed
van het Engels'. Net als bij de gallicismen en germanismen hierboven gaat het mij alleen
om het feit dat woorden die het label 'anglicisme' krijgen, gevormd zijn naar Engelse
voorbeelden; of deze uitdrukkingen in strijd zijn (geweest) met het Nederlands,
beschouw ik als irrelevant. Voor syntactische invloed van het Engels op het Nederlands
zie de paragraaf'Anglicistische woordvormingsprocédés' in hoofdstuk I.
In 1951 werden als anglicismen genoemd: betrekkelijk gesproken (relatively spoken),

de zaak is een belangrijke (the matter is an important one), de moeilijkheden waren vele
(the problems were many), dwazen als zij zijn (fools as theyare).\2\
Van Dale 122 noemt de volgende uitdrukkingen anglicismen: een gouden handdruk
(a golden handshake), (het is) niet om over naar huis te schrijven (nothing to write home
about), het klikt niet tussen hen (they do not click with each other), een natte droom ('dat
is de natte droom van iedere reclamemaker') (a wet dream), een plaatje schieten 'een
foto maken' (to shoot a picture), zich uit de markt prijzen (to price oneself out of the
market), een eenzame wolf'solist' (a lone wolj), zieke grap (a sick joke), (ik) zie je (see
you), zulke ... als 'als bijvoorbeeld' ('zulke prominente solisten als Clara Schumann,
Leopold Auer en Sophie Menter') (such ... as).
NEN 5050\23 voegt hier nog aan toe: in lijn met (in line with), in termen van 'met
betrekking tot' (in terms ofl, staan voor (to stand for) en 4000 troepen (4000 troops).
Andere uitdrukkingen die nogal eens als anglicisme beschouwd worden, zijn: iets ernstig
nemen (to take something seriously), een glimp opvangen (to catch a glimpse). Twee
uitdrukkingen die op het journaal gebruikt worden en dus kennelijk geaccepteerd zijn,
zijn de naam van het journaal: het acht uur journaal (the eight o'clock news) (in plaats
van het journaal van acht uur) en de warmste novembermaand ooit (the ... ever) . Deze
laatste uitdrukking is momenteel erg in de mode: de meest succesvolle computerboeken
ooit, de langste reis ooit en ga zo maar door. Al wat oudere anglicismen zijn ik ben bang
dat (ik u moet teleurstellen) (I am afraid ... ) en er werden (bij de botsing) drie mensen
gedood (th ree people were killed) - in het Nederlands gebruiken we gedood worden alleen
voor 'omkomen door een misdrijf. De woordvolgorde in uitdrukkingen als boeken van
bij voorbeeld Vestdijk in plaats van boeken bij voorbeeld van Vestdijk is een navolging
van het Engels. 124 Tot slot een citaat uit Trouw 2/2/95: 'We moeten onze vingers gekruist
houden', een letterlijke vertaling van we must keep our fingers crossed.
In het Nederlands en het Engels worden de voltooid verleden tijd (hij heeft gedaan,
Engels he has done) en de onvoltooid verleden tijd (hij deed, Engels he did) niet in precies
dezelfde situaties gebruikt. In (slecht) vertaalde teksten wordt nogal eens het Engelse
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gebruik overgenomen. De ANS wijst op gevallen waar de onvoltooid verleden tijd
gebruikt wordt in plaats van de verwachte voltooid verleden tijd: 'Ook in ondertitels
van films doet dit verschijnsel zich voor, misschien omdat het hier vaak vertalingen uit
het Engels betreft, misschien ook omdat de vormen van het imperfectum korter zijn
dat die van het perfectum. In ieder geval is [... l ik doodde hem bijv. als antwoord op de
vraag 'Wat heb je gedaan?' (en waarschijnlijk als vertaling van 'I killed him') niet als
correct Nederlands te beschouwen.'12sWanneer het aantal (slechte) vertalingen uit het
Engels met onvoltooide in plaats van voltooide tijden toeneemt, is het mogelijk dat het
Nederlandse systeem op den duur verandert. Of dat daadwerkelijk zal gebeuren, kan
alleen de tijd leren.

3.3 Vertalende ontleningen uit de Scandinavische talen

Eenwoordvertalingen
In het toneelstuk Hedda Gablervan de Noor Henrik Ibsen (1828-1906) is voor het eerst
sprake van het woord driehoeksverhouding. Of we dit rechtstreeks uit het Noors
(trekantet forhold) of via een vertaling uit het Duits (dreieckiges Verhältnis) geleend
hebben, weet ik niet.

Meerwoordvertalingen
De uitdrukking het gras horen groeien komt uit de in het Oudijslands geschreven Edda,
waar staat: Hij hoort het gras op de aarde groeien en de wol op de schapen en al wat luider
klinkt (Hann heyrir ok )Jat, er gras vex á jörou
jörlJu eoa
elJa uil á sauoum,
saulJum, ok allt )Jat, er heera
hrera leetr).
lretrJ.
Waarschijnlijk hebben we het via het Duits leren kennen, zoals de meeste begrippen
uit de Germaanse Oudheid.
Uit het Deens komt een politieke tinnegieter 'iemand die een groot woord heeft
in politieke aangelegenheden, zonder er verstand van te hebben', naar de titel van het
blijspel van Ludvig Holberg Den politiske Kandestöber, dat in 1766 voor het eerst in het
Nederlands werd vertaald als De staatkundige Tingieter. 126 De uitdrukking erom koud
zijn 'reddeloos verloren zijn, er het leven bij inschieten', die tegenwoordig volgens mij
niet meer gebruikt wordt, zou volgens De Vries 127 uit Deens omkuld 'omver, op de
grond', letterlijk 'over kop' stammen en geleend zijn van Deense matrozen. Het zou
dan ook als omkoud geschreven moeten worden. Deze verklaring heeft lange tijd in de
woordenboeken gestaan, maar is door De Tollenaere definitief ontzenuwd: in de
Scandinavische talen heeft het woord niet deze betekenis, en in het Deens wordt de -d
niet uitgesproken. De uitdrukking is dus niet ontleend aan het Deens, maar in het
Nederlands ontstaan; ze betekent 'koud zijn om iets', en er om drukt de oorzaak uit. 128
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4

Vertalende ontleningen uit andere Indo-europese talen

4.1 Vertalende ontleningen uit het Grieks
Eenwoordvertalingen
De meeste eenwoordvertalingen van Griekse woorden kennen we ook als leenwoord,
meestal geleend via het Latijn, soms ook via het Frans. De v!'!rtalingen
v~rtalingen zijn echter direct
van het Griekse woord gemaakt, niet van het Latijnse of Franse, want de samenstellende
delen hebben alleen in het Grieks betekenis. In het Grieks bestaat melancholia uit twee
delen, namelijk uit melas 'zwart' en cholè 'gal', en melancholia kan dus met zwartgalligheid vertaald worden. Latijn melancholia en Frans mélancolie betekenen weliswaar
hetzelfde als het Griekse woord, maar het zijn geen samenstellingen - noch in het Latijn,
noch in het Frans bestaan woorden als melas en cholè met de betekenissen 'zwart' en
'gal'.
De vertalingen van Griekse woorden zullen gemaakt zijn ter verduidelijking van
het moeilijke Griekse woord. Het gaat voornamelijk om wetenschapstermen. Het
aantal is veel geringer dan de eenwoordvertalingen uit het Latijn. Net als bij vertalende
ontleningen uit het Latijn bestaan er bij vertalende ontleningen uit het Grieks overeenkomsten tussen Duits en Nederlands. Het Nederlands kan dus het Duitse voorbeeld
gevolgd hebben.

Een oude titel

Waarschijnlijk is hertog een heel oude Germaanse vertaling van Grieks stratèlatès of
stratègos, dat we ook als leenwoord strateeg kennen. Hertog is een samenstelling van
een woord voor 'leger' (vergelijk heer) en een woord voor 'trekken', zoals Grieks
stratèlatès of stratègos een samenstelling is van stratos 'leger' en elaunein 'trekken,
marcheren' of agein 'leiden, trekken'.

Religieuze termen
God-geleerdheid is een vertaling van theo-logia,
theo-Iogia, recht-zinnig is een vertaling van Grieks
ortho-doxos, weder-doper is een vertaling van het Griekse werkwoord ana-baptizein
'opnieuw dopen' - het Grieks kende hiervan geen zelfstandig naamwoord, het modern
Latijn maakte anabaptista voor 'wederdoper'. Een uitgebreide vertaling is ouderling
voor Grieks presbuteros, letterlijk 'ouder' (het Nederlands heeft de uitgang -ling toegevoegd).

Wetenschapstermen
Astronomische termen: sterren-kunde is een vertaling van astro-nomia; tegen-voeter is
een vertaling van anti-podes; verre-kijker is een vertaling van tele-scoop, een woord dat
in klassiek Grieks niet bestond maar in later tijd in het Italiaans gemaakt is van de
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Griekse woorden tèle 'ver' en skopein 'kijken'. Een uitgebreide vertaling is dwaalster
voor Grieks planètès 'dwalend, dwaler', dus zonder het element ster. Een vrije vertaling
is dampkring voor atmosfeer, een woord dat niet bestond in klassiek Grieks, maar later
als modern Latijns woord atmosphaera is gevormd van Grieks atmos 'damp' en sphaira
'bal, globe' - kring is dus een vrije vertaling. Evenéens een vrije vertaling is dierenriem
voor zödiakos kuklos, letterlijk 'dierencirkel' of'dierenkring'.
Biologische termen: boks-doorn is een vertaling van Grieks trag-akantha (van
tragos 'bok' en akantha 'doorn'), neus-hoorn is een vertaling van Grieks rino-kerös
(vergelijk Duits Nas-horn). Uitgebreide vertalingen zijn: eendagsvlieg (ook efemeride
genaamd) voor Grieks ephèmera, 'bij de dag, voor een dag, kortstondig', waarin vlieg
is toegevoegd (overigens kan hier ook sprake zijn van invloed van Duits Eintagsfliege);
nijlpaard voor Grieks hippopotamos, letterlijk 'rivierpaard'; vroeger, in de 16de eeuwen
daarna, was waterpaard de gangbare benaming voor het nijlpaard. 129
Filosofische en taalkundige termen: wijs-begeerte en wijs-geer zijn vertalingen van
Grieks philo-sophia, letterlijk 'liefde tot wijsheid' en philo-sophos, letterlijk 'vriend van
wijsheid'. Alleen-spraak is een vertaling van mono-logos, levens-beschrijving van biographia. Lettergreep is een uitgebreide vertaling van Grieks sullabè, een afleiding van
lambanein 'grijpen'; het element letter is dus toegevoegd.
Medische termen: zwart-galligheid is een vertaling van Grieks melan-cholia.
Uitgebreide vertalingen zijn alvleesklier voor Grieks pankreas - al-vlees is een letterlijke
vertaling van pan-kreas, waaraan het element klier is toegevoegd; en olifantsziekte voor
Grieks elephantiasis (een afleiding van elephas 'olifant'), waaraan ziekte toegevoegd is.
Een vrije vertaling is grootheidswaan voor medisch Latijn megalomania, gevormd van
de Griekse woorden megas, vrouwelijk megalè 'groot' en mania 'waanzin, razernij' (de
samenstelling bestond niet in het klassiek Grieks), dus letterlijk 'grote waan, grootheidswaan' .

Overige termen
Alleen-heerser is een vertaling van Grieks mon-archos (vergelijk Duits Allein-herrscher);
melk-steen is een vertaling van Byzantijns-Grieks galaktikos lithos (we kennen het ook
als leenwoord galactiet); om-trek is een vertaling van peri-phereia, schoon-schrijven is
een vertaling van kalli-graphia; en wereld-burger is een vertaling van kosmo-politès,
bedacht door Diogenes (412-323 v. Chr.). Een uitgebreide vertaling is schouwburg voor
Grieks theatron (dat we via het Latijn en Frans kennen als het leenwoord theater), van
theaomai 'ik kijk/schouw (met bewondering)', waaraan burg is toegevoegd. Ook leerstoel is een uitgebreide vertaling van Grieks kathedra 'stoel, zetel', dat we via het Latijn
als cathedra hebben leren kennen (het woord zit ook in kathedraal).
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Kader 21
Gevleugelde woorden
JAAP ENGELSMAN

Wie wil aangeven dat een woord of een uitdrukking spreekwoordelijke bekendheid heeft
gekregen, kan zeggen dat het gevleugeld is:
een gevleugelde uitdrukking, een gevleugelde
kreet, een gevleugelde uitspraak en vooral een
gevleugeld woord (waarmee trouwens ook
een verbinding van enkele woorden kan worden aangeduid). In NRC Handelsblad van
18/2/1994 wordt aan de zangeres Elly Ameling de 'inmiddels gevleugelde uitdrukking'
toegeschreven: 'Stoort het u als ik zing terwijl
u kucht?' Vaak wordt gevleugeld op deze manier verbonden met een uitspraak die iemand
heeft gedaan. Maar het komt ook voor dat er
alleen maar mee wordt bedoeld dat een kreet
in een bepaalde kring dikwijls wordt gebezigd. Zo schreef NRC Handelsblad op
2/4/1994 dat het woord 'afbreukrisico' 'een gevleugeld woord op de BVD-burelen' was.
Die betekenis van 'bekende uitdrukking of
uitspraak' heeft gevleugeld woord echter niet
altijd gehad. De uitdrukking zelf is al oeroud.
We vinden haar voor het eerst in de epische
dichtwerken Ilias en Odyssee van de Griek
Homerus (ca. 800 voor Chr.). Het is daar een
vaste formule, die in de Ilias en de Odyssee
samen meer dan honderd keer voorkomt.
Daar luidt ze - altijd in het meervoud - epea
pteroënta. Homerus gebruikte haar in
zinsneden als: 'En zij verhief haar stem en
sprak tot hem de gevleugelde woorden ... ' Hij
bedoelde daarmee vermoedelijk niets anders
dan dat woorden, eenmaal uitgesproken, vliegensvlug de luisteraar bereiken. Bij Homerus
had gevleugelde woorden beslist nog niet de
betekenis 'spreekwoordelijk bekende uitspraak'.
Hoe is die moderne betekenis dan ontstaan?
Betekenisverandering is vaak een zeer geleidelijk proces, dat zich over eeuwen uitstrekt.
Met gevleugelde woorden ligt dat anders.
Honderden jaren lang kwam deze uitdrukking, of liever gezegd variaties daarop, alleen

voor in vertalingen van de werken van Homerus. Afhankelijk van de smaak van de vertaler
en de dwang van rijm of metrum werd epea
pteroënta daarin op allerlei manieren weergegeven (of zelfs weggelaten). Nadat in de 18de
en de 19de eeuw gevleugelde woorden al incidenteel in verschillende figuurlijke betekenissen was gebruikt, kregen deze woorden ten
slotte in 1864 ineens een nieuwe inhoud. Dat
was te danken aan de Berlijnse leraar Georg
Büchmann (1822-1884).
Büchmann muntte uit door zijn kennis van
vreemde talen en letteren. Een van de zaken
waarin hij zich verdiepte, was het verschijnsel
dat bepaalde historische uitspraken en letterkundige citaten spreekwoordelijke bekendheid
krijgen. Denk maar aan Caesars Veni, vidi,
vici, of aan de aan Luther toegeschreven woorden Hier sta ik! Ik kan niet anders. Op een in
1864 gehouden lezing over deze materie stelde Büchmann voor, dergelijke citaten voortaan Geflügelte Worte te noemen. Nog datzelfde jaar publiceerde hij onder deze titel een
boekje waarin van een groot aantal bekende
uitspraken het moment en de omstandigheden
van hun ontstaan werden beschreven. Het
werd een enorm succes. Büchmann heeft er
zelf dertien drukken van bewerkt. Na zijn
dood is zijn werk door anderen voortgezeten geplagieerd - en nog altijd zijn de Geflügelte Worte verkrijgbaar. Dankzij Büchmann is
gevleugeld woord zelf een gevleugelde uitdrukking geworden.
In die tijd werden Duitse publikaties dikwijls
in het Nederlands vertaald of bewerkt. De grote Nederlandse encyclopedieën en vreemdewoordenboeken uit de 19de eeuw zijn voor
een belangrijk deel overgeschreven van Duitse
voorlopers. Dit lot viel ook de Geflügelte Worte ten deel. In de jaren 1868 en 1869 publiceerde H. Frijlink in zijn tijdschrift Het Leeskabinetonder de titel 'Gevleugelde woorden'
een serie artikelen waarvan de inhoud zwaar
leunde op het werk van Büchmann. Dat gaf
Frijlink niet met zoveel woorden toe; hij schreef
slechts dat hij een 'zeker Duitsch werkje over
dit onderwerp' tot leidraad had genomen.
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Hoe dit ook zij, mede dankzij Frijlink werd
gevleugelde woorden ook in Nederland een
begrip. Weldra verschenen andere publikaties
waarin erop werd gezinspeeld - altijd een zeker teken dat een term is ingeburgerd. Zo publiceerde in 1876 Elise van Calcar het werkje
Gevleugelde zaden: ideeën van beroemde
denkers. In 1905 schreef Herman Heijermans
jr. onder het pseudoniem Samuel Falkland Gevleugelde daden, een scherts roman over een
Hollandse familie die per post een vliegtoestel
uit de Verenigde Staten laat komen en daarmee haar woonplaats op stelten zet. En in
1955 verscheen onder de titel Gevleugeld
woord een bundel gedichten over ... de burgerluchtvaart. Een van de jongste loten aan deze
boom is het aardige Aju paraplu: gevleugelde
woorden van radio en televisie van Henk van

Gelder (1993). Inmiddels is deze figuurlijke betekenis van het woord gevleugeld niet meer
weg te denken uit het Nederlands. Ze is tegenwoordig zelfs gangbaarder dan de oorspronkelijke betekenis 'vleugels hebbend'.
Gevleugelde woorden is dus uit het klassieke
Grieks in het Duits vertaald, heeft daar een
nieuwe betekenis gekregen en is in die nieuwe
betekenis weer in andere talen ontleend; in het
Nederlands, maar ook in talen als het Deens,
Zweeds en Russisch.

Meerwoordvertalingen
Een paar meerwoordvertalingen hebben we waarschijnlijk rechtstreeks aan de Griekse
literatuur ontleend, hoewel andere talen (Latijn, Duits) meegeholpen kunnen hebben.
Zo vinden we een enkele maal Homerische uitdrukkingen. In NRC Handelsblad van
19/12/94 lezen we bij voorbeeld: 'Maar Kok krijgt nog steeds het woord "tarief' niet
door de wal van zijn tanden', en in dezelfde krant van 7/1/95 is sprake van 'de haag
zijner tanden'. Dit is een vertaling van wat Homerus herkos odontön 'omheining der
tanden' noemt. De uitdrukking gevleugelde woorden (epea pteroënta) stamt van Homerus, zie Kader 21 van Jaap Engelsman. De epitheta ornantia 'versierende bijnamen' van
Homerus zijn onder classici befaamd: de rozevingerige dageraad, de snelvoetige Achilles,

de sch
ilddragende/steden verwoestende Ares, de pijlenschietendeArtemis, de uilogige
Atheschilddragende/stedenverwoestendeAres,
uilogigeAthene, de koeogigelblankellebogige Hera,de
Hera,~ de listen rijke Odysseus, de aardschokker Poseidon,
de wolkenverzamelende/zwartwolkige/luid dreunende/luid donderende/ in de hoogte donderendelbliksemslingerende Zeus. Ik bespaar u de Griekse varianten, die u met vele

andere kunt vinden in het woordenboek op Homerus van Mehler 130 onder de betreffende persoonsnaam. Buiten de klassieke context worden deze uitdrukkingen zelden
gebruikt. Het gebruik van epitheta omantia is universeel. Homerus werd nagevolgd
door andere auteurs, de Romeinse schrijver Vergilius, maar ook Nederlandse schrijvers. Tegenwoordig kennen we bij voorbeeld de Dikke Van Dale, maar vooral de sport
levert een enorme hoeveelheid epitheta en bijnamen op: 'Zoetemelk, de Eeuwige
Tweede', 'Rinus Michels, de Generaal', de Nederlandse wielrenner 'Harm Ottenbros,
131 Epitheta dienden in de Oudheid,
de Adelaar van Hoogerheide', en ga zo maar door.
door.!3!
en dienen nog steeds, ter versiering, terwijl bijnamen eerder een identificerende functie
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hebben. Een epitheton kon en kan overgaan in een bijnaam. Zo ging de snelvoetige
Achilles (een epitheton ornans) over in de Snelvoetige (een bijnaam). 132
Het opschrift op de Apollotempel in Delphi luidde Ken uzelf (gnöthi seauton).
Uit de fabels van Aesopus komen de druiven zijn zuur (rages ompsakizousi mala), één
zwaluw maakt nog geen zomer (mia chelidön ear ou poiei) en een slang aan zijn boezem
koesteren (in het Grieks niet letterlijk: kai labön (ophin) hupo kolpön etheto). Overal en
nergens (koudamou kai pantachou) is bedacht door Euripides, politiek dier (politikon
zöion) door Aristoteles. Van Heraclitus komt de oorlog is de vader van alle dingen
(polemos pantön men patèr esti).
Aan de Griekse tekst van het Nieuwe Testament hebben we nauwelijks uitdrukkingen ontleend - de bijbel werd eerst in het Latijn en later in het Nederlands gelezen.
Verdam\33 geeft als graecisme: zich niet onbetuigd laten (naar Grieks ouk amarturèton
heauton poiein). In de Statenbijbel vinden we sporen van Griekse constructies - volgens
Heinsius l34 is de Statenbijbel meer vertaald Grieks en Hebreeuws dan Nederlands, wat
misschien wel enigszins ongenuanceerd is. Vooral het gebruik van deelwoorden was
kenmerkend voor het Grieks ('en verre van hen was ene kudde veler zwijnen weidende'
in plaats van 'en ver van hen weidde een kudde zwijnen'). Slechts weinig Griekse
constructies zijn spreekwoordelijk geworden; van de vele deelwoorden die de Statenbijbel gebruikt in navolging van het Griekse origineel, is bij voorbeeld (de stem van)
een roepende in de woestijn (phönè boöntos en tèi erèmöi) spreekwoordelijk geworden,
maar dat zal via het Latijn zijn gebeurd (vox clamantis in deserto).

4.2 Vertalende ontleningen uit de Slavische talen
Meerwoordvertalingen
We kennen een paar Russische titels van boeken die min of meer gevleugeld zijn
geworden: van Dostojevski schuld en boete, later ook vertaald met misdaad en straf
(Russisch prestuplenije i nakazanije), van Lermontov held van onze tijd (geroj naSego
vremeni) en van Gogol dode zielen (mërtvyje dusi). Het communisme bracht de
vreedzame coëxistentie (mirnoje sosuSéestvovanije), dat aan velen is toegeschreven: het
zou in 1917 door Trotski zijn gemaakt, of in 1952 door Stalin, of in 1956 door
Chroesjtsjov, of in een niet-gespecificeerd jaar door Lenin. \35 Het principe is voor het
eerst in 1920 door Lenin geformuleerd\36 maar is waarschijnlijk algemeen bekend
geworden in de jaren vijftig tijdens Chroesjtsjov.
Een Tsjechische boektitel die ook in andere contexten gebruikt wordt, is De
ondraaglijke lichtheid van het bestaan (in het Tsjechisch Nesnesitelná lehkost byti) van
de Tsjech Milan Kundera. Dit wordt gebruikt in uitdrukkingen als 'de ondraaglijke
lichtheid van het Belgische voetbal, de ondraaglijke lichtheid van de Europese economie'. Verder stamt uit het Tsjechisch de fluwelen revolutie (sametová revoluce).
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5

Vertalende ontleningen uit de Semitische talen

5.1 Vertalende ontleningen uit het Arabisch
Meerwoordvertalingen
Uit Arabische sprookjes kennen we Sesam, open u (ifta~ ra
ya simsim), nog wel eens
schertsend gebruikt wanneer iemand de deur niet open krijgt. Deze uitdrukking komt
uit het verhaal van Ali Baba en de veertig rovers uit de verhalencyclus Duizend-en-éénnacht (alflaila wa laila), waar de rovershoofdman in het Arabisch de magische spreuk
'Sesam, open uw poort' uitspreekt tegen de stalen toegangsdeur waarachter de buit van
de rovers lag. Het Arabische woord simsim betekent tevens 'sesamzaad', 137 vergelijk ons
sesam(zaad), dat we uit het Oostsemitisch of Akkadisch geleend hebben (het Arabisch
is een Zuidwestsemitische taal). In de Akkadische of Babylonisch-Assyrische cultuur
werd sesamzaad gebruikt voor de produktie van olie, en had het een magische betekenis. Dit sesam vinden we waarschijnlijk ook in Sesamstraat; in de Arabische titelsong
van Sesamstraat komt dan ook de zinsnede 'Sesam, open u' voor. 138
138
Het spreekwoord Spreken is zilver, zwijgen is goud komt waarschijnlijk uit het
Arabisch, waar het al in de 9de eeuw, in iets andere vorm, is vermeld. Stoett 139 vermeldt
de Arabische vorm niet.
De geloofsbelijdenis, een van de zuilen van de islam, luidt in het Nederlands er
is maar één God en Mohammed is zijn profeet, een niet geheel letterlijke vertaling van
Arabisch lä iläha illä llähu wa-mu~ammadun rasülu llähi 'er is geen god dan God en
Mohammed is zijn gezant'.
Een recente uitdrukking komt uit de Golfoorlog in 1991. Deze oorlog heeft weinig
Arabische sporen in het Nederlands nagelaten. Er is echter één uitzondering: de
uitdrukking de moeder aller x of de moeder van alle x. De Iraakse leider Saddam H ussein
heeft de uitdrukking geïntroduceerd in zijn befaamde uitspraak: 'De Golfoorlog is de
moeder van alle oorlogen' (Pam), of: 'de moeder aller veldslagen' (NRC Handelsblad
1 maart en 12 april 1991). In 1991 verscheen een boekje getiteld De moeder aller veldslagen.
Kroniek van de Golfoorlog (De Volkskrant, Amsterdam).
Max Pam is er niet zeker van of de moeder aller x een versleten Arabische uitdrukking is, of een door Saddam Hussein bedachte frase. Navraag bij de arabist RoeI
Roel
Otten leverde het volgende op: in de koran wordt reeds enkele malen gesproken over
de moeder der, bijvoorbeeld in: de moeder der steden (Mekka). In moderne Arabische
woordenboeken wordt Arabisch umm verklaard als: 'moeder, oorsprong, basis, essentie' en dergelijke, met als voorbeelden: de moeders der gebeurtenissen 'de belangrijkste
gebeurtenissen', de moeders der kwesties 'de belangrijkste problemen', de moeders der
deugden 'de hoofddeugden'.
De uitdrukking de moeder aller x is onmiddellijk in het Nederlands overgenomen
en ontdaan van zijn oorlogszuchtige context. Nu de Golfoorlog aan zijn eerste lustrum
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toe is, wordt de uitdrukking nog steeds gebezigd; het ziet ernaar uit dat het een blijvertje
is! Een paar voorbeelden: de moeder aller sporten, de moeder aller guerilla's, de moeder
van alle privatiseringen, en mayonaise, de moeder van alle sauzen. De journalist Gaston
Durnez zegt in Nederlands van Nu (febr. 1995, 26): 'In de journalistiek is het cliché de
moeder van alle originaliteit, zoals de gemeenplaats de vader is van de gedachte en de
taal het kind van de rekening.'
De uitdrukking de moeder aller x heeft twee betekenissen, die in elkaar overlopen:
ze geeft aan dat uit het onderwerp alle volgende onderwerpen zijn ontstaan, en het is
een plechtige manier om een overtreffende trap in optima forma uit te drukken: de
moeder aller veldslagen is de veldslag die als voorbeeld zal dienen voor alle volgende (en
waarbij alle vorige zullen verbleken), oftewel: de veldslag bij uitstek. Maar de benaming
moederwoordenboek voor het WNT legt meer de nadruk op de schatplichtigheid van alle
volgende woordenboeken aan het WNT, dus het feit dat het WNT geldt als 'moederbestand' voor de volgende woordenboeken.
Saddam Hussein mag de oorlog dan verloren hebben, hij heeft de taal van een
ver afgelegen land verrijkt met een nieuwe uitdrukking. l40

5.2 Vertalende ontleningen uit het Hebreeuws
Meerwoordvertalingen
De Statenbijbel is rechtstreeks uit de Griekse en Hebreeuws brontekst vertaald, en we
vinden hiervan de sporen terug in de vorm van Griekse en Hebreeuwse constructies. 141
Deze zijn echter niet produktief geworden, met uitzondering van het hebraïsme het/de
... der ... en/s, dat we vinden in: de God der goden ('el 'elohim), de Heer der heren ('ädon

(hä-)ildonim), het heilige der heiligen (qodës ha-qodäsim), de hemel der hemelen (seme
ha-sämäyim), ijdelheid der ijdelheden (hävel hävälim), een knecht der knechten (cëvëd
'ilvädim, een koning der koningen (mëlëk (ha- ) mëläkim), het lied der liederen (sir
ha-Sirim) voor het Hooglied van Salomo. 142 Naar analogie hiervan zijn gemaakt het
Boek der boeken, de dag der dagen, heiligheid der heiligheden. Verdam 143 voegt hieraan
nog toe: hij is een ezel der ezels, aller treurspelen treurspel ('gelijk Vondel zijn "Adam in

Ballingschap" heeft betiteld'). Een aantal van deze hebraïsmen kennen we ook in de
Latijnse vorm, bij voorbeeld sanctum sanctorum voor 'het heilige der heiligen'. Taalkundigen noemen de overtreffende trap in deze hebraïsmen een superlativus pluralis
of een bijbelse of Hebreeuwse genitief. Dat deze overtreffende trap nog leeft in het
Nederlands, blijkt uit NRC Handelsblad van 23 maart 1994, waarin ongehuwd zwanger
zijn wordt omschreven als de ramp der rampen; op 10 augustus 1994 is sprake van de
vraag der vragen en op 20 september van 'de Tekst der Teksten, de onmogelijke tekst,
de tekst die voor eeuwig in de toekomst ligt.' De film The sound of musie wordt wel de
'film der films' genoemd.
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Aan Hebreeuwse invloed is ten slotte het gebruik van een abstract zelfstandig
naamwoord te danken in situaties waar het Nederlands de voorkeur geeft aan een
omschrijving met behulp van een bijvoeglijk naamwoord: de berg Uwer heiligheid
(harqpdsekä (Ps. 43:3) in plaats van 'uw heilige berg', wegen der duisternis darke-hoSëk)
(Spr. 2:13) voor' duistere wegen', Ik ben al mijn volk tot belaching geworden (hayifi sehoq
lekpl 'amni) (Klaagl. 3:14) voor 'ik ben voor geheel mijn volk belachelijk geworden'. 144
Maar deze Hebreeuwse constructies worden buiten de bijbelse context niet gebruikt.

6

Vertalende ontleningen uit het Chinees
~eerwoordverbdingen

De Chinese communistische leider Mao Zedong heeft een aantal Chinese uitdrukkingen internationaal gemaakt: de lange mars (chang zheng) die hij in 1934 en 1935
ondernam ter verovering van China, papieren tijger (zhi lao hu) voor een persoon of
staat die van buiten sterk ofbelangrijk lijkt, maar eigenlijk zwak is, de culturele revolutie
(wen hua da ge min) van 1966 tot 1967 en de grote sprong voorwaarts (da yue jin). De
bijnaam Grote Roerganger voor Mao Zedong komt in alle westerse talen voor, maar
niet in het Chinees! Navraag bij Chinezen leverde op, dat zij de uitdrukking in het
Chinees niet kennen. Het is zeer waarschijnlijk dat de uitdrukking zijn oorsprong vindt
in Rusland, waar roerganger (rulevoj of kormcij) al een begrip was voordat Mao op het
toneel verscheen; een zinsnede uit een algemeen bekend Russisch liedje uit de communistische periode luidde 'de partij is onze roerganger'. Na onthullingen door zijn
ex-lijfwacht werd Mao overigens in Nederland ook wel spottend de Grote Roerganger
genoemd.
Al oudere Chinese uitdrukkingen zijn het/zijn gezicht verliezen (diu mian ziJ en
het gezicht bewaren (bao mian ziJ - deze uitdrukkingen hebben we volgens Storfer leren
kennen tijdens de Bokseropstand in 1900; de Boksers vormden een sektarische beweging die zich tegen de westerse mogendheden in China keerden. 145

Vertalingen van geografische namen 146
Geografische namen, en namen in het algemeen, worden meestal in de oorspronkelijke
vorm geleend, en ondergaan dan dezelfde aanpassingen als andere leenwoorden. Maar
ze worden ook vertaald (gedeeltelijke vertalingen, waarbij alleen een woord als baai,
berg, zee vertaald is, laat ik buiten beschouwing, evenals ongelede vertalingen als Bergen
=Mons). Wanneer een geografische naam in het Nederlands vertaald wordt, gebeurt
dat meestal ook in andere talen - het gebruik van een vertaling is dan internationaal.
Opvallend is dat veel vertalingen kleuren betreffen: Gele Zee (Chinees huanghai),
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Rode Zee (Arabisch al-ba~r al-a~mar, ook in het Latijn: Mare Rubrum), Witte Zee
(Russisch Beloje more), Zwarte Woud (Duits Schwarzwald), Zwarte Zee (Russisch
éërnoje more). Groenland is (en was) helemaal niet groen, maar de IJslander Erik de
Rode, die het eiland ontdekte in 892, noemde het Gramland om kolonisten erheen te
lokken. Wit-Rusland is een vertaling van Russisch Belorussija. Vroeger werd Rusland
wel Groot-Rusland genoemd, in tegenstelling tot de Oekraïne of Klein-Rusland; het
Oekraïens heette naar analogie Kleinrussisch. Groot-Rusland is een vertaling van Russisch Velikorossija, ouder Velikaja Rossija, een vertaling van Grieks Megalè Rössia. Deze
naam werd ingevoerd door de Constantinopelse kanselarij, omdat in Groot-Rusland
de Grootvorst van geheel Rusland zetelde. Ter onderscheiding werd de Oekraïne (het
onder Pools-Litouwse heerschappij geraakte deel van Rusland) Klein-Rusland genoemd, een vertaling van Russisch Malorossija, ouder Malaja Rossija, wat een vertaling
was van Grieks Mikra Rössia.
Verder kennen we de Dode Zee (in alle talen, voor het eerst gebruikt in het Grieks:
Nekrè Thalassa) en de Middellandse Zee (Latijn Mediterraneum Mare). Uit het Duits
zijn vertaald het Reuzengebergte (Riesengebirge) en het Zevengebergte (Siebengebirge).
Vuurland is een vertaling van Spaans Tierra del Fuego, zo genoemd omdat Magalhäes
tijdens zijn eerste reis in 1520 vele vuren op dit eiland zag.
Het Verenigd Koninkrijk (van Groot-Brittannië) en de Verenigde Staten (van
Amerika) zijn vertalingen van United Kingdom (of Great Britain) en United States (of
America). Dit laatste wordt afgekort tot U.S.A., en men spreekt spottend of liefkozend
van Uncle Sam 'oom Sam', naar de afkorting U.S.Am.
In vertaalde vorm hebben we geleend Edinburg, dat in het Engels een vertaling is
van Gaelisch Duneideann, van dun 'versterking' en de Keltische vorm van de eigennaam
Edwin; de Franse naam Finistère, die komt van Latijn Finis terrae 'einde van de aarde',
een vertaling van Bretons Penn-ar-Bed; en Oldenburg, dat in het Duits een vertaling is
van de Slavische naam Starigrad.
Finland heet in het Fins Suomi. Dit is waarschijnlijk een afleiding van suomu
'schub van een vis', een naam die aan een stam gegeven werd die van vissehuid gemaakte
kleding droeg. In het Germaans werd dit woord vertaald in fin na offenna 'visseschub',
een woord waarvan ook ons vin afkomstig is. Dit is dus een heel oude vertaling.
Aan de naam Grenoble is een mooie geschiedenis verbonden. In het Latijn heette
de stad Gratianopolis, naar de Romeinse keizer Gratianus, die er in de 4de eeuw een
bisschopszetel vestigde. In het Frans werd deze naam Grenoble. Tijdens de Franse
revolutie verving men in 1793 het tweede deel van de naam, waarin men noble 'edele'
zag, door libre 'vrij', en kreeg de stad tijdelijk de naam Grelibre!
Bij Madagascar is een vertaalfout gemaakt, die ertoe heeft geleid dat de naam voor
het verkeerde gebied wordt gebruikt. De naam werd genoemd door Marco Polo in de
13de eeuw, maar de naam sloeg in feite op de oostkust van Somalië en de stad
Mogadishu (het woord Madagascar is een afleiding van Mogadishu). Marco Polo
maakte echter een fout, doordat hij het Arabische woord jazira, dat zowel 'eiland' als
'schiereiland' betekent, vertaalde met 'eiland'. Toen de Portugees Diego Dias het eiland
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Madagascar op 10 augustus 1500 ontdekte, gaf hij het de naam Säo Lourenço 'Sint
Laurentius', wiens feestdag 10 augustus was. Op oude kaarten kwamen nu twee
verschillende eilanden voor: Säo Lourenço en Madagascar. In 1531 ontdekte men de fout
en koos voor de naam Madagascar.
Soms is de werkelijkheid zo onwaarschijnlijk dat ze bijna ongeloofwaardig wordt.
Drie voorbeelden hiervan: het Rode Plein, Saudi-Arabië en Greenwich. Iedereen zal
denken dat het Rode Plein naar de roden, de communisten heet. Dat is niet zo. Al in
de 17de eeuw werd het plein Krasnaja ploscad' genoemd, wat toen 'prachtig plein'
betekende; in die tijd betekende krasnyj 'prachtig', terwijl het tegenwoordig 'rood'
betekent! (Voor 'prachtig' gebruiken de Russen momenteel prekrasnyj.) 147 Een tweede
onwaarschijnlijk toeval is de naam van Saudi-Arabië. De Romeinen noemden een deel
van Arabië Arabia Felix 'gelukkig Arabië'. Saudi-Arabië heet in het Arabisch al- 'arabiyya as-sa'üdiyya, naar koning 'abd al- 'aziz ibn sa'üd, waarin sa'üd een afleiding is van
sa'id 'gelukkig'! Geen verband met Felix van Arabia Felix, maar zuiver toeval. En tot
slot Greenwich. Dit woord betekent letterlijk 'groen dorp, groene wijk', en de stad is
voornamelijk bekend omdat de meridiaan van Greenwich als de nulmeridiaan van de
aarde geldt. Dat is niet altijd zo geweest. In 1637 verordonneerde Lodewijk XIII dat als
nulmeridiaan op geografische kaarten de meridiaan gebruikt moest worden die door
Valverde op de Canarische Eilanden liep. Valverde betekent 'groen dal'. Lodewijk XIV
liet, om de verordening van zijn vader ongeldig te verklaren, een observatorium bij
Parijs bouwen, wat de nieuwe nulmeridiaan werd. Dit observatorium kwam te staan
in de plaats Vauvert, dat net als Valverde 'groen dal' betekent! Driemaal ging de
nulmeridiaan dus door een plaats die 'groene plaats' heette!
Een laatste toevalligheid is de naam van Rhode Island. Deze Amerikaanse staat
werd ontdekt in 1524 door Giovanni da Verrazano, die opmerkte dat het een eiland was
van dezelfde omvang als Rhodos in de Middellandse Zee. In 1635 noemden Nederlandse
kolonisten het gebied Rood Eiland, vanwege de kleur van de aarde - niet naar het eiland
Rhodos. De naam Rood Eiland werd, in de vorm Rhode, overgenomen door de Engelsen,
en ook zij hadden geen weet van de oorspronkelijke vergelijking met Rhodos (in het
Engels Rhodes), hoewel de spelling het tegendeel suggereert.

Vertaalfouten
Een aantal ontlenende vertalingen berust op een begripsfout. Vertalen veronderstelt
namelijk vrij goede kennis van de brontaal. Soms echter schiet die kennis te kort. Ik
heb maar heel weinig voorbeelden gevonden van onjuiste vertalingen die in het
Nederlands gemaakt zijn. De oudste vergissing is waarschijnlijk horig, gebruikt ter
weergave van Latijn cliens, dat afgeleid is van Latijn clinere 'leunen', dus 'wie zich tot
bescherming aan iemand aanleunt', maar waarvan men dacht dat het behoorde bij
Latijn cluere 'horen', vandaar de vertaling horig. 148
Onjuist is verder welvaartsstaatvoor Engels welfare state- Engels welfare betekent
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'welzijn', niet 'welvaart'. Het vlugschrift werd vroeger vliegend blad genoemd, als
vertaling van Frans feuille volante. Ook het Duits vertaalde de Franse naam en wel in
Flugschrift. Het Duitse woord hebben we overgenomen, en daar zijn we in de fout
gegaan. Duits Flugis van 'vliegen' (vergelijk Flugzeug'vliegtuig') - een heel ander woord
dan vlug dus! Nog een fout uit het Duits: smartlap gaat terug op Duits Schmachtlappen,
van schmachten 'smachten', dus een juiste vertaling zou 'smachtlap' zijn geweest.
Gezien het gemiddelde onderwerp van de smartlap is de fout overigens niet zo vreemd.
Het tweede deel, lap, kan verklaard worden uit het feit dat de straatzangers vroeger een
doek met prenten droegen om de smartlap te illustreren. Smartlap is nog een jong
woord: in 1975 werd het als neologisme genoemd. 149 Dan tot besluit het glazen muiltje
van Assepoester. Dit muiltje was waarschijnlijk helemaal niet van glas, maar van een
bepaald soort bont; men verstond echter het Franse de vair 'van bont' als de verre 'van
glas'!
Een vertaalfout die in verschillende talen is gemaakt, is die van rompparlement,
Frans parlement croupion, Duits Rumpfparlament. Deze gaan terug op Engels Rump
Parliament of The Rump. Dit parlement was het overgebleven deel van het Long
Parliament (van 1640 tot 1660), dat in 1648 op Cromwells bevel tot het Lagerhuis werd
toegelaten. Het parlement bestond uit slechts 60 leden, de overigen bleven vrijwillig of
onvrijwillig weg. Engels rump betekent niet alleen 'romp, torso', maar figuurlijk
'overschot', en met Rump Parliament werd verachtelijk 'het overschot van het parlement' bedoeld. Alle talen hebben dus een verkeerde vertaling gekozen. lso
Vertaalfouten zijn soms te wijten aan vormovereenkomst (welvaart en Engels
welfare), maar vaker aan het feit dat een woord in de vreemde taal meerdere betekenissen heeft. De vertaler kiest een van de betekenissen (de verkeerde) en vertaalt die in
de eigen taal. Soms ontstaat hierdoor een nieuw woord, soms krijgt een al bestaand woord
er een nieuwe betekenis bij; de laatste gevallen horen eigenlijk thuis in hoofdstuk v,
'Betekenisveranderingen en betekenisontleningen'. De meeste onjuiste vertalingen zijn
in andere talen gemaakt, en door ons als leenwoord overgenomen. Ik zal een aantal tot
de verbeelding sprekende voorbeelden geven.

Vertaalfouten uit het Arabisch
De Semitische taal Arabisch was een moeilijke taal, dus bij de overname in het Latijn
ging er weleens iets mis. Dat zien we bij cataract, pia mater en sinus. In het middeleeuws
Latijn vertaalde men de Arabisch medische term mä' 'staar', die echter ook 'water' kon
betekenen, abusievelijk door Latijn cataracta 'valpoort, waterpoort', waardoor cataract
de betekenis 'staar' kreeg. ISI Latijn pia mater (cerebri) 'het zachte hersenvlies' betekent
letterlijk 'trouwe moeder (van de hersenen)' en is een onjuiste vertaling van Arabisch
umm al-dimäg al-raqïqa, letterlijk 'de zachte moeder van de hersenen'; raqïq betekent
'dun', maar ook overdrachtelijk 'zacht, gevoelig, lief, delicaat' en is ten onrechte in
overdrachtelijke zin in het Latijn weergegeven. 152 Bedoeld was 'de dunne moeder', ter
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aanduiding van een dun vlies. In het Arabisch worden 'moeder', 'vader' en 'zoon' vaak
gebruikt om de verhouding tussen zaken mee aan te duiden. 153 De pia mater staat
tegenover de dura mater (cerebri) 'hard hersenvlies', letterlijk 'harde moeder (van de
hersenen)', wat een vertaling is van Arabisch umm al-dimäg as-safiqa, letterlijk 'dikke
moeder (van) de hersenen'.
De Arabieren leerden de wiskunde in India kennen, en ze namen uit het Sanskriet
de naam voor een halve koorde (jivah) over. Dit woord werd, afgekort tot jyä of jiv,
door de Arabieren als jib geschreven en wegens overeenstemming in de alleen neergeschreven medeklinkers verward met jaib 'opening van een kleed, decolleté, boezem'.
Vervolgens werd het Arabische woord in het middeleeuws Latijn als sinus 'welving,
plooi, baai' vertaald. 154

Vertaalfouten uit het Hebreeuws
De andere Semitische taal, het Hebreeuws, leverde vergelijkbare problemen op. Adamsappel berust bij voorbeeld op een onjuiste vertaling van Hebreeuws tapüa~ hä-'a!J.äm,
van tapüa~ 'iets gezwollens, uitstekends, appel' en hä-'ä!J.äm 'van de man'. 155 Adam
speelt hierin dus geen rol, maar door de legende dat in Adams keel een stuk van de
verboden vrucht zou zijn blijven steken en door klankgelijkenis tussen hä-'ä!J.äm en
Adam kwam men tot de vertaling Adamsappel, die we in de meeste talen vinden: Engels
Adam's apple, Frans pomme d'Adam, Duits Adamsapfel.
Een religieuze term waarin het mis ging, was Deuteronomium, dat we via het Latijn
geleend hebben. De Latijnse vorm is een leenwoord van Grieks deuteronomion 'tweede
wet'. Dit is een onjuiste vertaling van de Hebreeuwse tekst in Deuteronomium 17: 18:
misneh ha-töräh ha-zöt'zo zal hij een dubbel [= kopie] van die wet ... nemen', wat het
Grieks vertaalde in deuteronomion touto 'deze tweede wet'. 156
Niet zozeer een vertaalfout als wel volksetymologie van de Grieken heeft geleid
tot onze uitgebreide vertaling windkruid voor de plant anemoon, die in het Grieks
anemönè heet. Het Griekse woord is waarschijnlijk ontleend aan Hebreeuws na'amän
'genoeglijk, lieflijk', vgl. Jesaja 17:10: ni(ë na'iimänim 'lieflijke planten'. De Grieken
doorzagen de uitdrukking niet, maar associeerden het woord ten onrechte met anemos
'wind', en Plinius beweerde dan ook dat de bloem zich opende door de wind. De
Grieken pasten door deze mythe de vorm volksetymologisch aan anemos 'wind' aan,
en wij hebben dit in onze vertaling windkruid overgenomen. 157

Vertaalfouten uit het Grieks
Testament in het Oude en Nieuwe Testament is een foutieve Latijnse vertaling van de
Griekse vertaling van een Hebreeuws woord voor 'verbond, verdrag'. In de Griekse
Septuaginta-vertaling werd het Hebreeuwse woord weergegeven door diathèkè, wat
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zowel 'verbond' als 'laatste wil' betekende. In het Latijn nam men abusievelijk die laatste
betekenis als uitgangspunt en vertaalde dit als testamentum 'laatste wil'.
Twee namen voor naamvallen berusten op onjuiste vertalingen: accusatief en
genitief Latijn (casus) accusativus betekent letterlijk 'beschuldigende (naamval)', en
werd gebruikt voor Grieks aitiatikë (ptösis) 'oorzakelijke naamval'. De Romeinen
hebben aitiatikos verkeerd geïnterpreteerd; het betekent zowel 'oorzakelijk' als 'de
aanklacht betreffend', en abusievelijk hebben ze voor de laatste betekenis gekozen.
Latijn (casus) genitivus betekent letterlijk 'oorsprongsnaamval, afkomstnaamval'.
Grieks genikè ptösis betekent echter 'het geslacht aanduidende, algemene naamval' (die
bij iedere woordsoort kan optreden), maar werd in het Latijn geïnterpreteerd als de
naamval die de afhankelijkheid van het ene zelfstandige naamwoord van het andere
aangeeft. Grieksgenikos betekende 'bij het geslacht, de soort, de familie behorend', van
genos 'geslacht', maar werd door de Romeinen verbonden met Grieks gignesthai
'geboren worden, ontstaan' en daarom vertaald door Latijn genetivus 'aangeboren'.

Vertaalfouten uit het Latijn
Het Latijnse woord promunturium 'voorgebergte' werd onjuist geïnterpreteerd als een
samenstelling van pro 'voor' en mons 'berg', vandaar de leenvertalingen in verschillende
moderne talen: Nederlands voorgebergte, Duits Vorgebirge, Deens forbjerg, Hongaars
eléfhegység. l58 Promunturium is echter naar alle waarschijnlijkheid een afleiding van
prominere 'uitsteken, uitspringen'.
Macaber is oorspronkelijk geleend in de Franse uitdrukking danse macabre
'dodendans', wat een onjuiste weergave was van middeleeuws Latijn Macchabeorum
chorea 'het dansen van de Makkabeeërs', dat zal verwijzen naar het verhaal in de
apocriefe boeken der Makkabeeërs over de moeder wier zonen gedood en gebraden
werden, omdat ze geen varkensvlees wilde eten. 159
Duizendguldenkruid hebben we ontleend aan Duits Tausendgüldenkraut, een
verkeerde vertaling van Latijn centaurium, ontleend aan Grieks kentaurion. Deze
Griekse naam verwees naar de sage dat de centaur Chiron dit kruid gebruikte om zijn
voet te helen, die getroffen was door een pijl van Hercules. Later ging men echter in
centaurium een samenstelling zien van centum 'honderd' en aurum 'goud', en dit werd
in het Duits overdreven vertaald in Tausendgüldenkraut. 16o

Vertaalfouten uit andere talen
Een Zuideuropese heester heet kuisboom of kuislam, ook in het Duits: Keuschbaum,
Keuschlamm, een vertaling van Latijn agnus castus 'kuis lam'. In het Grieks heet de
struik agnos (een leenwoord uit het Hebreeuws), wat letterlijk door Plinius overgenomen werd als agnus, waardoor verwarring met Latijn agnus 'lam' ontstond. Maar er
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ontstond nog een tweede misverstand: Grieks agnos werd met Grieks hagnos 'kuis'
verwisseld, zodat de plant in het Latijn nog de bijnaam castus 'kuis' kreeg, vandaar
agnus castus. Als gevolg van deze naam ging men in de vrucht van de boom een middel
tegen overspel zien. 161
De Boksers als naam voor een Chinees genootschap, geleend via Engels Boxers,
heten in het Chinees yi he tuan, letterlijk 'rechtvaardig overeenstemmende schare'; dit
werd onjuist geïnterpreteerd als yi he chuan 'rechtvaardig verenigde vuisten', wat in
het Engels vertaald werd met Boxers. 162
In het Duits betekent Erlkönig letterlijk 'elzenkoning, elzeboomkoning'. Dit is
een foutieve vertaling van Deens ellekonge 'elfenkoning' , uit elve(r )konge. De fout is in
1778 gemaakt door Herder.
Aan het Frans hebben we ontleend contradans of contredans, letterlijk 'tegendans' .
Dit is een foutieve vertaling, ongetwijfeld ingegeven door de klank, van Engels country-dance 'plattelanddans', want oorspronkelijk was het een boerendans.
De weinig frequente Franse uitdrukking donner à quelqu'un son fait 'hem duchtig
de waarheid zeggen', letterlijk 'iemand zijn feit( en) geven' (in de moderne Grand Robert
als dire à quelqu'un son fait) heeft geleid tot de foutieve Duitse vertaling einem sein Fett
geben, via het Duits in het Deens geleend als give en hans fedt; vergelijk Nederlands
iemand zijn vet geven. 163 Stoett l64 geeft een andere verklaring voor de Nederlandse
uitdrukking: 'eig[enlijk ... l gezegd van gebraad dat zichzelf niet bedruipen kan en
waaraan dus vet moet worden toegevoegd; op personen overgedragen in de zin van:
zijn deel geven, ironisch opgevat', en hij vergelijkt de uitdrukking met onder andere
een veeg uit de pan geven. De ene verklaring sluit de andere volgens mij niet uit.
De uitdrukking hij kent Frans als een koe Spaans ofFrans spreken als een koe Spaans
gaat terug op Frans parier français comme une vache espagnoie. Waarschijnlijk is hier in
het Frans een foutje gemaakt. Het gaat niet om vache 'koe', maar om het Spaanse woord
vasco 'Bask' en de uitdrukking zou oorspronkelijk zijn geweest parier français comme
un Basque l'espagnol 'Frans spreken zoals een Bask Spaans spreekt'.J65
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HOOFDSTUK V

Betekenisveranderingen en
betekenisontleningen

Betekenisveranderingen 1
Betekenisveranderingen in het algemeen
Het is een algemeen verschijnsel dat de betekenis van een woord in de loop der tijd
verandert. Illustratie 70 geeft hiervan een voorbeeld uit het Romaans: in het Latijn
betekende salire 'springen'. Deze betekenis is in het Roemeens en het Retoromaans
gebleven (het aan de rand van het Romaanse taalgebied gelegen Roemeens heeft
dikwijls oorspronkelijke Latijnse betekenissen of vormen bewaard). In het Frans,
Spaans, Portugees is uit het horizontale springen de betekenis 'uitgaan, naar buiten
gaan, uitsteken' voortgekomen (wij hebben het Franse tegenwoordige deelwoord
saillant geleend, dat 'opvallend', eigenlijk 'uitstekend' betekent); in het Italiaans is uit
het verticale springen de betekenis 'omhooggaan, (be)stijgen' voortgekomen, vergelijk

salto.
Vaak vindt een betekenisverandering plaats doordat de door het woord aangeduide zaak, opvatting of norm verandert. Betekenisverandering vindt zowel bij erfwoorden als bij leenwoorden plaats, want wanneer een woord eenmaal in een taal is
geleend, ondergaat het de normale veranderingen die woorden doormaken, onafhankelijk van de oorspronkelijke herkomst. Betekenisveranderingen vinden we niet of
zelden bij niet-ingeburgerde, vreemde woorden: deze blijven herkenbaar als 'vreemd'
en behouden dan ook hun 'vreemde' betekenis. Wanneer een leenwoord betekenisverandering ondergaat, wil dat dus zeggen dat het geheel ingeburgerd is. Hieronder geef
ik eerst een kort overzicht van de verschillende soorten betekenisveranderingen die we
kunnen onderscheiden. 2 Alle voorbeelden zijn leenwoorden. Ik geef slechts een globaal
overzicht, omdat betekenisveranderingen niet specifiek zijn voor leenwoorden. Het
aantal voorbeelden van betekenisveranderingen is eindeloos en moet op woordniveau
bekeken worden; zie hiervoor de etymologische woordenboeken. Veel voorbeelden van
betekenisveranderingen die leenwoorden ondergaan hebben in het Nederlands of in
de brontaal, staan in hoofdstuk 111, 'Tweelingen en meerlingen'.
Betekenisverandering kan bestaan uit betekenisuitbreiding, betekenisvernauwing, metaforisch en metonymisch gebruik. Deze categorieën lopen overigens soms in
elkaar over.
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Illustratie 70. De betekenisverandering van het Latijnse werkwoord salire 'springen' in de Romaanse
talen
(Bron: Rohlfs 1971: 331)

Betekenisuitbreiding. De woorden cel, les, passie, propaganda, rubriek, sanctie, die
oorspronkelijk religieuze begrippen aanduidden, hebben tegenwoordig een algemene,
wereldse betekenis: cel is van 'kloostercel' gegaan naar allerlei soorten kleine vertrekken
ofkleine delen, van gevangeniscel tot lichaamscel; les is van 'het lezen' naar 'onderricht'
gegaan; passie als 'het lijden van Christus' is naar 'hartstocht' gegaan; propaganda ging
van 'geloofsverbreiding' naar 'redame'; rubriek ging van 'rood geschreven titel' naar
'opschrift, afdeling'; en sanctie ging van 'edict, besluit over dogmatische vragen' naar
'dwangmiddel'. Oorspronkelijk schreef men met een pen, van Latijn penna 'veer'. Toen
men overging op ander schrijfmateriaal, bleef de naam behouden, maar breidde men
de betekenis uit. Een secretaris was in de middeleeuwen een geheimschrijver (het woord
is afgeleid van Latijn secretus 'geheim'); tegenwoordig is het een schrijver in het
algemeen, iemand die stukken opstelt.
Betekenisuitbreiding hangt vaak samen met een verandering in de omstandigheden: een dashboard zat oorspronkelijk op een wagen die door een paard werd voortgetrokken, en betekende toen 'plank die de inzittende beschermde tegen opspattende
aarde'. Met de uitvinding van de auto ging het woord 'instrumentenbord' betekenen.
Mannequin betekende oorspronkelijk 'pop', omdat men aangeklede poppen gebruikte
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om mode te showen; toen men levende dames ging aankleden, werd het woord
mannequin ook op hen betrokken. Betekenisuitbreiding vinden we vaak bij vaktaalwoorden, bij voorbeeld medische termen die doordringen in het algemene spraakgebruik: 'dat bedrijf slankt zoveel af, het lijdt langzamerhand aan anorexia'. Vaak krijgen
vaktaalwoorden wanneer ze doordringen in het algemene taalgebruik een vagere
betekenis. 3 Extreme voorbeelden hiervan zijn Frans chose, Duits Sache, Engels thing en
Nederlands ding, die alle drie oorspronkelijk 'rechtszaak' betekenden en nu zowat de
meest vage woorden in de taal zijn.
De namen van betaalmiddelen tonen duidelijk hoe betekenisuitbreidingen samenhangen met veranderde omstandigheden. Vroeger werd met vee betaald, vandaar
de woorden kapitaal 'bezit' (afgeleid van Latijn caput 'hoofd, stuk vee') en pecuniën
'geld' (van Latijn pecus 'stuk kleinvee'); vergelijk Engels fee 'honorarium', maar oorspronkelijk ons woord 'vee'. Er werd ook met zout betaald, vandaar salaris 'bezoldiging', van Latijn salarium (een afleiding van sal 'zout), dat eerst een 'rantsoen zout voor
soldaten' was en vandaar 'loon' ging betekenen. Dan dienden lappen stof als betaalmiddel: penning'munt' komt misschien van Latijn pannus 'lap'; vergelijk DuitsPfennig,
Duits Pfennig,
Engels penny. Ook niet-vergankelijke voorwerpen werden als betaalmiddel gebruikt,
zoals de obool 'Griekse munt' (van Grieks obolos 'braadspit'). Daarna dienden afgewogen hoeveelheden metaal ter betaling, vergelijk pensioen 'uitkering', via het Frans van
Latijn pensio 'het wegen, betalen'; van dit Latijnse woord zijn ook de muntnamen peso,
peseta, pond, pound afgeleid; de lire komt van Latijn libra 'weegschaal'.4 Talent is van
'gewicht' gaan betekenen 'geld', en vandaar 'gave, bijzondere geestesaanleg'. Deze
laatste betekenis komt uit de bijbel, vergelijk de gelijkenis van de talenten in Mattheus
25: 14-30, die begint met: 'Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het
buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij vijf
talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde
buitenslands.' Tot slot werd betaald met afgehakte stukken metaal. Hierop duiden de
namen duit (van het Oud-Noor(d)se werkwoord ]JVeita 'houwen') en roebel (van
Russisch rubit' 'afhakken').
Betekenisvernauwing. Een algemene betekenis kan vernauwd worden tot een
specifieke betekenis. Een bajonet was oorspronkelijk een korte dolk, en wordt nu (weer
met veranderde omstandigheden) gebruikt voor het uiteinde op een geweer; een
passagier is van 'iemand die passeert' gegaan naar 'iemand die in een voertuig meereist'.
Onder betekenisvernauwing vallen ook betekenisverlagingen en betekenisverhogingen. Betekenisverlaging zien we bij ordinair, vulgair, die beide van 'gewoon' naar
'gemeen, laag bij de grond' zijn gegaan, en bij vilein, dat van 'niet-adellijk' naar 'gemeen'
is gegaan. Een idioot was oorspronkelijkS5 'nog in de 16e eeuw, een burger, iemand uit
de volksklasse, die geen ambt bekleedt, ook oningewijde, leek. Later een stompzinnige,
een van geboorte met half ontwikkelde geestvermogens.'
Bij betekenisverhoging worden altijd de voorbeelden van konstabel en maarschalk
gegeven, die beide opgeklommen zijn van stalknecht of paardeknecht tot' onderofficier
2.
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bij de marine' respectievelijk 'opperstalmeester, hoogste militair'. (Maarschalk is oorspronkelijk een Germaans woord dat we in de betekenis 'militair bevelhebber' teruggeleend hebben uit het Frans.) Ook de adellijke titels lady en lord hebben betekenisverhoging ondergaan: oorspronkelijk betekenden ze 'kneedster van het brood' en
'bewaker van het brood': lady is een samenstelling van loaf'brood' en Oudengels dtege
'die kneedt'; lord is een samenstelling van loaf'brood' en ward 'bewaker'. Een steward
begon zijn carrière in de varkensstal: het woord is een samenstelling van Oudengels
stig 'varkensstal' en ward 'bewaker'; hierna werd hij de 'bewaker van het huis, rentmeester', om te eindigen als 'hofmeester op een schip of in een vliegtuig'.
3.
Metaforisch of overdrachtelijk (figuurlijk) gebruik, een betekenisverandering die
berust op overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn bombast, oorspronkelijk 'stof voor
schoudervulling', vandaar 'gezwollen stijl', en torpedo, oorspronkelijk 'sidderaal' en
vandaar gebruikt als naam voor een onderzeese bom. Toost, Engels toast betekende
aanvankelijk alleen' geroosterd brood'. Dit brood deed men in wijn om hem te kruiden.
Vervolgens ging toast heilsdronk betekenen, misschien doordat men het overdrachtelijk ging gebruiken voor het kruiden van de wijn door het noemen van een naam,
meestal van een dame (een andere verklaring is dat men degene die de heilsdronk moest
instellen, het glas aanbood met een stuk geroosterd brood erin).6 Dus de betekenis ging
van 'geroosterd brood' via 'wijn met brood' naar 'heilsdronk' . Er bestaat overigens een
geheel andere verklaring, die ik niet onvermeld wil laten. Deze zegt dat het Engelse
woord toast 'heildronk' teruggaat op Perzisch dostkäm 'wijndrinken met vrienden
waarbij een glas rondgaat, drinkbeker', een woord dat in het Mongools en het Turks
geleend is. De Engelsen zouden dit woord aan het hof van de Groot-Mogol hebben
leren kennen.7
kennen.?
4.
Metonymisch gebruik, of, in de terminologie van De Vooys, betekenisovergang
ten gevolge van associaties. Voorbeelden hiervan zijn bureau, waarvan de betekenis
gegaan is van 'schrijftafel' via 'kamer waar die schrijftafel staat' tot 'gebouw, organisatie'; en kabinet, dat een vergelijkbare ontwikkeling heeft doorgemaakt van 'bijkamer',
'kantoor', 'werkkamer van vorst', 'vorstenkamer' tot 'plaats waar het regeringsbeleid
wordt bepaald', en vandaar 'ministerraad'. 8 Bank komt uit Italiaans banco, dat ontleend
is aan het Germaans. Banco betekende in het Italiaans eerst 'meubel, tafel waaraan de
middeleeuwse geldwisselaars in de Italiaanse handelssteden zaten', en vandaar ging het
'geldinstelling, geldbedrijf betekenen.
Door betekenisverandering raakt de oorspronkelijke betekenis op de achtergrond. Hoe
zouden we anders kunnen spreken van een zilveren gulden (gulden is afgeleid van goud)
of een gouden oorijzer? Hier is de waarschuwing van De Vooys9 op zijn plaats:
Vele leken, en ook sommige geleerden, verkeren in de dwaling dat de etymologie
voor de woordbetekenis bijzondere waarde heeft, omdat die ons zou leren
doordringen tot de 'eigenlijke' betekenis. Een woord zou men eerst goed kennen,
als men 'er door heen kon zien'.
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Maar, vervolgt hij:
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; voor hoe velen de etymologische verklaring
van woorden als tulband (gebak), borstplaat, klokhuis, gulden e.d. een verrassing
is.
Walch 10 voegt hier nog aan toe:
[... ] wil men [... ] zich rekenschap geven, wat een woord voor gedachten en
gevoelens oproept, dan heeft men alleen met het heden te maken; de historie n'y
est pour rien. Ik zeg dit zoo nadrukkelijk, omdat het een heel gewoon verschijnsel
is dat men, als men 't oneens is over de juiste waarde van een woord, er de
geschiedenis van dat woord bijhaalt; wat tot even geleerde als malle uitweidingen
kan leiden; zoo heeft een taalhistoricus, die als deskundige door de rechtbank was
opgeroepen in een beleedigingszaakje, eens verklaard, dat een 'smeerlap' een zeer
nuttig werktuig was, weshalve (!) dit woord niet als een scheldwoord kon worden
beschouwd; en er dus bij 't gebruik van dat woord geen sprake kon zijn van
beleediging. Dit is ondeskundige onzin; die misschien de rechtbank welkom was
- de Nederlandsche rechter schijnt over 't algemeen niet graag te willen aannemen, dat iemand 'beleedigd' is 'in den zin der wet' -, maar daarom niet minder
dwaas.
En tot besluit een citaat van Royen: 11
'Eigenlijke' betekenis. Met dat 'eigenlijk' is iets aan het handje: dat zeggen reeds
de aanhalingstekens. Wanneer men in een niet-taalkundig boek leest: 'dit woord
betekent eigenlijk. ..', dan volgt meestal een betekenis die het woord in kwestie
eigenlijk niét heeft, al heeft het die misschien wel ooit gehad. N
Nuu is dat gesol met
'eigenlijke betekenis' niet altijd even onschuldig; dikwijls komt het voort uit de
miskenning van wat woorden eigenlijk betekenen: dat wat ze nu en hier betekenen, en daarmee uit. [... ] Het kan wel aardig en leerzaam zijn, om eens na te gaan
wat bijv. dis 'oorspronkelijk' betekende, maar zulke historische wetenswaardigheden mag men toch niet vereenzelvigen met wat dit woord 'eigenlijk = nu'
betekent.
Ik haal deze citaten zo uitgebreid aan om duidelijk te maken wat het wil zeggen als er
oudere, 'letterlijke' of 'eigenlijke' betekenissen gegeven worden - deze dienen om de
betekenisontwikkeling duidelijk te maken, maar voor de individuele gebruiker van een
woord zijn meestal alle betekenissen die het woord vóór zijn tijd gehad heeft, irrelevant.
Ik gebruik daarom in dit boek meestal de term 'oorspronkelijke' (dus vroegere)
betekenis.
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Betekenisverschil tussen brontaal en ontlenende taal
Een leenwoord komt binnen in een zin, in een bepaald verband, een bepaalde context,
niet als een woord uit een woordenboek. Daardoor heeft een leenwoord dikwijls slechts
één specifieke betekenis, terwijl het woord in de oorspronkelijke taal vele betekenissen
kan hebben. Cavalier bij voorbeeld betekent bij ons alleen 'begeleider', terwijl het in
het Frans ook 'ruiter, ridder' betekent; concours staat in het Frans voor allerlei soorten
wedstrijden en manieren van mededingen, bij ons alleen voor een 'open (sport)wedstrijd'; engagement (met Franse uitspraak) betekent bij ons alleen 'verloving', terwijl
het in het Frans allerlei soorten verbindingen aanduidt; een foyer is voor ons alleen een
'koffiekamer in een theater', voor de Fransen ook in het algemeen 'haard, bron'; impasse
gebruiken we alleen figuurlijk voor 'moeilijkheid zonder oplossing', in het Frans is het
ook 'doodlopende steeg, slop'; een liaison is bij ons alleen een verbinding tussen
geliefden; malaise is bij ons alleen 'economische of psychische slapte', bij de Fransen
ook algemeen 'onpasselijkheid'; pointe gebruiken we alleen figuurlijk, terwijl het in het
Frans ook gewoon 'punt' is; rangeren is bij ons alleen 'treinen ordenen', in het Frans
ook in het algemeen 'ordenen, rangschikken'; en een rendez-vous ten slotte is bij ons
bijna altijd een ontmoeting van geliefden. Het Italiaanse leenwoord influenza heeft in
het Italiaans de betekenissen 'invloed' en 'griep'; wij kennen het alleen in de laatste
betekenis. Opvallend is dat al deze leenwoorden in het Nederlands een specifieke
betekenis hebben, niet een algemene betekenis. Dat is logisch: voor de begrippen
verbinding, haard en dergelijke hadden we al een woord, maar kennelijk was er behoefte
aan een nieuw woord om 'verloving' en 'koffiekamer in theater' aan te duiden.
Salverda de Grave l2 voegt hier nog aan toe: 'Een overgenomen woord, alleen reeds
doordat het vreemd is, vertoont een andere schakering dan een inheems woord. [... ]
Vaak krijgt het vreemde woord een ongunstige betekenis.' En: 'Een vreemd woord heeft
uitteraard een vagere betekenis, daar het volk dat overneemt, de vreemde taal slechts
onvolkomen verstaat. Hoe lager het woord daalt in de gesproken taal, des te sterker zal
de betekenisverandering zijn: Een woord komt bovendien in een nieuwe taal binnen
zonder associaties of banden. 13 We kunnen in het Nederlands gemakkelijk spreken van
paardebiefstuk, want er bestaat bij ons geen associatie van biefstuk met 'rund'; voor de
Engelsen is beefsteak echter onlosmakelijk verbonden met beef'rund'. Citroenlimonade
is eigenlijk dubbelop (limonade is in het Frans afgeleid van limon 'citroen'), maar dat
wordt door ons niet zo gevoeld.
Soms treedt er bij het ontlenen zelf een betekenisverandering op. Dat gebeurt bij
voorbeeld door de splitsing van een samenstelling. Een voorbeeld zijn de patates frites,
letterlijk 'gebakken aardappelen'. In het Noordnederlands is patates frites verkort tot
patat(es), dat de betekenis van de woordgroep behouden heeft; in het Zuidnederlands
(waar patat al 'aardappel' betekende) werd de woordgroep verkort tot frites, wederom
met de betekenis van de woordgroep. Zo kennen de twee verkortingen, beide met de
betekenis van de oorspronkelijke woordgroep, ieder een eigen geografische verbreiding. Voor meer voorbeelden van gesplitste woordgroepen zie Kader 22 van Joep
Kruijsen over de benamingen van kunstmest in de Limburgse dialecten.
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Kader 22
Kunstmest 14
JOEP KRUIjSEN
KRUIJSEN

Bij de Limburgse benamingen voor het begrip
'kunstmest' is het aandeel Romaans, Frans en
Waals zeer groot. Het begrip 'kunstmest' kan
als algemeen bekend worden beschouwd en
behoeft weinig toelichting. Het gaat om meststoffen die niet organisch zijn en, zeker oorspronkelijk, in de eerste plaats als zodanig
werden begrepen: ànders dan de organische
stalmest, de compost, de groenbemesting, enzovoort. Het zijn chemische meststoffen waarin met name stikstof, fosfor en kali voorkomen. Het gebruik van andere dan de gebruikelijke stal- of groen mest is zeer oud. Vergilius
raadt de landbouwende lezers van zijn Ceorgica in 29 voor Chr. al aan naast stalmest ook as
uit de haard op het land uit te strooien voor
een goede en evenwichtige bemesting van de
grond.
In het Woordenboek van de Limburgse dialecten komen de volgende woordtypen voor
kunstmest voor, telkens met het aantal vermeIde vindplaatsen: kunstmest (144), kunst-dünger (2), kunst (2), engrais chimique (1),
engrais (49), chimique (99), chimiquemest (1 ),
vetten (22), vreemde vetten (31 ), vetstoffen
(1), vreemde mest (38), meststoffen (23),
vreemde meststoffen (2), vreemd (2), stoffen
(8), gemengelde stoffen (1), alle mest ondereen (1), strouwsel (3), strouwgoed (1), strouwstoffen (3), zakjesmest (1) en drijfmest (1).

Kunstmest is de algemeen Nederlandse benaming; het wordt ongeveer één op de drie keer
als de gangbare term opgegeven en overheerst
in Nederlands Limburg. Het is gevormd uit het
grondwoord mest met het produktieve voorvoegsel kunst- dat de betekenis 'kunstmatig'
heeft. Het woordvormingstype is zeer verbreid; men vindt het in talloze nieuwvormingen zoals kunstazijn, kunsthars, kunstzijde en
kunsthart, kunstbeen. Volgens het WNTis het
woord kunstbemesting één van de eerste die

naar dit voorbeeld zijn gemaakt; het is al in
1846 geattesteerd. Het met het Duitse Dünger
in plaats van met het Nederlandse mest gevormde woord komt op twee geïsoleerde plaatsen in het noorden en het zuiden voor. De
merkwaardige ellips kunst komt ook twee keer
voor; te weinig om er enige houtsnijdende conclusie uit te mogen trekken.

Engrais chimique komt, in enige vorm, ook in
ongeveer een derde van alle verzamelde opgaven voor en is de overheersende term in Belgisch Limburg. De wederwaardigheden van dit
onmiskenbaar Franse leenwoord op Limburgs
gebied zijn opvallend. Het is een van die aan
het Frans ontleende woordgroepen die, eenmaal over de taalgrens, zich splitsen. Elk van
beide delen gaat, als 'nominale ellips', een eigen leven leiden, ofwel, in meer taalgeografische termen, gaat een eigen geografisch gebied vormen. In ons geval zien we vooreerst
dat in één plaats, Horpmaal, de ongedeelde
Franse woordgroep wordt opgegeven: engrais
chimique; verder dat engrais in een smalle
strook vlak bij de taalgrens in Haspengouw en
in het uiterste zuidwesten van Nederlands
Zuid-Limburg blijft, terwijl het van chimique
afgeleide nieuwe zelfstandig naamwoord zich
een stuk noordelijker bevindt met concentraties in de oostelijke Kempen en aansluitend
West-Maasland en Weertland.
Parallellen van dit verschijnsel zijn onder
meer te vinden bij de Limburgse benamingen
van de veearts, waar artis(te) en veterinair aparte van elkaar onderscheiden gebieden zijn
gaan innemen; ze komen samen van artiste
vétérinaire. Zo ook is in het verspreidingsgebied van frein mécanique, het Franse leenwoord voor de rem-installatie op de boerenkar, het gebied van mekaniek onderscheiden
van dat van frins. Bekender zijn zeker de algeagenten
en pomeen Zuidnederlandse splitsingen agent
lis uit agent de police; garde en sjampetter,
champetter uit garde champêtre en vooral patat en frites uit patates frites.
Maar er valt nog meer op. In engrais, vlak bij
de taalgrens dus, is veel Franse 'geur' bewaard.
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Men vindt er in de eerste lettergreep zo goed
als overal de Franse neusklank, die vreemd is
aan het Nederlandse klanksysteem. De klemtoon ligt in meer dan de helft van de gevallen
achter in het woord en is dus Frans, en dat is
des te opvallender omdat zeer vaak de leenwoorden in dit gebied al snel het Germaanse,
dat wil zeggen vooropgeplaatste woordaccent
krijgen. De noordelijker term chimique daarentegen heeft zich veel meer 'vernederlandst'.
Hij is van woordcategorie veranderd (het oorspronkelijk bijvoeglijk naamwoord wordt nu
als zelfstandig naamwoord opgevat) en fonetisch aangepast: de sj- is een s- geworden (zoals in goede sier maken uit Oudfrans faire bonne chiere, of suderans uit jus d'orange), en de
eerste klinker is tot schwa gereduceerd. Doorgaans klinkt het als [semik). Vlak bij de taalgrens is de buitenlandse gast kennelijk met
wat meer égards behandeld dan op groter afstand ...
Etymologisch is engrais afgeleid van het
werkwoord engraisser 'vetmesten; bemesten',
dat weer een afleiding is van graisse 'vet' (zelfstandig naamwoord) en gras 'vet' (bijvoeglijk
naamwoord).
Dit onderliggend benoemingsmotief 'vet' van
engrais voor meststof, vinden we ook terug in
de derde groep kunstmestbenamingen van
onze kaart: vetten, dat samen met vreemde
vetten ruim 50 maal in het materiaal voorkomt. Uit de opgaven zelf is niet goed uit te
maken of we met de oude enkelvoudsvorm
vette - waarover straks meer - van doen hebben of dat het hier gaat om de meervoudsvorm van vet, het algemeen Nederlandse zelfstandig naamwoord. Het algemeen bekende
vet wordt echter nergens, ook niet in het
WNT, van de betekenis 'mest' voorzien. Van
vette daarentegen, dat volgens het WNT een
afleiding van het bijvoeglijk naamwoord vet is
door middel van het achtervoegsel -te, wordt
vermeld dat het een algemeen Zuidnederlandse oude term voor 'mest, vaste mest' is. Er lijkt
dus reden om als woordtype niet vetten, maar
de enkelvoudsvorm vette (of eventueel de
meervoudsvorm ervan) op te nemen.
De vette is dan oorspronkelijk een abstractum en naar de vorm vergelijkbaar met de
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grootte, diepte, lengte, enzovoort. Het unicum
vetstoffen sluit naar vorm en betekenis aan bij

vetten.

Het vaak toegevoegde vreemd heeft, lijkt het
wel naast de grote groep van engrais chimiquebenamingen, de oorspronkelijke betekenis van
'uitheems', namelijk geïmporteerd uit Wallonië. Gezien de algemene landbouw-economische toestand in België in het eerste driekwart
van de vorige eeuw, de tijd waarin het produkt
kunstmest aan zijn opmars begon, is die importrichting zeker niet onwaarschijnlijk.
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LegendalS
1.
1, kunstmest
2. engrais chimique
3. engrais
4. chimique
5. vetten
6. vreemde vetten
7. meststoffen
8. vreemde mest(stoffen)
9. stoffen
Slrouwgoed, strouwstoffen
10. strouwsel, strouwgoed,

" ...

-,

Vreemde mest en vreemde meststoffen, evenals de elliptische vorm vreemd, moeten op dezelfde manier, als geïmporteerde mest, worden verstaan.
Meststoffen en stoffen zijn onmiskenbaar
meervoudsvormen. Het gebruik ervan wordt
inzichtelijk uit de twee opgaven gemengelde
stoffen en alle mest dooreen, die beide als
unicum voorkomen. Met deze termen wordt
wel de zogenaamde samengestelde kunstmest
of mengmest bedoeld, waarin de verschillende chemische bestanddelen dooreen voorkomen. Dat was zeer algemeen gebruikelijk, ZüZQ-

zeer dat één enkele component eigenlijk niet
voorkwam. Vandaar de meervoudsvormen.
Er blijven nog enkele geïsoleerde opgaven
over. Strouwsel, strouwgoed en strouwstoffen
(op de kaart samengenomen) hangen samen
met strouwen, een Truierlandse nevenvorm
van strooien. De term zakjesmest hangt onmiskenbaar samen met het feit dat kunstmest in
zakken wordt verhandeld. De opgave drijfmest daarentegen moet wel op een slecht begrepen vraag teruggaan; met kunstmest heeft
het vast niets van doen.

Nadat een leenwoord ontleend is, gaat het in principe een eigen leven leiden, en kan
de betekenis dus gaan afwijken van de betekenis die het in de brontaal heeft. Na
ontlening kan er bij voorbeeld betekenisverruiming of betekenisvernauwing optreden. 16 Betekenisverruimingen die waarschijnlijk in het Nederlands hebben plaatsgevonden, zijn: activeren als scheikundige term, nu ook figuurlijk 'tot actie aansporen';
constructief'met betrekking tot een constructie', nu ook 'opbouwend'; duperen 'schade
aandoen', nu ook 'schade ondervinden'; exclusief 'uitsluitend', nu ook 'heel chic';
gesitueerd 'geplaatst', nu ook 'maatschappelijk geplaatst'; gesorteerd 'uitgezocht', nu
ook 'voorzien van voorraad'; propageren 'verbreiden', nu ook 'propaganda maken'; en
ruïneus 'verderfelijk', nu ook 'verdorven' ('een ruïneuze aanblik').
Betekenisvernauwingen die in het Nederlands hebben plaatsgevonden, vinden
we bij hospitaal en kastelein. Hospitaal is geleend als 'plaats ter verpleging van armen,
wezen en reizigers', vandaar 'ziekenhuis'; later heeft het de vernauwde betekenis
'militair ziekenhuis' gekregen. Kastelein is geleend als 'kasteelheer', later vernauwd tot
'caféhouder'. De woorden perron, remise worden in het Nederlands alleen voor het
openbaar vervoer gebruikt, en hebben in het Frans een algemene betekenis; geëngageerd
zijn is bij ons alleen 'verloofd zijn' en 'nauw betrokken zijn', in het Frans betekent het
in het algemeen 'verbonden zijn'. Een laatste voorbeeld is arresteren, dat aanvankelijk
geleend was als 'vastleggen van plan of beslissing', maar nu 'vaststellen van notulen'
betekent. 17
Maar er kunnen ook andere redenen zijn waardoor er betekenisverschil optreedt
tussen de brontaal en de ontlenende taal:
1.
Het woord in de ontlenende taal kan een betekenis hebben behouden, die
inmiddels verouderd is geraakt in de brontaal. Voorbeelden zijn: conducteur, dat bij
ons 'kaartjesknipper' betekent - deze betekenis is in het Frans inmiddels verdwenen,
het moderne Frans kent het alleen als 'bestuurder'; douceur 'fooi', dat in het Frans alleen

639

nog 'zachtheid, zoetheid' betekent; en garderobe 'vestiaire', dat in het Frans alleen nog
'klerenkast, kleedkamer' betekent. 18 De woorden antecedent 'voorafgaand feit', couvert
'envelop', discours 'gesprek', patiënt 'zieke', perceel 'pand, stuk land', en vest 'kledingstuk', zijn alle uit het Frans geleend met een betekenis die inmiddels in het Frans
verouderd is of bezig is te verouderen. 19
2.
Een woord in de brontaal en een woord in de ontlenende taal kunnen identiek
lijken, maar dat niet zijn, waardoor ook een betekenisverschil optreedt. Een voorbeeld:
het Nederlands kent het werkwoord chaufferen 'rijden', dat qua vorm op het eerste
gezicht terug lijkt te gaan op Frans chauffer 'verwarmen'. Dat is echter niet het geval.
Chaufferen is een Nederlandse afleiding van chauffeur en heeft niets met Frans chauffer
'verwarmen' te maken. Hetzelfde geldt voor collegiaal, dat in het Nederlands van collega
is afgeleid (in het Frans betekent collégial alleen 'door een college geleid'), en voor
rechercheur 'politiebeambte', dat in het Nederlands van recherche 'opsporingsdienst' is
afgeleid - het Frans gebruikt rechercheur nauwelijks, en dan alleen nog in de algemene
betekenis 'onderzoeker'. Een uitdrukking die kennelijk in het Nederlands is ontstaan
met een geheel eigen betekenis is flux de bouche; in het Nederlands betekent dit 'radheid
van tong' (= Frans flux de paroles), in het Frans 'spreken met consumptie'.20

3.
Een betekenis van een woord kan veranderen onder invloed van een ander,
verwant woord (dit is een algemeen principe, dat niet alleen voor leenwoorden geldt).
Voorbeelden met leenwoorden zijn marinier, dat in de middeleeuwen in het Frans en
Nederlands 'zeeman, matroos' betekende. In de 17de eeuw veranderde de betekenis in
het Nederlands (niet in het Frans!) onder invloed van het leenwoord marine 'militair
zeewezen' in 'marinesoldaat'. Assisteren 'bijstaan' kreeg onder invloed van assistent de
betekenis 'als assistent optreden van', honoreren 'eren' kreeg onder invloed van honorarium de betekenis 'betalen', recipiëren 'ontvangen' kreeg onder invloed van receptie
de betekenis 'een receptie houden'.21 De aanpassing van de betekenis van een woord
op grond van klankgelijkheid met een ander woord kan berusten op volksetymologie.
In hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen', in de paragraaf'Volksetymologie' zijn hiervan de volgende voorbeelden gegeven: durabel, gladakker, hanteren, kalis, malloot, reiziger en schandaal.
4.
Een reden die alleen voor Franse leenwoorden geldt, is dat het leenwoord een
betekenisverandering heeft gekregen in het Zuidnederlands, door de specifieke taalsituatie die daar bestaat (zie in hoofdstuk I, 3.1, 'Invloed van het Frans' de paragraaf 'De
rol van het Zuidnederlands'). Zo is in België de betekenis 'niet-gedistingeerd' voor
ordinair ontstaan (in het Frans betekent het 'gewoon, eenvoudig'), en het verouderde
vigilante 'huurrijtuig' (het Frans kent alleen de letterlijke betekenis 'waakzaam, voorzichtig').22
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5.
Een heel aparte categorie woorden vormen de geoniemen en eponiemen. Dit zijn
woorden die zijn afgeleid van respectievelijk geografische namen en persoonsnamen.
Een deel van de geoniemen en eponiemen is in de brontaal slechts een geografische
naam of een persoonsnaam, maar is in de ontlenende taal tot soortnaam geworden. 23
Voorbeelden van geoniemen zijn: astrakan, bougie, jersey, madeira, rugby, satijn;24
voorbeelden van eponiemen zijn: diesel, mausoleum, paskwil, watt. 25 Een ander deel is
overigens al in de brontaal tot soortnaam geworden - deze zijn dus als soortnaam
geleend, en bij deze woorden bestaat er geen betekenisverschil tussen brontaal en
ontlenende taal.
6.
Een woord kan uit een bepaalde taal geleend zijn, en uit weer een andere taal een
betekenis erbij geleend hebben, een betekenis die niet voorkomt in de oorspronkelijke
brontaal. Dit is dus betekenisverruiming die plaatsvindt door de invloed van een derde
taal. Zie hieronder 'Betekenisontleningen'.

Valse vrienden
Het betekenisverschil tussen het woord in de brontaal en in de ontlenende taal levert
de zogenaamde valse vrienden op: woorden in twee verschillende talen die min of meer
dezelfde vorm hebben, maar een verschillende betekenis, waardoor ze problemen
opleveren bij het leren van een vreemde taal.2 6 Er bestaan complete valse vrienden:
woorden die geen enkele betekenis gemeenschappelijk hebben, zoals Duits sensibel
'gevoelig' en Engels sensible 'verstandig', Nederlands eventueel en Engels eventually
'uiteindelijk'; en gedeeltelijke valse vrienden, die een aantal betekenissen gemeenschappelijk hebben en een aantal verschillende betekenissen kennen. Een voorbeeld daarvan
is brengen, Engels to bring. Engels to bring kan alleen gebruikt worden voor bewegingen
naar de spreker toe; in de zin: 'breng het cadeautje naar oma' moet in het Engels to take
gebruikt worden. Onder valse vrienden kunnen ook woorden worden verstaan die niet
dezelfde vorm hebben, maar waarbij de verwarring optreedt bij letterlijke vertaling:
Duits selbstbewuj3t, Nederlands zelfbewust tegenover Engels self-conscious '(met zijn
figuur) verlegen, bedeesd'.
Valse vrienden kunnen ontstaan door de normale taalontwikkeling: twee verwante woorden maken in verschillende talen verschillende betekenisontwikkelingen
door, waardoor ze uit elkaar groeien. Of twee woorden met verschillende herkomst
maken in verschillende talen de normale klankontwikkeling door, waardoor ze samenpain
in 'pijn' (uit Oudfrans peine) en Frans pain 'brood' (uit Latijn panis).
vallen: Engels pa
Valse vrienden kunnen ook ontstaan doordat in een ontlenende taal verkortingen
(ellipsen) of samenstellingen gemaakt worden die in de brontaal niet voorkomen. Zie
in hoofdstuk I de paragrafen 'Latijn, Frans etc. van eigen bodem'.
De term valse vriend is in 1928 bedacht door de Fransen Koessier en Derocquigny
als faux amis; vervolgens is de term in vele talen vertaald: Duits falsche Freunde, Engels
false friends, Spaans falsos amigos, Russisch loznyje
loinyje druz'ja. 27
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Identieke betekenisontwikkeling in brontaal en ontlenende taal
Wanneer er in de brontaal en de ontlenende taal een identieke betekenisontwikkeling
te zien is, is er waarschijnlijk sprake van hernieuwde ontlening. Zoals we hierboven
gezien hebben, wordt een leenwoord over het algemeen met slechts één gespecialiseerde
betekenis geleend. Meestal blijft er ook na ontlening contact met de brontaal. Wanneer
een woord in de brontaal een nieuwe betekenis aanneemt, wordt die soms weer
overgenomen. Zo is eskader in eerste instantie aan het Frans ontleend in de betekenis
'afdeling soldaten'; later is de betekenis 'afdeling oorlogsschepen' geleend. Cabaret is
eerst als 'herberg' geleend, daarna opnieuw als 'kleinkunst'. Wanneer woorden in de
brontaal heel verschillende betekenissen hebben die dateren uit sterk verschillende
tijden, en de Nederlandse ontleningen deze zelfde verschillende betekenissen kennen,
wijst dit er dus op dat het woord meer dan eens ontleend is. Andere Franse leenwoorden
die later een nieuwe betekenis uit het Frans geleend hebben, zijn: depêche 'mededeling'
en 'telegram', kapitein 'bevelhebber op schip' en 'militair officier', kostuum 'toneelpak'
en 'pak, kleding', liberaal 'vrijgevig, mild' en 'de democratie aanhangend', marine
'strand' en 'oorlogsvloot', mat 'schaakmat' en 'moe, dof, present 'cadeau' en 'aanwezig'.28 Salverda de Grave rekent hierbij ook parlement (gewestelijk) 'gepraat' en 'volksvertegenwoordiging'; volgens anderen 29 komt deze laatste betekenis echter uit het
Engels. Protectie is eenmaal uit het Frans geleend als 'bescherming, hulp' en later nog
een keer als 'economische bescherming'; hetzelfde geldt voor protegeren. Regent is in
eerste instantie als 'bestuurder, prelaat, hoogleraar' uit het Frans geleend, en kreeg er
later de betekenis 'staatshoofd' uit het Frans bij. De laatste tijd zien we hetzelfde
gebeuren met ontleningen aan het Engels. Denk aan chip 'aardappelschijfje' en 'computeronderdeel', film 'laagje' en 'bioscoopfilm'. Uit het Latijn hebben we eerst pupil
'leerling' geleend, later ook 'oogappel'.
Een identieke betekenisontwikkeling kan ook onafhankelijk in twee talen plaatsvinden, maar dit is moeilijk te bewijzen. Salverda de Grave 30 geeft één voorbeeld waar
dit zeker gebeurd is: preuts. Dit woord is in het Nederlands uit Oudfrans proz geleend.
Het betekende aanvankelijk 'edel, fier, moedig', en is zowel in het Frans als in het
Nederlands 'kuis' gaan betekenen. Er kan echter geen sprake zijn van dubbele ontlening, want inmiddels was het Franse woord prude gaan luiden, en had dus een heel
andere vorm gekregen dan preuts/proz.
Bij bovenstaande woorden is sprake van het opnieuw lenen van een betekenis bij
gelijkblijvende vorm. Woorden kunnen ook tweemaal uit een andere taal geleend
worden in verschillende vorm (en meestal ook met verschillende betekenis). Pijler en
pilaar zijn beide ontleend aan vulgair Latijn *pilare, beschuit en biscuit gaan beide terug
op Frans biscuit. Zie verder hoofdstuk 111, 'Tweelingen en meerlingen'.
De meeste hierboven genoemde voorbeelden komen uit het Frans. Dat is niet zo
verbazingwekkend, omdat de invloed van het Frans veel langer heeft geduurd dan die
van het Engels en het Duits, en naarmate er meer tijd verstrijkt, de kans dat er een
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betekenisverandering optreedt, groter is. De invloed van het Latijn is nog langduriger
geweest, maar beperkte zich na de klassieke tijd voornamelijk tot de religieuze en
wetenschappelijke terminologie, waarvan de betekenis wat meer vast ligt.

Betekenisontleningen 31
Inleiding
Bij een betekenisontlening, ook wel leenbetekenis genoemd, neemt een al bestaand
woord de betekenis van een woord uit een andere taal over. Betekenisontlening komt
in twee gevallen voor.
Betekenisontlening vinden we in de eerste plaats bij woorden die in het NederNeder·
lands en de vreemde taal een gemeenschappelijke betekenis hebben. In de vreemde taal
heeft het woord echter een extra betekenis, die het Nederlands tot dan toe miste. Het
vreemde woord wordt vertaald in een Nederlands woord met een vergelijkbare algemene betekenis, en de specifieke betekenis van het vreemde woord wordt aan het
Nederlandse woord toegevoegd. Voorbeelden: Frans voix 'stem', ook 'stem bij verkiezingen' wordt vertaald als stem, en zo krijgt het woord stem in het Nederlands er de
betekenis 'stem bij verkiezingen' bij; Latijn pastor wordt vertaald met herder en krijgt
er de betekenis 'zielenherder' bij. Meestal is het Nederlandse woord dat er een betekenis
bij krijgt een ongeleed woord, dus geen samenstelling of afleiding, maar dit is niet
noodzakelijk. Zo heeft uitgesproken uit Frans prononcé de betekenis 'duidelijk, onmiskenbaar' geleend. Het is duidelijk dat deze vorm van betekenisontlening dicht bij de
vertalende ontlening ligt, maar het verschil is, dat bij de vertalende ontlening altijd
nieuwe samenstellingen gemaakt worden (zie hoofdstuk IV, 'Vertalende ontleningen'),
terwijl de betekenisontlening altijd al bestaande woorden betreft. Toch blijven er
grensgevallen. Twee voorbeelden: ik beschouw opgemaakt als betekenisontlening van
Engels made up, niet als vertalende ontlening, omdat het woord opgemaakt al bestond
in het Nederlands ('hij heeft de rekening opgemaakt') voordat het de betekenis 'met
geschilderd gezicht' kreeg; daarentegen beschouw ik noemer en teller als vertalende
ontleningen aan Latijn denominator en numerator, omdat de woorden noemer en teller
weliswaar bestaan kunnen hebben voordat ze de wiskundige betekenis kregen (je kunt
ten slotte van bijna ieder werkwoord een zelfstandig naamwoord op -er
·er vormen
vormen),
), maar
dan een incidentele vorming waren. Over deze keuze valt te twisten.
Volgens Seebold32 is bij betekenisontlening essentieel, dat er sprake is van een
gemeenschappelijke betekenis. Dat is bij voorbeeld niet het geval bij zonde en Latijn
peccaturn.
peccatum. Zonde was een Germaanse rechtsuitdrukking met de betekenis 'schuld
zonder boze opzet', oorspronkelijk 'het zijnde, waarheid'. Latijn peccatum betekende
oorspronkelijk 'misdaad, fout, aanstoot'. De betekenis van zonde werd onder invloed
1.
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van de bijbelvertalingen aangepast tot die van 'morele zonde', maar dit is volgens
Seebold33 dus een betekenisaanpassing, niet een betekenisontlening, omdat er geen
sprake is van een gemeenschappelijke betekenis. Het moge duidelijk zijn dat dit wel
een erg subtiel onderscheid is, dat lang niet altijd gemaakt kan worden. Daar komt nog
bij dat van de oude Germaanse woorden die voor christelijke begrippen gebruikt
worden, de oorspronkelijke betekenis vaak niet bekend is.
Dit soort betekenisontleningen kan een lange ontleningsweg volgen: de religieuze
Hebreeuwse term rüa~ is in het Grieks overgenomen als pneuma, dat in het Latijn door
spiritus werd weergegeven en dat wij ten slotte als geest hebben overgenomen. Vaak
worden betekenissen in meerdere talen geleend: het begrip 'haard' heeft de betekenis
'bron' (ziektehaard, haard van verzet) gekregen in verschillende talen: Latijn focus
(misschien de bron van de betekenis), Frans foyer d'incendie 'brandhaard', vergelijk
Engelsfocus ofresistance 'verzetshaard', Duits Infektionsherd 'infectiehaard' enzovoorts,
allemaal weer te geven door Nederlands haard. Betekenisontlening is al een oud
verschijnsel: het Latijn ontleende al betekenissen aan het Grieks - Latijn ratio had
vroeger een vage betekenis, maar kreeg onder invloed van Grieks logos de exacte
betekenissen 'rekening, berekening'.34
Bij woorden die op grond van een gemeenschappelijke betekenis een extra
betekenis erbij geleend hebben, vermeld ik de vorm in de brontaal, omdat deze niet
herleidbaar is.
2.
Voorts vinden we betekenisontlening bij woorden die in het Nederlands en in de
vreemde taal min of meer dezelfde vorm hebben, maar een verschillende betekenis.
Vergelijk controleren, dat van Engels to control de leenbetekenis 'beheersen' heeft
overgenomen. Het Nederlandse woord dat betekenisontlening krijgt vanwege vormovereenkomst, kan een erfwoord zijn, maar het kan ook een ingeburgerd leenwoord
zijn, zoals bij controleren. Controleren komt oorspronkelijk uit het Frans, de nieuwe
betekenis komt uit het Engels. De slang boa is een leenwoord uit het Latijn, maar als
'halsbont' is het een mode-woord uit het Frans. Omdat het in dit hoofdstuk draait om
betekenisontleningen, behandel ik deze woorden onder de Engelse respectievelijk
Franse invloed, dus onder de taal waaruit de betekenis is geleend, niet onder de taal
waaruit de oorspronkelijke vorm afkomstig is (controleren uit het Frans en boa uit het
Latijn). Er kunnen zelfs betekenissen geleend worden uit meer dan één taal: patent is
als 'akte, bewijs' een leenwoord uit het Frans, daarna heeft het de betekenis 'octrooi'
uit het Engels geleend, en vervolgens die van 'voortreffelijk' uit het Duits; karakter was
oorspronkelijk een Duits leenwoord dat 'toverschrift, schriftteken' betekende; uit het
Frans kreeg het de betekenis 'aard, kenmerkende eigenschap', en in deze eeuw heeft
het uit het Engels de betekenis 'computersymbool' gekregen; lijn 'vlas, touw' is een
erfwoord dat uit het Latijn de betekenis 'streep' en uit het Engels de betekenis 'reeks
produkten' geleend heeft: 'een nieuwe lijn cosmeticaprodukten'.
Er is geen sprake van betekenisontlening wanneer een woord uit een andere taal
wordt geleend dat weliswaar overeenkomt met het Nederlandse woord qua spelling,
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maar niet qua uitspraak. Dergelijke woorden zijn homoniemen of eigenlijk homografen (ze worden op dezelfde wijze geschreven maar hebben een verschillende herkomst
en verschillende betekenis), maar geen homofonen (ze hebben niet dezelfde klankvorm). Voorbeelden vinden we vooral uit verwante talen, met name het Engels: boom
'plant' en met Engelse uitspraak [boem)
[boem] 'hausse', brand 'vuur' en met Engelse uitspraak
[brent] 'merk', gang 'het gaan' en met Engelse uitspraak [geng]
[brent)
[geng) 'bende'. Engagement
met Franse uitspraak betekent 'verloving'; met Engelse uitspraak betekent het 'betrokkenheid'. Uit het Duits komt ómkleden 'andere kleren aantrekken', naast Nederlands
omkléden 'een kleed aandoen', ook figuurlijk gebruikt (let op het verschil in klemtoon).
Bij woorden die op grond van vorm
vormovereenkomst
overeenkomst een betekenis geleend hebben,
vermeid ik de vorm in de brontaal niet - die is in principe gemakkelijk te bedenken (en
vermèld
wordt wel in het register achter in dit boek vermeld). Het feit dat de vorm in de brontaal
vaak gemakkelijk herkenbaar is, leidt er overigens toe dat er tegen enkele van de
betekenisontleningen die gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke betekenis, veel
weerstand bestaat. Een berucht voorbeeld is afbouwen, dat in de betekenis 'verminderen' vaak een germanisme wordt genoemd.
Net als de vertalende ontlening veronderstelt de betekenisontlening een redelijke
kennis van de brontaal. Beide vormen van ontlening gaan uit van inheemse woorden
(erfwoorden of ingeburgerde leenwoorden). Bij vertalende ontlening wordt de vorm
van de samenstelling of afleiding uit de brontaal overgenomen, voor de betekenisontlening geldt zelfs dat niet. Deroy35
Deroy35 meent dan ook dat betekenisontlening de geringste
invloed is die een taal op een andere taal kan uitoefenen; de taal wordt er maar
oppervlakkig door beïnvloed. Dat is overigens ook de reden dat betekenisontlening
vaak moeilijk aan te wijzen is.
De geleende betekenis kan naast de oude betekenis komen te staan, of deze gaan
vervangen. Dat laatste zien we nogal eens in de christelijke terminologie: hel, dat zijn
betekenis van Latijn infernum kreeg, betekende oorspronkelijk 'onderwereld, het
verborgen rijk' - een betekenis die allang verdwenen is. Een ander voorbeeld is collaboreren, dat 'samenwerken' betekende, maar in de oorlog de betekenis 'heulen met de
vijand' heeft gekregen; deze betekenis heeft in het Nederlands de neutrale betekenis
'samenwerken' verdrongen, terwijl in het Frans de neutrale betekenis is blijven bestaan.
Wanneer het verschil tussen de oorspronkelijke betekenis en de geleende betekenis heel groot is, ontstaan meestal homoniemen, woorden waarvan men weet dat ze
een verschillende afkomst hebben. Homoniemen zijn bij voorbeeld afbouwen 'de bouw
afmaken', dat uit het Duits de betekenis 'verminderen' heeft geleend; en twisten 'ruzie
maken', dat uit het Engels de betekenis 'de twist dansen' kreeg. Wanneer het betekenisverschil klein is, beschouwt men de geleende betekenis meestal als een betekenisuitbreiding. En daarbij geldt: hoe dichter de vreemde betekenis bij de oorspronkelijke ligt,
36 Maar bij betekenissen die dicht bij elkaar
hoe gemakkelijker zij geaccepteerd wordt. 36
liggen, is het vaak moeilijk te bepalen of er sprake is van onafhankelijke betekenisontwikkeling of betekenisontlening.
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Een leuk voorbeeld waarbij niet duidelijk is of er sprake is van parallelle ontwikkeling of van betekenisontlening is Grieks gi(g)nöskein 'leren kennen', maar ook 'met
iemand de bijslaap voltrekken', in de Nederlandse bijbelvertalingen 'iemand bekennen'. Het Griekse woord wordt gebruikt als vertaling van Hebreeuws yä4a' 'leren
kennen', ook 'de bijslaap voltrekken', en de laatste betekenis zou het Grieks als
leenbetekenis uit het Hebreeuws gekregen hebben. Maar... deze betekenis is al in het
Grieks gevonden voordat de Septuaginta-vertaling gemaakt werd. Zou het toch een
parallelle ontwikkeling zijn, of is het uit oudere joodse literatuur bekend geworden?
Geen van beide is bewijsbaarY
In principe behoeft betekenisontlening niet beperkt te zijn tot een woord, maar
kan ook een uitdrukking of woordgroep een betekenis ontlenen. Dat zien we niet vaak.
Carstensen38 heeft één voorbeeld gevonden voor het Duits, dat ook voor het Nederlands
kan gelden: geld maken, dat vroeger betekende 'geld(stukken) vervaardigen', heeft
onder invloed van Engels to make money de betekenis 'geld verdienen' gekregen.
Er is tot nu toe niet veel aandacht besteed aan betekenisontlening in het Nederlands, en ik sluit dan ook niet uit dat er veel meer betekenisontleningen zijn dan ik
hieronder geef. Omdat voor betekenisontlening kennis van de brontaal nodig is, vinden
we betekenisontleningen alleen uit ons omringende talen, waar we rechtstreeks en
veelvuldig contact mee hadden en hebben (Frans, Engels, Duits), of uit talen waaruit
we veelvuldig vertaalden (Latijn, in geringe mate Grieks); verder vinden we een heel
klein aantalleenbetekenissen uit het Italiaans (misschien echter via het Duits) en het
Russisch (waarschijnlijk via een andere taal).

Internationalismen
Soms vinden we dezelfde betekenisontwikkeling in een groot aantal talen, zoals bij
ontwikkelen, Latijn explicare, Frans développer, Duits entwickeln - al deze woorden
betekenden in eerste instantie 'loswikkelen', en kregen vandaar een figuurlijke betekenis. Het is niet onmogelijk dat hier sprake is van parallelle ontwikkeling, maar het lijkt
waarschijnlijk dat de talen invloed op elkaar hebben uitgeoefend. Welke taal de
betekenis van ontwikkelen uiteindelijk heeft beïnvloed, is echter niet meer met zekerheid te achterhalen - het meest waarschijnlijk is Duitse invloed.
Leenbetekenissen kunnen internationalismen zijn, net als leenwoorden en leenvertalingen. De christelijke betekenissen die de kerstening aan bepaalde begrippen heeft
gegeven, zijn merendeels internationaal. Zo gaat heer als aanspreekvorm voor God
(Engels Lord, Frans Seigneur etc.) terug op Latijn dominus 'heer', dat weer teruggaat op
Grieks kurios, dat weer teruggaat op het Hebreeuws, waar de naam van God niet
uitgesproken mocht worden en men dus een woord voor 'heer' gebruikte. 39 Uit het
Frans hebben stem, Engels vote, Duits Stimme en Russisch golos de betekenis 'stem bij
verkiezingen' erbij gekregen, een betekenis die nu dus internationaal is.
Tegenwoordig lenen de meeste talen betekenissen uit het Engels. Hiertegen
bestaat in Frankrijk veel weerstand. Over de figuurlijke betekenis van baser sur 'baseren
op', die als anglicisme werd beschouwd (vergelijk Engels to base on) zei een van de
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Academie-leden, Royer-Collard, dan ook: 'S'il ent re, je sort' ('als dat erin komt, stap
ik Op').40

1

Betekenisontleningen uit het Latijn
Op grond van gemeenschappelijke betekenis
Kerstening

Betz41 en Gneuss 42 hebben de christelijke terminologie in het Oudhoogduits en het
Oudengels uitgebreid vergeleken met die uit de Latijnse corresponderende bijbelteksten. Omdat er nauwelijks teksten in het Oudnederlands (dat wil zeggen van vóór 1200)
bestaan, is een dergelijk onderzoek voor het Nederlands niet mogelijk. Maar de
Nederlandse, Duitse en Engelse terminologie vertoont zoveel overeenkomsten, dat we
de resultaten van hun onderzoek ook voor het Nederlands kunnen gebruiken.
Betz en Gneuss hebben aangetoond dat de nieuwe religieuze begrippen die het
christendom bracht, vooral werden weergegeven door ontlenende vertalingen en
betekenisontleningen, in mindere mate door leenwoorden. Jespersen 43 geeft als oorzaak hiervoor, dat er op dat moment buiten de kloosters maar weinig mensen Latijn
kenden, en de meeste mensen Latijnse leenwoorden dus niet gemakkelijk begrepen;
daarom gaf men er de voorkeur aan de nieuwe begrippen met inheemse woorden weer
te geven.
De betekenisontleningen die het christelijk geloof met zich meebracht, gaan uit
van een gemeenschappelijke betekenis. Biecht bij voorbeeld bestond al als rechtsterm
met de betekenis 'plechtige uitspraak, verplichting door zo'n uitspraak', en kreeg na
de kerstening de huidige christelijke betekenis van Latijn confessio. 44 Troost betekende
oorspronkelijk 'zekerheid, bescherming', maar kreeg door het Latijnse consolatio uit
de bijbelvertalingen de huidige betekenis. Vroom betekende oorspronkelijk 'bevorderlijk, nuttig, deugdelijk', maar kreeg onder invloed van Latijn pius of Hebreeuws tämim
'godvruchtig' de huidige betekenis - Luther gebruikte fromm overal als vertaling van
het Hebreeuwse woord. 45 Vasten betekende oorspronkelijk 'vasthouden, in acht nemen' en ging vandaar 'het vast zijn van de wil om de spijsverboden in acht te nemen'
betekenen onder invloed van Latijn abstinëre. Lezen betekende oorspronkelijk 'verzamelen', vergelijk aren lezen, uitgelezen; de betekenis 'schrift lezen' werd geleend van
Latijn legere 'bijeenlezen, uitzoeken', ook 'schrift lezen', namelijk 'letters stap voor stap
volgen'.
De christelijke betekenissen van de volgende woorden zijn aan het Latijn ontleend
(tussen haakjes geef ik het Latijnse woord dat invloed heeft uitgeoefend): boete (poena),
deugd (virtus), geest (spiritus), geloof (fides), geloven (credere), genade (gratia; de christelijke betekenis van genade is hier rond 700 gebracht door Ierse missionarissen), God
(deus), heilig (sanctus; verbreid door de Angelsaksische missie), hel (infernum), hemel
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(caelum), herder 'zielenherder' (pastor), lijden (het lijden van Christus; passio), naaste
(de naaste die je liefhebt: proximus), schepper (creator), wereld 'het aardse, tijdelijke
leven' (saeculum) en werelds (saecularis), woord (het woord van God: verbum), zaad
('nakomelingen', vergelijk Abrahams zaad: semen), ziel (animus), zoon en vader (in 'de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest: filius en pater).
Ook de taal van de middeleeuwse mystici heeft onder invloed van het Latijn
nieuwe christelijke betekenissen gegeven aan al bestaande woorden. Bekennen en
bekentenis, oorspronkelijk 'bemerken, weten' zijn in betekenis beïnvloed door confitëri,
confessio. Aandoen en aandoening hebben hun emotionele betekenis te danken aan
Latijn afficere, affectio;
atfectio; beroep 'roeping (tot God)' en roeping aan Latijn vocatio. Dienst
heeft zijn betekenis 'godsdienstoefening' te danken aan Latijn ministerium.
Sommige van de religieuze betekenisontleningen heeft het Latijn al uit het Grieks
geleend. Zo heeft het Latijnse fides, eigenlijk 'trouw', de betekenis 'geloof ontleend aan
Grieks pistos, en ministerium de betekenis 'dienst' aan Grieks diakonia.46
diakonia. 46

Wetenschapstermen

Veel woorden hebben hun wiskundige betekenis te danken aan Latijnse invloed: as

(axis), breuk (fractio), delen (dividere), hoek (angulus), straal (radius), vlak (planum),
wortel (radix), en zijde (latus); ook in het Duits: Achse, Bruch, teilen, Winkel, Ebene,
Wurzel, Seite - alleen voor straal gebruikt het Duits een leenwoord: Radius. Twee
legertermen zijn de ram 'stormram' (aries) en vleugel 'legervleugel', ook 'vleugel van
een gebouw' (ala; in de laatste betekenis is ook invloed van Frans aile mogelijk). Het
schip van een kerk heeft zijn betekenis te danken aan Latijn navis. Onderstellen heeft de
betekenis 'als grondslag van een redenering stellen' van Latijn supponere of Frans
supposer (de vorm veronderstellen is waarschijnlijk een samentrekking van onderstellen
en vermoeden); veronderstelling heeft de betekenis van Latijn suppositio. Buiging heeft
de taalkundige betekenis van Latijn flexio; het taalkundige geslacht is te danken aan
Latijn genus; maat heeft de betekenis 'versmaat' van Latijn metrum; onzijdig dankt zijn
grammaticale betekenis aan Latijn neutrum; oordeel heeft de betekenis 'mening over
iets' van Latijn iudicium; schede heeft zijn biologische betekenis te danken aan Latijn
vagina; verleiden kent zijn figuurlijke betekenis van Latijn seducere of Duits verführen;
voet als 'versvoet' dankt zijn betekenis aan Latijn pes 'voet'. Zowel handeling als bedrijf
danken hun betekenis 'deel van een toneelstuk' aan Latijn actus. En ten slotte heeft
bezitten 'zitten op' waarschijnlijk de betekenis 'hebben' van Latijn possidere.
Uit de sterrenkunde kennen we de termen breedte (Latijn latitudo naar Grieks
platos), lengte (Latijn longitudo naar Grieks mèkos); voorts kern (Latijn nucleus), nevel
(Latijn nebula)Y Binnen de astrologie gelooft men dat het sterrenbeeld dat tijdens
iemands geboorte aan het hemelgewelf opkomt, invloed heeft op zijn lot en levensloop.
Hiervoor kijkt men naar een aantal sterrenbeelden. De namen voor deze sterrenbeelden
zijn alle bestaande woorden, die uit het Latijn de betekenis 'bepaald sterrenbeeld'
gekregen hebben: vissen (pisces), ram (aries), stier (taurus), tweelingen (gemini), kreeft

(cancer), leeuw (leo), maagd (virgo), weegschaal (libra), schorpioen (scorpio), boogschut-
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ter (sagittarius), steenbok (capricornus); alleen waterman is een uitgebreide vertaling van
Latijn aquarius 'tot het water behorend, water-', met toevoeging van man.
Veel verleden deelwoorden hebben onder invloed van het Latijn een specifieke
betekenis aangenomen. Zo nam gematigd onder invloed van temperatus of moderatus
de betekenis 'ingetogen' aan. Andere verleden deelwoorden met een speciale betekenis
(gebruikt als bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord) zijn: aangedaan (affectus), bedreven
(exercitus), bescheiden 'verstandig, ingetogen' (discretus), gegeven (datum), geleerd(e)
(doctus), geletterd (litteratus), gezegde (dictum), gezworenen (iurati), samengezworenen
(coniurati). Sommige verleden of tegenwoordige deelwoorden zijn voegwoorden of
voorzetsels geworden, doordat ze in absolute constructies gebruikt werden: gesteld
(positio), staande (staande de vergadering, Latijn stante contione; op staande voet, Latijn
stante pede); zie verder de betekenisontleningen uit het Frans hieronder.
Alle betekenisontleningen gaan uit van een gemeenschappelijke betekenis, niet van
vormovereenkomst. Dat is logisch, want er zijn bijna geen Nederlandse en Latijnse
woorden met een min of meer gelijke vorm - de erfwoorden zijn te zeer uit elkaar
gegroeid, en de Latijnse leenwoorden zijn het oudst, ze interfereren dus niet met
leenwoorden uit andere talen. Theoretisch zouden Latijnse leenwoorden er uit het
Frans betekenissen bij hebben kunnen krijgen - ten slotte lijken de vormen op elkaar,
en in hoofdstuk I, 2, 'Invloed van het Latijn' hebben we in de paragraaf'Latiniseringen'
gezien dat Franse woorden gelatiniseerd kunnen worden, een Latijns jasje kunnen
krijgen. Ik heb echter geen gevallen gevonden van Latijnse woorden met een Franse
betekenis. Misschien komt dat, doordat middeleeuws Latijnse woorden vooral beperkt
waren tot wetenschap en religie en in principe al langer bekend waren. Voor nieuwe
begrippen namen we een Frans leenwoord over, of voegden we een Franse betekenis
aan een Latijns leenwoord toe, maar niet omgekeerd, want het Latijn was geen levende
taal meer.
Sommige Latijnse woorden die wij als leenwoord hebben overgenomen, hebben een
betekenis geleend uit het Grieks (die wij meegeleend hebben) - de Latijnse wetenschap
was schatplichtig aan de Griekse. Het gaat hierbij telkens om betekenisontleningen op
grond van gemeenschappelijke betekenis. Voorbeelden uit de wiskunde zijn: element
(Latijn elementum naar Grieks stoicheion 'rijtje'), figuur (Latijn figura naar Grieks
postulaturn naar Grieks aitèma 'vordering'), potentiaal
schèma 'vorm'), postulaat (Latijn postulatum
(Latijn potentialis naar Grieks dunamei, beide afleidingen van een woord voor 'macht'),
sector (naar Grieks tomeus 'snijder'). Het Griekse woord moira 'deel', dat Ptolemaeus
gebruikte voor de delen van de cirkelomtrek, werd door de Arabieren weergegeven met
daraja 'ladder, trede', dat dus de betekenis 'deel' erbij kreeg; vervolgens werd het in het
Latijn overgenomen als gradus 'trap, trede' en nu ook 'deel', vandaar ons graad. 48
48
Uit de taal- en letterkunde stammen nomen 'naamwoord' en verbum 'werkwoord', die hun taalkundige betekenis danken aan Grieks on oma en rèma - nomen
betekende oorspronkelijk 'naam', verbum 'woord, spreuk'; voorts fabel, Latijn fabula
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'verhaal' naar Grieks muthos, dat we ook kennen als mythe. De medische term acuut,
Latijn acutus 'plotseling opkomend' (van ziekte) betekende oorspronkelijk 'scherp' en
was een vertaling van Grieks oxus 'scherp', ook voor ziekten gebruikt. Dan twee
wetenschapstermen: passie, Latijn passio 'het lijden' kreeg van Grieks pathos de betekenis 'hartstocht'; en sensatie, Latijn sensatio 'gewaarwording' kreeg van Grieks aisthèsis
een figuurlijke betekenis.

2

Betekenisontleningen uit de Romaanse talen

2.1 Betekenisontleningen uit het Frans

Op grond van gemeenschappelijke betekenis
Het Frans heeft reeds invloed uitgeoefend op het Middelnederlands. 49 De volgende
woorden uit de hoofse riddercultuur hebben betekenisinvloed ondergaan van een
Frans woord: 50 dienen (servir), edel in: edel hart (gentil),
(gen til) , maat (mésure), genade (merci)
en zoet in de figuurlijke betekenis: een zoet kind (douce) - in geestelijke teksten zal zoet
beïnvloed zijn door middeleeuws Latijn dulcis. Steken in de betekenis 'aan steekspelen
deelnemen' is beïnvloed door Oudfrans poindre - we kennen het tegenwoordig alleen
nog in steekspel voor toernooi. Het dek van een schip (verkort uit het Middelnederlandse
vordecke), is overgenomen van Frans couvert 'bedekt, gedekt', zelf weer overgenomen
van Italiaans coperta, want het toedekken van de van oudsher open schepen met een
planken dek was een vinding uit het Middellandse-Zeegebied. 51
Jongere betekenisontleningen uit het Frans zijn: achterste als eufemisme (derrière), afWezig
ajWezig'verstrooid'
'verstrooid' (absent; kan ook uit Engels absent geleend zijn), arm 'rivierarm,
arm van een stoel' (bras), geest 'geestigheid' (esprit), gestel 'lichamelijke gesteldheid'
(constitution), gevoelig 'aanzienlijk' (sensiblement), omhelzen in overdrachtelijke zin:
een mening omhelzen (embrasser), oplossing als scheikundige term (solution), smaak
als esthetische waarde (goût), stem bij verkiezing (voix), stuk voor 'theaterstuk' (pièce),
verdagen als juridische term (ajourner), woord als 'erewoord' (parole (d'honneur)),
zitting van vergadering (session).
Uit de Franse revolutie heeft burger onder invloed van Frans citoyen de betekenis
'iemand die aan allen gelijk is' gekregen. Later heeft burger de betekenis 'lid van de
middenstand', vervolgens negatief 'iemand die burgerlijk is' gekregen onder invloed
van Frans bourgeois. 52
Veel tegenwoordige en verleden deelwoorden hebben onder invloed van het
Frans (net als van het Latijn) een specifieke betekenis aangenomen: beschaafd (poli zie Kader 23 van Albert Hoffstädt), dringend (pressant), ongesteld 'beetje ziek' (indis(in disposé), treffend (frappant), uitgesproken (prononcé), verstrooid 'afgeleid' (distrait), misschien begaafd (doué). Sommige deelwoorden zijn voegwoorden of voorzetsels geworden, omdat ze optraden in absolute constructies: 53 (aan)gezien (vu), aangaandelbetref-
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fende/rakende (touchant) en volgens, ouder volgends, van volgend (Frans suivant). Ook
het woord getuige is in absoluut gebruik een voorzetsel geworden, onder invloed van
Frans témoin, vergelijk: témoin tous les anciens philosophes 'getuige alle oude filosofen'. 54
Soms is niet zeker of de invloed uitgegaan is van het Frans of van het Latijn:
vergelijk hangende (hangende de uitslag) met Frans pendant, juridisch Latijn pendens;
uitgezonderd met Frans excepté en Latijn exceptus - waarschijnlijk is de invloed van
beide talen uitgegaan (het woord uitzonderlijk 'bijzonder' is onder invloed van Frans
exceptionnel in het Zuidnederlands ontstaan en vandaar doorgedrongen in het Noordnederlands).55 Ook gedurende kan zowel op Franse (ce temps durant) als op Latijnse
invloed teruggaan, vergelijk Latijnse constructies als durante bello 'gedurende de
oorlog'. Behoudens luidde in het Middelnederlands behouden 'behoudens, zonder te
kort te doen aan, zonder', en was afgeleid uit een uitdrukking als behouden der kindre
recht, die teruggaat op Frans sauf Ie droit des enfants of Latijnse constructies als salvo
iure amicitiae 'behoudens het recht op vriendschap' of salvis auspiciis 'behoudens de
voortekenen', van salvus 'behouden'.56

Kader 23
Erudiet
AlBERT HOFFSTÄDT

De Van Oale5 7 omschrijft erudiet als 'een uitgebreide kennis, gepaard met smaak en kritische zin bezittend'. Wij hebben het woord geleend uit het Frans, waar het teruggaat op het
Latijn. Het Latijnse rudis betekent onbewerkt,
nog ruw. Het voorvoegsel e(x)- heeft hier de
functie van het Nederlandse ont-. Uit deze
twee delen is het werkwoord erudire opgebouwd, dat zoveel wil zeggen als het ruwe
eraf halen, glad maken. Eruditus is oorspronkelijk het voltooid deelwoord ('ontruwd'). De
overdrachtelijke betekenis van erudireleruditio 'opleiden, beschaven' was bij de Romeinen algemeen gangbaar. Een van de talloze
voorbeelden van het gebruik geeft Cicero.
De staatsman-politicus-schrijver-filosoof Cicero (106-43 voor Chr.) heeft het graag over
'de erudieten', bijvoorbeeld in zijn filosofische
werk Gesprekken in Tusculum. In het dorpje
Tusculum lag het landgoed van Cicero. Hij
voerde daar lange (fictieve?) gesprekken met
vrienden over de filosofie en schreef deze daarna uit (in vijf boeken). In het eerste boek ver-

telt hij dat hij zich als politicus al behoorlijk
verdienstelijk heeft gemaakt voor het Romeinse volk, maar dat hij hoopt als vertaler van
Griekse filosofen nog nuttiger te zijn:
en daarin valt voor ons nog des te meer te
doen, omdat er weliswaar al veel zogenaamde Latijnse boeken bestaan, maar deze zonder voldoende kennis van zaken geschreven
zijn. De auteurs waren voortreffelijke mannen, dat wel, maar toch niet erudiet genoeg.
Het wachten was op Cicero.
Ook Suetonius (77-140 n. Chr.), de biograaf
van de eerste Romeinse keizers, heeft het over
eruditi. Een eruditus, ofwel geleerde, had ook
in de Romeinse tijd niet alleen maar mooie
kanten, zo weet hij te melden. Onderwerp is
keizer Tiberius, die regeerde van 14 tot 37 na
Chr.:
Hij schreef ook Griekse gedichten. Euphorion en Parthenius waren zijn geliefde voorbeelden. Hij liet hun werken en hun bustes
in alle openbare bibliotheken plaatsen. Daar
stonden ze dan, tussen de eerbiedwaardige
en belangrijkste klassieken. Heel wat geleerden zagen hierin een goede reden (ze verdrongen elkaar gewoon) om een vloed van
commentaren op de twee dichters uit te ge-
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ven en deze dan de keizer toe te sturen.
Euphorion schreef onder andere verwensgedichten, een gedicht over mensen die hem
geld afhandig hadden gemaakt en een over
orakelvoorspellingen die na duizend jaar toch
uitkwamen. Parthenius schreef vooral treurzangen.
In het Frans en Engels wordt het woord érudit, erudite aangetroffen vanaf het begin van
de vijftiende eeuw. In het Nederlands is eruditeyt voor het eerst opgenomen in de Neder/andtsche woorden-schat van J. Hofman
(1650, eerste editie). De betekenis is 'beschaaftheyd'. In een latere editie (1663) wordt
daar de verklaring 'gheleerdheidt' aan toegevoegd.
J. Huizinga veronderstelt in zijn werk In de
schaduwen van morgen dat beschaving een
vertaling is van eruditio: 'Cultuur [ ... ) heeft
zwaarder dracht van beteekenis dan het deftige beschaving, dat te zeer den nadruk legt op
eruditie, waarvan het een vertaling is.'
Waarschijnlijker is dat ons woord beschaafd!beschaving gebruikt is ter weergave
van het Franse poli/po/itesse. De Vries en De
Tollenaere 58 noemen als eerste datum 1717.
Dit Franse woord komt van het Latijnse politus 'opgepoetst, glad gemaakt' en betekende
al in de klassieke oudheid 'verfijnd, beleefd'.
Vergelijk ook het Engelse polite en ons polijsten. Een voorbeeld van dit laatste geeft Van
Da/e: 59 'beschaven, verfijnen, veredelen: er is
aan die jongen nog heel wat te polijsten; zijn
stijl polijsten.'
Gezien de oorspronkelijke Latijnse betekenis ligt het voor de hand om beschaafd te gebruiken ter weergave van zowel erudiet als
het (Franse) poli. Qua betekenis blijkt echter
in erudiet het aspect van kennis een belangrijker rol te spelen dan in het naar politus gevormde beschaafd. Beschaafd is dan ook niet
de vertaling van erudiet. Het is Huizinga vergeven.

Het beeld van schaven, poetsen en likken
komt ook nog terug in een ander verband.
Voordat iemand beschaafd (eruditus) is, is hij
onbeschaafd (rudis). De anekdotenschrijver
Gellius (123-165 na Chr.) bij voorbeeld
gebruikt het begrip ruw, onbeschaafd bij een
beschrijving van de werkwijze van de dichter
Vergilius (70-19 voor Chr.). Hij baseert zich
op verhalen (van verhalen) van mensen die
hem nog gekend hadden:
Vrienden en bekenden van Vergilius melden
dat hij placht te vertellen dat zijn verzen geboren werden zoals jonge beren. Bij beren
komt het jong volkomen vormeloos naar buiten. Door daarna de pasgeborene te likken,
geeft de berin het vorm en gestalte. Net zo
bieden de pasgeboren kinderen van mijn verstand eerst nog een ruwe (rudis) aanblik en
zijn ze verre van af. Maar daarna, door ze te
bewerken en te koesteren, geef ik ze hun trekken en daarmee een echt gezicht.
Jacob van Maerlant, goed onderlegd in de klassieken, neemt ca. 1265 het beeld op in zijn
Der naturen B/oeme (verzen 3790-3794):
Ende als een sticke [stuk) vleesch oec mede
Sijn si ghescepen [geschapen), sonder lede
[leden/ledematen),
Sonder cia uwe; [.... )
Maer die moeder scept die jonghe
Lickende met hare tonghe.
Het beeld leeft voort in onze ongelikte beer
'onbeschoft mens', waarvan het WNTterecht
zegt: 'eene uitdrukking die steunt op het volksgeloof, dat de jonge beren hun fatsoen krijgen
doordat de moeder ze gestadig likt.' Het volksgeloof in welke tijd wordt niet vermeld.

Op grond van vonnovereenkomst
Het ligt voor de hand dat juist Latijnse leenwoorden er een nieuwe betekenis uit het
Frans bij krijgen: de Latijnse en de Franse leenwoorden lijken ten slotte vaak op elkaar.
Zo is in de middeleeuwen de onbepaalde betekenis van zeker ('een zekere') overgeno-
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men van Frans certain. 60 De volgende Latijnse leenwoorden hebben een betekenis uit
het Frans geleend: 61 adjunct 'nauw verbonden', uit Frans adjoint 'toegevoegd functionaris'; aroma 'welriekend kruid', uit het Frans 'geur'; consul 'Romeinse overheidsfunctionaris' , uit het Frans 'gevolmachtigd vertegenwoordiger van een land'; figuur 'gestalte, vorm', uit het Frans 'persoon'; idioot 'zwakzinnige', uit het Frans 'gek'; kamer
'vertrek' kreeg de politieke betekenis (Eerste, Tweede Kamer) uit het Frans; legende
'heiligenleven', uit het Frans 'ongeloofwaardig verhaal'; manuscript 'handgeschreven',
uit het Frans 'handschrift'; minister 'kerkdienaar', uit het Frans 'staatsdienaar, hoofd
van een departement'; ultra 'zeer, boven, meer dan', uit het Frans 'extremist'. Verdere
leenbetekenissen bij oorspronkelijk Latijnse leenwoorden zijn: absoluut 'onbeperkt,
volstrekt', dat de betekenis 'met geen ander gedeeld' in absolute regering, macht heeft
gekregen onder invloed van Frans absolu; academie 'hogeschool', uit het Frans 'genootschap ter beoefening van de wetenschap'; boa 'slang', uit het Frans 'halsbont'; cultuur
'beschaving', uit het Frans 'bebouwing van de grond'; desolaat 'onbebouwd, verwoest',
uit het Frans 'ontroostbaar'; effect 'uitwerking, afloop', uit het Frans 'schuldbrieven'
(Frans effets); emanciperen 'buiten de vaderlijke macht stellen', uit het Frans 'zelfstandig
maken'; en staat 'toestand, positie', uit het Frans 'land'. Trakteren 'behandelen' kreeg
van Frans traiter de betekenis 'onthalen'. Politie had in het Middelnederlands een ruime
betekenis 'zaken van het bestuur en verordeningen daarover' en kreeg eind 18de eeuw
uit het Frans de betekenis 'overheidsdienst voor openbare orde'. Het gebruik van toon
in uitdrukkingen als de goede toon, de toon aangeven gaat terug op Frans ton. Vrucht
'ooft' kan de betekenis 'resultaat' uit het Frans geleend hebben, maar er kan ook sprake
zijn van hernieuwde ontlening aan het Latijn.
Een Italiaans leenwoord dat er uit het Frans een betekenis bij kreeg, is buste
'borstbeeld', met uit het Frans de betekenis 'vrouwelijke borst'.

2.2 Betekenisontleningen uit het Italiaans
Op grond van gemeenschappelijke betekenis
Het Italiaans heeft een aantal woorden een boekhoudkundige of financiële betekenis
gegeven: heffen (van belasting) is beïnvloed door Italiaans levare, vervallen (van wissel)
door scadere en verzekeren door assicurare. Al deze woorden komen met dezelfde
betekenis ook voor in het Duits: 62 (er )heben, verfallen, versichern; het Duits kan invloed
op het Nederlands hebben uitgeoefend, of de Italiaanse invloed hebben versterkt. Een
verleden deelwoord uit de muziekwereld is gedragen (portato) en het dragen van een
stem (il portamento di voce).

Op grond van vorm overeenkomst
Het Latijnse leenwoord opera 'werken' heeft uit het Italiaans de betekenis 'gezongen
toneelspel' gekregen.
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3

Betekenisontleningen uit de Germaanse talen

3.1 Betekenisontleningen uit het Duits
Vanwege de speciale manier waarop Duitse woorden geleend worden, namelijk door
middel van onmiddellijke aanpassing in het Nederlands, de zogenaamde leenvorming
(zie hoofdstuk 1,4.1, 'Invloed van het Duits'), is het onderscheid tussen betekenisontleningen op grond van gemeenschappelijke betekenis en op grond van vormovereenkomst niet relevant. Ieder woord wordt direct aangepast of vertaald naar de dichtstbijzijnde Nederlandse vorm. Ik ga er dan ook van uit dat betekenisontlening uit het Duits
altijd plaatsvindt op grond van vormovereenkomst.

Op grond van vormovereenkomst
Verschillende erfwoorden hebben er uit het Duits een betekenis bij gekregen. Zo
betekende weemoed in het Middelnederlands 'toorn, boze stemming'; de betekenis
'droefheid', die de Middelnederlandse betekenis geheel verdrongen heeft, komt uit het
Duits. Ook een woorddeel heeft zijn betekenis onder invloed van het Duits gewijzigd.
Het gaat om -loos, dat in het Nederlands oorspronkelijk pejoratiefeen gemis aanduidde
(eerloos), maar onder invloed van het Duits de betekenis 'zonder' kreeg (geruisloos,

pijnloos).

De volgende woorden komen merendeels uit Leest63 en uit Van Dale64. Van DaZe
noemt deze betekenissen uit het Duits 'germanismen'. Volgens Leest wordt onder
invloed van het Duits de algemene betekenis van de erfwoorden verruimd; dikwijls is
de ontleende betekenis een figuurlijke toepassing van de algemene betekenis.
Erfwoord

Betekenis

aandacht
aanspreken
afbouwen
afwerpen

'belangstelling'
'tegen iemand spreken'
'bouwend afmaken'
'werpen van'

arbeid
ban
band
bereik
bestek
bestemd
billijk
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Uit het Duits geleende betekenis

'godsdienstige overpeinzing'
'bevallen' (dat spreekt mij wel aan)
,
verminderen'
'laten vallen' (het afwerpen
van bommen)
'werk'
'letterkundig of wetenschappelijk
werk'
'afkondiging'
'betovering' (in de ban van iets
geraken)
'binding'
'boekdeel'
,
'punt dat men bereiken kan' 'werkingssfeer,
werkingssfeer, actieradius'
'plan'
'tafelzilver'
'aangewezen'
'bepaald, zeker'
'rechtvaardig'
'goedkoop'

Erfwoord

Betekenis

Uit het Duits geleende betekenis

bodemloos

'zonder bodem'

'ondoorgrondelijk, zonder
voldoende grondslag'
'aanleggen' (van spoorwegen,
havens)
'gelijke inhoud hebben'
(de begrippen dekken elkaar)
'door vijandelijke linies heen
oprukken'
'ten uitvoer brengen' (een
methode streng doorvoeren)
'alledaags'

bouwen

'huis optrekken,
land bewerken'
elkaar dekken 'over elkaar liggen'
doorstoten

'stoten door'

doorvoeren

'voeren door'

gemeenzaam 'vertrouwelijk,
mededeelzaam'
'genoten kunnende worden'
genietbaar
geruis
goedig
jaarboek
kwaal

'het ruisen'
'goed'
'jaarlijkse publikatie'
'ziekte, gebrek'

lust

'begeerte'

lustig
meemaken
melden

'zin hebbend, opgewekt'
'met anderen volbrengen'
'bekend maken'

nelgmg
'aandrift'
ogenblikkelijk 'direct'
onbestreden 'niet bestreden,
niet tegengesproken'
'algemeen bekend'
openbaar
'het opgeven'
opgave
'lichter worden'
oplichten
'het overzien'
overzicht
'het richten, kant waarheen
richting
men gaat'
'waarde ramen'
schatten
spaarzaam

'zuinig'

'genot opleverend' (genietbare
poëzie)
'leven, lawaai'
'vriendelijk, beleefd'
'tijdschrift'
'lijden' (vooral in samenstellingen:
maagkwaal, leverkwaal)
'gevoel van welbehagen' (lust
en onlust)
'levendig' (een lustig lied)
'getuige zijn van, bijwonen'
'aanmelden' (de verdachte moet
zich elke dag op het politiebureau melden)
'voorkeur'
'voor het ogenblik'
'onbetwist'
'blijkbaar, klaarblijkelijk'
'gestelde taak'
'fluoresceren'
'korte samenvatting'
'gezind te, denkwijze'
'van waarde achten, op prijs stellen' (mijn zeer geschatte vriend)
'gering in aantal'
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Erfwoord

Betekenis

Uit het Duits geleende betekenis

stram

'stijf

terugwijzen

uitputtend
verhouding

'door wijzen achteruit
doen gaan'
,
ondersteuning, toestemming'
'zo bouwen dat het
uitsteekt'
'(puttend) leegmakend'
'proportie'

'afgemeten in zijn bewegingen'
(een stramme Pruis)
'afwijzen' (de examencommissie
wees de kandidaat terug)
'gesteldheid'

vraag
vrijgeven

'verzoek'
'verlof geven'

toestand
uitbouwen

'doen groeien, ontwikkelen'
(een theorie uitbouwen)
'compleet'
'omstandigheid' (de verhoudingen
zijn nu veel gunstiger)
'vraagstuk, kwestie, probleem'
'vrijlaten' (van in beslag genomen
goederen)

Oorspronkelijk Latijnse leenwoorden die er uit het Duits een betekenis bij gekregen
hebben, zijn: pendel 'hanglamp, hanginstrument', uit het Duits 'pendelverkeer'; super
'boven, zeer', uit het Duits 'superbenzine'.
Het Franse leenwoord kanon (uit het Italiaans) heeft in de volgende tekst de
betekenis 'kei' geleend uit het Duits: 'Het Utrechtse promotorenklassement van 1994
[wordt] gedomineerd door de beproefde "kanonnen" uit de bèta-medische hoek'
(u-blad van 191111995). Het Franse leenwoord barok 'grillig' heeft uit het Duits de
betekenis 'bepaalde stijlperiode' geleend, brutaal 'onbeschoft' heeft uit het Duits de
betekenis 'bruut, onmeedogend' ('een brutale sliding op de achillespezen') gekregen,
dame 'vrouw' heeft uit het Duits de betekenis 'koningin in het schaakspel' gekregen,
en pantser 'harde beschutting' kreeg uit het Duits de betekenis 'tank'.

3.2 Betekenisontleningen uit het Engels
Op grond van gemeenschappelijke betekenis
Betekenisontleningen uit het Engels kunnen, in tegenstelling tot die uit het Duits, zowel
op grond van een gemeenschappelijke betekenis als op grond van vormovereenkomst
plaatsvinden, omdat Engelse woorden veel minder vaak dan Duitse direct in aangepaste
vorm geleend worden (zie hoofdstuk I, 4.3, 'Invloed van het Engels'). Bij Engelse
woorden is de scheiding tussen betekenisontleningen die zich voordoen op grond van
gemeenschappelijke betekenis en die welke plaatsvinden op grond van vormovereenkomst minder duidelijk dan bij ontleningen uit de Romaanse talen. Hebben bevriezen
en muis de betekenis 'prijzen vastleggen' respectievelijk 'computermuis' gekregen op
grond van betekenisovereenkomst met freeze en mouse of op grond van vormovereen -
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komst? Vanwege het voorvoegsel be- in bevriezen en de aanpassing van mouse in muis
ga ik ervan uit dat de gemeenschappelijke betekenis doorslaggevend is. Het is overigens
een beetje haarkloverij om te veel nadruk op dit probleem te leggen, want één ding
staat buiten kijf, namelijk dat er in alle gevallen sprake is van betekenisontlening.
Betekenisontleningen op grond van een gemeenschappelijke betekenis zijn: doen
als 'vluchtig bekijken': in twee dagen Parijs doen (Engels to do); benadering als 'aanpak'
(approach); brug als 'verbinding van kiezen' (bridge); edelmoedig als 'gul' (generous);
flessehals als 'knelpunt' (bottle-neck); greep als 'stevig contact' (grip); haan op geweer
(coek); heet als 'recent': heet nieuws, hete informatie (hot); inzweren als 'beëdigen' (to
swear in); lekken 'laten uitlekken': hij heeft gelekt (to leak); lichaam als 'dood lichaam'
(corpse); schaduwen als 'volgen' (to shadow); stal als 'aantal personen in een bepaald
beroep die voor dezelfde persoon of organisatie werken': uit de stal van Endemol
(stabie); ster als 'beroemdheid' (star); trekker als 'tractor' (tractor); uitdaging als 'uitlokking van zo groot mogelijke prestatie': die nieuwe baan is een uitdaging (challenge);
wollig als 'vaag': wollig taalgebruik (woolly); en wortels voor 'oorsprong': terug naar je
wortels (roots). Terugkomen 'weer op het uitgangspunt komen' heeft uit het Engels de
betekenis 'weer op het vroegere peil komen, weer het vroegere succes hebben', gezegd
van sportlieden of artiesten, van Engels come back. De duiven en haviken in de politiek
gaan terug op Engels doves and hawks. Verleden deelwoorden vinden we in geclassificeerd 'geheim, vertrouwelijk' voor classified, opgemaakt voor made up en (on)geïnformeerd voor (un )informed.
Schröderó5 noemt nauwelijks in de betekenis 'eigenlijk niet erg' een anglicisme,
beïnvloed door Engels hardly: dat is nauwelijks behoorlijk, nauwelijks iemand, dat zal
nauwelijks de bedoeling zijn. Volgens Schröder zou het woord alleen gebruikt mogen
worden in de betekenis 'met moeite, bijna niet, pas': hij is nauwelijks volwassen 'hij is
nog maar net volwassen'.

Op grond van vorm overeenkomst

Erfwoorden krijgen er soms uit het Engels een betekenis bij: stoppen 'dichtstoppen'
kreeg de betekenis 'stilstaan' uit de Engelse matrozentaal; de betekenisontwikkeling is
gegaan van 'dichtstoppen' naar 'verhinderen te stromen ofte gaan'. Dezelfde betekenisontlening vinden we bij stop, dat uit het Engels de betekenis 'het stoppen van iets'
(studentenstop), maar ook 'tussenlanding' overgenomen heeft. Strippen 'van de stelen
aftrekken' heeft er uit het Engels zelfs meerdere betekenissen bij gekregen: 'tabak
strippen', 'vis van de ingewanden ontdoen' en recent 'zich uitkleden'.
De erfwoorden top en tip hebben er uit het Engels een betekenis bijgekregen. Top
als 'hoogste punt' is een erfwoord, maar als 'top van een bedrijf of partij' en als
voorvoegsel met de betekenis 'hoogste, beste' (topadviseur, topattractie) is het ontleend
aan het Engels. Tip als 'spits' is een erfwoord, maar de betekenis 'heimelijke informatie'
werd in de 19de eeuw ontleend aan het Engels.
Verder schematisch een overzicht van Nederlandse woorden die er een Engelse
betekenis bij gekregen hebben:
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Erfwoord

Betekenis

Uit het Engels geleende betekenis

blokken
boeken
dopen
dribbelen
dunken
klutsen
link
mol
opening
spinnen
spotten

'hard studeren'
'in de boeken zetten'
'indompelen'
,
met kleine passen lopen'
'met
'menen'
'kloppen, slaan'
'gevaarlijk'
'in de grond levend dier'
'gat'
'een draad rollen'
'de draak steken'

(sport.) 'blokkeren'
,
reis bespreken'
'reis
'dope geven, toevoegen'
,
'met
met de bal lopen'
'bal van boven door het net duwen'
,
bedienen
'koppeling bedienen'
'schakel'
'infiltrant, spion'
,
vacature'
'vacature'
'wentelen'
,. ,
zien

Ook leenwoorden hebben er uit het Engels een betekenis bij gekregen, vooral oorspronkelijk Latijnse en Franse woorden. Het Latijnse leenwoord ex 'uit' heeft uit het Engels
ex-; ex-minisde betekenis 'gewezen echtgenoot/echtgenote' gekregen (als voorvoegsel ex-:
ter en dergelijke komt het uit het Frans). Exit als toneelterm ('hij gaat weg', exit Hamiet)
komt uit het Latijn, exit als 'uitgang' komt uit het Engels. De verouderde betekenis van
monitor als 'ouderejaars die jongerejaars helpt' komt uit het Latijn (Latijn monitor
betekent 'raadgever, waarschuwer'), de betekenis 'beeldscherm' komt uit het Engels.
Agenda 'aantekenboek' heeft uit het Engels de betekenis 'plannen' gekregen: 'Clintons
lot hangt niet af van zijn agenda maar van falen Republikeinse plannen', kopte NRC
Handelsblad (jan.Keten
1995). Het Latijnse leenwoord produceren 'voortbrengen' heeft uit
1995).
het Engels de betekenis' een film maken' gekregen; dezelfde betekenisontlening vinden
we bij het aan het Frans ontleende produktie en bij producent. Medium 'middel, persoon
met supranormale vermogens' komt uit het Latijn, maar de betekenissen 'halfgaar' en
'middelste kledingmaat' komen uit het Engels, net als het meervoud media voor 'pers,
t.v., radio'. Keten dankt zijn betekenis 'keten van bedrijven' aan Engels chain. Het
modern Latijnse woord gorilla heeft uit het Engels de betekenis 'lijfwacht' gekregen. In
1975 is dit voor het eerst als neologisme genoemd. 66
NEN 505067
5050 67 noemt verschillende Latijnse leenwoorden die er een, door NEN
verworpen, betekenis uit het Engels bij gekregen hebben: adequaat 'gelijkwaardig'
wordt in de uit het Engels geleende betekenis 'voldoende, passend' ('een adequate
oplossing') verworpen, consistent 'duurzaam' mag niet voor 'consequent' gebruikt
worden ('een consistente toepassing'), en data 'dagtekeningen' mag niet voor 'gegevens'gebruiktworden.
Verder schematisch een overzicht van Latijnse leenwoorden die er een Engelse
betekenis bij gekregen hebben:
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Latijns leenwoord

Betekenis

Uit het Engels geleende betekenis

addictie
album

'toewijding'
'boek met
witte bladen'
'veld'
'klein vertrek'
'middelpunt'
'opklimming'
'bevoegdheid'
'samenstel van
figuren'
'verwisselen'

'verslaving'
'grammofoonplaat'

campus
cel
centrum
climax
competentie
configuratie
converteren
cursor
error
familie
humor
icoon

inflatie
operator

petroleum
pil
status
test

'universiteitsterrein'
'deeltje protoplasma met kern'
'instelling'
'hoogtepunt'
'taalvermogen'
,computersysteem'

'omzetten naar ander computerprogramma'
'gerechtsbode'
'knipperend aanwijsbalkje'
'juridische fout' 'computerfout'
'bloedverwanten' 'gezin'
(medisch) 'vocht' 'vrolijkmakendheid'
'voorstelling van '(computer
)symbool'
'( computer)symbool'
Christus en
heiligen'
'opgezette buik' 'waardevermindering van geld'
,computerbediener'
(wiskunde)
'symbool dat
een operatie
aanduidt'
'minerale olie'
'aardolie'
,geneesmiddel' 'voorbehoedmiddel'
'stand, toestand' 'maatschappelijk aanzien'
'proef
'kom, hoofd'

Veel oorspronkelijk Franse leenwoorden hebben een betekenis uit het Engels erbij
gekregen. Dat geldt bij voorbeeld voor aas' één in het kaartspel', dat de betekenis 'beste'
(in sport, vooral in het meervoud azen) ontleend heeft aan Engels ace. Adres 'woon- of
verblijfplaats' heeft de betekenis 'officieel schrijven' in: adres aan de Tweede Kamer,
adres van antwoord uit het Engels geleend. Ambassadeur als 'gevolmachtigd gezant,
diplomatiek vertegenwoordiger' komt uit het Frans; uit het Engels komt de betekenis
.goede ambassadeur van het
'persoon of instantie die populair maakt' ('Ajax is een -goede
voetbal'). Industrie als 'nijverheid' stamt uit het Frans, de toepassing op
Nederlandse voetba!').
grootscheepse ondernemingen die geen nijverheid zijn, zoals de witte industrie 'het
toerisme' en reisindustrie, vreemdelingenindustrie stamt uit het Engels; profiel 'zijaanzicht' is een Frans leenwoord, de betekenis 'gewenste vaardigheden van een sollicitant'
('het profiel van de nieuwe burgemeester') komt uit het Engels.
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NEN 5050 68 noemt verschillende Franse leenwoorden die er een, door NEN verworpen, betekenis uit het Engels bij gekregen hebben: actueel 'huidig' wordt in de uit
het Engels geleende betekenis 'werkelijk/feitelijk' verworpen, conditie 'voorwaarde'
mag niet voor 'omstandigheid' gebruikt worden, conservatief'behoudend' niet voor
'voorzichtig' ('een conservatieve schatting'), filosofie 'wijsbegeerte' niet voor 'grondgedachte, beleid' ('de filosofie van ons bedrijf'), relevant 'ter zake dienend' niet voor
'belangrijk, desbetreffend' ('de relevante illustraties liggen in de map'), en substantieel
'stoffelijk' ten slotte mag niet voor 'aanzienlijk' worden gebruikt.
Andere voorbeelden van Engelse leenbetekenissen bij een Frans leenwoord:

Frans leenwoord

Betekenis

Uit het Engels geleende betekenis

accommodatie
administratie
animatie
baron
batterij
cabine
cassette
competitie
conditie
connectie
console
controleren
conventie
conventioneel
demonstratie
digitaal

'aanpassing'
'bestuur'
'bezieling'
'adellijke rang'
'legerafdeling'
'hokje'
'houder'
'wedstrijdencyclus
'voorwaarde'
'verbinding'
'steundeel'
'inspecteren'
'vergadering'
'traditioneel'
'het tonen'
'm.b.t. de vingers'

dimensie
discipline
discotheek

'afmeting'
'tucht'
'verzameling
grammofoonplaten'
'afdeling'
'uitvoering'
'uitdrukkelijk,
opzettelijk'
'zeef'
'vaste uitdrukking'
'verzameling'
'brandoffer'
'informatie vragen'

'huisvesting'
'regering'
'bewegend beeld'
'industriële topfiguur'
,energiebron'
'stuurhut'
'geluidsband in houder'
,concurrentie'
'lichamelijke toestand'
'invloedrijke relatie'
'bedieningspaneel'
'beheersen'
,overeenkomst'
'niet-atomair'
'betoging'
'tijd aangevend door cijfercombinatie'
'aspect' (een nieuwe dimensie)
'vak'
'dansgelegenheid'

divisie
executie
expres
filter
formule
groep
holocaust
informeren
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'zelfstandige tak van een bedrijf'
'uitvoering van een doodvonnis'
'exprestrein'
'mondstuk van sigaret'
'recept'
'samenspelende popmusici'
'jodenvervolging in w.o. 11'
'informatie geven'

Frans leenwoord

Betekenis

Uit het Engels geleende betekenis

kanaal

't.v.-kanaal'

magnaat
massief
omnibus
pathetisch
platform
pressen
promotie
propositie
realiseren
reces
romance
seizoen

'kunstmatige
waterweg'
'invloedrijk iemand'
'niet hol'
,
vervoermiddel'
,
vol pathos'
,
verhoging'
'sterk drukken'
'bevordering in rang'
,
'voorstel'
voorstel'
,
'verwezenlijken'
verwezenlijken'
'besluit, akte'
,
'volkslied'
volkslied'
'jaargetijde'

solutie
suggestie
term

,
'oplossing'
oplossing'
,
voorstel'
'uitdrukking'

'industriële topfiguur'
,
massaal' (massieve steun)
'boek'
,
aandoenlijk'
,
politiek programma'
'tot de krijgsdienst dwingen'
,
verkoopbevordering'
'commercieel aanbod'
'begrijpen'
,
vakantie van parlement'
'liefdesavontuur'
'deel van het jaar waarin iets
plaatsvindt' (voetbalseizoen)
'bandplakmiddel'
'ingegeven denkbeeld'
,
voorwaarde' (meestal mv.)

Twee Duitse leenwoorden die er een betekenis uit het Engels bij gekregen hebben, zijn
dramatisch 'met betrekking tot een drama', dat uit Engels dramatic(ally) de betekenis
'spectaculair, opzienbarend' gekregen heeft, en praktisch 'in de praktijk', dat de betekenis 'bijna' ('een praktisch perfecte brief) te danken heeft aan Engels practically. Twee
Spaanse leenwoorden die er een betekenis uit het Engels bij gekregen hebben, zijn
enteren 'een schip binnendringen', uit het Engels 'een "enter" geven op de computer';
en guerrilla 'kleine oorlog', uit het Engels 'guerrillastrijder'. Het Italiaanse graffiti voor
een bepaalde versieringstechniek kreeg uit het Amerikaans-Engels de betekenis 'leuzen
en tekeningen die op muren aangebracht worden met spuitbus en viltstift'.
Opvallend is het grote aantalleenbetekenissen uit het Engels, die bovendien alle jong
zijn. Oorzaken lijken mij:
Het Engels heeft veel vormen die lijken op Nederlandse vormen, omdat het een
verwante taal is en omdat zowel het Engels als het Nederlands veel Franse en
Latijnse woorden heeft geleend. Deze vormen kunnen gemakkelijk een betekenis
uit het Engels erbij krijgen.
De Engelse leenwoorden komen als laatste op het toneel, nadat leenwoorden uit
andere talen al ingeburgerd zijn. In de periode dat het Frans grote invloed
uitoefende, bestond er nauwelijks concurrentie uit andere talen (hoogstens uit
het Latijn). In die periode leenden Franse leenwoorden telkens nieuwe betekenissen uit het Frans erbij, dus er werden ongetwijfeld evenveel betekenissen
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geleend, alleen heet het geen leenbetekenis als het gaat om een extra betekenis bij
een leenwoord dat al eerder geleend is.
Het is mogelijk dat de Engelse invloed ons meer opvalt, omdat we er met onze
neus bovenop zitten. Het kan best zijn dat in het verleden veel meer betekenisontleningen plaatsgevonden hebben dan we nu denken.
Tot besluit een citaat van Deroy69 om te laten zien dat Engelse betekenisontleningen
internationaal zijn, en dus ook in het Frans plaatsvinden: 'Quand un amateur de sport
dit qu' "un tennisman est d'une classe extraordinaire, qu'il est en grande forme, et que
gräce à son jeu scientifique, il a des chances d'être qualifié pour la finale", il emploie des
mots authentiquement français, mais avec des sens récents empruntés à l'anglais class,
form, scientific et qualify.' ('Wanneer een sportamateur zegt dat hij "een tennisser van
grote klasse is, dat hij in goede vorm is, en dat hij dank zij zijn wetenschappelijke spel
kans heeft voor de finale gekwalificeerd te worden", gebruikt hij echt Franse woorden,
maar met betekenissen die recentelijk ontleend zijn aan Engels class, form, scientific en

qualify.')

4

Betekenisontleningen uit andere Indo-europese talen

4.1 Betekenisontleningen uit het Grieks

Op grond van gemeenschappelijke betekenis
Dopen betekende oorspronkelijk 'onderdompelen' en kreeg zijn christelijke betekenis
van Grieks baptizein. Stelling kreeg de betekenis 'these' van Grieks thesis. In de wiskunde
heeft reden zijn betekenis aan Grieks logos te danken, en (meetkundige) plaats aan
topos.7° Ten slotte komt de sterrenkundige betekenis van hoogte van Grieks exarma.7 1
4.2 Betekenisontleningen uit het Russisch

Op grond van gemeenschappelijke betekenis
Raad als 'revolutionair bestuurslichaam' in radencommunisme, radenregering, arbeidersraad en soldatenraad is een vertaling van Russisch sovjet. Ook het Franse leenwoord
kameraad kreeg zijn socialistische betekenis van Russisch tovarisc. Beide betekenissen
zijn internationaal, en het is onwaarschijnlijk dat we ze rechtstreeks uit het Russisch
geleend hebben.

662

Noten met literatuurverwijzingen

Noten bij het Voorwoord
1 Het citaat is van Jespersen 1952: 27 en luidt
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2 'Pour l'optimiste, l'emprunt est un enrichissement de la langue; pour Ie pessimiste, il
en est une altération regrettable'; Deroy 1956:
325·

Noten bij de Inleiding
1 Literatuur: Betz 1949, 1974 is de eerste geweest die de verschillende vormen van ontleningen heeft onderscheiden. Verder zijn van
belang: Van Bree 1990: 303-361; Bynon 1978:
216-261; Carstensen 1968; Clyne 1967; Van
Coetsem 1988; Geerts 1979; Gneuss 1955; Haugen 1950; Kruijsen 1995, hoofdstuk 2; Schumann 1965; Seebold 1981; Weinreich 1968a.
Deroy 1956 geeft een synthese van het verschijnsel ontlening met voorbeelden uit vele talen. Geerts 1986 geeft een overzicht van het onderzoek naar taa1contact vanaf 1953. Over tweetaligheid Appel en Muysken 1987; Haugen
1950; Weinreich 1968a.

2 Van der Wal 1992: 171.
3 König 1978: 53.
4 Voor gedetailleerde informatie over het
Indo-europees zie Beekes 1990 en Seebold 1981.
5 Zie Goossens 1970; Van der Wal 1992:
404-407.
6 Meijers 1965: 91.
7 Zie ook Van Sterkenburg 1989: 57-59.
8 Zie Sanders 1990; te verschijnen.
9 Zie Van der Sijs 1991b.
10 Woordenlijst 1954.
u Haugen 1950: 216.
12 Onder anderen Busse 1993: 10-14; Gneuss
1955: 19; Haugen 1950: 230; Seebold 1981.
13 Pfeifer 1989.
14 Zie verder EWN, te verschijnen.
15 Zie Van Wijk 1910.
16 De Vries 1971; WNT.
17 Geerts 1986.
18 Alle uit Cherpillod 1991.
19 Cherpillod 1991; er bestaan meer verklaringen voor het woord Yucatan.
20 Salverda de Grave 1912: 31
21 Van Nierop 1979: 13.
22 Van Haeringen 1949b.
23 Van Haeringen 1949b: 4.
24 Van Loey 1954.
25 Van Wijk 1910: 279.
26 Van Haeringen 1937.
27 Van Coetsem 1988: 102.
28 Kruijsen 1995: 26-29.
29 Blok 1891.
30 Voor leenwoorden op het gebied van de religie zie Kader u van Marijke Mooijaart.
31 Störig 1988: u8.
32 Zie Kader 8 van Leen Verhoeff.
33 De Ruiter (red.) 1991.

663

Noten blz. 21-50
34 Zie Van der Sijs 1995.
35 Zie Ebeling 1993: 158-170.
36 Beem 1974.
37 Deroy 1956: 343.
38 Deroy 1956.
39 De zwerftochten van plante- en dierenamen zijn prachtig beschreven in Hehn 1976.
40 Seiler 1921-1925, I: 43.
41 Meer voorbeelden in Royen 195~ 6<r-62.
42 Seebold 1981: 195.
43 Walch 1928: 209-210.
44 De Vooys 1925f.
45 Salverda De Grave 1906: 124.
46 Salverda de Grave 1906: 124.
47 Appel en Muysken 1987: 165-166.
48 Kieft 1938: 5.
49 Kieft 1938: 5; meer voorbeelden 134-137.
50 Kieft 1938: 6-8.
51 Kieft 1938: 1.
52 Kieft 1938: 66-71.
53 Kieft 1938: 79.
54 Kieft 1938: 12.
55 Kieft 1938: 46.
56 De Vooys 1950: 94.
57 Van Dale 1992.
58 Algeo 1993.
59 NEN 5050 1994: 6-7.
60 Geerts 1986: 12-13.
61 Deroy 1956: 70.
62 Geerts 1970: 53.
63 Geerts 1970: 50.
64 Zaalberg 1975: 154-155.
65 Poplack, Pousada en Sankoff 1982.
66 De Vries 1971.
67 Poplack, Pousada en Sankoff 1982.
68 Geerts 1975: 121.
69 Posthumus 1991a: 167.
70 Posthumus 1991a: 167.
71 Van Bezooijen en Gerritsen 1994: 154; zie
ook Schogt 1989: 63-64.
72 Zie Molewijk 1992.
73 Meijers 1965: 167. Zie De Boer 1995: 43-46
over de werkzaamheden van de commissie
Geerts.
74 Hoppenbrouwers 1980.
75 Hoppenbrouwers 1980: 177.
76 Hoppenbrouwers 1978: 201.
77 Hoppenbrouwers 1980: 168.
78 Hoppenbrouwers 1978: 202.

664

79 Hoppenbrouwers 1980: 175.
80 Royen 1952.
81 WNTp.21.
82 De Vooys 1951: 68.
83 Zie Posthumus 1989b.
84 SalverdOl de Grave 1906: 35.
85 Salverda de Grave 1934: 302.
86 Salverda de Grave 1912: 57.
87 Gusmani 1979: 369. Literatuur over pseudoontleningen: Gusmani 1979; Kooyman 1989,
1991; Posthumus 1991b; Van der Sijs 19943;
Trescases 1983.
88 Gusmani 1979: 368.
89 De Beer en Laurillard 1899: 1169.
90 De Beer en Laurillard 1899: 671.
91 Zie Migliorini 1971.
92 Grauls 1960: 141.
93 Görlach 1994; een ouder project is Filipovié
1977·
94 Rey-DeboveI990.
95 Over internationalismen Hausmann en Seibicke 1990 en de daar genoemde literatuur;
verder Braun 1978; Callebaut 1987; Migliorini
1971. Een woordenboek van internationalismen is Geysen 1990.
96 Zie ook de Kaders 2 en 6 van Ike van Hardeveld.
97 Zie voor Engelse voorbeelden Kader 14 van
Jan Posthumus.
98 De Vries 1971.
99 WNT deel I, L L1.
100 WNT deel I, Lil.
101 Claes 1980, met name pag. 17-22. Voor
vreemde-woordenboeken in andere talen Kirkness 1990.
102 De Vries en De Tollenaere 1991: 29.
103 Zie ook de Kaders 1 en 6 van Ike van Hardeveld.
104 Goossens 1975: 112, in navolging van Pauwels.
105 Zie ook Bakker 1987.
106 Zie ook Posthumus 1988a.
107 Voor argumenten tegen te ver doorgevoerd purisme zie Salverda de Grave 1908.
108 Voor taalzuiveringsvoorstellen uit deze
eeuw zie onder vele anderen: Anoniem, De
kleine taalzuiveraar; Anoniem, Taalzuivering
(vele drukken); Charivarius 1943; het dilettantische werk van Haje 1932 (besproken in De

Noten blz. 53-73

Vooys 1933) en de verschillende jaargangen
van Onze Taal.
109 Van den Branden 1967; Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars, te verschijnen.
110 Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars, te
verschijnen; De Groot 1919.
III
lU
Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars, te
verschijnen.
112 Van den Branden 1967; Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars, te verschijnen.
113 Zie over zijn opvattingen Kader 20 van
Roland de Bonth.
114 Charivarius 1943, lste druk 1940; Haje
1932.
115 Theissen 1978: 243.
116 Voor een historisch overzicht van het purisme zie De Vooys 1925a; voor purisme in andere talen Deroy 1956: 291-310.
117 Goossens 1975.
118 Goossens 1975: 116.
119 Goossens 1975: 122-123·
122-123.
120 Goossens 1975: 123-125.
121 Zie Theissen 1975.
122 Kruisinga 1938: 39.
123 Geerts 1969: 596.
124 Posthumus 1991a: 167.
125 Posthumus 1986; 1991.
126 Van Coetsem 1988: 120, 150.
127 Posthumus 1991a: 168.
128 Posthumus 1988b.
129 Van Coetsem 1988: 22, 121-122.
130 Van Bree 1987: 157.
131 Van Bree 1990: 339; Van Coetsem 1988:
117·
132 Van Bree 1990: 339.
133 Voor een samenvatting van recente literatuur zie Kruijsen 1995: 62-{)6.
62-66.
134 Van Bree 1987: 77.
135 Van Loey 1970: lIl.
lll.
136 Mars 1994.
137 Van Coetsem 1988: 152.
138 Van Coetsem 1988: 157, Van Marle citerend.
139 Van Coetsem 1988: 151-162.
140 De V
ooys 1957: 53-56.
Vooys
141 Philippa 1987: 23.
142 Philippa 1987: 23-26.
143 Philippa 1987: 52.
144 Philippa 1987: 50-51.

145 Bremmer 1989: 88.
146 Deroy 1956: 85.
147 Hoppenbrouwers 1980: 159.
148 Hoppenbrouwers 1980: 171.
149 Deze paragraaf is een aanpassing van Van
der Sijs 1994C.
150 Philippa 19923.
1992a.
151 Van Veen 1987: 138.
152 Veering 1967; zie ook Geerts 1969.
153 Van Sterkenburg 1989.
154 Voor de frequentie van Romaanse woorden in Nederlandse poëzie en rijmwoordenboeken zie Kader 9 van Jaap
Jaap Bakker.
155 Van Hooff1979.
156 Volgens Uit den Boogaart 1975.
157 Beekes 1994.
1994·
158 Van Haeringen 1949b.
159 Zie W. de Vries 1938.
160 Grauls 1957: 220-222.
161 Grauls 1960: 122. Voor de invloed van
vreemde talen op de dialecten zie Weijnen
1966, hoofdstuk vven
en de daar genoemde literatuur.
162 Reinsma 1975.
163 Endt 1974.
164 Moormann 1932, 1934.
165 Van Ginneken 1913.
166 Literatuur over groepstaal: neologismen
vinden we in Van Nierop 1975, 1976, 1979 en
Reinsma 1975, 1984. Jongerentaal is beschreven
in Hofkamp en Westerman 1989 en Hoppenbrouwers 1991; studententaal in De Coster
1992, Gillissen en Olden 1991, Van Ginneken
1913: 509-519; yuppietaal in Kuitenbrouwer
1987; homotaal in Joustra 1988, Kunst en Schutte 1991; Bargoense woorden in Endt 1974, Van
Ginneken 1914: 103-143, Köster Henke 1906; en
soldaten- en marinetaal in Chambon 1941, Van
Ginneken 1914: 440-475, Harmsen 1991 en Salleveldt 1978, 1980.
167 Grauls, Meijers, Royen, Sizoo, en dergelijke.

Noten bij Hoofdstuk 1
1 Van Sterkenburg 1989: 57.
2 Salverda de Grave 1906: 35.
Literatuur: Voor de
de overeenkomsten tussen
3 Literatuur:

665
665

Noten blz. 74-105
Germaans en Keltisch zie Bach 1961: 35-36, 53
en Porzig 1974: 118-123. Zie verder de etymologische woordenboeken en handboeken van de
geschiedenis van het Nederlands: Verdam
1923; De Vooys 1952; Te Winkel 1901. Price
1984 geeft de geschiedenis van de Keltische talen in Groot-Brittannië. Lambert 1994: 185-205
vermeldt de Gallische woorden in het Latijn en
Frans.
4 Störig 1988: 82.
5 Porzig 1974: 119.
6 Bach 1961: 94.
7 K1uge 1975; Pfeifer 1989.
8 Lambert 1994: 185-205; Von Wartburg 1971:
21-31.
9 Literatuur: Over Latijnse leenwoorden Later 1903, Royen 1954; veel voorbeelden geven
Verdam 1923, De Vooys 1952, Te Winkel 1901
en voor het Duits Bach 1961, Maurer en Rupp
1974, maar vooral Kytzler en Redemund 1995,
die alle Latijnse leenwoorden en uitdrukkingen, ook de indirect geleende, beschrijven. Een
populair maar aardig werk is Sizoo 1961. Weijnen 1975a noemt een groot aantalleenwoorden in de Nederlandse dialecten, en geeft bovendien argumenten voor de bepaling van de
ouderdom van de leenwoorden. Van Haeringen 1949a behandelt de positie van het Zuidnederlands. Frings 1932 en Müller en Frings 1968
beschrijven de Latijnse leenwoorden in de verschillende Westgermaanse talen en dialecten.
Schrijnen 1939 geeft informatie over het christelijk Latijn, Mohrmann 1947 over middeleeuws Latijn, en Salverda de Grave 1901a over
het geschreven Latijn. Wetenschappelijk (medisch, natuurwetenschappelijk, botanisch) Latijn ten slotte wordt behandeld in Ahrens 1992
en Stearn 1992, 1993.
Voor de ontwikkeling van het Latijn tot
het middeleeuws Latijn zie Meillet 1952 en Palmer 1961 - de laatste met aparte hoofdstukken
over vulgair Latijn en christelijk Latijn. De geschiedenis van de Romeinen in de Nederlanden wordt beschreven door Bornewasser e.a.
(1977) en door Byvanck 1945.
10 Van Haeringen 1949a; Weijnen 1975a.
11 Grauls 1962: 37.
12 Zie Frings 1932 en Müller en Frings 1968
voor een zeer uitgebreide beschrijving van de

666

Latijnse leenwoorden in de verschillende Westgermaanse talen en dialecten.
13 Van der Wal 1992: 53-5414 Weijnen 1975a.
15 Royen 1954: 39-40; Seiler 1921-1925, I: 10-22.
16 Schrijnen 1939.
17 Van der Wal 1992: 105-106.
18 Van den Branden 1967.
19 Veel voorbeelden van Germaanse woorden
die door Latijnse zijn vervangen, zijn te vinden
in Royen 1954= 60-62.
20 Sizoo 1961: 16-17.
21 Schröderl980.
22 Pfeifer 1989.
23 Pfeifer 1989.
24 Klein 1971.
25 Ernout en Meillet 1979.
26 K1uge 1975 en Vercoullie 1925.
27 De Vries en De Tollenaere 1991.
28 Seiler 1921-1925, 11: 6.
29 De Beer en Laurillard 1899: 39; Grauls 1960:
60-63.
30 Royen 1954: 69.
31 Meijer 1919: 15.
32 Bremmer 1993a: 32.
33 De Beer en Laurillard 1899: 864.
34 Stoett 1974·
35 Van Dale 1992.
36 Grauls 1966: 40-60.
37 Sizoo 1961: 86.
38 Maurer en Rupp 1974: 399-508; zie ook SeiIer 1921-1925, 111: 15-22.
39 Seiler 1921-1925, 111: 22-32.
40 Zie ook Verheggen 1993.
41 Grauls 1962: 71-72.
42 Zie ook de Kaders 1 en 2 van Ike van Hardeveld.
43 Ahrens 1992 en Stearn 1992, 1993 geven een
overzicht van het wetenschappelijk (medisch,
natuurwetenschappelijk, botanisch) Latijn.
44 Salverda de Grave 1901a: 131.
45 De Vooys 1957= 278.
46 Van Nierop 1976, Reinsma 1975.
47 Reinsma 198448 Van der Schaar 1953: 70.
49 Van der Schaar 1953: 108-109.
50 Van der Schaar 1953: 105.
51 Endt 1974.
52 De Beer en Laurillard 1899.

Noten blz. 105-131
53 Brok 1993.
54 Yan der Schaar 1953: ll3.
55 Royen 1954: 76; Yan der Schaar 1953; maar
vooral WinkIer 1885: 550-558.
56 Royen 1954: 76-77.
57 Stoett 1974: 249.
58 Kuitenbrouwer 1987.
59 Hoppenbrouwers 1991.
60 De Beer en Laurillard 1899: 1217.
61 Kluge 1895.
62 De Beer en Laurillard 1899: 313.
63 De Beer en Laurillard 1899: 14.
64 De Beer en Laurillard 1899: 294.
65 Kluge 1895.
66 De Beer en Laurillard 1899: 935.
67 Kluge 1895.
68 Kluge 1895 geeft de uitdrukking ook in het
Duits, echter zonder betekenisaanduiding.
69 De Coster 1992.
70 Kunst en Schutte 1991.

93 ANS 1984: 58-59.
94 De Beer en Laurillard 1899: 584.
95 De Beer en Laurillard 1899: 759.
96 Heeroma 1956.
97 Störig 1988: 134.
98 De Beer en Laurillard 1899: 696.
99 Sizoo 1961: 147.
100 Smits en Tempelaars 1992.
101 Salverda de Grave 1902.
102 Salverda de Grave 1896: 205-207.
103 Yan Haeringen 1979.
104 Yan Bree 1990: 349.
105 Yoor Griekse woorden in het Latijn zie
Royen 1954, maar vooral Meillet 1952: 191-226,
Saalfeld 1964 (oorspronkelijk 1884), Weise 1964
(oorspronkelijk 1882), en Kytzler en Redemund 1995: 830-860.
106 Royen 1954: 14-16.
107 Royen 1954: 16-21.

71 WNT.

109 Meillet 1927: 480.
llO Palmer 1961: 183.
III
Grauls 1960: 168-169.
ll2 Klein 1971, bevestigd door Hans den Besten in persoonlijk commentaar.
ll3 Op grond van Hofmann 1966 en Klein
1971; zie ook Masson 1967.
ll4 Zie Meillet 1927.
ll5 Lambert 1994= 185-205; Yon Wartburg
1971: 21-31.
ll6 Elcock 1960: 213; zie ook Meillet 1952 en
Palmer 1961.
ll7 Zie Montgomery Watt 1992 en voor leenwoorden Philippa 1992b.
ll8 Zie Heeroma 1956.
ll9 Yoor deze ontwikkeling zie Elcock 1960.
120 Literatuur: Over de ontleningen uit het
Frans Salverda de Grave 1896, 1897a, b, 1901a,
b, 1902, 1906, 1912, 1913, 1934, 1935, 1936. Salverda de Grave 1906 wordt besproken in De
Yooys 1925b (oorspronkelijk gepubliceerd in
1907); Salverda de Grave 1913 in P. Yalkhoff
1914. Weijnen 1975a geeft Franse leenwoorden
vooral in de dialecten.
Het gebruik van Frans door verschillende auteurs vinden we in Boshouwers 1963, Elzinga
1923 en Yieu-Kuik z.j. SchuIten 1966 beschrijft
de militaire leenwoorden uit het eind van de
16de en begin van de 17de eeuw. Yan Haerin-

72 Endt 1974.
73 Chambon 1941, Harrnsen 1991.
74 Salleveldt 1980.
75 Informatie over geleende voor- en achtervoegsels is te vinden in de ANS 1984, Van Dale
1992, Yan Loey 1970, Yan den Toorn 1988, De
Yooys 1957; over achtervoegsels voor vrouwelijke persoonsnamen Mooijaart 1991.
76 De Yooys 1957: 203.
77 Yan Loey 1970: 215; Salverda De Grave
1901a: 132; 153-155.
78 De Yooys 1957: 212.
79 Franck en Van Wijk 1976: 393.
80 Endt 1969: 44; zie verder hoofdstuk J, 4.2,
'Invloed van het Jiddisch'.
81 De Yooys 1957: 208.
82 Yan Loey 1970: 234.
83 Endt 1974.
84 Endt 1974.
85 Reinsma 1984.
86 Schwartz 1956; zie ook Cottez 1989.
87 Zie ook Bartelink 1989 en Kytzler en Redemund 1995: 864-936.
88 Dijksterhuis 1939: 78.
89 De Beer en Laurillard 1899: 291.
90 Kolsteren en Sanders 1994.
91 Yan Nierop z.j.: 80-81.
92 Salverda de Grave 1901a: 38.

108 EWB 1989.
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Noten blz. 131-146
gen 1949a beschrijft de rol van het Zuidnederlands; Van Haeringen 1979 behandelt herhaalde invloed van het Frans. Muller 1920 noemt
Franse uitdrukkingen die al in het Middelnederlands zijn ontleend, terwijl Van Loey 1954
enkele recente Franse invloeden laat zien. Jansen-Sieben 1980 behandelt de taalstrijd in België en geeft een historisch overzicht van het
Nederlands en Frans in België; zie ook De
Vries, Willemyns en Burger 1993: 113-127 en
Van der Wal 1992: 377-410.
Franse leenwoorden in andere talen worden
behandeld door Jones 1976, Kratz 1968, en Öhmann 1974 voor Franse woorden in het Duits;
Mackenzie 1939 voor ~ranse woorden in het
Engels; en Hope 1971 voor Franse woorden in
het Italiaans. Voor de geschiedenis van het
Frans zie Pope 1934 en Von Wartburg 1971.
121 Losique 1971: 105.
122 Kruijsen 1990 en 1995 beschrijft de Franse
invloed op de Limburgse dialecten in Haspengouw, die gesproken worden op de taalgrens,
dat wil zeggen de zone waar direct contact is
tussen Frans (Waals) en Nederlands (Limburgs). Voor een concreet voorbeeld van de invloed zie Kader 22 over het begrip 'kunstmest'
van Joep Kruijsen.
123 Kruijsen 1995: 2-6.
124 Salverda de Grave 1897a.
125 Salverda de Grave 1901b.
126 Salverda de Grave 1901b.
127 In Blok 1891, Bornewasser e.a. 1977, Salverda de Grave 1912 en 1913, en Van der Wal
1992 wordt een historisch overzicht gegeven
van de contacten tussen de Nederlanden en
Frankrijk; Jansen-Sieben 1980 bespreekt de situatie voor België.
128 Zie Robinson 1992: 199-203.
der Wa1I992: 70-82.
129 Van derWalI992:
130 Van der Schaar 1953: 112-113.
131 De Vooys 1952: 45.
132 De Vooys 1952: 90.
133 De Beer en Laurillard 1899: 989.
134 Elzinga 1923: 25.
135 Salverda de Grave 1935: 308.
136 Ebeling 1993: 47.
137 Ebeling 1993: 82.
138 De Vries, Willemyns en Burger 1993: 134.
139 WNT 1: vii.
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140 Endt 1974, Harrebomée citerend.
141 Salverda de Grave 1912: 31.
142 Salverda de Grave 1934: 289.
143 Uit Salverda de Grave 1912: 43.
144 Pauw van Wieldrecht 1988.
145 Reinsma 1975.
146 Reinsma 1984.
147 Meijers 1954: 55·
148 De spelling van de Vroegmiddelnederlandse woorden is genormaliseerd volgens de
principes van het VMNW: het Vroegmiddelnederlands woordenboek (1989-), Conceptafleveringen 1-5. Leiden: INL (interne publikatie).
149 Muller 1920: 2.
150 NEN 5050 1994.
151 Royen 1946: 4.
152

Van Dale 1992.

153 Deze wordt onder andere besproken in
Van Haeringen 1949a.
154 Voor voorbeelden zie Van der Wal 1992:
405-406.
155 Lecoutere 1948: 344.
156 Geerts 1979: 46-47·
157 Vreese 1899 geeft een groot aantal voorbeelden van de Franse invloed op het Zuid
nederlands.
158 Lecoutere 1948.
159 Over 'Vlaamse purismen' zie Goossens
1975·
2 o: 3.
160 Muller
Mullefl9
1920:
161 Voorbeelden zijn de vele malen herdrukte Heidbuchel1962, Paardekooper 1975 en Peeters 1930. De nieuwste loot aan de stam is
Theissen, Gehlen en Vromans 1994. een bewerking van Hei~buchel.
Hei<,ibuchel.
162 De Clerck 1981: 679-684 geeft een lijst van
Franse leenwoorden in het Zuidnederlands,
waaronder ook woorden en taalverschijnselen
die alleen in het Belgisch-Frans voorkomen.
163 Voor meer voorbeelden zie Cohen 1992,
Grauls 1957: 331-335 en Hiligsmann 1994.
164 Salverda de Grave 1906: 26.
165 Grauls 1957.
166 Grauls 1957: 22-28.
167 Grauls 1957: 29-33.
168 Van Sterkenburg 1989: 16.
169 Reinsma 1984.
170 Van Sterkenburg 1989: 16.
171 Besproken in Groen 1994.

Noten blz. 146-174
172 Cohen 1993b.
173 Salverda de Grave 1906.
174 Salverda de Grave 1906 onderscheidt vier
perioden van ontlening: tot 1325, van 1325 tot
1500, de 16de eeuw, en alles wat ontleend is na
1600. Ontleningen uit de 18de en 19de eeuw behandelt hij apart in zijn artikelen uit 1934> 1935
en 1936.
175 De Vries 1971.
176 Moerdijk 1979: 161-162.
177. SchuIten 1966: 51.
178 Jones 1976: 32.
179 Seller 1921-1925, IV: 28-31.
180 Ponten 1968: 605.
181 Seiler 1921-1925, IV: 28-31.
182 ValkhOff1914: 97.
183 SchuIten 1966.
184 Stoffel 1879: 10-11.
185 Van Ginneken 1914: 472-474 geeft een
lijst van meer dan 400 Franse legertermen die
dateren van na 1600; niet alle hiervan zijn overigens nu nog gebruikelijk.
186 Storfer 1935: 278.
187 Grauls 1966: 75-81.
188 Cherpillod 1991.
189 Grauls 1957: 307-330.
190 Salverda de Grave 1906: 63.
191 Grauls 1960: 54.
192 Voor de verdere ontwikkeling van het metrieke stelsel zie Van Maanen 1995.
193 Van Nierop 1968: 14-18.
194 Grauls 1962: 139.
195 De Beer en Laurillard 1899: 707.
196 EWB 1989.
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198
199
200
201
202
203
204
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Van Nierop 1968: 183-186.
Storfer 1935: 252.
De Coster 1989.
De Vooys 1925f.
Grauls 1962: 69-70.
De Vooys 1925f: 152.
De Vooys 1925f: 153.
De Vooys 1925f: 155.
Hoppenbrouwers 1991.

206 Van Dale 1992.

207
208
209
210
211

Stoffel 1879.
Van Ginneken 1913.
De Coster 1992.
Kuitenbrouwer 1987.
Kuitenbrouwer 1987: 51-52.

212 Joustra 1988, Kunst en Schutte 1991.
213 Köster Henke 1906.
214 Endt 1969: 39.
215 Köster Henke 1906.
216 Endt 1974.
217 Harmsen 1991; Salleveldt 1978.
218 Chambon 1941: 89.
219 Salleveldt 1978.
220 Informatie over geleende voor- en achtervoegsels is onder andere te vinden in de ANS
1984> Van Dale 1992, Van Loey 1970, Van den
Toorn 1988, De Vooys 1957; over achtervoegsels van vrouwelijke persoonsnamen Mooijaart 1991.
221 De Vooys 1957: 206.
222 Mooijaart 1991.
223 De Vooys 1957.
224 Van Haeringen 1957: 22.
225 Mooijaart 1991: 200.
226 Van Nierop 1976: 114.
227 Deroy 1956: 79-80.
228 Endt 1974.
229 Van Loey 1970: 215; Salverda De Grave
1901a: 131-132; 153-155.
230 Van Loey 1970: 219.
231 Van Coetsem 1988: 102.
232 Royen 1952: 598.
233 Endt 1974.
234 Salverda de Grave 1902.
235 Van Loey 1970: 221-222.
236 Van Bree 1990: 349.
237 Van den Toorn 1978.
238 Zie Salverda de Grave 1902.
239 Van Bree 1990: 348-349.
240 Van Loey1954: 288.
241 Van Haeringen 1937: 155.
242 Van Sterkenburg 1989: 70.
243 Van Dale 1992.
244 Van den Toorn 1988.
245 Bloch en Von Wartburg 1975.
246 Salverda 1901a: 31 e.v.
247 Van Loey1970: 111.
248 Salverda de Grave 1896: 175.
249 Van Bezooijen en Gerritsen 1994.
250 Schogt 1989: 69-71.
251 Van Haeringen 1979.
252 Meijers 1959: 61.
253 NEN 5050 1994.
254 Van Dale1992.
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Noten blz. 175-198

255 Salverda de Grave 1906: 169.
256 Zie de ANS 1984: 61, Hoppenbrouwers
1978 en 1980, en de 'Inleiding' van dit boek.
257 Salverda de Grave 1902.
258 Van Haeringen 1979.
259 Van Haeringen 1979: 257·
257.
260 De Vries en Te Winkel 1866.
261 De Boer 1995: 16.
262 Royen 1954: 80-82.
263 Salverda de Grave 1901a.
264 Op grond van Salverda de Grave 1901a.
265 Salverda de Grave 1906: 21.
266 Salverda de Grave 1934: 300.
267 Gebaseerd op De Vries, Willemyns en
Burger 1993.
268 Salverda de Grave 1934: 300.
269 Salverda de Grave 1936.
270 Salverda de Grave 1906 en 1913: 92, gecorrigeerd in Deroy 1956: 64 en Van Loey 1954.
271 Salverda de Grave 1913: 94-95.
272 Van Bree 1990: 135.
273 Salverda de Grave 1906: 337.
274 Van Loey1954: 288.
275 Zie onder anderen Salverda de Grave
1906: 303.
303·
276 De Beer en Laurillard 1899: 233.
277 Van Sterkenburg 1989: 138-139.
278 Veth 1889: 21.
2l.
279 De Beer en Laurillard 1899: 207.
280 Winkler 1885: 543.
281 Winkler 1885: 543-547.
282 Voor de invloed van andere talen op het
Frans zie Guiraud 1965 en Von Wartburg 1971.
283 Zie Lambert 1994: 185-205.
284 Endt 1969: 19.
285

OED.

286 Pfeiffer 1902 behandelt de leenwoorden
uit de moderne Germaanse talen in het Frans,
ValkllOff 1931 behandelt de Nederlandse woorden in het Frans, Ulrix 1907 behandelt de leenwoorden uit Germaanse talen (Frankisch,
Duits, Engels, Nederlands) in alle moderne Romaanse talen.
287 Zie Pope 1934 voor de Germaanse leenwoorden in het Latijn en Oudfrans.
288 Elcock 1960: 203 e.v.
289 Jespersen 1952: 73.
290 Over de invloed van de Franken zie Van
der Wal
W al 1992: 55-60. Frankische leenwoorden
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in het Frans vermeldt Elcock 1960: 231-257.
291 Deroy 1956: 87-88.
292 Zie Gorog 1958.
293 Voor de invloed die deze talen op elkaar
gehad hebben, zie Mackenzie 1939 en voor de
moderne invloed van het Engels op het Frans
zie Mok 1990 en Rey-Debove 1990.
294 Valkhoff
ValkllOff 1931.
295 Voor Arabische woorden in het Frans zie
Devic 1876, Lokotsch 1927 en Pellegrini 1965.
Voor de ontleningswegen van de Arabische
woorden zie Philippa 1992b.
296 Veth 1889: 128.
297 De invloed van het Italiaans op het Frans
en vice versa wordt uitgebreid besproken in
Hope 1971.
298 Salleveldt 1978.
299 Philippa 1989.
300 Royen 1948: 434.
301 De Beer en Laurillard 1899: 120.
302 Grauls 1960: 27-28.
303 Meijer 1919: 47.
304 Bruckner 1898.
305 Schuiten 1966: 11.
306 Zie Sanders 1990 en de paragraaf'Volksetymologie' in hoofdstuk 11, 'Klankveranderingen en vormveranderingen'.
307 Grauls 1957: 287-306; Philippa 1989: 25-26.
308 Grauls 1957: 290--291.
290--29l.
309 Öhmann 1951: 10.
10.
310 Zie Claussen 1903 voor Griekse woorden
in het Frans.
311 Ik heb de Grand Robert gevolgd bij de bepaling of een Grieks woord via het Frans of via
het Latijn en Frans is geleend.
312 Salverda de Grave 1901a: 26.
313 Salverda de Grave 1901a: 156.
314 Voor Turkse woorden in het Frans zie Devic 1876 en Lokotsch 1927.
315 Endt 1974.
316 Voor Perzische woorden in het Frans zie
Devic 1876 en Lokotsch 1927.
317 Van der Meulen 1952: 284.
318 Grauls 1960: 36.
319 Sivirksy 1988.
320 De Coster 1992.
321 Grauls 1957: 14-21.
14-2l.
322 Guiraud 1965: 62.
323 Öhmann 1974: 336.

Noten blz. 198-218
324 Öhmann 1974= 358.
325 Maurer en Rupp 1974, 1: 213.
326 Maurer en Rupp 1974, I: 177.
327 Öhmann 1918: 68-137 en 1974: 337 e.v.
328 Maurer en Rupp 1974, I: 208.
329 Jones 1976: 31.
330 Ponten 1986: 605.
331 Voor Franse woorden in het Duits zie
Jones 1976, Kratz 1968, en Öhmann 1974.
332 Salverda de Grave 1913: 160.
333 Voor Franse woorden in het Engels zie
Mackenzie 1939; voor Franse woorden in het
Italiaans Hope 1971.
334 Literatuur: De belangrijkste bron voor
Italiaanse leenwoorden is Francescato 1963 en
1966 (besproken in Crespo 1968). Voorts De
Bruijn-van der Helm 1992 (over economische
termen in de 16de en 17de eeuw), Öhmann
1955, en Wind 1931. Van Ginneken 1914 geeft
een lijst met Italiaanse handelstermen. Italiaanse leenwoorden in het Duits behandelen Kühebacher 1968, Öhmann 1974 en Wis 1955; Italiaanse leenwoorden in het Frans Hope 1971 en
Wind 1973.
335 De Beer en Laurillard 1899: 651.
336 Storfer 1935: 32.
337 StorferI935:145-147.
338 De Beer en Laurillard 1899: 466.
339 SchuIten 1966: 11.
340 De Bruijn-van der Helm 1992.
341 Tempelaars 1994; Sanders te verschijnen.
342 Reinsma 1975.
343 Volgens Van Nierop 1976: 100 sinds 1974
in het Nederlands gebruikt.
344 Storfer 1935: 337-348.
345 De Beer en Laurillard 1899: 922.
346 Francescato 1966.
347 De Coster 1989.
348 Van Nierop 1979: 13.
349 Bach 1961: 254.
350 Hoppenbrouwers 1991.
351 Endt 1974.
352 Barnhart 1988.
353 Zie ook Engelsman 1995.
354 De Beer en Laurillard 1899: 287.
355 Stoett 1974·
356 De Beer en Laurillard 1899: 292.
357 Seiler 1921-1925, IV: 182.
358 Stoett 1974.

359 Reinsma 1975.
360 ANS 1984: 59.

361 Seiler 1921-1925, 111: 270.
362 Zie Bruckner 1898; Elcock 1960.
363 Zie Pellegrini 1965.
364 Francescato 1963.
365 De Bruijn-van der Helm 1992.
366 Francescato 1966.
367 Voor Italiaanse leenwoorden in het Duits
zie Kühebacher 1968, Öhmann 1974 en Wis
1955; voor Italiaanse leenwoorden in het Frans
Hope 1971 en Wind 1973; voor Italiaanse woorden in het Engels Serjeantson 1962.
368 Literatuur: Over Spaanse leenwoorden
Van Dam 1940, Delattre z.j., en Geers 1931.
Van Ginneken 1914 geeft een lijst met Spaanse
handelstermen. Delattre z.j. geeft behalve de
Nederlandse ontleningen ook de Franse, Duitse en Engelse equivalenten, en de data van ontlening. Montgomery Watt 1992 behandelt de
contacten tussen Spanje en de Arabische wereld; Pellegrini 1965 vermeldt Arabische woorden in het Spaans. Loewe 1933-1934 en Lokotsch 1926 noemen de leenwoorden uit Indianentalen.
369 Blok 1891.
370 Geers 1931.
371 Losique 1971.
372 Loewe 1934= 70.
373 Van Sterkenburg 1989: 137-138; De Vries
en De Tollenaere 1991.
374 Van Dam 1940.
375 Veth 1889: 13.
376 De Beer en Laurillard 1899: 1064.
377 Debrabandere 1994·
378 Endt 1974.
379 Grauls 1966: 61-74·
380 Uit Grauls 1966: 73381 Volgens Veth 1889.
382 Veth 1889: 56.
383 Geers 1931.
384 Grauls 1957: 63-68.
385 Volgens Reinsma 1975 omstreeks 1946 in
Spanje geïntroduceerd.
386 Stevenson 1989: 101.
387 Beide als neologisme in Reinsma 1975.
388 Veth 1889: 156.
389 In iets uitgebreidere versie en met literatuurverwijzingen verschenen in Veldeke 1992,

671

Noten blz. 219-238
67, nr. 4, 11<r-114·
110-114·
390 De Vries 1971.
391 Reinsma 1984.
392 Deels uit Hoppenbrouwers 1991.
393 Van Eijk 1987: 233.
394 Geers 1931.
395 Stevenson 1989: 98.
396 Cherpillod 1991.
397 Zie Pellegrini 1965 voor Arabische woorden in het Spaans.
398 Philippa 1989: 84.
399 Pellegrini 1965: 718.
400 Zie Loewe 1933-1934 en Lokotsch 1926
voor leenwoorden uit Indianentalen.
401 Losique 1971.
402 Lokotsch 1926.
403 Losique 1971: 76.
404 Zie hiervoor BentIey
Bentley 1973 (een herdruk
van 1932) en voor de moderne woorden Cannon 1994b.
405 Zie Delattre z.j.
406 Van Dam 1940.
407 Literatuur: Over Portugese leenwoorden
Van Dam 1940 en Delattre z.j. Van Ginneken
1914 geeft een lijst met Portugese handelsterhandelster men. Loewe 1933-1934 en Lokotsch 1926 behandelen leenwoorden uit Indianentalen.
408 Veth 1889 geeft voorbeelden van woorden
die we in deze tijd uit het Portugees in Indië
hebben geleend.
409 Van der Meulen 1939.
410 Chambon 1941.
411 Chambon 1941: 109.
412 Losique 1971.
413 Delattre z.j.
414 Zie Loewe 1933-1934 en Lokotsch 1926
voor leenwoorden uit Indianentalen.
415 Yule en Burne1l1994.
416 Den Besten 1992: 57, het WNT citerend.
417 Losique 1971.
418 Zie Delattre z.j.
419 Literatuur: Leenwoorden uit het Duits behandelen Ponten 1968, Verdam 1923, Te Winkel
kei 1889, 1901; maar de belangrijkste artikelen
1925c, 1946a, 1947a, b. Het Duits
zijn De Vooys 1925C,
heeft veel invloed op de religieuze taal gehad:
zie voor de invloed op de mystieke taal de inleiding van Axters 1937, Bouman 1923 en De
Vooys 1905; zie voor de invloed op de protes-
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tantse taal vanaf de 19de eeuw Leest 1929. Voor
de invloed van het Duits in de Eerste Wereldoorlog zie Koster 1918 (met naschriften van De
V ooys) en Slijper 1917, 1918, en voor de Tweede
Vooys)
Wereldoorlog Van Lennep 1988, Mak 1945,
Van den Toorn 1991a, b, 1992a, b.
Over germanismen handelen Moortgat 1925,
Royen 1946, en Theissen 1975, gepopulariseerd
in 1978: Moortgat bespreekt de germanismen
in literaire werken tussen 1880 en 1914,
1914> Theissen bestudeert de periode van de jaren twintig
tot de jaren zeventig van deze eeuw, en Royen
neemt alle -ismen onder de loep. Ook in Royen 1948 worden veel germanismen genoemd.
De Vooys 1946a: 49-78 geeft een historisch
overzicht van de reactie op Duitse invloed.
Minder serieuze werken over germanismen
zijn Charivarius 1943 en vooral Haje 1932, neergesabeld in De Vooys 1933, maar in gewijzigde
vorm herdrukt in 1945.
Voor de cultuur-historische achtergrond van
de Duits-Nederlandse contacten zie Blok 1891
en Huizinga 1948. De geschiedenis van de Duitse taal geven Bach 1961 en Maurer en Rupp
1974. Voor Duitse woorden in het Engels zie
Pfeffer en Cannon 1994 en Stanforth 1968;
voor Duitse woorden in de Scandinavische talen Johannisson 1968; voor Duitse woorden in
de Slavische talen Peters 1968 en Wick z.j., en
voor Duitse woorden in het Hongaars ten slotte Hutterer 1968.
420 De Vries en De Tollenaere 1991.
421 Te Winkel 1901: 8.
422 Vor der Hake 1911: 227.
423 Vor der Hake 1911; De Vooys 1946a: 15.
424 Zie De Vooys 1947b.
425 Kremer 1978; zie ook Kremer 1979.
426 Van Haeringen 1957.
427 De Vooys 1947b: 150.
428 En zie Van Nierop 1964: 143-156.
429 Zie Leest 1929.
430 De Vooys 1946a: 3.
431 Ik heb Van Dale 1992 als leidraad gebruikt.
432 Leest 1929: 45.
433 Leest 1929: 27.
27·
434 Leest 1929: 28.
435 Theissen 1975: 626-627.
436 De Vooys 1946a: 51.

Noten blz. 238-260

437 De V ooys 1946a: 72.
438 Onder anderen geciteerd door De Vooys
1925C: 59.
439 Te Winkel 1889: 123.
440 Theissen 1978: 6.
441 Theissen 1975: 593.
442 De Vooys 1925c: 64.
443 De Vooys 1925c: 65.
1925.
444 Moortgat 1925·
445 De V ooys 1925c.
446 Theissen 1978: 243.
447 Theissen 1978: 254·
448 Theissen 1975: 596.
253·
449 Theissen 1978: 253.
450 NEN 5050 1994.
451 Theissen 1975: 596.
452 Zie ook Zaalberg 1975: 13.
453 Theissen 1978: 237·
454 Royen 1946: 9·
455 Pijnenburg 1993·
456 Theissen 1978.
457 Van Sterkenburg 1989: 150.
458 Voor meer voorbeelden zie Grauls 1957:
194-200.
459 Theissen 1978.
460 Haje 1945.
461 Theissen 1975: 133.
462 Royen 1946: 12.
463 Vergelijk Royen 1946: 49-57, Staverman
1939 en Theissen 1978: 249-253.
464 Royen 1946: 53.
465 Theissen 1975: 201.
466 Geciteerd in Royen 1948: 356.
467 De Vooys 1947b: 151.
468 Leest 1929: 235.
469 Leest 1929: 235.
470 Royen 1946: 34.
471 Theissen 1975: 107-109.
472 NEN 5050 1994: 27-28.
473 Royen 1946: 41.
474 Royen 1946; de eerste druk verscheen in
19411
475 Royen 1953: 435·
476 Royen 1953: 438.
477 Philips 1961: 14.
478 En volgens Blok 1891 zelfs geringer dan de
Engelse.
1937.
479 Axters 1937·
480 De Bruin 1937: 121.

481 De Bruin 1937: 123.
481
482 De Bruin 1937: 309.
483 Van der Wal 1992: 70-82.
1925c.
484 De Vooys 1925C.
485 Te Winkel 1889.
486 Te Winkel 1889.
487 Leest 1929: 238.
488 Huizinga 1948: 315.
Vooys
489 De V
ooys 1946a: 48.
490 Zie Duponselle.
491 Zie Koster 1918 en Slijper 1917, 1918.
492 Van den Toorn 1991b.
493 Van Lennep 1988: 229.
494 Van den Toorn 1991a: 321.
495 Van den Toorn 1991a: 308.
496 Van den Toorn 1991a.
497 Van den Toorn 1991b: 114.
498 Van den Toorn 1992b.
499 Bouman 1923.
1923·
500 Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars, te
verschijnen; De Vooys 1947b: 143 en bijlage II
en III uit de oorspronkelijke versie van 1936;
Kloeke 1957.
501 De Bruin 1937: 16.
502 Ponten 1968: 585; De Vooys 1947b en bijlage 1(1936).
503 Leest 1929.
504 Aldus Pfeifer 1989.
505 De Vooys 1947b: 147-148.
506 De Vries 1971.
507 Van Delden 1990: 57; voor de verbreiding
van zich zie het WNT.
508 Weimann 1963.
509 De Vooys 1947b en bijlage I (1936); Te
Winkel 1901: 223.
510

EWB 1989.

511 De Vooys 1947b: 152-153.
152-153·
512 Volgens Franck en Van Wijk 1976.
513 De Vooys 1947b, bijlage 1(1936).
514 Betz 1949: 20; Schröder 1980.
515 Ponten 1968: 588; De Vooys 1947b: 152-153
en bijlage I (1936).
516 Schröder 1980.
517 De Vries en De Tollenaere 1991.
518 Ponten 1968: 588.
519 Uitgebreid besproken in De Vries 1894:
73-76.
520 De Vooys 1947b en bijlage 1(1936).
521 De Beer en Laurillard 1899.
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522 Pfeifer 1989.
523 Grauls 1962: 145-146.
524 Van Lennep 1988, Mak 1945 en Van den
Toorn 1991a, b, 1992a, bi zie ook De Vooys
1946a: 77-78.
525 Sanders 1990: 117-118.
526 Van den Toorn 1991a.
527 Storfer 1935: 71-72.
528 Endt 1974.
529 Reinsma 1975.
530 Reinsma 1984.
531 NBN 5050 1994.
532 Voor Jiddische woorden in het Rotwelsch
zie Seiler 1921-1925, IV: 372-381.
533 De woordenschat van het Rotwelsch
wordt beschreven in Wolf 1985.
534 Endt 1974.
535 Endt 1974.
536 Endt 1974.
537 Volgens Endt 1974.
538 Endt 1974.
539 Endt 1974.
540 Pfeifer 1989.
541 Endt 1974.
542 Van Nierop 1968: 128-131.
543 De Duitse studententaal is beschreven in
K1uge 1895 en Seiler 1921-1925, IV: 350-372.
544 Pfeifer 1989.
545 Pfeifer 1989.
546 De Coster 1992.
547 De Coster 1992.
548 Endt 1974.
549 De Vries 1971.
550 De Coster 1992.
551 Kluge 1895.
552 Hoppenbrouwers 1991.
553 Kuitenbrouwer 1987.
554 Kuitenbrouwer 1987: 37.
555 Joustra 1988.
556 Volgens Van Dam 1942-1948.
557 Köster Henke 1906.
558 Kunst en Schutte 1991.
559 Salleveldt 1978.
560 Salleveldt 1980.
561 De Vooys 1946a: 21.
562 De Vooys 1947b.
563 Van Dale 1992.
564 De Vooys 1957: 241.
565 Van Haeringen 1937: 155.
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566 De Beer en Laurillard 1899.
567 Van Dale 1992.
568 Stoett 1974.
569 De Coster 1992.
570 De Vooys 1947b: 153.
571 De Vooys 1947b: 149-150.
572 Salleveldt 1980.
573 Van der Meulen 1943: 40-41.
574 Van der Meulen 1952: 289-290.
575 Pfeiffer 1989.
576 Van der Meulen 1944.
577 Seiler 1921-1925, 111: 71.
578 De Beer en Laurillard 1899.
579 Zie Dornseiff 1950.
580 Voor de Franse leenwoorden in het Duits
zie Jones 1976, Kratz 1968 en Öhmann 1974.
581 Voor de Italiaanse leenwoorden in het
Duits zie Kühebacher 1968, Öhmann 1974 en
Wis 1955.
582 Francescato 1966.
583 De Vries 1971.
584 Reinsma 1975.
585 Zie Johannisson 1968.
586 Voor de Slavische leenwoorden in het
Duits zie Peters 1968, Wiek z.j.
587 Van der Meulen 1940.
588 Voor de Hongaarse leenwoorden in het
Duits zie Hutterer 1968.
589 Storfer 1935: 190-193.
590 Zie Johannisson 1968.
591 Zie Peters 1968.
592 Zie Hutterer 1968.
593 Pfeffer en Cannon 1994. Zie ook Stanforth 1968.
594 Uit Pfeffer en Cannon 1994.
595 Stanforth 1968: 550.
596 Literatuur: Over het Jiddisch in Nederland Beem 1975 (waarop de schrijfwijze van de
Jiddische woorden in dit boek is gebaseerd) en
Voorzanger en Polak 1915, dat wordt besproken en aangevuld door Noach 1916. De belangrijkste schrijver over Jiddische woorden in het
Nederlands is Beem: Beem 1961 en 1974. Moormann 1932 geeft lijsten met Jiddische woorden
in de verschillende Bargoens-groepen in Nederland. In Endt 1974 vinden we welke Bargoense woorden, al dan niet teruggaand op het
Jiddisch, nog bekend zijn, en in Köster Henke
1906 welke Jiddische woorden in het begin van
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de eeuw in de boeventaal gebruikt werden.
Van Ginneken 1914 geeft voorbeelden van Jiddische teksten en een lange lijst 'Eigenaardige
woorden, onder de Nederlandsche Joden ge[dit]1
bruikelijk' - volgens Beem 1961: 49 'bevat [dit
een zodanig percentage onzin, dat het de naam
wetenschap niet meer verdient'. Beem 1970
vermeldt Jiddische spreekwoorden en zegswijzen. Berns 1994 ten slotte geeft een overzicht
van de joodse elementen in de Limburgse slagersvaktaal.
Voor de invloed van de Sefardim zie Van
Ginneken 1914, die het 'joden-Portugees' behandelt, net als Moormann 1932. Voorzanger
en Polak 1915: 52-56 geven een lijst van Spaanse en Portugese elementen in het Jiddisch.
Twee woordenboeken van het Jiddisch zijn
Lötzsch 1992 en Wolf 1993 (met veel Duitse en
weinig Semitische woorden). Rosten 1968 geeft
de Jiddische woorden in het (Amerikaans- )Engels. Weinreich 1968b is een Engels-Jiddisch,
Jiddisch-Engels
Jiddisch -Engels woordenboek. Voor de geschiedenis van de joden in Nederland en België zie de Encyclopaedia Judaica (lemmata 'Belgium' en 'Netherlands') en Gans 1988.
597 Beem 1961.
598 Rosten 1968.
599 Voor de kenmerken van het Westjiddisch
zie Beem 1970: 13.
600 Gans 1988: 55.
601 Van Ginneken 1914 geeft een lange lijst
'joden-Portugese' woorden, waarin het aandeel van het Portugees verwaarloosbaar is;
Voorzanger en Polak 1915 geven een lange lijst
van Portugese en Spaanse elementen in het Jiddisch.
602 Beem 1974.
603 Endt 1974.
604 WNT onder valderappes.
605 Gans 1988: 318.
606 Berns 1994.
607 En tevens van wat Van Ginneken 1914.
het 'joden-Portugees' noemt - dit werd alleen
nog in de eredienst gebruikt.
608 Moormann 1932.
609 Voorzanger en Polak 1915: 26.
610 Beem 1970: 12.
611 Beem 1970: 26.
612 Moormann 1932: 212.

613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

Moormann 1932: 198.
Moormann 1932: 200.
Rosten 1968.
Beem 1974.
Reinsma 1984.
Van Nierop 1968: 85-88, 181-183.
Berns 1994.
Volgens Beem 1974.
Köster Henke 1906.
Endt 1969: 42.

623 Van Dale 1992.

624 Endt 1974.
625 Voorzanger en Polak 1915. Deze verklaring is een suggestie van Hans den Besten.
626 Beem 1975.
627 Beem 1974: 31 is het hiermee oneens, onder andere vanwege de onwaarschijnlijke betekenisontwikkeling van 'leugens' naar 'uitvaagsel'.
628 Endt 1974.
629 Debrabandere 1994.
630 Endt 1974.
631 Endt 1974.
632 Endt 1974.
633 Meijers 1954: 74·
634 Walch 1928: 236-238.
635 De Vries en De Tollenaere 1991; ook
Beem 1961: 49 ontkent Hebreeuwse herkomst.
636 Franck en Van Wijk 1976.
637 Endt 1969: 44.
638 Endt 1974.
639 Franck en Van Wijk 1976.
640 Franck en Van Wijk 1976: 133.
641 Endt 1969: 44.
642 Voor meer woorden op -es, vaak inmiddels heel onbekende, zie Van Ginneken 1914:
129-130.
643 Volgens Stoett 1974.
1974.
644 Endt 1974·
645 Walch 1928: 62-63.
646 Endt 1974.
647 Meijers 1954: 75.
648 Beem 1970: 137.
649 Endt 1974.
650 Köster Henke 1906.
651 Endt 1969:43.
652 Endt 1974; Beem 1974 ontkent deze etymologie overigens.
653 Endt 1974.
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654 Endt 1961: 44.
655 Beem 1974: 25.
656 Reinsma 1985.
657 Van Dale 1992.
658 Beem 1961: 50.
659 Zie ook Voorzanger en Polak 1915.
660 Rosten 1968: xvi.
661 Beem 1974: 8.
662 Zie Rosten 1968.
663 Literatuur: Engelse leenwoorden worden
besproken in Claus en Taeldeman 1989; Cohen
1993a; Gerritsen 1986; Heeroma 1952; Posthumus 1988b, 1989a en b, 1991a, 1995. Verzamelingen van Engelse leenwoorden worden gegeven
in De Hoog 1909 (kritisch te gebruiken); Koenen en Smits 1992 (eerste druk Smits en Koenen 1989, besproken in Van der Sijs 1989);
Posthumus 1986 (met een uitvoerige inleiding
over het leenproces); De Vooys 1925d (aangevuld in 1946b, 1947C, 1948, 1949, 1950), 1951
(aangevuld in 1953, 1954), en het postume 1956;
en Zandvoort 1964. Voor Engelse woorden die
we in de Tweede Wereldoorlog hebben leren
kennen zie Van Lennep 1988, Mak 1945, Van
den Toorn 1991a, b. Over anglicismen Royen
1946; over de vervoeging van Engelse leenwoorden Timmers 1993.
De geschiedkundige contacten tussen de
Nederlanden en Engeland tot 1700 geeft Bense
1924, de contacten tot deze eeuw behandelen
Blok 1891, De Hoog 1909 en De Vooys 1925d.
Over de geschiedenis van de Engelse taal
Baugh 1935 en Jespersen 1952; over de geschiedenis van het Amerikaans-Engels Bryson 1994
en Mencken 1937-1948; over leenwoorden in
het Engels Serjeantson 1962. Over Engelse leenwoorden in het Duits handelen Busse 1993 (besproken in Görlach 1995b en Posthumus 1994),
Carstensen en Busse 1993- (besproken in Görlach 1995a), Ganz 1957 en Stanforth 1968. Voor
Engelse leenwoorden in het Frans zie Mackenzie 1939 en Rey-Debove 1990; voor Engelse
woorden in andere talen zie Viereck en Bald
1986 en de daar genoemde literatuur.
664 Price 1984: 176-177.
665 Van Haeringen 1957.
666 Leest 1929: 10.
667 Idem Posthumus 1986: 177.
668 Posthumus 1986: 178.

676

669 Posthumus 1986: 7.
670 NEN 5050 1994.
671 Van Nierop z.j.: 114-116; Zaalberg 1975:
164-165·
672 Royen 1946: 71.
673 Zaalberg 1974: 21-22; 9<>-91.
674 EWB 1989.
675 Van den Toorn 1992b: 6.
676 Theissen 1975: 548.
677 Blok 1891.
678 Uitgebreid beschreven in Bense 1924.
679 De Vooys 1925d: 71.
680 De Vooys 1951: 23.
681 De Vooys 1951: 26.
682 De Vooys 1951: n
683 Crysta11987: 287, 438.
684 Van Sterkenburg 1989: 37- 39.
685 Van Sterkenburg 1989: 39.
686 Claus en Taeldeman 1989.
687 Busse 1993.
688 Claus en Taeldeman 1989.
689 Te Winkel 1901: 234-235.
690 Zaalberg 1938: 13.
691 De grotere voorkeur voor vernederlandsing van de spelling in Vlaanderen blijkt ook
uit de resultaten van het in 1987 gehouden Publieksonderzoek (zie Nederlandse Taalunie,
Voorzetten 20, in het bijzonder de tabellen 1, 2
en 5).
692 De Vooys 1946b.
693 Heeroma 1952.
694 Bremmer 1993a: 27.
695 De Beer en Laurillard 1899.
696 Chambon 1941: 19.
697 Grauls 1962: 142-144.
698 De Vries 1971.
699 Grauls 1957: 39-45.
700 De Vooys 1951: 24.
701 Voor meer woorden die in de 19de eeuw
al bekend waren zie Priek 1903.
702 Stoffels 1879.
703 De Beer en Laurillard 1899.
704 Sanders 1990.
705 Koenen en Smits 1992.
706 Van Dale 1992.
707 Van Nierop 1968: 558-563.
708 Knobloch 1991.
709 Koenen en Smits 1992.
710 De Coster 1989.
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711 Posthumus 1991a.
712 Posthumus 1991a: 190.
713 Van Nierop 1968: 163-168.
714 De Vooys 1951: 65.
715 De Vooys 1946b.
716 De Vooys 1949.
717 Van den Toorn 1991b.
718 Van Lennep 1988.
719 SaUeveldt
Salleveldt 1978.
720 Van Lennep 1988.
721 De Vooys 1946b.
722 Stanforth 1968: 553-554.
723 Reinsma 1975, 1984.
724 Reinsma 1975.
1975·
725 Reinsma 1984.
726 De Vooys 1925d.
727 De Vooys 1951: 58, 63-64.
728 Voor nog meer Engelse muziektermen zie
De Coster 1992: 159-193.
729 Voor meer Engelse drugstermen zie De
Coster 1992: 85-103.
730 De Hoog 1909.
731 Bach 1961: 330.

Dale 1992.
732 Van DaZe
509-519.
733 Van Ginneken 1913: 509-519·
Hofkamp en Westerman 1989 en
734 Uit Hotkamp
Hoppenbrouwers 1991.
735 Uit Hoppenbrouwers 1991.
736 Kuitenbrouwer 1987.
737 Kuitenbrouwer 1987: 46.
738 Uit Joustra 1988 en Kunst en Schutte 1991.
739 Endt 1969: 39·
740 Endt 1974.
741 Endt 1974.
742 Salleveldt 1978.
743 Salleveldt 1980.
744 Salleveldt 1980.
745 Harmsen 1991. Chambon noemde in 1941
helemaal geen Engels.
746 Voor literatuur zie Sanders, te verschijnen.
747 Van Haeringen 1944-1945.
748 De Vooys
Vooys1947C.
1947C.
749 Zie Van DaZe
Dale 1992.
750 Door NEN 5050 1994 afgekeurd.
751 Uit Reinsma 1975.
752 Van den Toorn 1988: 93.
753 Van Sterkenburg 1989: 76.
754 Van den Toorn 1988.

755 Van Sterkenburg 1989: 71.

DaZe 1992.
756 Van Dale
757 Van Nierop 1968: 7-9.
758 De Vooys 1946b.
759 De Beer en Laurillard 1899: 553.
760 De Beer en Laurillard 1899.
761 De Beer en Laurillard 1899: 374.
762 Koenen en Smits 1992: 164.
763 Reinsma 1975.
764 Meijers 1954: 65.
765 Posthumus 1991a: 168; zie ook Posthumus
1995·
766 Posthumus 1986: 51.
767 Posthumus 1986: 50.
768 Van Bezooijen en Gerritsen 1994.
769 Zie Hoppenbrouwers 1980.
770 Zie de ANS 1984: 61.
771 Zie Posthumus 1989a.
772 De Vooys 1925d: 112.
773 Priek 1903·
774 Timmers 1993: 42.
775 Posthumus 1986: 22.
776 De Vooys 1925d: 111.
777 De Beer en Laurillard.
778 NEN 5050 1994.
150-157.
779 Van Nierop 1968: 150---157.
780 Van Sterkenburg 1989: 16.
781 Deroy 1956: 233.
782 Stanforth 1968: 535.
783 Zie Jespersen 1952 en Serjeantson 1962.
784 Göriach
Görlach 1994: 224.
224·
785 Pfeffer en Cannon 1994: 132.
786 Baugh 1935: 122-124.
787 Philippa 1987: 108.
788 De invloed van het Frans op het Engels
en andersom wordt beschreven in Mackenzie
1939·
789 Jespersen 1952: 38.
790 Serjeantson 1962: 264.
791 Voor de Spaanse woorden in het (Amerikaans- )Engels
) Engels zie Bentley 1973 (een herdruk
van 1932) en voor de moderne woorden Cannon 1994b.
792 Van Haeringen 1944-1945.
793 Zie Price 1984.
794 Van Nierop 1968: 37-40.
795 Zie Tempelaars 1991b.
796 Pfeffer en Cannon 1994; zie ook Schönfelder 1957.
def1957.
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797 De woorden die in India gebruikelijk waren, worden beschreven in Yule en Burnell
1994·
798 Royen 1950: 10-14; zie ook WNT.
799 Yule en Burnelll994.
800 Cannon 1995.
801 Reinsma 1975.
802 Stevenson 1989: 164.
803 De leenwoorden uit Indianentalen worden behandeld in Lokotsch 1926.
804 Mencken 1937: 112.
805 Rosten 1968.
806 Van Nierop 1979: 16.
807 Voor Engelse leenwoorden in het Duits
zie Busse 1993, het monumentale Carstensen
en Busse 1993-, Ganz 1957 en Stanforth 1968;
voor Engelse leenwoorden in het Frans
Mackenzie 1939 en Rey-Debove 1990. Voor andere talen zie Viereck en Bald 1986 en de literatuur die daarin genoemd wordt. Görlach 1994
beschrijft een te maken vergelijkend woordenboek van Engelse leenwoorden in 20 Europese
talen.
808 Mencken 1937: 155.
809 Literatuur: Van Haeringen 1921-1923 en
Weijnen 1966: 402-408, aangevuld in 1984 (beiden voornamelijk over Friese invloed op de dialecten), voorts Miedema 1970, en de etymologische woordenboeken. Over de oudste geschiedenis Robinson 1992: 176-181. Over de
ontwikkeling van het Fries Markey 1981.
810 Markey 1981: 45-46.
811 Geerts 1979: 25.
812 Zaalberg 1975: 43.
813 Kieft 1938: 66-71.
814 Stutterheim 1964.
815 Van Dale 1992.
816 Brok 1993: 63.
817 Philippa 1989: 47.
818 De Vries 1971.
819 Van der Kuip 1988.
820 Bremmer 1993a: 32.
821 Geerts 1979: 25; Miedema 1970; Verdam
1923: 47-48.
822 Meijer 1919: 17.
823 BremmerI993a:26.
824 Van Haeringen 1927; Verdam 1923: 47; De
Vries 1971.
825 Bremmerl993b.
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826 Literatuur: In Fabricius, Hammerich en
Lorenzen 1945 worden de Nederlands-Deense
contacten behandeld, maar ook contacten met
andere Scandinavische landen worden vermeld. Hammerich 1945 handelt over de taalkundige contacten tussen het Nederlands en
het Deens. De scriptie van De V ries-Vrisekoop
1989 geeft de directe en indirecte leenwoorden
uit het Scandinavisch. In totaal komt ze op 58
woorden, waarvan een aantal niet meer bekend is. Johannisson 1968 behandelt Scandinavische leenwoorden in het Duits. Voor de geschiedenis van de Scandinavische talen zie
Haugen 1984.
827 Veth 1889: 159.
828 Van Nierop 1975: 201 en Van Nierop 1964:
79·
829 Reinsma 1975.
830 NEN 5050 1994.
831 Zie Johannisson 1968.
832 Literatuur: Er is geen speciale literatuur
over Griekse leenwoorden in het Nederlands,
en ook de handboeken Nederlands (Verdam
1923, De Vooys 1952 en Te Winkel 1901) geven
geen informatie. Alleen M.S.F. 1938 vermeldt
een groot aantal Nederlandse woorden (ongeveer 1200) die op het Grieks teruggaan; hij (of
zij) geeft echter vrijwel nergens de gevolgde
ontleningsweg. Enige informatie is verder te
vinden in Royen 1953: 415-427 en 1954,
Schwartz 1956, en in de etymologische woordenboeken. Van Delden 1990 en Heinsius 1937
geven Griekse constructies in de Statenbijbel.
833 Dornseiff 1950: 144.
834 Royen 1954: 76 en vooral Winkler 1885:
550-556.
835 Pfeifer 1989.
836 De Vries en De Tollenaere 1991.
837 Reinsma 1975.
838 Zie Cottez 1989, Schwartz 1956 en Van
den Toorn 1988.
839 Vergelijk Schwartz 1956.
840 Ahrens 1992.
841 Van Laerl949.
842 De Coster 1992.
843 Zie Van den Toorn 1988.
844 Van Sterkenburg 1989: 69.
845 Reinsma 1984.
846 Reinsma 1975.
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847 Uit Schwartz 1956.
848 Royen 1953: 113·
113.
849 Stoett 1974.
850 Meer voorbeelden geeft Royen 1953:
418-419·
851 Storfer 1935: 305-308.
852 Royen 1953: 545.
853 Royen 1953: 420, Marchant citerend.
854 Joustra 1988.
855 Klein 1971.
856 Van Haeringen 1937.
857 Zie ook Meijers 1959: 38.
858 Van Coetsem 1988: 103.
859 Van Coetsem 1988: 103.
860 Goossens 1975: 119-120.
861 Van Bezooijen en Gerritsen 1994.
862 Van Bezooijen en Gerritsen 1994.
863 Van Bezooijen en Gerritsen 1994.
864 Zaalberg 1975: 84.
865 Royen 1948: 253.
866 Royen 1953: 420-423.
867 Royen 1950: 104-105.
868

Van Dale 1992.

869 Op grond van Klein 1971.
870 Literatuur hierover is Royen 1954>
1954. maar
vooral Weise 1882, herdrukt in 1964.
871 Zie Claussen 1903.
872 Salverda de Grave 1901a: 26.
873 Voor Griekse woorden in het Duits zie
Dornseiff 1950.
874 Voor de Griekse invloed op het Engels zie
Serjeantson 1962.
875 Literatuur: Voor Slavische leenwoorden
zie Van der Meulen 1943-1956. Over Slavische
woorden in het Duits handelt Peters 1968.
Voor de historische contacten tussen Nederland en Rusland zie Driessen 1989.
876 Van der Meulen 1943: 44.
877 Porzig 1974: 143 meent overigens dat het
een gemeenschappelijke Germaans-Slavische
ontwikkeling is, geen leenwoord.
878 Moerdijk 1979: 145; de herleiding tot Oudcor(p)s is dus onjuist.
frans cor(p)5
879 Van der Meulen 1956: 304.
880 De Beer en LauriIlard
Laurillard 1899.
881 De Beer en Laurillard 1899.
882 Pijnenburg 1981 en te verschijnen; zie ook
Meijer 1919: 48.
883 Van der Meulen 1943: 44-47.

884 De Beer en Laurillard
LauriIlard 1899.
885 Van der Meulen 1943: 142.
886 Van Sterkenburg 1989.
887 Sanders 1990.
888 Van Nierop 1964: 107.
889 De Coster 1992.
890 Van Nierop 1964: 106.
891 Bryson 1994: 358.
892 Grauls 1957: 9-13.
893 Reinsma 1975.
894 Literatuur: Voor leenwoorden uit Indische talen in het Nederlands zie Dozy 1867 en
Polomé 1968; voor woorden die ook in andere
talen voorkomen (wat voor de meeste woorden geldt) Devic 1876 en Lokotsch 1927; voor
Indische woorden in het Engels zie Yule en
Burne1l1994.
Burnell1994.
Voor Nederlandse woorden uit de ZigeunertaaI zie Endt 1974; Van Ginneken 1914: 132-133;
taal
en Moormann 1932, 1934. Een woordenboek
Wolf 1960; ik heb in
van Zigeunerdialecten is Wolfl960;
dit boek de spelling van Wolf gevolgd. Fraser
1992 beschrijft de geschiedenis van de zigeuners in Europa, Van Kappen 1965 en Lucassen
1990 beschrijven hun lotgevallen in Nederland,
evenals Bogaart e.a. 1980, die ook aandacht besteden aan de Zigeunertaal (pagina's 67-71).
895 Beschreven in Van Kappen 1965.
896 Rentenaar 1984: 59-61.
59-"61.
897 Kluyver 1895.
898 Kluyver 1895.
899 Beschreven in Lucassen 1990.
900 Bogaart e.a. 1980: 13.
901 Zoals Lucassen 1990 schrijft. Dit zullen
wel de Kalderas van Bogaart 1980 zijn. Zo gebruikt Lucassen Lowara en Bogaart Lovari.
Het is verwarrend dat de geringe literatuur die
in Nederland aan zigeuners gewijd is, niet een
gestandaardiseerde naamgeving nastreeft.
Wolf 1960 gebruikt als spelling: Kaldarasi, Lovari, Manusch en Rom met als taal Romani.
Alleen over Sinti zijn de meningen eensgezind.
902 Fraser 1992: 299.
903 Moormann 1932, 1934.
904 Moormann 1932: 414.
414·
905 Moormann 1932: 414.
906 Barnhart 1988.
907 OED 1989; het woord loke of iets wat erop
Wolf 1960.
lijkt is niet te vinden in Wolfl960.
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908 Endt 1974. Overigens twijfelt De Vries
1971 aan de zigeunerafkomst van pooien, zonder een alternatief te bieden.
909 Moormann 1932: 390.
910 Endt 1974.
1974·
911 Endt 1974.
912 Endt 1974 in navolging van Wolf 1960.
913 Uit Endt 1974.
914 Franck en Van Wijk 1976.
915 De Bont 1972.
916 Reinsma 1975.
917 Aldus Hans den Besten in een persoonlijk
commentaar.
1985.
918 Wolf
Wolfl985·
919 Pfeifer 1989.
920 Literatuur: Over Perzische leenwoorden
in de Europese talen handelt Ibrahim 1991.
Voor informatie over de Koerden in Nederland zie De Ruiter (red.) 1991: 72-89.
921 Zie Ibrahim 1991.
922 De Ruiter (red.) 1991: 72-89.
923 De Coster 1993.
924 Sanders 1990: 19.
925 Klein 1971; Losique 1971: 99, 180.
926 Literatuur: De huidige specialiste op dit
gebied is Marlies Philippa, zie Philippa 1989
voor de Arabische woorden in het Nederlands
en Philippa 1992b voor een overzicht van de
ontleningswegen. Oudere werken zijn Dozy
1867, aangevuld door Veth 1867 en Lokotsch
1927. Voor de historische contacten tussen
middeleeuws Europa en de Arabische wereld
zie Montgomery Watt 1992. Pam 1991 noemt
Arabische woorden uit de Golfoorlog. Pellegrini 1965 geeft een overzicht van Arabische woorden in de moderne Romaanse talen, Osman
1993 van Arabische woorden in het Duits, Devic 1876 van Arabische woorden in het Frans
en Cannon 199~ van Arabische woorden in
het Engels. Voor de situatie van Marokkanen
in Nederland zie De Ruiter (red.) 1991: 92-128.
927 Dijksterhuis 1939.
928 Dijksterhuis 1939: 4-5; Philippa 1989: 84.
929 De Ruiter (red.) 1991: 92-128.
930 Chambon 1941: 86.
931 Veth 1889.
932 Lokotsch 1927.
933 Ibrahim 1991: 212.
934 Van Nierop 1975: 149-151.
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935 Losique 1971.
936 Pam 1991.
937 Kunst en Schutte 1991.
938 Philippa 1993: 55.
55·
939 Reinsma 1984.
1984·
940 Voorzetten 41: 17.
941 Philippa 1992b.
942 Cherpillod 1991.
943 Volgens Philippa
Philip pa 1989: 59-60 kan schaakmat ook direct uit het Perzisch in het Romaans
geleend zijn.
155.
944 Cherpillod 1991: 155·
945 Literatuur: Er is nauwelijks literatuur, behalve over Hebreeuwse woorden die via het
Jiddisch zijn geleend, zie hoofdstuk I, 4.2, 'Invloed van het Jiddisch'. Beem 1974 noemt in
zijn inleiding een aantal leenwoorden die we
rechtstreeks uit het Hebreeuws kennen en in
Stilma 1988 worden onder andere religieuze
termen genoemd die op het Hebreeuws teruggaan. Devic 1876, Dozy 1867 en Lokotsch 1927
noemen verscheidene woorden die teruggaan
op het Hebreeuws. Van Delden 1990 en Heinsius 1937 geven Hebreeuwse constructies in de
Statenbijbel. Meillet 1927 geeft een korte beschrijving van de invloed van de Hebreeuwse
bijbel op de Europese talen.
946 Bremmer 1989: 88.
947 Meijer 1919: 103.
103·
948 Royen 1954: 76.
949 Van Dalel992.
Dale 1992.
950 Literatuur: Over Hongaarse woorden in
het Nederlands handelt Sivirsky 1988; hij is
echter geneigd woorden Hongaarse leenwoorden te noemen, die volgens alle andere bronnen uit een andere taal stammen: salami bij
voorbeeld is een Italiaans, niet een Hongaars
leenwoord, zoals blijkt uit de schrijfwijze, en
tulp is Turks en geleend via het Frans - het
Hongaars heeft geen rol gespeeld. Voor een
korte geschiedenis van de Hongaarse taal zie
Huszti 1993. Hutterer 1968 vermeldt de Hongaarse leenwoorden in het Duits.
951 Sivirsky 1988.
952 Literatuur: Dozy 1867, Lokotsch 1927, Sterenborg 1985 en het uitgebreidst Theunissen
1990, die echter niet de ontleningsweg beschrijft. Voor Turkse woorden in het Frans zie
Devic 1876. Voor de situatie van Turken in Ne-
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derland zie De Ruiter (red.) 1991: 230-257.
Guiraud: 1965: 22.
De Ruiter (red.) 1991: 232.
Reinsma 1984.
Suggestie van dr. Jo Daan.

953
954
955
956

957 WNT.

958 Kaye 1986.
959 Hoad 1986.
960 De Vries en De Tollenaere 1991 en EWB
1989·
961 Volgens Philippa 1989 zou kaftan via het

Arabisch uit het Perzisch zijn geleend, maar
andere woordenboeken, bij voorbeeld Ibrahim
1991, zijn van mening dat dit woord via het
Turks in de Europese talen is beland.
962 Literatuur: De huidige specialist op het
gebied van de invloed van het Nederlands op
het Indonesisch en omgekeerd is De Vries, zie
Willemyns en BurDe Vries 1984 en De Vries, WiIIemyns
ger 1993. Een zeer recent werk over de wederzijdse beïnvloeding van het Nederlands en het
Indonesisch is Eppink 1995, met veel achtergrondinformatie; de nadruk in het werk ligt op
de invloed van het Nederlands op het Indonesisch, omdat deze groter is dan de omgekeerde
invloed. Van den Berg 1990 geeft een overzicht
veel literaivan Indonesische leenwoorden met veelliteraire citaten. Den Besten 1992 geeft nieuwe
etymologieën van een aantal leenwoorden uit
de koloniale tijd. Salleveldt 1980 beschrijft de
invloed van het Maleis op de militaire taal,
met name tussen 1945 en 1950, en Chambon
1941, Van Ginneken 1992 en Harmsen 1991 vermelden de leenwoorden die bij de Koninklijke
Marine gebezigd werden of worden.
Oudere werken over Maleise invloed zijn
Veth 1867, 1889 en Prick van Wely 1903, verder
uitgewerkt in 1906. Prick van Wely 1910 geeft
woorden die in Indië aan de orde van de dag
waren, maar die niet waren opgenomen in de
Nederlandse woordenboeken, of in ieder geval
niet in de specifieke Indische betekenis. Het
boek besluit met een lang etymologisch aanhangsel, herzien door H. Kern. Van Ginneken
1913: 300-324 geeft onder andere tekstvoorbeelden van het Oost-Indisch, namelijk 'het Nederlandsch van sinjo's en nonna's' en 'het Nederlandsch van Europeanen'.
Van den Toorn 1957 en 1995 beschrijft het In-

disch-Nederlands. Loen 1994 geeft de woordenschat van het Petjoh. Voor de situatie van
Molukkers in Nederland zie De Ruiter (red.)
1991: 130-156. Devic 1876 ten slotte behandelt
onder andere de Maleise woorden in het
Frans.
Twee doctoraalscripties zijn Goddijn 1993,
over de Indonesische woorden die tussen 1610
en 1674 binnen de v.o.c. zijn opgetekend, en
Rahman 1990, die een vergelijking trekt tussen
de Indonesische leenwoorden in Van Dale
1924, dus tijdens de koloniale tijd, en Van Dale
1984, de post-koloniale tijd.
963 Van den Toorn 1957.
Cherpillod 1991.
964 CherpiIIod
965 Van den Berg 1990: 102.
966 Eppink 1995: 18.
967 Van den Toorn 1995: 1.
968 Van den Toorn 1995: 1.
969 Zie Loen 1994.
970 Van den Toorn 1995: 3.
971 De Vries, WiIIemyns
Willemyns en Burger 1993.
972 Rahman 1990.
Willemyns en Burger 1993.
973 De Vries, WiIIemyns
974 Zie Mayer 1932.
975 De Ruiter (red.) 1991: 130-156.
976 Den Besten 1992.
977 Veth 1889: 140.
978 Den Besten 1992.
Laurillard 1899.
979 De Beer en LauriIIard
980 Veth 1899: 30-35.
981 De Vries 1971; De Vries en De Tollenaere
1991.
982 Van Nierop z.j. 41-42.
983 Veth 1899: 315-317, in navolging van Mat-

thias de Vries.
Van Dam 1942-1948: 130.
Van Dam 1942-1948: 131-133.
Zoals blijkt uit Salleveldt 1980.
Salleveldt 1980.
Salleveldt 1978.
Salleveldt 1980.
Harmsen 1991.
Van Ginneken 1992.
Zo geeft Salleveldt 1980 het dan ook.
Salleveldt 1980.
Van Ginneken 1992.
995 Endt 1969: 47·
996 Meijer 1919: 110.

984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994

681

Noten blz. 428-452

1974.
997 Endt 1974·
998 Endt 1974·
1974.
999 Den Besten 1992.
1000 Joustra 1988.
1001 Salleveldt 1980.
1002 Walch 1928: 239.
1003 Salleveldt 1980.
1004 Prick van Wely 1910: 304.
1005

Van Dale 1992.

1006 Salleveldt 1980.
1007 Rahrnan 1990.
1008 Veth 1889.
1009 Prick van Wely 1903: 13.
1010 Veth 1889: 151-152.
1011 Salleveldt 1980.
1012 Prick van Wely 1903: 13.
1013 Salleveldt 1980.
1014 Prick van Wely 1903: 13.
1015 Braasem 1953.
1016 Braasem 1953: 105.
1017

Van Dale 1992.

1018 En zie Dozy 1867 en Philippa 1989: 68-71.
1019 Prick van Wely 1910.
1020 Loewe 1934: 120.
1021 Literatuur: Van Ginneken 1913: 206-237
geeft onder andere tekstvoorbeelden van verschillende Afrikaanse varianten. Voor ontstaan
en ontwikkeling van het Afrikaans zie Scholtz
1980, en De Vries, Willemyns en Burger 1993.
1022 Den Besten 1992.
1023 Jespersen 1952: 144.
1024 Literatuur: Voor de taalsituatie op de Antillen en Aruba zie De Vries, Willemyns en
Burger 1993, voor de situatie van Antillianen
en Arubanen in Nederland zie De Ruiter (red.)
1991: 17-42. Van Ginneken 1913: 261-285 geeft
onder andere tekstvoorbeelden van het Papiaments. Een woordenboek van het Papiaments
is Dijkhoff 1994.
1025 Endt 1974.
1026 De Ruiter (red.) 1991: 17-42.
1027 Den Besten 1992.
1028 Den Besten 1992.
1029 Harmsen 1991.
1030 Kunst en Schutte 1991.
1031 Literatuur: Voor de taalsituatie in Suriname zie Charry, Koefoed en Muysken 1983 en
De Vries, Willemyns en Burger 1993; voor de
situatie van Surinamers in Nederland De Rui-
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ter (red.) 1991: 158-205. Van Donselaar 1989 behandelt het Surinaams-Nederlands, het Nederlands zoals gesproken en geschreven in Suriname en voorzover dit afwijkt van het Nederlands dat in Nederland wordt gebruikt. Zie
ook de Encyclopedie van Suriname 1977. Snijders 1994 vermeldt de 'straat'woorden van het
Sranan, zoals gesproken in Nederland, dus
slechts een deel van de Sranan-woordenschat,
namelijk alleen de alledaagse woorden. Van
Ginneken 1913: 261-285 geeft tekstvoorbeelden
van het Negerengels en het Surinaams-Nederlands.
1032 Zie Charry, Koefoed en Muysken 1983.
1033 Charry, Koefoed en Muysken 1983: 28.
1034 De Ruiter (red.) 1991: 158-205.
1035
1036

Van Dale 1992.
Van Dale 1992.

1037 De Beer en Laurillard 1899.
1038 Van Donselaar 1989.
1039 Hotkamp
Hofkamp en Westerman 1989.
1040 Kuitenbrouwer 1987: 26-27.
1041 Kuitenbrouwer 1987: 27.
1042 Snijders 1994 noemt wreed niet in het Sranan, maar dit woordenboek geeft slechts een
deel van de woordenschat.
1043 Kuitenbrouwer 1987; Snijders 1994 vermeldt het woord in deze betekenis ook.
1044 Snijders 1994.
1045 Joustra 1988; Kunst en Schutte 1991.
1046 Literatuur: Eynike11983, Fierens 1956 en
1959, Foutry en Neckers 1986, Hintjens 1992,
Lamote 1955, Verthe 1959.
1047 Literatuur: Zie voor Japanse leenwoorden
Lokotsch 1927, en voor achtergrondinformatie
over Japans-Nederlandse contacten Paul1984
en De Vries, Willemyns en Burger 1993.
1048 Pau11984: 165·
1049 Moerdijk 1979: 157.
157·
1050 Losique 1971.
1051 Braasem 1953: 107.
1052 Persoonlijk commentaar HdB.
1053 Paul
1984: 189.
Pau11984:
189·
1054 White 1994= 143
1055 Royen 1948: 271.
1056 Literatuur: Zie voor Chinese leenwoorden Lokotsch 1927, en voor achtergrondinformatie over Chinees-Nederlandse contacten
Blussé 1989 en De Vries, Willemyns en Burger

Noten blz. 454-480
1993; voor de situatie van Chinezen in Nederland De Ruiter (red.) 1991: 44-69. Van Ginneken 1913: 323-324 geeft tekstvoorbeelden van
het Nederlands van de Chinezen in Indonesië.
1057 Blussé 1989: 132.
1058 Charry, Koefoed en Muysken 1983: 27-28.
1059 De Ruiter (red.) 1991: 44-69.
1060 Reinsma 1984.
1061 Lokotsch 1927: 149.

Noten bij Hoofdstuk 2
1 Literatuur: Voor de datering en aanpassing
van leenwoorden uit het Latijn zie Gerlach
Royen 1954: 42-55 en Weijnen 1975a; voor de
klankveranderingen van Franse leenwoorden
Salverda de Grave 1896, 1897a, b, 1901a, 1902,
1906 en Te Winkel 1901: 206-211. Voor de
regelmatige klankveranderingen van erfwoorden en oude leenwoorden zie Van Bree
1987. Vormveranderingen zijn verzameld uit
de verschillende etymologische woordenboeken.
2 Zie Gerlach Royen 1946: 2.
3 Busse 1993.
4 Busse 1993: 196.
5 Deroy 1956: 244.
6 Salverda de Grave 1906.
7 Weijnen 1975a.
8 Het volgende is gebaseerd op Van Bree 1987
en Weijnen 1975a.
9 Salverda de Grave 1897b.
lO Voor het gebruik van de y in het verleden
zie het WNT.
11 Van Bree 1987: 159.
12 Van Bree 1987: 161.
13 Voor het gebruik van de q in vroeger eeuwen zie het WNT.
14 Zie het WNTvoor meer informatie.
15 Weijnen 1975b.
16 Weijnen 1975b.
17 Salverda de Grave 1987b.
18 Te Winkel 1901: 206-211.
19 Weijnen 1975a: 209.
20 Salverda de Grave 1901a: 40.
21 Van Loey 1970: 116.
22 De Vries 1971.
23 Van Dale 1992.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Voor meer voorbeelden zie het WNT.
Salverda de Grave 1906: 297.
Van Laerl949.
De Vries 1971.
Storfer 1935: 308.
Veth 1889: 222.
Kieft 1938: 24.
Verdenius 1946: 811-90.
Te Winkel 1865: 201.
Te Winkel 1865: 202.
Te Winkel 1865: 210-211.
35 Woordenlijst 1954= XLVI.
36 Goossens 1975.
37 Woordenlijst 1954= XLVI.
38 Voor de perikelen van de Nederlandse spelling zie Molewijk 1992.
39 Geciteerd uit het 'Rapport van de spellingcommissie', publieksversie januari 1994.
40 Geciteerd uit het 'Rapport van de spellingcommissie', publieksversie januari 1994.
41 Zie ook De Boer 1995: 43-48.
42 Van der Meulen 1943: 142.
43 Room 1986: 169.
44 Niedermann 1945.
45 Klein 1971.
46 Pfeifer 1989.
47 Niedermann 1945.
48 Cherpillod 1991.
49 Cherpillod 1991.
50 Philippa 1989: 89.
51 Voorbeelden onder andere in Royen 1953:
574-584.
52 Salverda de Grave 1906: 323 geeft nog een
klein aantal inmiddels verdwenen woorden die
met lidwoord uit het Frans zijn geleend.
53 Royen 1953: 566.
54 Dozy 1867.
55 Veth 1889: 47.
56 Klein 1971. Volgens ODEE 1983 ontbreken
hiervoor de bewijzen.
57 De Beer en Laurillard 1899: 17.
58 Verdenius 1946: 191-197.
59 Grauls 1957: 69-75·
60 Endt 1974.
61 Stoett 1974.
62 Royen 1950: 96-99.
63 Voor literatuur zie Sanders, te verschijnen.
64 Endt 1974.
65 Meijer 1919: 84
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66 Seiler 1921-1925, deeln: 154; Kluge 1975 betwijfelt deze verklaring.
670ED•

68
69
70
71
72

Klein 1971.
Schröder 1980: 166.
Stoett 1974.
Zie Sanders 1990.
Weijnen 1975b.

73 Van Dale 1992.
74 WNT.

75 Endt 1974·
76 EWB1989·

77 Meer voorbeelden Deroy 1956: 184-185·
78 Dozy 1867.
79 Royen 1953: 532-537·
80 Verdenius 1946: 185-188.
81 Voor meer voorbeelden zie Royen 1953:
513-532.
82 Royen 1953: 533.
83 Brok 1993: 102-103·
84 Verdenius 1946: 182-185.
85 Moerdijk 1979: 161-162.
86 Klein 1971; Pfeifer 1989.
87 Dozy 1867: 91.
88 Dozy 1867.
89 Deroy 1956: 278.
90 Royen 1954: 69.
91 Zie ook Royen 1953: 513-532.
92 Bloch en Von Wartburg 1975.
93 Storfer 1935: 8991.
94 Koenen 1899: 209.
95 Van Veen 1987: 52.
96 De Vooys 1925e: 168.
97

Van Dale 1992.

98 Endt 1974.
99 De Beer en Laurillard 1899.
100 Endt 1974.
lOl Veel voorbeelden voor het Zuidnederlands zijn te vinden in De Clerck 1981.
102

Van Dale 1992.

103 Kolsteren en Sanders 1994.
104 Schröder 1980: 122.
105 Yule en Burnelll994.
106

Grand Robert.

107 Bloch en Von Wartburg 1975.
108 Goossens 1963.
109 Klein 1971 en EWB 1989. Andere etymologische woordenboeken ondersteunen deze verklaring niet.
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110 Veth 1889: 279.
III
De Vries 1971.
112 Zie De Tollenaere 1985 en De Vries en De
Tollenaere 1991.
113 De Vooys 1925e: 167.
114 Slijper 1917: 229.
115 Endt 1974.
116 De Vooys 1925e: 165.
117

Van Dale 1992.

118 Endt 1974.
119 Endt 1974.
120 De Baere 1940.
121 Over volksetymologie is vrij veel geschreven. Schrijnen 1916: 296--302, Verdam 1923, en
Te Winkel 1901 besteden er aandacht aan. De
beste en meest informatieve artikelen zijn Philippa 1986 en De Vooys 1925e. Salverda de Grave 1906: 301-302 vermeldt volksetymologie bij
Franse ontleningen. Voorbeelden van volksetymologie in andere talen geeft Deroy 1956:
28cr288. Voor Engelse voorbeelden zie Room
1986.
122 Te Winkel 1901: 185.
123 Salverda de Grave 1906: 301.
124 Meijer 1919: 102.
125 Schrijnen 1916: 298.
126 Ook plaatsnamen kunnen volksetymologisch aangepast worden; zie Tempelaars 1991a:
70 en de literatuur aldaar.
127 Van Nierop z.j. 46--48.
128 Veth 1889: 225.
129 De Vries 1971.
130 Veth 1889.
131 WNT; De Vries en De Tollenaere 1991; Polomé 1968.
132 Van Maerlant, uitgegeven door Eelco Verwijs, 1878, Iste deel, p. 230.
133

WNT.

134 Van Maerlant, uitgegeven door Eelco Verwijs, 1878, Iste deel, p. 105.
135

Van Dale 1992.

136
137
138
139
140
141
142

Cherpillod 1991: 62.
Veth 1889: 8.
Veth 1889: 109.
Niet in Veth 1889.
Zie Royen 1950: 21-27.
Meijers 1954: 150.
Royen 1950: 19-21.

143 WNT.

Noten blz. 499-531

144 De Vries 1971; onwaarschijnlijk geacht
door Salverda de Grave 1906: 133.
145 Veth 1889: 12.
12.
146 De Vries 1894: 173-176.
147 De Vries 1894: 175.
148 Koenen 1899: 213.
149 Philippa 1989: 52.
150 WNT.
151 Kluyver 1895.
152 Meijer 1919: 78.
153 De meeste gegevens komen uit Stoett
1974·
154 Van DaleI992.
Dale 1992.
155 Stoett 1974: 91.
156 Meijer 1919.
157 Veth 1889: 203.
158 Zie onder andere de OED.
159 Stoett 1974: 144.
160 Veth 1889: 206.
161 Zie ook Van Nierop z.j. 86-87.
162 Te Winkel 1901: 183.
163 Stoett 1974.
164 Endt 1974.
165 Van Nierop z.j. 75-n; Stoett 1974.
166 De Beer en Laurillard 1899: 929.
167 Stoett 1974.
168 De Vries 1971.
169 Zie Sanders 1990.
170 Room 1986, onder andere pagina 5.
171 Lokotsch 1927: 988.
172 Royen 1953: 577-578.
173 Schröder 1980: 78.
174 Royen 1950: 103-104.
175 De Vries 1971.
176 Zie Muller 1933.
177 Verdam 1923: 272; Te Winkel 1901: 211.

Noten bij Hoofdstuk 3
1 Literatuur: De woorden zijn verzameld uit
de etymologische woordenboeken (EWB 1989,
Franck en Van Wijk 1976, De Vries 1971, en De
Vries en De Tollenaere
ToUenaere 1991), uit Van Dale
1992, Kolsteren en Sanders 1994. Verdam 1923,
en Weijnen 1975a. Salverda de Grave 1906:
27-29 en Van Haeringen 1979 geven een aantal
tweelingwoorden uit het Frans, die echter grotendeels alweer verdwenen zijn. Voor het

Duits geven Andresen 1891 en Behaghel1878
overzichtsartikelen, maar daarin besteden zij
voornamelijk aandacht aan erfwoorden. Reiner 1982 behandelt tweelingen in het Frans.
Reiner 1990 geeft een overzicht van de stand
van zaken bij het onderzoek naar tweelingwoorden in andere landen. Het meeste onderzoek is binnen de Romaanse talen gedaan, wat
begrijpelijk is omdat over de ontwikkeling van
het Latijn naar de dochtertalen veel bekend is,
en het Latijn altijd invloed is blijven uitoefenen op zijn dochtertalen, wat allerlei tweelingen heeft opgeleverd.
2 Verdam 1923: 251.
3 Van Haeringen 1979.
4 Weijnen 1975a: 191.
5 Weijnen 1975a geeft een dialectgeografisch
overzicht van welke woorden in welke tijden
uit het Latijn, Romaans ofhet Frans in het Nederlands zijn binnengedrongen; hij behandelt
zowel tweelingleenwoorden als heteroniemen.
6 Verdam 1923, noot 8 van hoofdstuk xv, ongenummerde pagina.
7 Van Dale 1992.
8 Voor veel voorbeelden uit de dialecten zie
Weijnen 1975a.
9 Góossens 1975: 122.
10 Pluim 1911: 33.
11 Pfeifer 1989.
12 De Vries 1971: 315.
13 Rowland 1973: 51.
14 Klein 1971.
15 Van Berkel en Samplonius 1989.
16 Cherpillod 1991: 137.
17 Zie ook Van Haeringen 1979.
18 De Vries 1971.
19 Zoals De Vries 1971.
20 Salverda de Grave 1901a: 156-157.
21 Pfeifer 1989.
22 Salverda de Grave 1901a: 136.
23 Van Maerlant, uitgegeven door Eelco Verwijs, 1878, lste deel, p. 99.
24 De Vries 1971.
25 Supplement MNW.
26 De Vries 1971.
27 Pfeifer 1989.
28 Grauls 1957: 187.
29 Ernout en Meillet 1979.
30 Van Dale 1992.
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

EWB1989.
De Vries 1971.
Grauls 1960: 149-150.
Van Nierop 1964: 88-90.
Van Nierop 1964: 94-96.
Grauls 1962: 35-37.
Yule en Burnelll994.
De Vries 1971.
Philippa 1990.
Veth 1889: 72.
Van Nierop 1964: 102.
Grauls 1960: 132-133.
Schröder 1980: 22.
Zie ook Van Nierop 1968: 9-13.
Zoals Pfeifer 1989.
Van Vale 1992.
EWB1989.
48 Brok 1993.
49 Grauls 1957: 174-180; Van Nierop 1968:
52-57·
50 Van Vale 1992.
51 Andresen 1891: 279-280.

Noten bij Hoofdstuk 4
1 Literatuur: Over vertalende ontleningen in
het Nederlands geven voornamelijk de etymologische woordenboeken en Schröder 1980 informatie en verder Van der Sijs 1991a. Over
middeleeuwse vertalende ontleningen uit het
Frans Muller 1920 en Öhmann 1951. Informatie in het algemeen geven Bynon 1978: 232-237;
Deroy 1956; Kronasser 1968: hoofdstuk 104; en
Weinreich 1968a: 50-53.
Over vertalende ontleningen in het Duits bestaat veel meer literatuur: Bach 1961; Back 1935;
Kluge 1975; Seiler 1921-1925, IV: 176-180 en
393-399; en Singer 1902-1903 (kritisch te
gebruiken). Betz 1949, 1974 bekijkt vertalende
ontleningen in Oudhoogduitse religieuze teksten; Gneuss 1955 doet hetzelfde voor Oudengelse religieuze teksten; Schumann 1965 behandelt vertalende ontleningen in de Slavische
talen. Voor spreekwoorden en gevleugelde
woorden die in meerdere talen voorkomen,
zie Büchmann 1958, Cox e.a. 1992 en Stoett
1974·
2 Veel voorbeelden van gedeeltelijke vertalin-
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gen in het Middelnederlands geeft Öhmann
1951: 21-35.
3 Bloch en Von Wartburg 1975.
4 Betz 1949,1974.
5 Betz 1974: 136.
6 Onder wie Seebold 1981: 199.
7 Betz 1949: 23 noemt dit 'Lehnwendung'.
8 Betz 1949: 20.
9 Grauls 1966: 92-96.
10 EWB1989.
11 Betz 1949: 32.
12 Deroy 1956: 219, 221, 223.
13 Betz 1949: 31.
14 Back 1935.
15 Deroy 1956: 223.
16 Op grond van Kluge 1975.
17 De Vries 1971.
18 König 1978.
19 Kruijsen en Mooijman 1986: 394-396; Pijnenburg 1980: 122-144.
20 BetZ1949,1974.
21 Gneuss 1955.
22 Bouman 1923.
23 Volgens Öhmann 1951: 62.
24 Zie Ruijsendaal1989.
25 De Vooys 1946a: 31.
26 Zie Dijksterhuis 1939.
27 De Groot 1919 geeft een overzicht van door
Stevin gebruikte woorden; zie ook Van den
Branden 1967; Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars, te verschijnen.
28 Zie Maurer en Rupp 1974, I: 505.
29 Zie Dijksterhuis 1939: 66.
30 Dijksterhuis 1939: 76.
31 Meillet 1927: 477.
32 Storfer 1935: 22-23.
33 Royen 1953: 501-503.
34 Zie Ruijsendaal1989.
35 Debrunner 1916: 20; Deroy 1956: 217-218.
36 Ekock 1960: 210.
37 De Vooys 1946a: 31.
38 Öhmann 1951: 105.
39 Zie Büchmann 1958 en Stoett 1974.
40 Maurer en Rupp 1974, I: 445.
41 Van Nierop 1968: 115-117.
42 Bach 1961: 96; Van Bree 1990: 351-352; Bynon 1978: 248-253.
43 Heeroma 1956: 2122.
44 Van der Wal 1992: 271 e.v.
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45 Alle voorbeelden komen uit Van der Wal
1992, maar ik heb ze omgezet in moderne spelling.
46 De Vooys 1957: 406.
47 De Vooys 1957: 410.
48 Van Delden 1990: 54.
49 Zie De Vries, Willemyns en Burger 1993:
2-n
772-7350 Literatuur: Muller 1920; Öhmann 1951, 1953;
Verdam 1923; Te Winkel 1901; en de etymologische woordenboeken. Cohen 1993b noemt letterlijk uit het Frans vertaalde woorden en uitdrukkingen die in België gebruikt worden, zoals wisselstukken voor pièces d'échange en omslag voor envelop.
51 Muller 1920: 8.
52 Öhmann 1951.
53 Muller 1920.
54 Door Öhmann 1951: 114.
55 Öhmann 1953: 115.
115·
56 Muller 1920: 66.
57 Meijers 1967: 185-187.
58 De Vries 1971.
59 Kluge
Kiuge 1975.
1975·
Kiuge 1975.
60 Kluge
61 De Vries 1971.
62 De Vries 1971.
63 Deroy 1956: 286.
64 Muller 1920. Öhmann 1951, 1953 geeft nog
vele middeleeuwse voorbeelden, waarvan de
meeste echter inmiddels uit het Nederlands
verdwenen zijn. De genoemde voorbeelden uit
Öhmann kennen we nog steeds.
108-111.
65 Volgens Öhmann 1951: 108-ul.
66 Te Winkel 1901.
67 Seiler 1921-1925, IV: 396.
68 Van der Meulen 1943: 211.
69 De Beer en Laurillard 1899.
70 De Beer en Laurillard 1899: 266.
71 De Beer en Laurillard 1899: 466.
72 De Beer en Laurillard 1899: 903.
73 Royen 1953: 682-691. Voor andere verschillen tussen protestants en katholiek taalgebruik
zie Zaalberg 1975: 89.
74 Grauls 1962: 70.
75 Vooral uit Büchmann 1958, Seiler
1921-1925, IV: 176-180 en Stoett 1974.
76 Zie Grauls 1960: 115.

77 Van Dale 1992.

78 Salverda de Grave 1913.
79 Deroy 1956: 102.
80 Öhmann 1951: 120.
81 Salverda de Grave 1913; Verdenius 1946:
169-174·
82 Van Loey
LoeY1970:
1970: 137.
83 Van Delden 1990: 60.
84 Royen 1953: 516.
85 Öhmann 1951: 65.
86 Literatuur: Öhman 1955, 1974; Wis 1955.
373.
87 Öhmann 1974: 373·
88 Wis 1955.
89 Grauls 1957: 287-306.
90 Öhmann 1974: 373.
373·
91 De Beer en Laurillard 1899: 831.
92 Engelsman 1995.
93 Van Dale 1992.

94 Cannon 1994b.
95 Stanforth 1968: 551.
96 Carstensen en Busse 1993-.
97 De Vries 1971.
98 Brok 1993: 13.
99 Büchmann 1958: 389·
389.
100 Stoett 1974.
101 Vooral uit Royen 1946 en Theissen 1976.
102 Van Nierop 1976: 171.
103 Meijers 1967: 177.
104 NEN 5050 1994.
105

Van Dale 1992.

106 Literatuur: Posthumus 1986, 1991a; de etymologische woordenboeken.
107 Posthumus 1991a.
108 De Vries 1971.
109 Grauls 1962: 162.
110 Grauls 1960: 45.
III
Stoett 1974.
112 De Beer en Laurillard 1899.
113 De Vries 1971.
114 Lokotsch 1926: 24.
115 Mencken 1937: 106.
116 Stevenson 1989: 164.
117 Stoett 1974.
118 Grauls 1962: 102.
119 Reinsma 1975.
120 Van Nierop 1975, 1979.
121 De Vooys 1951: 73.
122 Van Dale 1992.
123 NEN 5050 1994.
124 Van Bree 1990: 350.
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125 ANS 1984: 464.
126 Stoett 1974.
127 De Vries 1894: 143-147.
128 De Tollenaere 1969: 219.
129 Zie WNT.
130 Mehler 1943.
131 Voor meer voorbeelden zie Tempelaars
1991a.
132 Zie Tempelaars 1991a: 75.
133 Verdam 1923: 2)8.
134 Heinsius 1937.
135 Carstensen en Busse 1993-: 44.
136 OED; Pfeifer 1989.
137 Klein 1971.
138 Mededeling van RoeI Otten.
139 Stoett 1974.
140 Van der Sijs 1994b.
141 Heinsius 1937.
142 Van Delden 1990: 54.
143 Verdam 1923: 237.
144 Van Delden 1990: 53.
145 Storfer 1935: 154-156.
146 Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd
op Cherpillod 1991.
147 Cherpillod 1991: 318.
148 De Vries 1971.
149 Reinsma 1975.
150 Grauls 1960: 69.
151 EWB 1989.
152 Klein 1971.
153 Klein 1971.
154 Deroy 1956: 276; Dijksterhuis 1939: 86.
155 Klein 1971.
156 EWB 1989; Van Veen 1987: 32.
157 EWB 1989; Klein 1971.
158 Deroy 1956: 277.
159 EWB 1989.

160 Storfer 1935: 352-355; De Vries 1971.
161 Storfer 1935: 214.
162 EWB 1989.

163 Deroy 1956: 277.
164 Stoett 1974.
165 Grauls 1960: 107-108.

Noten bij Hoofdstuk 5
1 Literatuur: Over betekenisveranderingen in
het algemeen is veel geschreven; dit valt echter
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buiten het kader van dit boek. Ik heb gebruik
gemaakt van Van Bree 1990: 139-158; Van Sterkenburg 1989: 121-149; en De Vooys 1957:
280-308. Over betekenisveranderingen van
Franse leenwoorden handelen Van Loey 1954
en Salverda de Grave 1906: 327-332; over betekenisveranderingen van leenwoorden in het algemeen Deroy 1956: 261-273.
2 Gebaseerd op Van Sterkenburg 1989:
121-149 en De Vooys 1957: 280-308.
3 Deroy 1956: 262.
4 Van Veen 1987: 155-157.
5 De Beer en Laurillard 1899.
6 Grauls 1957: 186.
7 Deroy 1956: 62-63.
8 Schröder 1980.
9 De Vooys 1957: 267.
10 WaIch 1928: 110.
11 Royen 1948: 229-230.
12 Salverda de Grave 1906: 330-331.
13 Deroy 1956: 265.
14 In iets uitgebreidere versie en met literatuurverwijzingen verschenen in Veldeke 1993,
68, nr. 4, 99-103.
15 Vormen die slechts een- of tweemaal in het
materiaal voorkomen, zijn niet in kaart gebracht; ze zijn in de tekst verantwoord.
16 De voorbeelden komen voornamelijk uit
Van Loey 1954.
17 Meer voorbeelden van betekenisverruimingen en -vernauwingen in Salverda de Grave
1906: 328-330.
18 Van Loey 1954.
19 Salverda de Grave 1906: 327-328.
20 Van Loey 195421 Van Loey 195422 Salverda de Grave 1906: 26.
23 Deroy 1956: 269.
24 Zie Sanders, te verschijnen.
25 Zie Sanders 1990.
26 Gorbahn-Orme en Hausmann 1991.
27 Voor uitgebreide literatuur zie GorbahnOrme en Hausmann 1991.
28 Salverda de Grave 1906: 29.
29 De Vries 1971.
30 Salverda de Grave 1906: 331.
31 Literatuur: Over betekenisontleningen in
het Nederlands geven voornamelijk de etymologische woordenboeken en het WNT informa-
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tie, en dan nog maar heel weinig. Over de invloed van het Frans in de middeleeuwen Muller 1920 en Öhmann 1951; over Engelse invloed
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Woordregisters

Inleiding
Hierna volgt eerst een alfabetisch register met alle behandelde woorden en vervolgens
een register per taal: de woorden die geleend zijn uit het Keltisch, Latijn etc. De functie
van het eerste register is tweeledig: het geeft de direct ontleende vorm, zodat uitspraken
over inburgering en dergelijke verifieerbaar worden, en het verwijst naar de paginering
waar het woord in context behandeld wordt. Het tweede register geeft een indruk van
de invloed die iedere taal op het Nederlands heeft uitgeoefend.
De registers geven noodzakelijkerwijs een zeer vereenvoudigde voorstelling van
zaken: betekenisontwikkelingen en klankveranderingen zijn buiten beschouwing gelaten, aan de verdere ontleningsweg wordt geen aandacht besteed, discussies over de
herkomst komen niet aan bod. Voor volledige informatie en nuancering is het daarom
noodzakelijk ofwel de pagina in het boek waarnaar verwezen wordt te raadplegen, ofwel
een etymologisch woordenboek ter hand te nemen.
In de woordregisters zijn alleen geleende of door een vreemde taal beïnvloede
woorden, uitdrukkingen of woorddelen opgenomen, geen erfwoorden (woorden die
al bestonden in de tijd waarin de Germaanse talen een eenheid vormden). Achter
leenwoorden en geleende uitdrukkingen geef ik de taal waaruit het woord is geleend
en de vorm in de brontaal, dus: 'piraat (Frans pirate)'. Wanneer een ontlening niet
zeker is, wordt de bronvorm gevolgd door een vraagteken: 'bargoens (Frans baragouin?)'. Ook worden soms twee mogelijkheden gegeven: 'motie (Frans motion of
Engels motion)'. Wanneer we een bij ons enkelvoudig woord uit een meervoudsvorm
geleend hebben, wordt dat als volgt aangegeven: 'agenda (Latijn agenda, mv.)'; een oud
woord dat uit een verbogen naamval is geleend, wordt aangegeven als: 'abt (Latijn
abbatem, 4de nv.)'. Bij Latijnse bijvoeglijke naamwoorden of jonge zelfstandige naamwoorden die we kennelijk uit een verbogen naamval geleend hebben, worden twee
vormen na elkaar gegeven, namelijk de eerste en tweede naamval: 'consistent (Latijn
consistens consistentis)' of 'cohort (Latijn cohors cohortis)'. Vertalende ontleningen
zijn als volgt opgenomen: 'ezelsbrug (vert. van Latijn pons asinorum)'. Ten slotte wordt
'van' gebruikt bij afleidingen: 'dammen (van Frans dame)' of wanneer er een vormverandering in het Nederlands heeft plaatsgevonden: 'fijt (van Latijn ficus)'.
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Sommige woorden zijn in een bepaalde betekenis geleend uit een taal, terwijl
daarnaast een erfwoord of een ander leenwoord bestaat met eenzelfde vorm, maar een
andere betekenis. Zo is tip in de betekenis 'spits' een erfwoord, maar de betekenis
'heimelijke informatie' komt uit het Engels. Dit is als volgt weergegeven:
tip 'heimelijke informatie' (Engels tip)
Pool is in twee betekenissen geleend:
pool 'voetbalpool' (Engels pool)
pool 'uiteinde van as' (Frans póle)
In het alfabetische register zijn tevens woorden opgenomen die in het Nederlands na
ontlening een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt of produktief gevormd zijn op
grond van een vreemd voorbeeld. Achter dergelijke woorden worden geen brontaal en
bronvorm vermeld. Als eigen ontwikkeling beschouw ik ook woorden die in het
Nederlands een vorm hebben die weliswaar in de brontaal voorkomt, maar met een
geheel andere betekenis - een betekenis die niet op normale betekenisontwikkeling kan
teruggaan. Voorbeelden zijn tearoom, dat in het Engels 'kamer waar men thee drinkt'
betekent en in het Amerikaans-Engels 'openbaar toilet als ontmoetingsplaats voor
homoseksuelen', of etaleur, dat als verouderde Franse betekenis had 'iemand die op
een openbare plaats zijn koopwaar probeert te slijten'. Evenmin worden brontaal en
bronvorm vermeld bij woorden waarvan de herkomst zeer onzeker is en er vele
mogelijkheden zijn. De details staan dan op de betreffende pagina vermeld.
In de registers zijn geen verouderde Nederlandse woorden opgenomen, laat staan
Middelnederlandse woorden. In principe zijn alleen woorden opgenomen die in Van
Dale (1992) staan, en verder heel moderne woorden die Van Dale nog niet gehaald
hebben en woorden uit groepstaal: jongerentaal, soldatentaal en dergelijke. Plaatsnamen en persoonsnamen zijn niet opgenomen in het register, met uitzondering van een
aantal bijbelse namen en spreekwoordelijk geworden Griekse en Latijnse goden en
personen. Uiteraard zijn soortnamen die zijn afgeleid van persoons- en plaatsnamen
(eponiemen en geoniemen) wel opgenomen. Overigens kunnen andere persoons- en
plaatsnamen via het Zaakregister teruggevonden worden.
Meerwoorduitdrukkingen die we onvertaald overgenomen hebben, zijn gealfabetiseerd onder het eerste woord van de uitdrukking: 'en bloc, pro forma'. Vertaalde
meerwoorduitdrukkingen zijn volgens het gebruikelijke 1-2-3-principe opgenomen
onder het eerste zelfstandige naamwoord, als dat ontbreekt onder het eerste bijvoeglijke
naamwoord en als ook dat ontbreekt onder het eerste werkwoord: 'Zee (Zwarte -),
ernstig (iets - nemen), breken (met iemand -)'.
Het is interessant om te zien dat woorden met dezelfde stam uit verschillende
talen geleend kunnen worden. Twee voorbeelden:
methode (Frans méthode)
methodiek (Duits Methodik)
methodisch (Duits methodisch)
methodist (Engels methodist)
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of:
orgaan (Latijn organum)
organiek (Frans organique)
organisch (Duits organisch)
organist (Frans organiste)

Periodisering
'Latijn' staat in het algemeen voor klassiek Latijn, vulgair Latijn, Kerklatijn, middeleeuws Latijn, en humanistisch Latijn. Wel worden modern Latijnse nieuwvormingen
apart aangeduid door 'modern Latijn'. Voor meer informatie zie de pagina waar het
woord behandeld is. Alleen bij gereconstrueerde vulgair Latijnse vormen wordt als
bron 'vulgair Latijn' gegeven. Gereconstrueerd wil zeggen dat de vormen nooit in
geschreven vorm zijn aangetroffen. We geven dit aan met >4- voor de taalvorm. Ook
Romaanse woorden, dat wil zeggen woorden die dateren van ongeveer 400 tot 800 na
Chr., zijn dikwijls gereconstrueerd.
Bij sommige talen hebben we uit verschillende taalfasen geleend. Het onderscheid
in taalfasen wordt alleen gemaakt waar dit nodig is om de vorm te verklaren, bij
voorbeeld: 'beest (Oudfrans beste)' - de huidige Franse vorm bête geeft geen verklaring
voor de s. Wanneer een woord in de moderne tijd (na 1500 of 1600) is geleend, maar
het woord inmiddels uit de brontaal is verdwenen, wordt dit vermeld als 'verouderd':
'muzikant (verouderd Frans musicant)'.
In de registers worden de volgende taalfasen genoemd (de dateringen zijn uiteraard globaal):
Frans: Oudfrans (850-1500), Frans (1500-heden). (N.B. Ook Ouditaliaans loopt
tot ongeveer 1500).
Engels: Oudengels (700-1100), Middelengels (1100-1500), Engels (1500-heden).
Duits: Oudhoogduits (750-1100), Middelhoogduits (1100-1600), Duits (1600-heden); Oudnederduits, ook welOudsaksisch genoemd (750-1100), Middelnederduits (1100-1650), Nederduits of Platduits (tot heden).
Scandinavische talen: Oudnoor(d)s (800-1500), Oudijslands (800-1500), de moderne talen Ijslands, Deens, Zweeds, Noors van 1500 tot heden.
Met 'Keltisch' wordt bedoeld de fase waarin de Keltische talen nog een eenheid
vormden. Bij de woorden die het Germaans voor de splitsing in aparte talen aan
het Keltisch heeft ontleend, wordt geen vorm vermeld, alleen als bron 'Keltisch'.
De vormen die ontleend zijn, zijn namelijk niet gedocumenteerd in de vorm
waarin ze ontleend zijn, we kennen ze alleen maar door reconstructie van latere
eiland-Keltische vormen (bij voorbeeld het Oudiers, dat loopt tot ongeveer 1100),
terwijl de woorden ontleend zijn aan het uitgestorven vasteland-Keltisch. In de
woordenboeken is het niet gebruikelijk gereconstrueerde Keltische vormen te
geven.
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Oudslavisch loopt tot ongeveer 800.
Onder 'Grieks' wordt klassiek Grieks verstaan, de moderne variant wordt Nieuwgrieks genoemd.

Transcriptie en spelling
Voor talen die niet van het Latijnse alfabet gebruik maken, is in principe de wetenschappelijke transcriptie gevolgd met gebruikmaking van diacritische tekens, zoals die
onder andere is vastgelegd in de verschillende Iso-recommendaties van het Nederlands
Normalisatie-instituut. Ter toelichting voor de specialisten:
De Griekse chi (X) is door eh weergegeven; de combinaties van twee g-klanken
of een g- en k-klank in het Grieks (yy, î'K> î'S en 'YXJ zijn weergegeven door ng, nk,
nx, neh; de omega (CJ» is door ö weergegeven, de eta (TI) door è; de spiritus asper
aan het begin van een woord is door h weergegeven, maar weggelaten bij ro met
spiritus asper.
De Russische (Cyrillische) je (e) is, wanneer hij volgt op een klinker, voorafgegaan
door een j (dus protivojadije versus sovet) en de Russische jo (ë) is weergegeven
door (j)ë; de Russische cha (x) is door eh weergegeven.
De transcriptie van het Sanskriet staat onder andere beschreven in de Kurze
Elementar-Grammatik der Sanskrit-Spraehe van J. Gonda uit 1963.
De zigeunerwoorden zijn gespeld volgens Wolf (1960).
Voor Jiddische woorden is op aanraden van Hans den Besten de transcriptie van
Beem (1975) overgenomen; de transcriptie van Voorzanger en Polak is namelijk
feitelijk onbruikbaar omdat de schrijvers alle Hebreeuws-Jiddische woorden die
ze afkunnen leiden in de corresponderende synagogaal-Hebreeuwse vorm weergeven.
Voor het Arabisch is de transcriptie van Philippa (1989) overgenomen; voor de
transcriptie van het Perzisch (dat geschreven wordt met het Arabische medeklinkerschrift) is Ibrahim (1991) gebruikt.
De woorden die we uit het Maleis geleend hebben, worden gegeven in de spelling
van het Maleise woordenboek van Mayer uit 1932, niet in de moderne spelling
van het Bahasa Indonesia die geldt vanaf 1972. Wij hebben de woorden immers
geleend in een eerdere periode, en dat is aan de spelling van de leenwoorden te
zien. Zo kennen we de vrucht djeroek uit Maleis djeroek, wat tegenwoordig als
jeruk gespeld wordt.
Voor het Chinees (met 'Chinees' wordt Modern Standaard Chinees bedoeld) is
het pinyin-transcriptiesysteem gebruikt, waarbij echter de tonen zijn weggelaten,
net als op de Kantonese woorden, die volgens het transcriptiesysteem MeyerWempe of 0-Melia zijn weergegeven.
Voor de spelling van (Amerikaans-) Engelse woorden, vooral van belang voor de
spelling van samenstellingen, is voornamelijk gebruik gemaakt van de OED en
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Morris (1970). In andere woordenboeken zullen sommige samenstellingen anders gespeld worden.
De klemtoon op woorden is nergens aangegeven. Lange klinkers zijn daar wat dit
van belang is, weergegeven door een horizontale streep boven de klinker. Ze staan
bij voorbeeld op Latijnse infinitieven: pendëre 'hangen' versus pendere 'wegen,
betalen'.
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Alfabetisch woordregister
à (Frans à) 162
a- 'ontkennend voorvoegsel'
(Grieks a-) 371
-aal (Duits -al) 241, 269
-aal (Frans -al) 169
-aal (Latijn -alis) 180
aalmoes (Romaans 'almos(i)na)
*almos(i)na)
87, 195, 465, 586
aalmoezenier (Oudfrans aImosnier) 165
-aan (Latijn -anus) 110
aanbeeld (altijd op hetzelfde - hameren) (vert. van Latijn eandem incudem tundere) 588
aanbidden (vert. van Latijn adorare) 579
aandacht 'godsdienstige overpeinzing' (Duits Andacht) 654
aandoen' emotioneel treffen'
(bet. van Latijn afficere) 648
aandoening
aandoening''emotie'
emotie' (bet. van Latijn affectio) 648
aangaande 'voorzetsel' (bet. van
Franstouchant)
Frans touchant) 650
aangedaan' getroffen' (bet. van
Latijn affectus) 649
aangelegd (vert. van Duits veranlagt) 607
aangewezen zijn op (vert. van
Duits angewiesen sein auf) 255,
607
aangezien 'voegwoord' (bet. van
Frans vu) 650
aanhangwagen (Duits Anhängewagen) 236
aanhankelijkheid (Duits Anhänglichkeit) 46,236
aankatsen (Rotwelsch anquatschen) 264
aankeiler 267
aanknopingspunt (Duits Anknüpfungspunkt) 255
aankwatsen (Rotwelsch anquatschen) 264
aanleg (Duits Anlage) 181,259
aanmatigen (Duits anmaBen) 259
aansjokken 357
aanspreken 'bevallen' (Duits ansprechen) 654
aanstalten (Duits Anstalten) 259,
460
aanstelleritis 372
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aanstoot (de - geven) (vert. van
Duits den AnstoB geben) 607
aantal (Duits Anzahl) 65,66, 259
aanvankelijk (Duits anfànglich)
255
aanverwant (Duits anverwandt)
255
aanwezig (vert. van Latijn praesens) 585
aanzien (het - hebben van) (vert.
van Frans avoir I'air de) 598
-aar (Latijn -arius) 64, 109, 164,
178
aard (dat het een - heeft) (Frans
art) 501
-aard (Frans -ard) 164,179
aardbei 176
aarde wil van aarde niet (Duits
Art läBt von Art nicht) 501
aardvarken (verouderd Afrikaans
aardvark) 434. 435
aardwolf (verouderd Afrikaans
aardwolf) 434,435
aäronskelk (Latijn arum) 105,494
aarts- (Latijn arci-, archi-) 38,71,
112,536
aartsbedrieger 112
aartsbisschop (Latijn archiepiscopus) 112
aartsdeugniet 112
112
aartsdom 71, 112, 536
aartsdomoor 112
aartsengel (Latijn archangelus) 112
aartsgek 112
aartsketter 112
aartslui 112
aartsschavuit 112
aartsschelm 38
aartsslecht 536
aartsvader (Latijn patriarcha) 112
aartsvijand 112
aartsvijandig 112
aarzelen (vert. van Frans reculer)
595
aas 'één in het kaartspel' (Oudfrans ais) 28, 147, 539, 659
aas 'ster' (Engels ace) 318,659
aasdom 357
-aat (Latijn -atus) 110
ab- (Latijn ab-) 115
abactis (Latijn (servus) ab actis)
98,107

abaliënatie (Latijn abalienatio)
100
abaliëneren (Latijn abalienare)
100
abattoir (Frans abattoir) 174
abberdaan (verouderd Frans
abourdan) 478
abbreviatuur (Italiaans abbreviatura) 466
abces (Frans abcès) 157
abdij (Romaans 'abbadia)
*abbadia) 95,
95,168
168
abdis (Romaans 'abbadesse)
*abbadesse) 94
abituriënt (Duits Abiturient) 273
ablatief (Latijn (casus) ablativus)
587

ablaut (Duits Ablaut) 260
abnormaal (Frans anormal) 180
abominabel (Frans abominabie)
161
abondance (Frans abondance)
521
abondant (Frans abondant) 521
abondantie (Frans abondance)
521
abonnee (Frans abonné) 157
abonnement (Frans abonnement) 32, 111
A.B.p.-gate 328
abracadabra (Grieks
ABPACA<1ABPA) 377
Abraham (Latijn Abraham) 104
abrikoos (Frans abricots, mv.)
17, 193, 199, 407, 475, 482
abs- (Latijn abs-) 115
absent (Frans absent) 464
abside (Frans abside) 521
absint (Frans absinthe) 195
absis (Latijn absis) 521
absolutie (Latijn absolutio) 95
absoluut 'onbeperkt, volstrekt'
(Latijn absolutus) 653
absoluut 'ongedeeld' (Frans absolu) 653
absolveren (Latijn absolvere) 123
abstract 'onstoffelijk' (Frans abstract) 300
abstract 'samenvatting' (Engels
abstract) 300,317
abstraheren (Latijn abstrahere)
99
absurd (Latijn absurdus of Frans
absurde) 178

Absurdistan 388,
388, 399
399
Absurdistan
abbatem, 4de nv.)
nv.)
abt (Latijn abbatem,
127,249,465
127,249,465
148
abuis (Frans abus) 148
abundant (Latijn abundans abunabundantis) 521
dantis)
abundantie (Latijn abundantia)
abundantie
521
521
ac- (Latijn ac- of Frans ac-) 468
acacia (Latijn acacia) 89,126
academicus (Latijn academicus)
118
academie 'hogeschool' (Latijn
98, 168, 653
academia) 98,168,653
academie 'wetenschappelijk geacadérnie)
nootschap' (Frans académie)
168,653
acajou (Portugees acaju) 545
a capella (Italiaans a cappella)
207
accelerando (Italiaans accelerando) 204
accent (Latijn accentus) 586
accept (Duits Akzept) 273
accessoire (Frans accessoire) 175
accessoor (Frans accessoire) 175
accident el) 179
accidenteel (Frans accidente!)
accijns (Oudfrans assise) 147,516
acclirnaacclimatiseren (Engels to acdimatisate) 170
accommodatie 'aanpassing'
(Frans accommodation) 660
accommodatie 'huisvesting' (Engels accommodation) 660
accordeon (Frans accordéon)
188
accountant (Engels accountant)
18, 333
310, 3318,
accrocheren (Frans accrocher) 30
accu (van accumulator) 467
accumulator (Latijn accumulator) 467
accuratesse (Italiaans accuratezza
of pseudo-Frans)
pseudo- Frans) 205
accusatief (Latijn (casus) accusativus)
ws) 587,629
339, 539
ace (Engels ace) 318,
318,339,539
acetaat (van Latijn aceturn) 103
aceton (van Latijn aceturn) 103
à charge (Frans à charge) 171
Achilles (Latijn Achilles) 106
achilleshiel 43, 366, 375
achterban (vert. van Frans arrière-ban) 177
achtergrondinformatie (vert. van

Engels
Engels background
background informainformation)
611
tion) 611
achterhoede
achterhoede (vert.
(vert. van Frans
Frans ararrière-garde)
rière-garde) 150
150
achterhoedegevecht (vert. van
van EnEngels rearguard action)
612
action) 612
achterland
achterland (vert.
(vert. van Duits HinHinterland) 605
achterspeler (vert. van Engels
back) 30,
609
30,609
achterste 'billen' (bet. van Frans
derrière) 650
acid house (Engels acid house)
322
322
acne (Grieks aknè) 473
a conto (Italiaans a conto) 207
a costi (Italiaans a costi)
costl) 207
acquisiteur 182
acrobaat (Duits Akrobat of Frans
260
acrobate) 158,
158,260
acrobatie (Frans acrobatie) 60
acroniem (van Grieks akro- +
-önumos) 368
acrostichon (van Grieks akro- +
stichos) 368
act (Engels act) 324,343,539
acteur (Frans acteur) 155,167
actie (Frans action) 199
102,180
actionaris 102,
180
activeren (Frans activer) 639
activiteit (Frans activité) 156
actuel)
actueel 'huidig' (Frans actue!)
301,660
actueel 'werkelijk, feitelijk' (En301, 660
gels actual) 298,
298,301,660
acupunctuur (van Latijn acu- +
punctura) 25,103, 112
acuut (Latijn acutus) 650
ad (Engels ad) 324
ad- (Latijn ad- of Frans ad-) 468
A.D. (Latijn A.D. =
= Anno Domini)
98
ada (Maleis ada) 425
ad absurdum (Latijn ad absurdurn) 116
adagio (Italiaans adagio) 204
adagium (Latijn adagium) 99
Adam (Hebreeuws 'ädäm) 410
adamsappel (vert. van Hetapûai) hä-'ägäm)
breeuws tapüaJ:!
410,628
adamskostuum 410
adat (Maleis adat) 432
addenda (Latijn addenda) 99
adder(tje)
adder(
tje) (een - onder het gras)

(vert.
(vert. van
van Latijn
Latijn anguis
anguis in
in herherba)
588
ba) 588
addict
addict (Engels
(Engels addict)
addict) 322,343
322,343
addictie
addictie 'toewijding'
'toewijding' (Latijn
(Latijn addictio)
dictio) 659
addictie
addictie 'verslaving'
'verslaving' (Engels
(Engels addiction) 659
-ade (Frans -adel 167,170
adé (Maleis adik,
ad ik, adel 423,430
à décharge (Frans à décharge) 171
171
adel (Duits Adel) 29,258
29, 258
adelaar (Duits Adler) 258
adeldom verplicht (vert. van
Frans noblesse oblige) 598
adequaat 'gelijkwaardig' (Latijn
adaequatus) 100,658
adequaat 'voldoende, passend'
(Engels adequate) 658
ad fundum (Latijn ad fundum)
108
ad hajos 107,122
107, 122
ad-hocoplossing 37
adieu (Frans adieu) 27,161,300
ad infinitum (Latijn ad infinitum) 116
ad interim (Latijn ad interim)
116
adipati (Javaans adipati) 423,431
423, 431
adjectief (Latijn adiectiws)
adiectivus) 586
adjudant (Frans adjudant) 175
adjunct 'nauw verbonden' (Latijn
adiunctus) 653
adjunct 'toegevoegd functionaris'
(Frans adjoint) 653
admeur 164
administrateur (Frans administrateur) 164,167,175,466
164,167, 175, 466
administratie 'bestuur' (Frans administration) 153,660
administratie 'regering' (Engels
9, 660
administration) 9,660
admiraal (Frans amiral) 149,175,
149, 175,
190,407,505
admiraliteit (Frans amirauté) 149
ad nauseam (Latijn ad nauseam)
116
adoe
ad
oe (Maleis adoeh) 421
Adonaj (Hebreeuws 'adonay)
380, 410, 536
AdOnis) 375,380
Adonis (Grieks Adönis)
adoreren (Frans adorer) 160
ad patres (Latijn ad patres) 116
ad rem (Latijn ad rem) 468
adrenaline (van Latijn ad renes)
103
103
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adres 'woon- of verblijfplaats'
(Frans adresse) 33,157,659
33> 157, 659
adres 'officieel antwoord' (Engels
address) 659
adressenbestand 242
adspirant (Frans aspirant) 180
advance party (Engels advance
party) 325
advent (Latijn adventus) 95
adverbium (Latijn adverbium)
586
advertentie (Oudfrans a(d)vertance) 157
advertentiecampagne 176
adverteren (Frans avertir) 179
advies (Frans avis) 177,180
adviseur 26,167,182
26, 167, 182
adviseuse 167
advocaat (Latijn advocatus) 94,
98,466,588
advocaat van de duivel (vert. van
Latijn advocatus diaboli) 588
advocatuur (Duits Advokatur)
112, 182, 183
Aeneas (Latijn Aeneas) 106
aëro- (Grieks aero-) 373
aerobics (Engels aerobics) 321
Aeschylus (Latijn Aeschylus) 106
Aesopus (Latijn Aesopus) 106
af- (Latijn af- of Frans af-) 468
afbouwen 'verminderen' (Duits
abbauen) 9,29,56,236,240,
246, 263,645,654
afchecken (Engels to check oft)
335
afdampen (Duits abdampfen)
246
affabiliteit (Frans affabilité) 49
affaire (Frans affaire) 65
affect (Duits Affekt) 273
affectie (Frans affection) 468
affectueus (Frans affectueux) 532
affettuoso (Italiaans affettuoso)
532
affirmatie (Frans affirmation) 49
affodil (Latijn asphodelus) 476
affreus (Frans affreux) 27,161
affront (Frans affront) 161
affuit (Frans affiit)
aftüt) 149
afgebrand 'platzak' (Duits abgebrannt?) 267
afgezant (Duits Abgesandte(r»
239
afgoderij 168
afgodisch (Duits abgöttisch) 241
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afhangen (vert. van Frans dépendre) 596
aficionado (Spaans aficionado)
221
afijn (Frans enfin) 161,487
afkatten 293, 502
afkeer (Duits Abkehr) 254
afkicken (Engels to kick oft) 322,
335
afleiden 'concluderen' (vert. van
Latijn deducere) 581
aflevering (Duits Ablieferung)
260
afmatten 176, 407
afnemer (Duits Abnehmer) 260
afnokken (Engels to knock oft)
325
a fortiori (Latijn a fortiori) 116
afpeigeren 289, 293
Afrikaan 110
Afrika-reizen 300
afril 499
afroep (op -) (vert. van Duits auf
Abruf) 607
afschatten (Duits abschätzen)
246
afschieten (Duits abschieBen) 262
afslachten (Duits abschlachten)
236
afstandname 242
aftaaien (Engels to tie (up» 325
after all (Engels after all) 10, 330
aftershave (Engels aftershave) 320
aftrap (vert. van Engels kick-oft)
30,609
aftrekken (vert. van Latijn sub-I
detrahere of Duits abziehen)
53,583
afvallig (Duits abfallig)
abfállig) 255
afwerpen 'laten vallen' (Duits
abwerfen) 262,654
262, 654
afwezig 'niet ter plaatse' (vert.
van Latijn absens) 585
afwezig 'verstrooid' (bet. van
Frans absent of Engels absent)
650
afwezig (de -en hebben ongelijk)
(vert. van Frans les absents ont
tort) 598
afwezigheid (vert. van Latijn absentia) 584
afwezigheid (schitteren door -)
(vert. van Frans brilier par son
absence) 600
afzet (Duits Absatz) 46,
46,236,
236, 260

afzichtelijk (vert. van Latijn despectus) 585
afzinken (Duits absinken) 263
afzwakken (Duits abschwächen)
240
ag- (Latijn ag- of Frans ag-) 468
195
agaat (Frans agate) 147,
147,195
agar-agar (Maleis agar-agar) 42,
429
-age (Frans -age) 64,167,170
agenda 'aantekenboek' (Latijn
agenda, mv.) 98,483,658
agenda 'plannen' (Engels agenda)
658
agenda (verborgen -) (vert. van
Engels hidden agenda) 613
agens (Latijn agens) 521
agent 'bedrijfsvertegenwoordiger'
(Engels agent) 300
agent 'politieagent' (Frans agent
de police) 637
agent 'vertegenwoordiger' (Frans
agent) 157,300,521
agentuur (Duits Agentur) 112, 183
aggenebisj (Jiddisch achenebbisj)
288

aggiornamento (Italiaans aggiornamento) 15,205
agglomeraat (Frans agglomérat)
468
agio (Noorditaliaans agio) 200,
203,477
agitateur (Frans agitateur) 141
agitato (Italiaans agitato) 204
agitator (Latijn agitator) 110, 141
agitprop (Russisch agitprop) 8,
323,387
agnosticus (modern Latijn agnosticus) 125,369
agnostisch (Engels agnostic) 315,
344,382
agoog (Grieks agögos) 371
agorafobie (van Grieks agora +
-phobia) 368,370
a governo (Italiaans a governo)
209
agressief (Frans agressif) 156
agrimonie (Latijn agrimonia) 473
agronoom (van Grieks agro- +
-nomos) 368
aha-erlebnis (Duits Aha-Erlebnis)) 234, 267
lebnis
aha-ervaring (vert. van Duits
Aha-Erlebnis) 569
Ahasverus (Latijn Ahasverus) 105

ahorn (Duits Ahorn) 258
aids (Engels aids) 321,323
aikido (Japans aikidO)
aikido) 451
ailanthus (Moluks ai lanit) 430
ailurofilie (van Grieks ailouro- +
-philia) 368
ailurofobie (van Grieks ailouro+ -phobia) 370
aimabel (Frans aimable) 532
air (Frans air) 195
air (zich een - geven) (Frans se
donner un air) 172
-air
-air(Frans
(Frans -aire) 169
airbag (Engels air bag) 306
airbus (Engels air-bus) 321
airco (Engels airco) 324
airconditioning (Engels air-conditioning) 298, 317
airedale (Engels Airedale (terrier» 320
air-minded 328
aïs (Duits Ais) 260
ajam (Maleis ajam) 425,427
Ajax (Latijn Aiax) 106
ajo (Maleis ajo) 421,425
ajuin (Latijn unionem, 4de nv.)
90,483
90 ,483
ajuus (van Frans adieu) 15,27,
140,161
ak- (Latijn ac- of Frans ac-) 468
aquavita )
akkefietje (van Latijn aquavita)
486
akkerbouw (vert. van Latijn agricultura) 584
akkoord (Frans accord) 148,198,
468
akkoord zijn met (vert. van Frans
être d'accord) 601
akkoord (tot een - komen) (vert.
van Frans arriver à un accord)
601
akoestiek (Frans acoustique) 155,
195
akte (Frans acte) 343,539
343, 539
akte van iets nemen (Frans prendre acte de quelque chose) 172
al- (Latijn al- of Frans al-) 468
à la bonne heure (Frans à la
bonne heure) 171
alambiek (Latijn alambicum) 476
à la minute (Frans à la minute)
171
à la mode (Frans à la mode) 171
alang-alang (Maleis alang-alang)
422, 425, 429

alarm (Frans alarme) 149,151,
191,480
albast (Latijn alabastrum) 124
albatros (Engels albatross) J44,
344476,504
albino (Portugees albino) 226
Albion (perfide -) (Frans perfide
Albion) 153
album 'boek met witte bladen'
(modem Latijn album) 101,659
album 'grammofoonplaat' (Engels album) 101,659
lOl, 659
alcalde (Spaans alcalde) 223,475,
476
alcarraza (Spaans alcarraza) 223
alcazar (Spaans alcázar) 223,475
alchimie (Latijn alchimia) 98,
129,407,476
alcohol (Spaans alcohol) 14,65,
475
alcoholgebruik 65
110
alcoholicus uo
alcoholieker (Duits Alkoholiker)
242
alcoholist 17,
17,166
166
ale (Engels ale) 315
alea iacta est (Latijn alea iacta est)
160
alexandrijn (Frans alexandrin)
155
alfa (Grieks alpha) 380
alfa en omega 380
alfabet (Latijn alphabetum) 95
alfalfa (Spaans alfalfa) 223,475
A1garve (Portugees A1garve) 229
al-galAl) 476
algazel (Arabisch al-gazäl)
alge (Duits Alge) 273
algebra (Latijn algebra) 98,130,
402,475
jalA'ir) 475
Algerije (Arabisch al jazä'ir)
-algie (Frans -algie) 370
algoritme (Latijn algorismus)
130,402
A1hambra (Spaans A1hambra)
223,475
-alia (Latijn -alia) III
111
alias (Latijn alias) 122
alibi (Latijn alibi) 122
à I'improviste (Frans à l'improI'improviste) 171
alinea (Frans alinéa) 333
alk (Deens/Noors alke) 362
alkali (Frans alcali) 407,476
alkanna (Spaans alcana) 475,476

alcöve) 191,
191,193,
193,
alkoof (Frans alcove)
407,475
alkoran (Arabisch al-qur'än)
al-qur'an) 476
Allah (Arabisch allah)
alläh) 404,475
404, 475
allee (Frans allée) 158
alleen 594
alleenheerser (vert. van Grieks
monarchos) 618
alleenrecht (Duits A1leinrecht)
243
alleenspraak (vert. van Latijn soliloquium of Grieks mono logos )
582,618
alleenverkoop (Duits A1leinverkauf) 268
allegorie (Frans allégorie) 155,195
allegro (Italiaans allegro) 204
allehens (Engels all hands) 314,

467
487

alleluja (Latijn alleluia) 127,409
allerlei 169
alleseter (vert. van Latijn omnivorus) 581
. alliantie (Frans alliance) 468
alligator (Engels alligator) 344,
475
alligatorpeer (Engels alligator
344> 545
pear) 344.
alliteratie (Frans allitération) 155
all-in (Engels all-in) 298,317
all-in- (Engels all-in) 328
all-in-prijs 328
326
all-in-tarief 328
allo- (Grieks allo-) 373
alloceren (Engels to allocate) 170,
334
allochtoon (van Grieks allo- +
chthön) 66,
66,368
368
463
allooi (Frans aloi) 158,
158,463
all right (Engels all right) 323
all-risk (verouderd Engels allrisks) 310,317,
339
310,317.339
all-round (Engels all-round) 323
alluderen (Latijn alludere) 99
almachtig (vert. van Latijn om182, 570, 579
nipotens) 182,570,
almachtigheid (vert. van Latijn
AIlomnipotentia of Duits Allmächtigkeit) 254,580
254, 580
alma mater (Latijn alma mater)
98,115
almanak (Latijn almanachus?l
almanachus?)
130
almemor (Arabisch al-minbar)
476
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almucium (Latijn almucium) 476
aloë (Latijn aloe) 127
aloen-aloen (Maleis aloen-aloen)
425,429

alpaca (Spaans alpaca) 217,224
alpino(pet) (Italiaans cappello alpino) 209
alrightnik (Engels alrightnik) 350
alruin (Duits Alraune) 258
alsmaar (Jiddisch als maar) 291
altaar (Latijn altare) 18,25,43,87,
95, 120, 249, 460

alterasie (van alteratie) 487
alteratie (Frans altération) 487
alter ego (Latijn alter ego) 115
aluminium (modern Latijn aluminium) 25, 102
alumna (Latijn alumna) 117
alumnus (Latijn of Engels alumnus) 99,118
alvleesklier (vert. van Grieks
pankreas) 570,618
always (Engels always) 322
alwetend (vert. van Latijn omnisciens) 579
a.m. (Latijn a.m. = ante meridiem) 116
amabile (Italiaans amabile) 532
amalgaam (Latijn almagama)
129, 407, 475

amandel (Latijn amandula) 89,
126

amarillo (Spaans amarillo) 218
Amazone (Latijn Amazona) 99,
126,375

ambacht (Keltisch) 46,77,186,
465,511

ambachtelijk 38, 78
ambassade (Frans ambassade)
154,186,192

ambassadeur 'gevolmachtigd gezant' (Frans ambassadeur) 154,
167,659

ambassadeur 'persoon of instantie die populair maakt' (Engels
ambassador) 659
amber (Frans ambre) 147,190,
400

ambiance (Frans ambiance) 141
ambil (Maleis ambil) 425, 426
ambitieus (Frans ambitieux) 160
ambivalent (van Latijn ambo +
valens) 103
ambt (van ambacht) 66, 77,465,
511
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ambtenarengehalte 242
ambulance (Frans ambulance)
150

amen (Latijn amen) 127, 249
amendement (Frans amendement) III
American football (Engels American football) 297
amerijtje (van Latijn Ave Maria)
4 87

Amerikaans (Engels American)
47,65

amethist (Latijn amethystus) 126
ameublement (Frans ameublement) III
amfi- (Grieks amphi-) 373
amfioen (verouderd Portugees
anfiào) 227, 551
amfitheater (Latijn amphitheatrum) 125
amfoor/amfora (Latijn amphora)
513

amicaal (Frans amical) 169,241
amice (Latijn amice, aanspreekvorm) 99
amigo (Spaans amigo) 214,221
amigocratie 221
ammehoela 8, 400
ammenooitniet 400
ammunitie (verouderd Frans
amunition) 149, 338, 478
amnestie (Grieks amnèstia) 66
amok (Maleis amok) 424
amoreel 371
amoroso (Italiaans amoroso)
204,532

amoureus (Frans amoureux) 532
ampel (Frans ample of Engels ample) 46,300,506
amper 424
amplificeren (Latijn amplificare)
170, 178, 524

amplifiëren (Frans amplifier)
170 , 178, 524

ampul (Latijn ampulla) 98, 125,
466,511

amusant (Frans amusant) 161
amuse-gueule (Frans amusegueule) 160
amusement (Frans amusement)
111

amuseren (Frans amuser) 161
an- (Latijn an- of Frans an-) 468
an- 'ontkennend voorvoegsel'
(Grieks an-) 372

anabaptist (Frans anabaptiste)
196

anaconda (Engels anaconda)
348
analist 37
analiste 37
ananas (Spaans ananás) 217, 224
ananaspit 222
anarchie (Frans anarchie) 195
anarchist (Frans anarchiste) 153
anatomie (Frans anatomie) 195
-ance (Frans -ance) 521,523
Andalusië (Spaans Andalucia)
223

andante (Italiaans andante) 204
andersoortig (vert; van Duits andersartig) 606
andijvie (Latijn endivia) 124
andragoog (van Grieks andro- +
agögos) 371
Andreas (Latijn Andreas) 104
andro- (Grieks andro-) 373
anemie (Latijn anaemia) 57
anemoon (Latijn anemone) 628
angehaucht (Duits angehaucht)
234

angelus (Latijn angelus) 97
angina (Latijn angina) 125
angio- (Grieks angeio-) 369
angiocardiografie 369
angioom (van Grieks angeio- +
-Oma) 369
angkloeng (Maleis angeloeng)
423

anglicaan (Engels Anglican) 315
anglist (Duits Anglist) 166
anglofobie (van Latijn Anglus +
Grieks -phobia) 370
angora(kat) 416
angry young men (Engels angry
young men) 330
angstgegner (Duits Angstgegner)
234

angsthaas (Duits Angsthase) 27,
257

ani-ani (Maleis ani-ani) 429
anijs (Frans anis) 136,160,195
aniline (Duits Anilin) 260,475
animal (Engels animal) 324
animatie 'bezieling' (Frans animation) 660
animatie 'bewegend beeld' (Engels animation ) 660
animisme (van Latijn animus)
103

animo (Italiaans animo) 204,
208,531
animus (Latijn animus) 531
ankeilen 267
anker (Latijn ancora) 25,89,124
anklet (Engels anklet) 320
anno Domini (Latijn anno Domini) 115
annonce (Frans annonce) 142,
157,468
anode (Engels anode) 344
anorak (Engels anorak) 350
anorexia (Grieks anorexia) 24,
368,633
anorganisch 371
an sich (Duits an sich) 267,270
ansicht(kaart) (Duits Ansichtskarte) 260
ansjovis (Spaans anchoa, ouder
anchova) 214,496
-ant (Frans -ant) 166, 167, 170
antagonisme (Frans antagonisme) 195
antecedent (Frans antécédent)
640
ante meridiem (Latijn ante meridiem) 116
antenne (Italiaans antenna) 205
anthologie (Frans anthologie)
195
anthurium (modern Latijn anthurium) 118
anti 371
anti- (Grieks anti-) 371
anti-apartheidsbeleid 371
antichambre (Frans antichambre) 159,191
antichambreren 182
anti-christ (Latijn antichristus)
121

anticonceptivum (modem Latijn
anticonceptivum) 104
anti-corruptiemaatregel 371
anti-democratisch 371
-antie (Latijn -antia) 521
antiek (Frans antique) 155,177
anti-fascistisch 371
anti-Israëlisch 371
anti-luchtdoelraket 371
antimoon (Latijn antimonium)
129
antimycoticum (modem Latijn
antimycoticum) 370
antipathie (Grieks antipatheia of
Frans antipathie) 60,368

antipode (Latijn antipodes, mv.)
268
antipyrine (Duits Antipyrin) 260
antiquaar (Duits Antiquar) 543
antiquair (Frans antiquaire) 543
antiquiteit (Frans antiquité) 168
antirevolutionair (Frans antirévolutionnaire) 153
anti-terreurbeleid 371
anti-vries 371
anti-wapen 371
anti-westers 371
antropo- (Grieks anthröpo-) 373
antropoïde 168
antwoord (in - op) (vert. van
Frans en réponse à) 598
ap- (Latijn ap- of Frans ap-) 468
apa (Maleis apa) 425
Apachen (Spaans apaches) 217,
224
apart (Oudfrans apart) 480
apartheid 'rassenscheiding' (Afrikaans apartheid) 434> 480
apekool 290
aperitief (Frans apéritit) 160
apert (Latijn apertus) 100
aplomb (Frans aplomb) 480
apo- (Grieks apo-) 373
apocalyps (Latijn apocalypsis) 125
Apollo (Latijn Apollo) 106, 375
apoplexie (Frans apoplexie) 157,
490
apostel (Latijn apostolus) 17,125
apostelpaarden (op zijn - gaan)
(Latijn per pedes apostolorum)
116
apostelwagen (in/met zijn -) (Latijn per pedes apostolorum) 116
apostrof (Latijn apostrophus) 126
apotheek (Latijn apotheca) 98,
125, 470, 557
apotheose (Frans apothéose) 195
apparaat (Oudfrans apparat) 157
apparatsjik (Russisch apparattik)
387
apparatuur 112
appartement (Frans appartement) 191,307
appeal (Engels appeal) 322
appeasement (Engels appeasement) 321
appel 'beroep, verzet' (Frans appel) 150
appelsien (vert. van Frans
pomme de Sine) 603

appendicitis (van Latijn appendix
+ Grieks -itis) 371
appendix (Latijn appendix) 57
appetijt (Frans appétit) 160
applaudisseren 182
applaus (Latijn applausus) 268,
468
applicatuur (Duits Applikatur)
260
approach (Engels approach) 32
après nous Ie déluge (Frans après
nous Ie déluge) 172
après tout (Frans après tout) 171
april (Latijn (mensis) Aprilis) 65,
93
a prima vista (Italiaans a prima
vista) 207
a priori (Latijn a priori) 116
à propos (Frans à propos) 161,171
apsis (Latijn apsis) 521
aquaduct (Latijn aquaeductus)
89,103
aqua non potabile (Italiaans aqua
non potabile) 208
aquaplanen 334
aquaplaning (Engels aquaplaning) 334
aquarel (Frans aquarelIe) 155,191
aquarium 'bak met levende vissen en planten' (Engels aquarium) 101, 111, 344
aquatisch (Duits aquatisch) 273
aquaviet (Latijn aquavita) 345,
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aquavion (Frans aquavion) 141
ar- (Latijn ar- of Frans ar-) 468
ara (Spaans ara) 217, 224
arabesk (Frans arabesque) 191
arak (Maleis arak) 424, 432, 551
arbeid 'letterkundig of wetenschappelijk werk' (Duits Arbeit) 235,654
arbeidersraad 387, 662
arbeidsdienst (Duits Arbeitsdienst) 262
arbeidsinzet (Duits Arbeitseinsatz) 262
arbeidslager (Duits Arbeitslager)
262
arbeidsongeschiktheid (vert. van
Duits Arbeitsunflihigkeit) 606
arbeidspool 335
arbeidsverhouding (Duits Arbeitsverhä1tnis) 260
arbitrair (Frans arbitraire) 175
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arboretum (Latijn arboretum) 101
arcade (Frans arcade) 191
arceren (Frans hacher) 175
arch(eo)- (Grieks arch(aio)-) 373
archeoloog (Frans archéologue)
182
archi- (Grieks archi-) 373. 536
archidom 536
archief (Latijn archiwm) 377
archipel (Frans archipel) 112,191,
377
archislecht 536
architect (Frans architecte) 112,
155,378
architectuur (Frans architecture)
112,155
archivalia (modern Latijn archivalia) 102,111,122
archivaris 39, 102, 122, 166
ardent (Frans ardent) 532
ardente (Italiaans ardente) 532
are (Frans are) 157
arena (Latijn arena) 89
arenpalm (Maleis aren) 422
argeloos (Duits arglos) 259
argon (Grieks argon) 368
argument (Latijn argumentum)
135
Argus (Latijn Argus) 375
argusogen 375
argwaan (Duits Argwohn) 181,
258
aria (Italiaans aria) 203,344
-aria (Latijn -aria) III
Ariadne (draad van -) 375
ariër (Duits Arier) 253
-arij 168
-aris 39, 109, 166
arisch (Duits arisch) 253
arisering (Duits Arisierung) 262
aristocratie (Grieks aristokratia
of Frans aristocratie) 60, 178,
369
-arium (Latijn -arium) III
-arius (Latijn -arius) 110
ark (Latijn arca)
area) 90
arkebussier (Frans arquebusier)
189
arm 'rivierarm, arm van een
stoel' (bet. van Frans bras) 650
armada (Spaans armada) 216,534
armadil (Spaans armadillo) 217,
224
armageddon (Latijn armagedon)
105
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armatuur 112
armee (Frans armée) 534
armoedzaaier 355
armzalig (Duits armselig) 258
aroma 'welriekend kruid' (Latijn
aroma) 117,124,653
aroma 'geur' (Frans arome) 653
aromatisch (Frans aromatique)
179
aronskelk (van Latijn arum) 105,
494
arpeggio (Italiaans
(Italiaans arpeggio) 204
arrangement (Frans arrangement) 154
arreslee 476
arrest (Oudfrans arest) 153,463
153, 463
arrestant (Oudfrans arestant) 46
arrestatieteam 176, 335
arresteren (Oudfrans arester)
147,639
arrivederci (Italiaans arrivederci)
206
arriveren (Frans arriver) 147
arrogant (Frans arrogant) 33,
160,173
arrogantie (Frans arrogance) 468
arrondissement (Frans arrondissement) 153
arrowroot (Engels arrowroot) 350
arsenaal (Frans arsenal) 149, 150,
192, 201, 407, 480
artefact (van Latijn ars artis + factum) 103
arterie (Latijn arteria) 57
articuleren (Latijn articulare) 99
artiest (Frans artiste) 166
artikel (Latijn articulus) 98
artillerie (Frans artillerie) 149
artillerist 39, 40, 166, 183
artisjek (verouderd Italiaans arti202, 210, 407, 475
cioeco) 202,210,407,475
artotheek 112
arts (Duits Arzt) 112, 258, 271
artsenij (Duits Annei)
Armei) 168, 258
as 'lijn midden door een vlak'
(bet. van Latijn axis) 53. 569,

648
as- (Latijn as- of Frans as-) 468
asana (Sanskriet äsana) 395
asap (Engels asap =as soon as
possible) 326
asbest (Latijn asbestos) 473
ascese (Frans ascèse) 378
aseksueel 371
aselect 371

=

asfalt (Frans asphalte) 157,195
asiel (Frans asile) 195
asielproeedure 65
asjeweine (Jiddisch hasjeweine)
285
asjewijne (Jiddisch hasjeweine)
490
Asjkenazim (Hebreeuws 'aMcè!na'a!kè!nazim) 411
Asmodee (Latijn Asmodaeus)
10
105
asparagus (Latijn asparagus) 521
asperge (Frans asperge) 70,147,
195,521
aspic (Frans aspic) 60
aspirateur (Frans aspirateur) 529
aspirator (Latijn aspirator) 529
aspirine (Duits Aspirin) 9,25,
104,260
aspro 104
104
assagaai (Engels assagai) 344, 476
assertief (Engels assertive) 321,
323
assertoir (verouderd Frans assertoire) 543
assertorisch (Duits assertorisch)
543
assessor (Latijn assessor) 98,468
asshole (Amerikaans-Engels asshole) 27.324,325
assise(n) (Frans assise) 516
assistent (Latijn assistens assistentis) 640
assisteren (Frans assister) 640
assuradeur 175, 183
assurant (Frans assurant) 467
assurantie (Frans assurance) 36
assureren (Frans assurer) 508
astatki (Russisch ostatki) 388
-aster (Latijn -aster) 110
asterisk (Frans astérisque) 195
Asterix 77
astma (Grieks asthma) 368,470
astmacentrum 120
astrakan (Frans astrakan) 9,41,
197,641
astrant (van Frans assurant) 15,
140,467
astro- (Grieks astro-) 373
astrologie (Latijn astrologia) 98
astroloog (Latijn astrologus) 126
astronaut (Engels astronaut) 344,
387
astronomie (Latijn astronomia)
98,126

Aswoensdag (vert. van Latijn dies
cinerum) 570. 580
asyndeton (Grieks asundeton)
376

at- (Latijn at- of Frans at-) 468
atavisme (van Latijn atavus) 103
atelier (Frans atelier) 155
aterling 357
-ateur (Frans -ateur) 111. 167. 170
atheïsme (Frans athéisme) 181
atheïst 181
-atie (Latijn -atio of Frans -atie)
111. 167. 170

à titre personnel (Frans à titre
personnel) 171
atjar (Maleis atjar) 414
atleet (Latijn athleta) 114> 115
atomair 169. 183
atomiseur (Frans atomiseur) 141
atoom (Latijn atomus) 115
atoombom (Engels atom bomb)
310
-ator (Latijn -ator) 110.170
à tout prix (Frans à tout prix) 171
attaché (Frans attaché) 154
attachékoffer (Engels attaché
case) 331
attaque (Frans attaque) 27.157
attaqueren (Frans attaquer) 150.
160
attenderen (Latijn attendere) 56.
99

attenoje (Jiddisch attenoj(e»
188.536

attent (Latijn attentus) 100
attila (Hongaars atilla) 411
atto- (Deens atten) 361
attojoule 362
attometer 362
attoseconde 362
attractief (Engels attractive) 301
attractiviteit 181
attribuut (Frans attribut) 468
-atuur (Latijn -atura of Frans
-ature) 111.167
aubade (Frans aubade) 194
au bain-marie (Frans au bainmarie) 171
aubergine (Frans aubergine) 160.
194.400.407.475

aucun(e) (Frans aucun(e» 161
audi- (Latijn audi-) 115
audiorack (Engels audio-rack)
311

auditeur (Frans auditeur) 519

auditor (Latijn auditor) 98.519
auerhaan (Duits Auerhahn) 134508

auerhoen (Duits Auerhuhn) 134
au fond (Frans au fond) 161.171
aufwieder schnitzel 17.167
augiasstal 375
augurk (Nederduits agurke) 157.

173
augustijn (Frans augustin) 167
augustijner (Duits Augustiner)
139.141

augustus (Latijn (mensis) Augustus) 94. 465. 514
aula (Latijn aula) 116
aura (Latijn aura) 115
au revoir (Frans au revoir) 17.
161. 174- 300

ausdauer (Duits Ausdauer) 167
aus einem Guss (Duits aus einem
GuS) 270
au sérieux (Frans au sérieux) 10
auspicii!n (onder - van) (Latijn
sub auspicüs) 116
ausputzer (Duits Ausputzer) 14.
163

Ausweis (Duits Ausweis) 162
authentiek (Frans authentique)
416
autisme (Duits Autismus) 174366.381

autistisch (Duits autistisch) 14
auto (van automobiel) 65.371.
379.467

auto- (Grieks auto-) 371
autobaan (Duits Autobahn) 160
autobiografisch 372
autobom 65
autobus 102. 466
autochtoon (Grieks autochthOn)
368

autocratie (Grieks autokrateia of
Frans autocratie) 369
auto-da-fe (Portugees auto-dafé) 100.535
auto-de-fe (Spaans auto de fel
100.535

autodeur 371
autogram 371
automaat (Grieks automatos)
368.379

automatiek 169
automobiel (van Grieks auto- +
Latijn mobilis) 38.103.369.
371.467

autorally (Frans rallye-auto) 143
autostrada (Italiaans autostrada)
105.544

autostrade (Frans autostrade) 544
autosuggestie 371
autowiel 372
avant-garde (Frans avant-garde)
151

avant la lettre (Frans avant la
lettre) 171
ave (Latijn ave) 107
avenue (Frans avenue) 158
averij (Italiaans avaria) 101, 110.
407

avi- (Latijn avi-) 115
avifauna (van Latijn avi- + fauna) 103
avocado (verouderd Spaans avocado) 117. 114> 545
avondland (de ondergang van
het-) (vert. van Duits der Untergang des Abendiandes) 607
avontuur (Frans aventure) 146.
499

à votre santé (Frans à votre santé)
161

awas (Maleis awas) 415
axiaaldruk 146
ayatollah (Arabisch äyatu Iläh)
15.41. 150. 399. 400. 404

ayor (Engels ayor = at your own
risk) 315
azalea (modern Latijn azalea) 101
Azazel (Hebreeuws 'äza'zel) 410
Aziaat 110
azig (Oudfries äsega) 357
azijn (Oudfrans aisin) 147.217
azijnhout (Portugees azinbo) 227
azimut (Frans azimut) 190.476.
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Azteken (Spaans aztecas) 117.214
azulejo (Spaans azulejo) 113
azuur (Frans azur) 155. 190. 400.
407. 484. 515

baadje (Maleis badjoe) 413.431
baai (Frans baie) 193.199.461
baak (van baken) 357.483
baal (Frans balie) 188. 567
Baäl (Hebreeuws ba'al) 410
baanbrekend (Duits bahnbrechend) 159
baar 'nieuweling' (Maleis
ba(ha)roe) 413, 417
baar 'staaf (Frans barre) 555
baardo (van Engels beardo) 314
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baarmoeder (vert. van Latijn matrix) 582
babi (Maleis babi) 425
babi pangang (Maleis babi panggang) 421
baboe (Javaans baboe) 20,423.
425

baboesje (Frans babouche) 487
baby (Engels baby) 66,308, 322,
331,333

baby- (Engels baby) 328
babybox 337
babydoll (van Engels baby-doll
pyjamas, mv) 321,337
babyface (Engels baby face) 324
babypiano 328
babysitter (Engels baby-sitter) 321
babyspuit 328
baccalaureus (Latijn baccalaureus) 117, 266
bachelor (Engels bachelor) 343
bacil (van Latijn bacillurn) 25,103
back (Engels back) 30,609
backformation (Engels back-formation) 301, 334
backhand (Engels backhand) 318
backlist (Engels backlist) 318
backroom (Engels back room)
325

bacon (Engels bacon) 319
baconburger 328
badak (Maleis badak) 422, 429
badge (Engels badge) 26,300,321
bad girl (Engels bad girl) 325
badjakker (Maleis badjak) 424
badminton (Engels badminton)
318

bad trip (Engels bad trip) 322
bagage (Frans bagage) 149,160,
177,199

bagatel (Frans bagatelle) 191
bagno (Italiaans bagno) 204
bagoes (Maleis bagoes) 425
baik (Maleis baik) 425, 426
Baileybrug (Engels BaiJey bridge)
320

baileyk1uivers 320
baisse (Frans baisse) 157
bajes (Jiddisch bajes) 287
bajesklant 293
bajesmaf 293
bajonet (Frans baïonnette) 633
baken (Oudfries baken) 357,483
bakkebaard (Duits Backenbart)
260

bakkeleien (Maleis berkelahi) 424
bakker 39, 64> 109
bakkerij 168
baklava (Turks baklava) 415
baksjisj (Turks bah~i~) 415,416
baksnaaiem (Jiddisch baksjenajem) 292
bakstag (Engels backstay) 314
bakvis (Duits Backfisch) 26, 266
bakZeilhalen (Engels to back a
sail) 314
bal 'dansfeest' (Frans bal) 160
bal 'gulden' (Frans balie) 163
balalaika (Russisch balalajka) 385
balance of power (Engels balance
of power) 320
balanceren (Frans balancer) 158
balans (Frans balance) 157
baldakijn (Frans baldaquin) 147,
192, 268, 400, 407

baldoveren (Jiddisch baldoveren)
287

bale-bale (Maleis bale-bale) 425,
429

balein (Frans baleine) 195
balie (Oudfrans baille) 153
baliekluivers 320
baliemand (van Frans baille) 506
Balinees 167
baljuw (Picardisch baliu) 147
Balkan (Turks Balkan) 414
balken (van Maleis balik) 427
balkon (Frans ba1con) 155,191,
567

ballad (Engels ballad) 315,343. 539
ballade (Frans ballade) 155,194>
343,539

ballerina (Italiaans ballerina) 203
ballet (Frans ballet) 191
ballon (Frans ballon) 36,158,192,

228

bananeschil 227
banco (Italiaans banco) 203,210,
567

band 'boekdeel' (Duits Band) 654
band 'muziekkorps' (Engels
band) 539
bandelier (Frans bandoulière)
193, 194, 465

banderilla (Spaans banderilla) 221
banderol (Frans banderole) 192
bandiet (Duits Bandit) 274
bandjir (Maleis bandjir) 423,425
bandrecorder (vert. van Engels
tape recorder) 310, 331
bang (ik ben - dat) (vert. van Engels I'm afraid that) 615
baniaan (Engels banian) 344
banier (Frans bannière) 146,166,
187

banjak (Maleis banjak) 425, 426,
427

306, 343. 539

banjer (Maleis banjak) 428
banjeren 428
banjo (Engels banjo) 350
bank (Italiaans banco) 36, 203,

310,321

banket (Frans banquet) 192,567
bankier (Frans banquier) 157,192
bankroet (Frans banqueroute)

balloon (Engels balloon) 343,539
balloteren (Frans ballotter) 154
ballpoint (Engels bali-point pen)
ballpointpen (Engels bali-point
pen) 321
ballroomdancing (Engels
ballroom dancing) 32
ballroomdansen (Engels
ballroom dancing) 32
balpen (Engels bali pen) 310,317,
321

balpunt (Engels bali-point pen)
321
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balpuntpen (Engels bali-point
pen) 321
balsem (Latijn balsamum) 98,126
balustrade (Frans balustrade) 191
bambino (Italiaans bambino) 203
bambochade (Frans bambo
chade) 202
bamboe (Maleis bamboe) 422
bami (Maleis bami) 432, 455
bampoesje (Frans babouche) 487
bamzaaien (van Japans banzai of
Jiddisch baarn zajen?) 450
ban 'betovering' (Duits Bann) 654
banaal (Frans banal) 161
banaan (Portugees banana) 227,

210,634

60, 157, 190, 199

bantamgewicht (vert. van Engels
bantam weight) 297
banteng (Maleis banteng) 422,
429

bantji (Maleis bantji) 428
Bantoe (Duits Bantu) 276
Bantoestan 399
banzaaien (van Japans banzai of
Jiddisch baarn zajen?) 450

banzai (Japans
(Japans banzai)
banzai) 450
450
banzai
bar (Engels bar) 319,
319,342,555
bar
342, 555
(Samami-Hindustani bara)
bara (Samami-Hindustani

(Frans barricade)
barricade) 191
191
barricade (Frans
bars (Nederduits
(Nederduits of Duits
Duits barsch)
barsch)

443
barak (Frans
(Frans baraque) 193
193
barak
barang (Maleis
(Maleis barang) 423
423
barang
(Maleis barangkali)
barangkali)
barangkali (Maleis
25
4425
barbaar (Frans barbare) 195,405,
552
2
55
Barbarije 552
barbarisme (Frans barbarisme of
Latijn barbarismus) 13
barbecue) 321,
barbecue (Engels barbecue)
344
barbeel (Latijn barbellus) 95
barbier (Frans barbier) 166
bard (Duits Barde) 259
baret (Frans barrette) 160,186
baragouin?) 186
Bargoens (Frans baragouin?l
bariton (Italiaans baritono) 203
190,198
bark (Frans barque) 190,
198
barkas (Frans barcasse) 193
barkeeper (Engels bar-keeper)
318
318
barmhenig)
barmhartig (Duits barmherzig)
254> 605
254.
bar-m~bar mitswa (Hebreeuws bar-mÏ!wäh) 250,409
barnsteen (Middelnederduits
barnstèn) 63, 257
bamsttn)
barnum- (Engels Bamum)
Barnurn) 330
bamumbarnumorganisatie 330
barnumreclame 330
baro- (Grieks baro-) 373
baroe (Maleis ba(ha)roe) 423,425
barok 'grillig' (Frans baroque)
656
barok 'bepaalde stijlperiode'
(Duits Barock) 656
barometer (van Grieks baro- +
-metron) 376
baron 'adellijke rang' (Frans baron) 37,147,188,510,660
37,147,188,510, 660
baron 'industriële topfiguur' (Engels baron) 660
-baron 176
barones (Duits Baronesse) 37,
40,44,183
barracuda (Spaans barracuda)
217
217
barrage (Frans barrage) 160
barre (Frans barre) 555
bar(re)biesjes 436
barrel 'duig' (Engels barrel?) 325

bart (Fries barte)
barte) 356
356
banoi (Russisch
(Russisch borzoi)
bonoj) 386
barzoi
bas 'laagste stem' (Italiaans
(Italiaans bas-

257

sol

203
203

bas 'stuiver' (Duits
(Duits Batzen)
Batzen) 286
bas
bas 'tweetal, dubbeltje' (Jiddisch
basch) 286
basalt (Frans
(Frans basalte) 157,195,473
base (Frans base) 521
basebal (Engels baseball) 334
334
baseballen 334, 335
Basedowse 246
basen (Engels to base) 322
basilica (Latijn basilica) 510
17, 95,
basiliek (Latijn basilica) 17,95,
125,367

basis (Latijn basis) 36,66,117,
124, 125, 521
basketbal!) 318,
basketbal (Engels basketbalI)
334

basketballen 334
corno di
bassethoorn (Italiaans como
bassetto) 204
18,34, 178,
bassin (Frans bassin) 18,34.
464, 520, 521

basta (Italiaans, Spaans ofportuof Portugees basta) 200
bastaard (Oudfrans bastard) I),
13,
147,
179, 511
147,179,

bastaardwoord 13
bastard (Engels bastard) 325
basterd (van bastaard) 511
Bastille (Frans Bastille) 188
bastion (Frans bastion) 149
bat (Engels bat) 342
bataat (Spaans batata) 217,224
149,191
bataljon (Frans bataillon) 149,
191
batik (Maleis batik) 423
batikken 429
batterij 'legerafdeling' (Frans batterie) 660
batterij 'energiebron' (Engels battery) 660
batterik (van Frans bateau) 163
battle dress (Engels battle-dress)
326

baud (Engels baud) 322
baxter 311
bazaar (Penisch
(Perzisch bäzär) 36,399,
546
fasein) 259
bazelen (Duits faseIn)
bazooka (Engels bazooka) 320

bazuin
bazuin (Oudfrans
(Oudfrans boisine)
boisine) 146
146
beagle (Engels
(Engels beagle) 320
320
beamen (van Latijn
Latijn amen)
amen) 127
beantwoorden aan
aan (vert.
(vert. van
Frans
Frans répondre à)
à) 598
beardo (Engels
(Engels beardo) 324
beatgroep
beatgroep (Engels beat
beat group)
group)
22
3322

beatnik (Engels beatnik) 294, 321,
0
350
35

beaujolais primeur (Frans beaujolais primeur)
primeur) 160
beauty (Engels beauty) 316,342
beauty and the beast (Engels
beauty and the beast) 331
beauty-case (Engels beauty case)
20
3320

beaver (Engels beaver) 324
bébé (Maleis bebe) 423,430
bebop (Engels bebop) 322
bedaagd (Duits betagt) 255
bedak (Maleis bedak) 423
bedibberen (Jiddisch medibberen) 290, 293
bediende (Duits Bediente(r)) 259
bedilal (vert. van Frans mêletout) 595
bediscussiëren 176
bedoeïen (Frans bédouin) 190,

484
484

bedreven 'geoefend' (bet. van Latijn exercitus) 649
bedrijf'deel van toneelstuk' (bet.
van Latijn actus) 648
bedrijf(buiten/in-)
bedrijf (buiten/in -) (vert. van
Duits auSer/in
auBer/in Betrieb) 607
bedrijfsgericht 64, 243
bedrukken (Duits bedrücken)
254

beduidend (Duits bedeutend)
240
beetburger (Engels beetburger)
28
3328
beëindigen (Duits beenden) 239
beeldschoon (Duits bildschön)
bildschän)
27,261
beeltenis (Duits Bildnis) 258
Beëlzebub (Latijn Beelzebub) 105
beer 'schuld' (Duits Bär of
267,588
Bäre/Bere) 267,
588
Beer (Grote -) (vert. van Latijn
Ursus maior) 588
286,380
beesie (Jiddisch beisje) 286,
380
33, 158,
beest (Oudfrans beste) 33,158,
461,507,516
461,
507, 516

725

beestenboel 176
beet(wortel) (Latijn beta) 85,120,
460

bef (Latijn biffa of Oudfrans biffe) 95,190,400,407

befaamd 176
beffologie 371
befgajes 293
begaafd 'getalenteerd' (bet. van
Frans doué?) 650
begeerlijkheid (Duits Begehrlichkeit) 254
begeesteren (Duits begeistem)
240

begeven (zich-) (vert. van Frans
se rendre) 600
begin (het - van het einde) (vert.
van Engels the beginning of the
end) 614
begini (Maleis bagini) 425, 426
begrijpelijkheid (vert. van Latijn
capaátas of Duits Begreiflichkeit) 254. 580
begrijpen (Duits begreifen) 254,
60 5

begrip (Duits Begrift) 254
behaagzucht (Duits Gefallsucht)

bekentenis 'belijdenis' (bet. van
Latijn confessio) 648
bekentenisliteratuur (vert. van
Duits Bekenntnisdichtung) 606
beker (Latijn bicarium) 84, 90,
124

bekeren (vert. van Latijn convertere) 570, 579
bekken (Latijn bacánum) 18,3490, 178, 464, 520, 521

beklagenswaardig (Duits beklagenswert) 255
beknijzen (Rotwelsch bekneisen)
2Ó4

be1abberen (Maleis belabar) 426,
430

belastingvrij (vert. van Engels taxfree) 610
belazeren 105
belcanto (Italiaans bel canto) 204
beledigen (Duits beleidigen) 255
belegeren (Duits belagem) 255
beleggingslampje 362
bel-etage 183
belevenis (Duits Erlebnis) 259
belezen (Duits belesen) 259
belezenheid (Duits Belesenheit)
255, 259, 268

268

behaviorisme (Engels behavio(u)rism) 315
beheerder (vert. van Duits Verwalter) 262
behelzen (Middelhoogduits hehelsunge) 254
Behemoth (Hebreeuws b6lemOt)
387,410

behoudens 'zonder' (bet. van
Frans sauf of Latijn salvolsalvis) 651
"
bei 'bes' (Frans baie) 507

bei 'Turkse eretitel' (Turks bey)
415,417

beige (Frans beige) 155
beinvloeden (Duits beeinllussen)
255

beis (Jiddisch beis) 286, 380
beisje (Jiddisch beisje) 286, 380
beisponem (Jiddisch beisponem)
289

beitsen (Duits beizen) 260, 565
bek (Frans bec) 186
bekattering (Jiddisch mekatreg)
285, 293,502

bekennen 'belijden' (bet. van Latijn confitêri) 648

726

Belial (Hebreeuws bëliyya'al) 410
belichten (Duits belichten) 239
belichtingsmeter 271
belijden (vert. van Latijn confitêri) 576
belijder (vert. van Latijn confessor) 576
belladonna (Italiaans belladonna)
205

belle (Frans belle) 160
bellefleur (van Frans reinette bellefleur) 184
bellettrie 145, 183
beloega (Russisch beluga) 385
belt (Engels belt) 320
belvédère (Frans belvédère) 191
bemerking (Duits Bemerkung)
240

bemiddeld (Duits bemittelt) 259
bemoeial (vert. van Frans mêletout) 595
bemoeien (zich -) (Duits (sich)
bemühen) 239
bemoeiing (Duits Bemühung) 259
benadering 'aanpak' (bet. van Engels approach) 657
benadrukken 240

bende (Frans bande) 192,539
benedictijner (Duits Benediktiner) 242
benedijen (Latijn bene dicere)
95,119,587

benefiáarius (Latijn beneficiarius) 110
benefiet (van benefietwedstrijd of
benefietvoorstelling) 318
benefietvoorste1ling (Engels benefit performance) 318
benefietwedstrijd (Engels benefit
match) 318
benefit ofthe doubt (Engels benefit of the doubt) 330
beneveld (Duits benebelt?) 267
benijdenswaardig (Duits beneidenswert) 255
Benjamin (Hebreeuws binyamin)
410

benschen (Jiddisch benschen)
277,285

bent (van bende) 539
benutten (Duits benutzenlbenützen) 239
benzine (Duits Benzin) 260, 477
benzol! (Italiaans benzoe) 477
beo (Maleis bejo) 422
beppe (Fries beppe) 355
beraadslagen (Duits beratschlagen) 255
berakken (Maleis berak) 427
berapa (Maleis berapa) 425
Berber (Arabisch barbar ) 405, 552
bereik 'werkingssfeer, actieradius'
(Duits Bereich) 239, 654
bereklauw (vert. van Latijn branca ursina) 581
berenburg (Fries bearenboarch)
356

berg Uwer heiligheid (vert. van
Hebreeuws har-qpd§eki) 624
berg (gouden -en beloven) (vert.
van Latijn montes auri pollicêri)

589

bergamot(peer) (Frans bergamote) 417
beriberi (Maleis beri-beri) 431
bericht (geen - goed -) (vert. van
Italiaans nulla nuova, buona
nuova) 603
beril (Latijn bery1lus) 125,391,
465,513

bermuda (Engels Bermuda
shorts, Bermudas, mv.) 319

Bermuda-driehoek (vert. van Engels Bermuda Triangle) 611
beroemd (Duits berühmt) 255
beroep 'roeping tot God' (bet.
van Latijn vocatio) 648
beroepsverbod (Duits Berufsverbot) 260
berooid (Fries beroaid) 356
berserkerwoede (Duits Berserkerwut) 274

bersih (Maleis bersih) 425
beschaafd 'erudiet' (bet. van
Frans poli) 650. 652
beschaving 'eruditie' (bet. van
Frans politesse) 652
bescheiden 'verstandig. ingetogen' (bet. van Latijn discretus)

Bethlehem (Latijn Bethlehem)
380
betoei (Maleis betoel) 421.425.
427

betoel-betoel (Maleis betoelbetoe1) 421. 425, 429
beton (Frans béton) 521
betonen (Duits betonen) 55. 240
betrachten 'beschouwen' (Duits
betrachten) 238. 239
betreffende 'voorzetsel' (bet. van
Frans touchant) 650
betrekkelijk gesproken (vert. van
Engels relatively speaking)
615

649

betrekken van (Duits beziehen
von) 260
Betuwe (van Latijn insuIa Batavorum) 79
betwijfelen (Duits bezweifeln)

177.509.516.642

beunhaas (Nederduits böhnhase)

beschermengel (vert. van Latijn
angelus tutelaris) 570.579
beschuit (Frans biscuit) 18. 160.
besjoechelen (Duits beschummeln) 265. 398
besjoemelen (Duits beschummeln) 265.398
bespreken (Duits besprechen) 12.
46.234. 236

-bestand (Duits -bestand) 242.
269

bestanddeel (Duits Bestandteil)
259.268

bestek 'tafelzilver' (Duits Besteek) 240.654
,bestemd 'bepaald. zeker' (Duits
bestimmt) 654
bestemoer (vert. van Frans bonmaman) 595

bestendig (Duits beständig) 232.
242. 246. 255

-bestendig (Duits -beständig)
263.269

bestevaar (vert. van Frans bonpapa) 595
bestseller (Engels best-seller) 319
bestuderen 38. 120
besturingssysteem (vert. van Engels operating system) 322. 611
beta (Grieks bèta) 380
bête (Frans bête) 461.516
betel(noot) (Portugees bétel)
227.228

betere (kringen etc.) (Duits die
besseren Kreise) 240
Bethesda (Latijn Bethesda) 380

46.236

32, 257

beurs (Latijn bursa) 538
bevestigen (vert. van Latijn confirmare) 585
bevoegd (Duits befugt) 259
bevolkingsexplosie (vert. van Engels population explosion) 611
bevoordeligen 240
bevriezen 'prijzen vastleggen'
(bet. van Engels to freeze) 656
bevrijdingstheologie (vert. van
Spaans teologla de la liberación) 603
bewarii!r 253
beweegreden (vert. van Latijn
motiwm) 585
beweren (Duits bewähren) 29
bewerkstelligen (Duits bewerkstelligen) 255. 259
bewijs (vert. van Latijn demonstratio of Duits Beweis) 583
bewijskracht (Duits Beweiskraft)
255

bewonderen (Duits bewundem)
46.236.239

bewust (Duits bewuSt) 258
bewusteloos (Duits bewuStlos)
260

bey (Turks bey) 415. 417
bezaan (Frans misaine) 198
bezen (Engels to base) 322
bezitten 'hebben' (bet. van Latijn
possidere) 648

bezjoer (van Frans bonjour) 15.
140

bezoar (Spaans bezoar) 223, 400
bezoedelen (Duits besude1n) 255.

258

bezoldigen (Duits besolden)
257

bezolletje (Jiddisch bezol) 286
Bhagwan (Sanskriet bhagavant)
395

bi- (Latijn bi-) 115
biatlon (van Latijn bi- + Grieks
athlon) 368
bibberatie 111
biblio- (Grieks biblio-) 373
bibliobus 102, 466
bibliofiel (van Grieks biblio- +
-philos) 43
bibliothecaresse 165
bibliotheek (Latijn bibliotheca of
Frans bibliothèque) 17.112.125.
162.195

bic (Frans bic) 310
bicycle (Engels bicycle) 316
bidet (Frans bidet) 151
bidon (Frans bidon) 160.310
bieb (van bibliotheek) 162
biecht 'belijdenis van zonden'
(bet. van Latijn confessio) 250.
647

bieflap 319
biefstuk (Engels beefsteak) 319.
497.636

biel(s) (Frans bille) 483
bier (dat is geen klein - ) (vert.
van Frans ce n'est pas de la
petite bière) 601
bierologie 371
biet (Latijn beta) 90.120.460
bietsen (van Engels beachcomber) 325
bietser (van Engels beachcomber) 465
bigamist 166. 183
big brother (is watching you)
(Engels big brother (is
watching you)) 330
bijbel (Frans bibie) 25.43.66.
249.485

bijbelgenootschap (vert. van Engels bible society) 611
bijbelpapier (Frans papier bibie)
142

bijbrengen (Duits beibringen)
46.236
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bijdrage (Duits Beitrag) 239, 259,
260

Bijlmerbajes 293
bijna- (vert. van Engels near-)
330, 613

bijna-akkoord 330,613
bijna-botsing 330, 613
bijna-kernongeluk 330,613
bijna-ongeluk 330, 613
bijou (Frans bijou) 186
bijval (Duits Beifall) 181, 239, 259,
268

bijwoord (vert. van Latijn adverbium of verouderd Duits
Zuwort) 54,
575, 583
54,575,
bike 'motor' (Engels bike) 324
biker (Engels biker) 324
bikini (Engels bikini) 319,321,372
bikkesement III
111
bilinguïsme (van Latijn bi- + lingua) 103
biljart (Frans billard) 160
biljet (Frans billet) 160
biljoen (Frans billion) 157
bill (Engels bill) 314,343, 537
billboard (Engels billboard) 317
billijk'
goedkoop' (Duits billig)
billijk 'goedkoop'
239, 240, 654

biltong (Afrikaans biltong) 434
bimbo (Engels bimbo) 27,324
binatang (Maleis binatang) 425,
427

bindweefsel (vert. van Latijn ligamentum) 582
bingo (Engels bingo) 318,324,325
bink (Zigeunertaal beng) 395,
397,398

bintang (Maleis bintang) 426, 427
bio- (Grieks bio-) 372
biologie (Duits Biologie) 57,276
bioloog 182, 372
biomassa 372
biovarken 372
bis (Duits Bis) 260
bis- (Latijn bis-) U5
n5
bisamrat (Duits Bisamratte) 273
biscuit (Frans biscuit) 18,160,
177, 509, 516, 642

bisschop (Latijn episcopus) 43,
86, 87, 94, 125, 314, 466

bit (Engels bit) 323
bitumen (Latijn bitumen) 521
bivak (Frans bivouac) 149,150
bizar (Frans bizarre) 192
bizarriteit 182
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bizon (Frans bison) 566
black box (Engels black box) 333
blackout (Engels blackout) 322
black power (Engels black power)
321

blamage (Duits Blamage) 182,
183,266

blameren (Frans blàmer)
blämer) 148,521
blanco (Latijn blanco) U9,485
n9,485
blanda (Maleis belanda) 56,423,
432

blasé (Frans blasé) 189
blasfemeren (Latijn blasphemare) 521
blatie (Maleis belati) 427
blauw 'dronken' (Rotwelsch
blau?) 264
blauwbaard (vert. van Frans Barbe- Bleu) 596
blauwdruk (vert. van Engels blue6n
print) 296, 6u
blauwkous (vert. van Engels bluestocking) 610
blazer (Engels blazer) 319
blazoen (Frans blason) 146
bleekgezicht (vert. van Engels
pale-face) 612
blende (Duits Blende) 260
blender (Engels blender) 319
blessing in disguise (Engels blessing in disguise) 330
blessure (Frans blessure) 157
bleu 'blauw' (Frans bleu) 187
bliep (Engels bleep) 322
bliepen (Engels to bleep) 8, 322
bliksem (als de gesmeerde -)
(vert. van Engels like greased
lightning of Duits wie ein
geölter Blitz) 331
bliksem- (vert. van Duits Blitz-)
269,606

bliksemactie 269, 606
bliksemafleider (vert. van Engels
lightning conductor) 6u
6n
bliksembezoek 269, 606
bliksemcarrière 269
bliksemoorlog (vert. van Duits
Blitzkrieg) 235, 269, 606
blin (Russisch blin) 388
blind date (Engels blind date) 322
blindedarm (vert. van Latijn colon caecum) 582
blinderen (Frans blinder) 188
blindganger (Duits Blindgänger)
262

blits (Duits Blitz) 263, 267, 272
blits (de - maken) 267,272
blits (er - uitzien) 272
blitsen (Duits blitzen) 263,272
blitskikker 272
blitz (Duits Blitz) 268, 272
Blitzkrieg (Duits Blitzkrieg) 235,
262

blockhead (Engels blockhead)
324

blocnote (Frans bloc-notes) 189
bloed (blauw-) (vert. van Spaans
sangre azul) 604
bloed en bodem (Duits Blut und
Boden) 262
bloed, zweet en tranen (vert. van
Engels blood, sweat and tears)
613
bloedbank (vert. van Engels
6n
blood bank) 6u
bloed bevlekt 243
bloedgeld (vert. van Engels bloodmoney) 6u
6n
bloedhond (vert. van Engels
bloodhound) 6u
6n
bloedschuld (Duits Blutschuld)
255

bloedsomloop (vert. van Engels
6n
circulation ofthe blood) 6u
bloem (zeg het met -en) (vert.
van Engels say it with flow ers )
6 15

bloemenmagnaat 176
bloemist 166
bloemkool (vert. van Italiaans
cavolfiore of van Frans choufleur) 573. 602
bloemlezing (vert. van modern
Latijn florilegium) 582
blok 'baanvak' (Engels block)
bloek) 315
blok (slapen als een -) (vert. van
Engels to sleep like a log) 614
blokkade 167
blokken 'blokkeren' (Engels to
block) 658
blokkeren (Frans bloquer) 189
blond (Frans blond) 161,187
blondine (Frans blondine) 27
blouse (Frans blouse) 124,160
124, 160
blouson (Frans blouson) 141
blowen (Engels to blow) 322
blubber (Engels blubber) 315
blue (Engels blue) 324
blue feeling (Engels blue feeling)
324

bluf (Engels bluft) 316
bluffen (Engels to bluft) 18
blunder (Engels blunder) 316,
317

blunderen (Engels to blunder) 66
blurb (Engels blurb) 319
boa 'slang' (Latijn boa) 48,136,
644,653

boa 'halsbont' (Frans boa) 644,
653

board (Engels board) 58,565
bobo (Sranantongo bobo?) 443,
444
bobslee (Engels bobsleigh) 318
bobtail (Engels bobtail) 320
bockbier (Duits Bockbier) 478
bodega (Spaans bodega) 220,
466,557

bodemloos' ondoorgrondelijk'
bodenios) 655
(Duits bodenlos)
bodhisattva (Sanskriet bodhisattva) 395
body (Engels body) 319
bodybuilden (Engels body building) 32,334
bodybuilding (Engels body building) 32, 318, 334
bodylotion (Engels body-lotion)
320

bodymilk (Engels body-milk) 320
bodysuit (Engels body-suit) 324
boeddha (Sanskriet buddha) 395
boedjang (Maleis boedjang) 425
boegseren (Portugees puxar)
226,498

boei 'ton' (Oudfrans buie) 149
boek der boeken 623
boekanier (Frans boucanier) 149,
197

boekdeel (dat spreekt boekdelen)
(vert. van Engels that speaks
volumes) 614
boeken 'reis bespreken' (Engels
to book) 658
boekensneuper 356
boekenwurm (vert. van Engels
book worm) 6u
boekerij (vert. van Latijn libraria)
576

boeket (Frans bouquet) 5u
boekhouden (vert. van Italiaans
tenere
ten
ere i libri of Duits Buchhaltung) 602
boekoe (Maleis boekoe)
boekoe ) 427
boektiek 26, 169

boeier (Surinaams-Nederlands
boeier) 444
boelerbeest 444
boelslurf 444
boemelen (Duits bummeln) 266
boemeltrein (vert. van Duits
Bummelzug) 235,604,606
235, 604, 606
boemerang (Engels boomerang)
349

boemsen (Duits bumsen) 267
boeng (Maleis boeng) 425
boer 357, 509
boerderij 168
boernoes (Arabisch burnüs) 404,
406

boerologie 371
boet (Engels butch)
buteh) 325
boete 'straf
boete'
straf voor zonden' (bet.
van Latijn poena) 647
boetelingensneeuw (vert. van
Spaans nieve de los penitentes)
603

boet ie (Afrikaans boetie) 434
boetiek (Frans boutique) 26,36,
141, 169, 194, 300, 466, 557

boetseren (Picardisch bocer) 133,
155, 516
155,516

boetvaardigheid (Duits BuBfertigkeit) 255
boeventronie 163
boezeroen (Frans bourgeron) 160
bogger (Engels bugger) 325
bohémien (Frans bohémien) 175
boiler (Engels boiler) 34. 58
bojaar (Russisch bojarin) 386
bok (Keltisch of erfwoord) 77
bok (een - schieten) (vert. van
Duits einen Bock schieBen)
607

bokaal (Frans bocal) 191
bokbier (Duits Bockbier) 260
bokkesprong (vert. van Italiaans
capriola) 602
bokkinees (Maleis Boegis) 424,
43 0

boksdoorn (vert. van Grieks tragakantha) 618
318, 462
boksen (Engels to box) 318,462
bokser 'hond' (Engels boxer) 320
Boksers (Engels Boxers) 630
bolero (Spaans bolero) 220
bollebof (van bolleboos) 287,410
bolleboos (Jiddisch balboos) 287,
410

bolpen (Engels ball
bali pen) 321

bolsjewiek (Russisch bol'~vik)
387,389

bolus 'gebak' (Jiddisch boles,
mv.) 279
bolus 'vette klei' (Latijn bolus) 279
bom (Frans bombe) 191
bom (ban de -) (vert. van Engels
ban the bomb) 613
bombast (Engels bombast) 315,
512,634

bombazijn (Frans bombasin)
196, 400, 512

bon 'goed' (Frans bon) 162
bon 'tegoedbon' (Frans bon) 158
bonafide (Latijn bona fide) 100
bonanza (Spaans bonanza) 218,
498

bonbon (Frans bonbon) 160
bond 'vereniging' (Duits Bund)
271

bondage (Engels bondage) 325
bondgenoot (Duits Bundesgenosse) 255
boni (Italiaans boni, mv.) 551
bonificatie (Frans bonification)
160

bonito (Spaans bonito) 217
bonjour (Frans bonjour) 27,161
bon-mot (Frans bon mot) 161
bonnefooi (op de -) (Frans à la
bonne foi) 172
bons 'leider' (Duits Bonze) 262
bonsai (Japans bonsai) 451
bonsoir (Frans bonsoir) 27,161
bont (Latijn punctus) 95,
95,121
121
bon-ton (Frans bon ton) 58, 162
bonus (Engels bonus) 130,343,
551

bon-vivant (Frans bon vivant) 161
bonze (Duits Bonze) 262
boobytrap (Engels booby-trap)
151,320
151,320

boogie-woogie (Engels boogiewoogie) 322
boogschutter 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn sagittarius) 648
bookmaker (Engels bookmaker)
317,318

boom 'hausse' (Engels boom)
26, 297,300,318,645

boord (witte-) (vert. van Engels
white collar) 614
boos 'kwaad' (Duits böse) 271
boot (Engels boat of erfwoord)
314
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bootsen (Picardisch bocer) 133,
516

bop (Engels bop) 311
borax (Latijn borax) 119
bordeaux (Frans bordeaux) 160,
508

bordeauxwijn (Frans (vin de)
Bordeaux) 508
bordeel (Frans bordel) 158,161,
188,461

border (Engels border) 341
bordes (Oudfrans bretesche) 158
borduren (van Frans bordure)
147

borsjtsj (Russisch bor~) 388
borst 'adelborst' (Middelhoogduits burse) 467,538
Bosjesman (Afrikaans Boesman)

boutade (Frans boutade) 161
boutique (Frans boutique) 16,
300

bouw 'veldmaat' (Maleis baoe)
430

bouwen 'aanleggen' (Duits
bauen) 655
bouwstop 318
bouwvallig (Duits baufàllig) 155
bovenmenselijk (vert. van Frans
surhumain) 596
bowlen (Engels to bowl) 341
bowling (Engels bowling) 318
box (Engels box) 41,310, 333, 343
boy 'jongen' (Engels boy) 58,315
boy 'bediende' (Engels boy) 348
boycot (Engels boycott) 9,317,
336

boycotten (Engels to boycott)

343

boss (Engels boss) 345, 567
bosschage (Oud frans boschage)
158

botanicus (modem Latijn botanicus) 118
botanie (van Grieks botanikos) 57
boter (Latijn butyrum) 15, 90, 114
boterberg (vert. van Duits Butterberg) 110, 605
boterbriefje (vert. van Latijn literae butyricae) 580
botsballon 360
bottel (Engels bottle) 179
bottelen (Engels to bottle) 317
bottelier (Latijn butticularius)
343,537

bottle-neck (Engels bottle-neck)
317

bottom (Engels bottom) 315
boudoir (Frans boudoir) 159,
174,463

bougie (Frans bougie) 158,190,
407,641

bouillabaisse (Frans bouillabaisse) 160,194
bouillon (Frans bouillon) 160
boulevard (Frans boulevard) 13,

breviatuur (van abbreviatuur)

317

brevier (Latijn breviarium) 94.

317

bridge (Engels bridge) 318
brie (Frans brie) 160
brief (Latijn brevis) 95,117,135,

311

brief (open -) (Duits ein offener
BrieO 139
briefing (Engels briefing) 150,

645

briefpapier (Duits Briefpapier)

braindrain (Engels brain drain)
brainstormen (Engels brainstorming ofto brain-storm) 31,
brainstorming (Engels brainstorming) 31
brainwave (Engels bra in-wave)
brancard (Frans brancard) 188
brand 'merk' (Engels brand) 197,
brandgevaarlijk (vert. van Duits
feuergefahrlich) 606
brandnieuw (vert. van Engels
brand-new) 611
brandweer (vert. van Duits Feuerwehr) 606
brandy (Engels brandy) 315, 3l4.
345

bravo (Frans bravo) 46, 191, 104,

bourgogne (Frans bourgogne) 508
bourgognewijn (Frans (vin de)
Bourgogne) 508
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461

395

braaf (Frans brave) 161,551
brachy- (Grieks brachu-) 373
braderie 168, 517
Brahma (Sanskriet brahmä) 395
brahmaan (Sanskriet brähmaQa)

650

bourgeois (Frans bourgeois) 153,

599

brengun (Engels Bren-gun) 310
brenti (Maleis (ber)henti) 416
bres (Frans brèche) 149,188,199,
bretel (Frans bretelle) 160,188
breuk 'gebroken getal' (bet. van
Latijn fractio) 648
breve (Latijn breve) 117,460,513
breviarium (Latijn breviarium)

189

bouquet (Frans bouquet) 511
bouquiniste (Frans bouquiniste)

311,311

break-even-point (Engels breakeven point) 317
breed (zich - maken) (vert. van
Duits sich breit machen) 609
breedte 'afstand van de evenaar'
(bet. van Latijn latitudo) 648
breinstormen (vert. van Engels to
brain-storm) 317
breken (met iemand -) (vert. van
Frans rompre avec quelqu'un)

311, 315, 336

branie (Maleis berani) 418
branieschopper 419
bras (Frans bras) 149
bravissimo (Italiaans bravissimo)

150,158,189,567

breakdancing (Engels breakdancing) 311
breakdown (Engels breakdown)

104
551

bravoure (Frans bravoure) 191
break (Engels break) 310, 318, 314

513

466

513

513

311

136

bries (Frans brise of Engels
breeze) 300
brigade (Frans brigade) 149,191
brigadier (Frans brigadier) 175
brigantijn (Frans brigantin) 190
brijn (Engels brine) 314
brik (Engels brig) 314. 331
briket (Frans briquette) 189
bril (van Latijn beryllus ) 1l5, 465,
513

briljant (Frans brillant) 17,161
brille 181
brio (Italiaans brio) 105
brioche (Frans brioche) 188
brits 'achterste' (Engels breeches,
mv.) 314

brits 'slaapplaats' (Duits Pritschel
258, 314
sche) 258,314
broccoli (Italiaans broccoli, mv.)
205
broche (Frans broche) 160,177,
186,462
brocheren (Frans brocher) 157
brochure (Frans brochure) 157
broek (Keltisch of erfwoord) 46,
77
broes 357
brogue (Engels brogue) 345
brokaat (Italiaans broccato) 203
brokstuk (Duits Bruchstück) 268
brommen 'in de gevangenis zitten' (Duits brummen?) 267
bron (Duits Brunnen) 468
bronchiën (Latijn bronchia) 125
bronchitis (van Latijn bronchia +
Grieks -itis) 317
broncho- (Grieks broncho-) 373
brons (Frans bronze) 25,191
bronst (Duits Brunst) 259
brontosaurus (van Grieks brontè
+ sauros) 103,369
103, 369
brood en spelen (vert. van Latijn
panem et circenses) 588
broodtiek 169
browning 'machinegeweer' (Engels Browning automatic rifle)
320,338
browning 'revolver' (verouderd
Engels Browning) 338
brug 'verbinding van kiezen'
(bet. van Engels bridge) 657
brug (een - te ver) (vert. van Engels a bridge too far) 613
bruikbaar (Duits brauchbar) 255,
259
bruiloft 357
brullen (Duits brüllen) 255
brunch (Engels brunch) 319,334
brunchen 334
brunette (Frans brunette) 27,161,
187
brut (Frans brut) 555
brutaal 'onbeschoft' (Frans brutal) 656
brutaal 'bruut, onmeedogend'
(Duits brutal) 656
(Noord italiaans bruto)
bruto (Noorditaliaans
200, 203, 555
bruusk (Frans brusque) 160,186,
192
bruut (Frans brut) 555

bubbelbad (vert. van Engels bubbIe bath) 321,611
bubbelgum (Engels bubble gum)
319
buddy (Engels buddy) 324
budget (Engels budget) 309,315,
332, 333, 345
budget- (Engels budget) 329
budgethotel 329
budgetteren (Engels to budget of
Frans budgéter) 334
budgetvakantie 329
budo (Japans budO)
budo) 451
buffel (Frans buffle) 147,191
buffelen 'gulzig eten' (Duits büffeln) 266
buffer (Engels buffer) 315
bufferstaat (vert. van Engels buffer state) 610
buffervoorraad 335
buffer20ne 335
buffet (Frans buffet) 147
buggerie (Engels buggery) 325
bühne (Duits Bühne) 263
buiging 'verbuiging' (bet. van Latijn flexio) 54> 648
buikspreker (vert. van Latijn ventriloquus) 584
building (Engels building) 311,
312
buis 'pijp' (Oudfrans buse) 147
buitendienst (vert. van Duits
AuBendienst) 606
buitengewoon (vert. van Latijn
extraordinarius) 585
buitenland (Duits Ausland) 239
buitensporig (vert. van Latijn
exorbitans) 585
buizerd (Oudfrans busard) 147,
158
buks (Duits Büchse) 257,462
bukshag 253
bul (Latijn bulla) 98,343,537
bulk (Engels bulk) 298
bulkcarrier (Engels bulk carrier)
298,314
bulldog (Engels bulldog) 320
bulldozer (Engels bulldozer) 317
bulldyke (Engels bulldyke) 325
bullebak (Middelnederduits bullerbäck) 258
bulletin (Frans bulletin) 157, 191
bull session 'kletspartij' (Engels
bull session) 320
bullseye (Engels bull's eye) 326

bullshit (Engels bullshit) 324
bumper (Engels bumper) 317
bunder (Latijn bonnarium) 89,
136
bungalette 168
bungalow (Engels bungalow)
319,348
bungalowtent 335
bunker (Engels bunker of Duits
Bunker) 320
bunkeren 41, 335
bureau (Frans bureau) 176,470,
512, 516, 634
bureaucratie (Frans bureaucratie) 153
bureel (Oudfrans burel) 512, 516
burger 'lid van de middenstand'
(bet. van Frans bourgeois) 650
burger 'iemand die aan allen gelijk is' (bet. van Frans citoyen)
650
-burger (Engels -burger) 328,347
burgerlijk recht (vert. van Latijn
ius civile) 588
burgerrecht (Duits Bürgerrecht)
255
burgerschool (hogere -) (vert.
van Frans école civile supérieure) 599
burlesk (Frans burlesque) 191
89,124,
bus 'doos' (Latijn buxis) 89,
124,
462
bus 'autobus' (Engels bus) 102,
317,466
bush-bush (van Engels bush)
429
bushel (Engels bushel) 343
business as usual (Engels business as usu
usual)
al) 330
business c1ass (Engels business
class) 321
buste 'vrouwelijke borst' (Frans
buste) 653
buste 'borstbeeld' (Italiaans
busto) 191,653
bustehouder (Duits Büstenhalter) 260
bustière 183
butch (Engels butch) 163,325
butler (Engels butler) 343,537
butterfly 'vlinderdasje' (verouderd Engels butterfly) 338
button (Engels button) 321
bye (Engels bye) 27,300,323,324
bypass (Engels by-pass) 298,310
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by the way (Engels by the way)
33 0
caballero (Spaans caballero) 217.
217,
218
cabaret (Frans cabaret) 173.189.
173,189,
642
cabaretesk 169
cabine 'hokje' (Frans cabine)
660
cabine 'stuurhut' (Engels cabin)
660
cabriolet (Frans cabriolet) 158
19, 25.
25, 43.
43,
cacao (Spaans cacao) 19.
217,224
217.224
cacique (Spaans cacique) 224
cadans (Frans cadence) 191.563
191,563
caddie (Engels caddie) 342.343.
342,343,
539
cadeau (Frans cadeau) 176.470
176,470
cadens (Italiaans cadenza) 563
cadenza (Italiaans cadenza) 563
cadet (Frans cadet) 343.539
343,539
caduta (Italiaans caduta) 205
caesar (Latijn caesar) 386.463.
386,463,
554
café (Frans café) 158.549
158,549
321,
cafetaria (Engels cafeteria) 321.
328,344
328.344
caffeïne (Frans caféine) 188
cairn (Engels cairn) 345
18,34,319,333,
cake (Engels cake) 18.34.319.333.
335, 340.
340, 519
335.
cakewalk (Engels cakewalk) 322
calcium (modern Latijn calcium)
102
calèche (Frans calèche) 462
caleidoscoop (van Grieks kalos +
eidos + -skopos) 377
calgon 104
calico (Engels calico) 549
calicot (Frans calicot) 549
callen (Engels to call) 335.340
335,340
call-girl (Engels call-girl) 318
Calvados (Frans Calvados) 473
Calvarië (Latijn Calvaria.
Calvaria, Calvariae locus) 127.
127, 586
calvinisme (Frans calvinisme)
152,168
152.168
camarilla (Spaans camarilla) 217
cambio (Italiaans cambio) 203
camcorder (Engels camcorder)
349
camee (Frans camée) 191.400.
191,400,
407
camel (Engels camel) 343.537
343,537
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camembert (Frans camembert)
160
camera (Engels camera) 309.317.
309,317,
343,537
343.537
Camillagate (Engels Camillagate)
328
camion (Frans camion) 143
camionneuse (Frans camionneuse) 163
camorra (Italiaans camorra) 205
camp (Engels camp) 324
camper (Engels camper) 310.317
310,317
camping (van Engels camping
40, 122.
122,310,337
site) 40.
310. 337
campingbeheerder 335
campionissimo (Italiaans campionissimo) 205
campo (Italiaans campo) 559
campus 'veld' (Latijn campus)
559,659
559.659
campus 'universiteitsterrein' (En130, 317.
317, 559.
559, 659
gels campus) 130.
canapé (Frans canapé) 159.
159, 195
canasta (Spaans canasta) 217
cancellen (Engels to cancel) 300.
300,
342
candid-camera (Engels candid camera) 321
candy (Engels candy) 342
canna (Latijn canna) 126
cannabis (Latijn cannabis) 126.
126,
561
canneleren (Frans canneler) 30
cannelloni (Italiaans cannelloni.
cannelloni,
mv.) 205
canon (Latijn canon) 60.217
60, 217
canon (Spaans can6n) 217
cantate (Frans cantate) 191
cantharel (van Latijn cantharus
cantharus))
103

Canticum Canticorurn (Latijn
Canticum Canticorum) 127
canto (Italiaans canto) 204
canvas (Engels canvas) 319.342.
319,342,
561
caoutchouc (Frans caoutchouc)
193
cap (Engels cap) 547
cape (Engels cape) 319.343.547
319,343,547
capituleren (Frans capituler) 525
capitus quadratus 108
capo (Italiaans
(Italiaanscapo)
capo) 563
cappuccino (Italiaans cappuccino) 205
capriccio (Italiaans capriccio) 533

caprice (Frans caprice) 533
capricieus (Frans capricieux) 169
capriool (Frans caprioIe) 191
capsule (Frans capsule) 549
captain (Engels captain) 310.540
310,540
caput (Latijn caput) 563.
563, 565
carabinieri (Italiaans carabinieri)
205
caramba (Spaans caramba) 221
carambole (Frans carambole)
160,193
160.193
caramel (Frans caramel) 160
308,
caravan (Engels caravan) 308.
17.541
3317,541
carbon (van Latijn carbo) 103
carburator (modern Latijn carburator) 103
carcinoom (Frans carcinorne) 57
cardiazol 104
cardio- (Grieks kardio-) 373
cardiogram (van Grieks kardio+ -gramma) 370
carenzdagen (Duits Karenztage)
260
carenztijd (Duits Karenzzeit) 260
214,
cargadoor (Spaans cargador) 214.
222
cargo (Spaans cargo) 214
Cariben (Spaans caribes) 224
carnaval (Frans carnaval) 192
caroteen (van Latijn carota) 103
carpoolen (Engels to car-pool)
321
carrière (Frans carrière) 192
carroussel (Frans carroussel) 191.
191,
461
carte blanche (Frans carte blan154, 172
che) 154.
cartoon (Engels cartoon) 343.
343,
541,546
541.546
carwash (Engels car wash) 321
casanova (Italiaans casanova) 207
casco (Spaans casco) 214
58,344, 556
cash (Engels cash) 58.344.
cashew (Engels cashew) 545
cashewnoot (Engels cashew nut)
344,545
344.545
cash flow (Engels cash flow) 317
casino (Italiaans casino) 203
cassave (Spaans cazabe) 217.224
217,224
cassette 'houder' (Frans cassette)
168,192,660
168.192.660
cassette 'geluidsband in houder'
(Engels cassette) 660
cast (Engels cast) 319

castagnetten (Frans castagnettes)
193
casu quo (Latijn casu quo) 115
casuïst (Frans casuiste) 193
casus (Latijn casus) 629
catalogiseren 183
catalogus (Latijn catalogus) 118,
126
catamaran (Engels catamaran)
348

cataract (Latijn cataracta) 627
catarre (Frans catarrhe) 550
catastrofe (Frans catastrophe)
195
catcher (Engels catcher) 318
catechisatie (Frans catéchisation)
490
catenaccio (Italiaans catenaccio)
24, 205
cateraar 109
caterer (Engels caterer) 26, 109,
300
300
-cateur (Frans -cateur) 111,167
cathedra (Latijn cathedra) 558,
618
-cator (Latijn -cator) 110
caudillo (Spaans caudillo) 217
causa (Latijn causa) 522
cause célèbre (Frans cause célèbre) 171
cavalcade (Frans cavalcade) 191
cavalerie (Frans cavalerie) 149,191
cavalerist 166,183
166, 183
cavalier (Frans cavalier) 511,636
caverna (Latijn caverna) 522
caverne (Frans caverne) 522
cayennepeper (Engels cayenne
pepper) 350
CD (Frans CD = corps diplornatidiplomatique) 154
c.d. (Engels CD =
=compact disk)
323
cease fire (Engels cease-fire) 326
cedel (Frans cédule) 499
ceder (Latijn cedrus) 95, 127
cedille (Frans cédille) 193
ceel (Frans cédule) 499
ceintuur (Frans ceinture) 160,511
cel 'klein vertrek' (Latijn cella)
95, 511, 565, 632, 659
cel 'deeltje protoplasma' (Engels
cell) 659
cello (van violoncel) 208,209
cembalo (Italiaans cembalo) 533
cent (Engels cent) 315

center (Amerikaans-Engels
center) 547
centi- (Latijn centi- of Frans
centi-) 115,157
centralisatie (Frans centralisation) 153
centrifuge (Frans centrifuge) 58,
143
centrum 'middelpunt' (Latijn
centrum) 35,36,61,66, 117,
126, 208, 277, 471, 547, 659
centrum 'instelling' (Engels centre) 117, 659
-centrum 120
c.e.o. (Engels c.e.o. =chief executive officer) 322
ceramiek (Frans céramique) 194,
195,377
cercle
cerde (Frans cercle) 522
ceremoniarius 110
ceremoniemeester (vert. van Latijn magister ceremoniarum)
584
cérémonie protocolaire (Frans cérémonie protocolaire) 160
cerise (Frans cerise) 463,525
certificeren (Latijn certificare)
170,178
certifiëren (Frans certifier) 170,

178
certosa (Italiaans certosa) 531
cervelaat(worst) (van Oudfrans
cervelat) 191,508
cerviduct (van Latijn cervi- +
ductus) 103
ëetnik
Cetnik (Servokroatisch ëetnik)
Cetnik)
388
cha-cha-cha (Spaans cha-chachá) 220
chagrijn (Frans chagrin) 161, 462,
484
chakra (Sanskriet cakra) 395
champagne (Frans champagne)
160
champetter 'veldwachter' (van
Frans garde champêtre) 637
champignon (van Frans champi512
gnon de Paris) 184,
184,512
chance (Frans chance) 134, 532,
563
changeren (Frans changer) 186
Chanoeka (Hebreeuws I)änükäh)
250,409
25°,4°9
chanson (Frans chanson) 36
chaos (Grieks chaos) 59,195,368

chaperonne 182
chapitre (Frans chapitre) 525
charade (Frans charade) 194
chargé d'affaires (Frans chargé
d'affaires) 154
charisma (Grieks charisma) 368
charlatan (Frans charlatan) 191
charleston (Engels Charleston) 9
charmant (Frans charmant) 160
charta (Latijn charta) 522
charter (Engels charter) 332
chartervlucht (vert. van Engels
charter flight) 297,569
chassidisme (van Hebreeuws
1)3sïdïm) 409
chàteau (Frans chàteau) 532
Chàteau Migraine 162
chaufferen 182,640
chauffeur (Frans chauffeur) 58,
167, 182, 640
chaussee (Frans chaussée) 532
chazan (Hebreeuws I)azzan) 409
check 'betalingsopdracht' (Engels
check, cheque) 349, 401
check 'controle' (Engels check)
562
checken (Engels to check) 26,37,
300, 308, 508
cheerio (Engels cheerio) 27,324
cheers (Engels cheers) 301
cheeseburger (Engels cheeseburger) 328
cheetah (Engels cheetah) 348
chef (Frans chef) 65,175,300, 563
chef- (Frans chef) 171
chef d'équipe (Frans chef
d' équipe) 160
cheffin 165
chef-inkoper 171
chef-kok 171
chemicalia (modern Latijn chemicalia) 111,
111,122
122
chemicus (modern Latijn chemicus) 118, 242, 538
chemie (Latijn chimia, chemia)
57,476
chemieker (Duits Chemiker)
242,538
chemise (Frans chemise) 186
chemotherapie (van Grieks
chèmeia + therapeia) 377
cheque (Frans chèque of Engels
cheque, check) 58, 190, 317,
332, 401, 407
cherub (Latijn cherub) 105, 484
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cherubijn (Latijn cherubim. cherubin) 105.484
chevalier (Frans chevalier) 511
chi (Grieks chi) 380
chianti (Italiaans chianti) 205
chiaroscuro (Italiaans chiaroscurol 544
chiasme (Grieks chiasmos) 377
chic (Frans chic) 37.160.162.188.
511
chicaneurig (van Frans chicaneur) 8.487
chickenburger (Engels chickenburger) 348
chili (Spaans chile) 217. 224
chiliasme (Grieks chiliasmos) 377
chilling (Engels chilling) 324
chimaera (Latijn chimaera) 522
chimère (Frans chimère) 522
chimpansee (Frans chimpanzé)
198
chinchilla (Spaans chinchilla)
217.224
Chinees 167
chintz (Engels chintz) 348.519
chip (Engels chip) 322.642
chipolata (Italiaans cipollata) 58.
205. 319. 332
chips (Engels chips) 58.319.332
chique 37.160
chirograaf (Frans chirographe)
135
chiromantie (van Grieks cheir +
-manteia) 377
chiropodie (van Grieks cheir +
pous. podos) 377
chirurg (Latijn chirurgus) 522
chirurgie (Frans chirurgie) 195
chirurgie (plastische -) (vert. van
Engels plastic surgery) 613
chirurgijn (Frans chirurgien)
195. 377. 522
chiton (Grieks chitön) 558
chloor (modern Latijn chlorium)
25. 59. 126. 378
chocola(de) (Spaans chocolate)
19.58. 217. 224
choke (Engels choke) 58.332
chole (Grieks cholè) 565
cholera (Latijn cholera) 98.123.
125.558
cholerisch (Latijn cholericus)
376. 536. 540
choqueren (Frans choquer) 189.
567
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chorizo (Spaans chorizo) 220
chorus (Engels chorus) 130.343537
chose (Frans chose) 522.633
chrisma (Grieks chrisma) 378
christelijk 34
christen (Latijn christianus) 18.
120. 177. 378. 522
Christian Science (Engels
Christian Science) 315
Christus (Latijn Christus) 249.
378. 468. 586
chrom- (Grieks chröm-) 374
chromosoom (Duits Chromosom) 276
chronique scandaleuse (Frans
chronique scandaleuse) 171
chronisch (Latijn chronicus of
Duits chronisch) 378. 522
chrono- (Grieks chrono-) 374
chronologie (Grieks chronologia )
378
chronometer (van Grieks chrono+ -metron) 378
chroom (modern Latijn chromium) 378
chrysant (Latijn chrysanthemum) 123. 126. 378. 470
chutney (Engels chutney) 348
ciao (Italiaans ciao) 27.206
cichorei (Oudfrans cicorée.
chichorée) 195.495
cid (Spaans cid) 217.223
-cide (Frans -cide) 168
cider (Frans cidre) 287
cigarillo (Spaans cigarrillo) 218
cijfer (Oudfrans cifre) 190.402.
407. 463. 511
cijfermatig 241
cijns (Latijn census) 89
cimbaal (Frans cymbale) 195.533
cinema (Frans cinéma) 377
cinemascope (Engels cinemascope) 321
cinerama (Engels Cinerama)
319
cipier (Oudfrans cipier) 147
circa (Latijn circa) 65.101
circulaire (Frans circulaire) 143
circumflex (Latijn circumflexus)
586
circumstantieel (Frans circonstanciel) 180
circus (Latijn circus) 118.124.
377.522

cirkel (Latijn circulus of Frans
cercle) 178. 522
cirrose (van Grieks kirros) 368
cis (Duits Cis) 260
citaat (Latijn citatum) 95
citadel (Frans citadelIe) 191
cité (Frans cité) 559
citer (Latijn cithara) 552
citroen (Frans citron) 18.147.
178.195.457.463.464.521.522
citroenlimonade 636
citrus (Latijn citrus) 18. 126. 178.
464. 521. 522
city (Engels city) 342.559
city-bag 337
civet(kat) (van Frans civette) 192,
506
civiel (Frans civil) 153
civiel-ingenieur (Frans ingénieur
civiI) 151
civiIité (Frans civilité) 517
civiIiteit (Frans civiIité) 517
civitas (Latijn civitas) 559
claim (Engels claim) 320.342
clair-obscur (Frans clair-obscur)
544.546
clan (Engels clan) 345
clandestien (Latijn c1andestinus)
100
c1arificeren (Latijn clarificare) 524
clarifiëren (Frans clarifier) 524
clashen (Engels to clash) 324
classis (Latijn classis) 514
claustrofobie (van Latijn claustro+ Grieks -phobia) 103.370
clausule (Latijn clausuia) 98
claxon (Engels k1axon) 310.331
clean (Engels clean) 318.322
clearing (Engels clearing) 317
clematis (Latijn clematis) 126
clementie (Latijn clementia) 60
clerus (Latijn clerus) 125
clever( Engels clever) 37
cliché (Frans cliché) 36
clichématig 241
climax 'opklimming' (Latijn climax) 659
climax 'hoogtepunt' (Engels climax) 659
clinch (in de - raken) (Engels
clinch) 331
clip (Engels clip) 309. 319
clitoris (modern Latijn clitoris)
102. 124. 126
clochard (Frans clochard) 164

close (zijn met iemand) (Engels
close) 325
close-up (Engels close-up) 319
clou (Frans clou) 172
clown (Engels clown) 310,317,
333,356
clownesk 169
club (Engels club) 33,310,315,
317,333
clumsy (Engels clumsy) 324
Clytaemnestra (Latijn Clytaemnestra) 106
co- (Latijn co-) 114
coach (Engels coach) 318,333,
550
coachen (Engels to coach) 336
coalitie (Frans coalition of Engels
coalition) 46, 153, 300, 315
co-assistent 114
coaster (Engels coaster) 314
coat 34
coaten (Engels to coat) 298
co-auteur 114
cobra (Portugees cobra) 227
coca 'bladeren van Peruaanse
struik' (Spaans coca) 217,224
coca 'drank' (Frans coca) 312
Coca Cola (Engels Coca-Cola)
217, 319, 321
cocaïne (Spaans cocaîna) 168, 217
cocaïnelijn 328
coccus (modern Latijn coccus)
102
cockpit (Engels cockpit) 317
cockring (Engels cock-ring) 325
cocktail (Engels cocktail) 319
cocktailjurk 335
cocon (Frans cocon) 194
cocooning (Engels cocooning)
324
coda (Italiaans coda) 533
code (Frans code) 522
codex (Latijn codex) 117, 522
coëxistentie (vreedzame-) (vert.
van Russisch mimoje sosu~èest
vovanije) 621
coffeeshop (Engels coffee-shop)
309,315
cognac (Frans cognac) 160,571
cohort (Engels cohort of Latijn
cohors cohortis) 130,523
coifferen (Frans coiffer) 176
coiffeur (Frans coiffeur) 175,300
coir (Engels coir) 319
coïtus (Latijn coitus) 117

cokes (Engels cokes, mv.) 315,483
col (Frans col) 160,533,565
col- (Latijn col- of Frans col-)
468
cola 312
colbert 41, 183
cold cream (Engels cold cream)
317
cold turkey (Engels cold turkey)
322
colère (Frans colère) 558
collaborateur (Frans collaborateur) 167
collaboreren (Frans collaborer)
645
collectant 166
collecte (Frans collecte) 148
collector (modem Latijn collector) 103
collega (Latijn collega) 66,98,
117, 182, 640
college (Frans collège) 158
collegedictaat 176
collegiaal 169, 182, 640
colli (Italiaans colli, mv.) 208
collie (Engels collie) 320
collier (Frans collier) 177
collo (Italiaans collo) 203, 208,
533
collocatie (Latijn collocatio) 468
colonne (Frans colonne) 556
coloratuur (Italiaans coloratura)
203
colportage (Frans colportage) 157
colporteren (Frans colporter) 158
column (Engels column) 556
columnist (Engels columnist) 332
com- (Latijn com- of Frans
com-) 468
combinatie (Latijn combinatio)
99
combiné (Frans combiné) 160
combo (Engels combo) 323
come-back (Engels come-back)
321
comfort (Engels comfort) 301,
316, 332, 342
comfortabel (Engels comfortabIe) 301,316
comic (Engels comic) 560
coming man (Engels coming
man) 330
coming out (ofthe closet) (Engels coming out (ofthe closet))
325

comité (Frans comité) 189,461,
512
commanderen (Frans commander) 149
commandeur (Frans commandeur) 345,567
commando (Spaans comando)
150,216
comme il faut (Frans comme il
faut) 162, 171, 300
commentateur (Frans commentateur) 141
commentator (Latijn commentator) 103,141
commercial (Engels commercial)
319,539
commercieel (Frans commercial)
169, 183, 539
commissaris 109, 166
commissie (Frans commission)
56
commissionair (Frans commissionnaire) 157
commitment (Engels commitment) 322,325
commode (Frans commode) 159,
533
commodo (Italiaans comodo) 533
commodore (Engels commodore) 345,567
common sense (Engels common
sense) 322
communautair (Frans communautaire) 141
communauteit (Frans communauté) 523
communi- (Latijn communi-) 115
communiceren (Latijn communicare) 112, 170, 178, 524
communie (Latijn communio)
250
communiëren (Frans communier) 112, 170, 178, 524
communiqué (Frans communiqué) 154
communisme (Frans communisme) 66,166,168
communis opinio (Latijn communis opinio) 115
communist (Frans communiste)
17,154,166
communiteit (Latijn communitas) 523
commutator (modem Latijn
commutator) 103
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compact disk (Engels compact
disk) 298, 322
compagnie (Frans compagnie)
36,149

compagnon (Frans compagnon)
152,588

compassie (Frans compassion of
Latijn compassio) 468
compatibel (Frans compatible of
Engels compatible) 300
competentie 'bevoegdheid' (Latijn competentia) 659
competentie 'taalvermogen' (Engels competence) 659
competitie 'wedstrijdencyclus'
(Frans compétition) 660
competitie 'concurrentie' (Engels
competition) 660
compliment (Frans compliment)
193

complimenteus 169, 183
complimentjes (naar - vissen)
(vert. van Engels fishing for
compliments) 613
componeren (Latijn componere)
99

componist (Duits Komponist)
166, 183, 260

composiet (Latijn compositum)
581

compos mentis (Latijn compos
mentis) 115
compost (Engels compost) 539
compote (Frans compote) 147.

concert (Frans concert) 191
concessionaris 102
concluderen (Latijn concludere)
99

conclusie (Latijn conclusio) 135
concours (Frans concours) 636
concours hippique (Frans concours hippique) 160
conculega 8
concurrent (Frans concurrent)
157

condens (van condenswater)
238

condensator (modern Latijn condensator) 130,110,118
condensmelk (Duits Kondensmilch) 238
condensor (modem Latijn condensor) 103
condenswater (Duits Kondenswasser) 238
conditie 'voorwaarde' (Frans condition) 660
conditie 'lichamelijke toestand,
omstandigheid' (Engels condition) 660
conditie (in (goede) -) (vert. van
Engels in (good) condition) 613
conditie (uit-) (vert. van Engels
out of condition) 613
conditio sine qua non (Latijn
conditio sine qua non) 115
condoléance (Frans condoléance)
5 21
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condoleantie (Latijn condolentia)

328

condoleren (Duits kondolieren)

compound- (Engels compound)
compoundmachine 328
compoundmotor 328
compressor (modern Latijn compressor) 103
compromitteren (Latijn compromittere) 41,99
computer (Engels computer) 25.
66, 308, 321. 322, 343

computeralia 111
computergestuurd 246
computerservice (Engels computer service) 336
con- (Latijn con- of Frans con-)
114,468

con amore (Italiaans con amore)
207

521
170. 176, 182, 183

con dolore (Italiaans con dolore)
207

condor (Spaans c6ndor) 217. 224
condottiere (Italiaans condottiere) 205,208,533
conducteur (Frans conducteur)
55. 158, 208. 533. 639

conductor (modem Latijn conductor) 103
conférence (Frans conférence)
523
conferentie (Latijn conferentia)
523
confetti (Italiaans confetti, mv.)
204, 208. 483

con brio (Italiaans con brio) 207
concern (Engels concern) 33.310
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configuratie 'samenstel van figuren' (Latijn configuratio) 659

configuratie' computersysteem'
(Engels configuration) 659
confituur (Frans confiture) 146,
160,310

conflict (Latijn conflictus) 99
conform (Frans conforme) 162
confrater (Latijn confrater) 523
confrère (Frans confrère) 523
confuus (Frans confus) 161,173
congé (iemand zijn - geven)
(Frans donner congé à quelqu'un) 172
congres (Frans congrès) 154
con gusto (Italiaans con gusto)
207

conisch (Frans conique) 195
conjugatie (Latijn coniugatio)
586

conjunctuur (Latijn coniunctura)
99

conjunctuurgevoelig 242
connectie 'verbinding' (Frans
connexion) 660
connectie 'invloedrijke relatie'
(Engels connection) 660
connector (modern Latijn connector) 103
conquistadores (Spaans conquistadores) 213
conrector (modern Latijn conrector) 99.114
consequent (Frans conséquent)
26

conservatief'behoudend' (Frans
conservatiO 660
conservatief 'voorzichtig' (Engels
conservative) 298,660
conservatoire (Frans conservatoire) 141
conservator (Latijn conservator)
103,110

conservatorium (Latijn conservatorium) 117, 141
conservatrix (Latijn conservatrix)
110

conserven (van Frans conserves
de fruits) 184
consilium abeundi (Latijn consilium abeundi) 115
consistent 'duurzaam' (Latijn
consistens consistentis) 100,
658

consistent 'consequent' (Engels
consistent) 658

console 'steundeel' (Frans console) 660
console 'bedieningspaneel' (Engels console) 660
constant (Frans constant) 155
constellatie (Latijn constellatio)
99

constitutie (Frans constitution)
154

constructief (Frans constructif)
639

consul''gevolmachtigd
consul
gevolmachtigd vertegenwoordiger van een land' (Frans
consul) 653
consul 'Romeinse overheidsfunc99, 653
tionaris' (Latijn consul) 99,653
consulaat 110
consulent 167
consultant' die advies vraagt'
(Frans consultant) 310
consultant 'die advies geeft' (Engels consultant) 26,301,322
consument (Latijn consumens
consumentis) 99, 167
contact opnemen (vert. van Duits
Kontakt aufnehmen) 608
contacten (Engels to contact) 298
containment-politiek (Engels
containment polities, mv.) 321
contant (Italiaans contante) 157,
203
26,143
content (Frans content) 26,
143
context (Frans contexte of Latijn
contextus) 458
continuing story (Engels continuing story) 330
continuüm (Latijn continuum)

117

conto (Italiaans conto) 203,207
101, 121
contra (Latijn contra) 101,121
contra- (Latijn contra-) 113
contra's (Spaans contras) 218
contrabande (Frans contrebande)
179,180

contrabas (Italiaans contrabbassol 203
contract (Frans contrat) 157
contradans (Frans contredanse)
630

contradictio in terminis (Latijn
contradictio in terminis) 115
contradictoir (Frans contradictoire) 174
contra-expertise (Frans contreexpertise) 160

contra-gewicht 113
contramine (Frans contremine)
72,151,172,180
72,
151, 172, 180

contrasigneren (Frans contresigner) 180
contredans (Frans contredanse)
630

contrÖle) 58,142
controle (Frans contrÓle)
controleren 'inspecteren' (Frans
contröler) 644, 660
contrÓler)
controleren 'beheersen' (Engels
to control) 9, 644, 660
controleur (Frans contróleur)
contrÖleur) 539
controller (Engels controller)
322,539

convector (modem Latijn convector) 103
convent (Latijn conventus) 135
conventie 'vergadering' (Frans
convention) 660
conventie 'overeenkomst' (Engels
convention) 660
conventioneel 'traditioneel'
(Frans conventionnel) 660
conventioneel 'niet-atomair'
'niet -atomair' (Engels conventional) 44, 660
conversatie (Frans conversation)
161

converteren 'omzetten naar een
ander computerprogramma'
(Engels to convert) 659
converteren 'verwisselen' (Latijn
convertere ) 659
convertibel (Frans convertible)
540

convertible (Engels convertible)
540

cool (Engels cool) 324,325
coöperatie (Engels co-operation)
15
3315

coördinator (Engels co-ordinator) 110
coördinatrice (Frans coordinatrice) 110
copen met iets (Engels to cope
with) 325
coproduktie 114
copromotor (modem
(modern Latijn
copromotor) 99
copuleren (Frans copuler) 525
copyright (Engels copyright) 319
copywriter (Engels copy-writer)
19
3319

cor- (Latijn cor- of Frans cor-)
468

corduroy (Engels corduroy) 332,
337

coreferent (modern
(modem Latijn coreferens coreferentis) 99
corgi (Engels corgi) 345
cornedbeef (Engels corned beef)
319,332

corner (Engels corner) 58, 318,
609

cornflakes (Engels corn flakes)
19
3319
corona (Latijn corona) 98,126,
560

corporaal (Latijn corporalis) 469
corporatie (Frans corporation of
Engels corporation) 300
corps (Frans corps) 58, 523
corps diplomatique (Frans corps
diplomatique) 154
corpus (Latijn corpus) 118,469,
118, 469,
523
52 3

corpus delicti (Latijn corpus delicti) 115
correct (Frans correct) 465
correct (politiek -) (vert. van Engels politically correct) 614
correcteur (Frans correcteur) 141
correctheid (politieke -) (vert.
van Engels politieal
political correctness) 614
corrector (Latijn corrector) 103,
141
141

correlatie (Frans corrélation of
Latijn correlatio) 468
corrida (Spaans corrida (de
toros))
toros» 221
corridor (Italiaans corridore) 203
corrigenda (Latijn corrigenda) 99
corsage (Frans corsage) 200
204, 563
corso (Italiaans corso) 204,563
cortège (Frans cortège) 191
corvee (Frans corvée) 518
coryfee (Frans coryphée) 195
cos1 fan tutte (Italiaans cosi
cOSI fan
cosi
tutte) 207
cosinus (modern Latijn cosinus)
117

cottage (Engels cottage) 343
couchee (van Frans coucher) 163
coulance 145, 182
couleur (Frans couleur) 465
country (Engels country) 322
coup (Frans coup) 195
coupé (Frans coupé) 160
coupon (Frans coupon) 157
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cour (Frans cour) 523
couragewater 162
courant (Frans courant) 157,465,
518

courses (Engels courses) 342, 563
courtage (Frans courtage) 157
courtisane (Frans courtisane) 192
couscous (Frans couscous) 190,
403

coOte que coOte (Frans coOte que
coOte) 171
couvert (Frans couvert) 159,640
couverture (Frans couverture)
518

cover (Engels cover) 319,324
coveren (Engels to cover) 322
cowboy (Engels cowboy) 317
coyote (Spaans coyote) 217, 224
c.q. (Latijn c.q.
C.q. =casu quo) 115
-craat (Grieks -kratès) 370,374
crack 'uitblinker' (verouderd Engels crack) 339
crack 'zeer verslavende drug' (Engels crack) 322
cranberry (Engels cranberry) 348
crank (Engels crank) 318
crash (Engels crash) 311
crashen (Engels to crash) 317
-cratie (Grieks -kratia) 370,374
cravate (Frans cravate) 196
crawlen (Engels to crawl) 340
crazy (Engels crazy) 340
creamer (Engels creamer) 298
creatuur (Latijn creatura of Frans
créature) 178
crèche (Frans crèche) 188, 462
credentials (Engels credentials)
317

credit 'tegoed' (Latijn credit) 130,
559

credit 'psychologisch tegoed' (Engels credit) 130, 559
creditcard (Engels credit card)
32,321

credo (Latijn credo) 97,486
creep (Engels creep) 27,324
creëren (Frans créer) 155
crematie (Frans crémation) 170
crematorium (modern Latijn cre111
matorium) 102, III
crème (Frans crème) 58,186
crème de flamoes 163
crème de la crème (Frans crème
de la crème) 171
cremeren (Latijn cremare) 170
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creool (Frans créole) 193
creosoot (Duits Kreosot) 276
crêpe (Frans crêpe) 160,518
creperen (Duits krepieren) 274
crescendo (Italiaans crescendo)
204

cretin (Frans crétin) 522
cricket (Engels cricket) 316,318
crimineel (Frans criminel)
crirninel) 142,
161

crisis (Latijn crisis) 117,125,377
crisisfouten 377
crisisschoenen 377
criterium (modern Latijn criterium) 102, 117,125, 126
criticaster (Spaans criticastro )
110,217

criticus (Latijn criticus) 118,125
Croesus (Latijn Croesus) 106,375
croissant (Frans croissant) 16,33,
173,571

cromlech (Engels cromlech) 187,
345

crooner (Engels crooner) 345
croquet (Engels croquet) 316,318
crossen (Engels to cross) 335
crown (Engels crown) 560
cru (Frans cru) 37
cruciaal (Frans crucial of Engels
crucial) 300, 325
cruise (Engels cruise) 58,321,345
58, 321, 345
cruisen (Engels to cruise) 325
crypt(e) (Frans crypte) 195,461,
525
crypto- (Grieks krupto-) 374
c.s. (Latijn c.s. =cum suis) 115,
116

csardas (Hongaars csárdás) 412
culinaria (Latijn culinaria) III
cult freak (Engels cult freak) 324
cultuur 'beschaving' (Latijn cultura) 56,112, 653
cultuur 'bebouwing van de
grond' (Frans culture) 112,
653

cum (een - halen) 107
cum annexis (Latijn cum annexis) 116
cum laude (Latijn cum laude)
107,116

cummerband (Engels cummerbund) 349
cummerbund (Engels cummerbund) 349
cummetje (een - krijgen) 107

cum suis (Latijn cum suis) 116
cumulatief (Frans cumulatif) 162
cunnilingus (modern Latijn cunnilingus) 102
cuntteaser (Engels cunt-teaser)
cu nt-tea ser)
32 5
cup (Engels cup) 316
cupido (Latijn Cupido) 106
curare (Spaans curare) 224
curasausjes (van Curaçaose
amandelen) 488
curator (Latijn curator) 98,
98,103,
103,
110,141

curatrice (Frans curatrice) 530
curatrix (Latijn curatrix) 110, 530
curfew (Engels curfew) 326,342
curieus (Frans curieux) 161
curriculum (Engels curriculum)
115, 122, 130

curriculum vitae (Latijn curriculum vitae) 115,122
115, 122
curry (Engels curry) 348,519
cursief (Frans cursif) 157
cursor 'gerechtsbode' (Latijn cursor) 659
cursor 'knipperend aanwijsbalkje' (Engels cursor) 659
cursus (Latijn cursus) 117, 268,
563

custos (Latijn custos) 514
c.v. (Latijn c.v. =curriculum vitae) 115,122
cybernetica (Engels cybernetics)
cybernetics )
321

cycloon (Engels cyclone) 344,382
cyclus (Latijn cyclus) 118,125,566
cynicus (Latijn cynicus) 106
cynisch (Latijn cynicus) 125,375,
377

cynisme (Frans cynisme) 39
Cyprus (Latijn Cyprus) 106
-cyt (Grieks -kutos) 369,370,374
cytologie (van Grieks kutos + -10gia) 369
daadwerkelijk 240
daadzaak (Duits Tatsache) 30
daalder (Nederduits däler) 257,
348,467,556, 558

daar ga je! (Jiddisch lechajjem)
292,502

daarstellen (Duits darstellen) 30
da capo (Italiaans da capo) 204
dactylus (Latijn dactylus) 546
dadel (Oudfrans dateI) 147,194,
406,546

dag (bij de -leven) (vert. van Latijn in diem vivere) 588
dag (op zijn oude -) (vert. van
Frans sur ses vieux jours) 600
dag (pluk de -) (vert. van Latijn
carpe diem) 589
dag (een zwarte -) (vert. van Latijn dies ater) 590
dag der dagen 623
dag des heren (vert. van Latijn
dies dominicus) 577
dagblad (vert. van Frans journal)
jou mal)
597
dagboek (vert. van Latijn diurnum (commentariolum»
(commentariolum» 585
dagorde (vert. van Frans ordre du
jour) 55
daguerreotypie (Frans daguerréotypie) 155
daimio (Japans daimyo) 450
daisy wheel (Engels daisy wheel)
310
dalai lama (Engels dalai lama)
349
dalang (Javaans
(J avaans dalang) 423
dalles (Jiddisch dalles) 110,286,
110.286.
291,362
291.362
dallesman 362
damast (Frans damas) 147
563,
dame 'vrouw' (Frans dame) 563.
656
dame 'koningin in het schaak236.656
spel' (Duits Dame) 236,656
dame-jeanne (Frans damejeanne) 540
damhert (van Latijn dam(m)a)
386,506
dammen (van Frans dame) 147
324,325
dammit (Engels damn it) 324.325
Damocles (zwaard van -) 375
dampen 'sterk roken' (Duits
dampfen?) 267
dampkring (vert. van modem
modern Latijn atmosphaera) 618
dan (Japans dan) 451
dancing (van Engels dance-hall)
32, 310, 322, 337
dandy (Engels dandy) 316,322
Daniël (Latijn Daniel) 104
dank (iemand - weten) (vert. van
Frans savoir gré à quelqu'un)
599
dankoffer (Duits Dankopfer) 255
dankzegging (Duits Danksagung)
255

dans (Frans danse)
dan se) 147,160,188,
147, 160, 188,
198
dansen (Frans danser) 188
danseres 183
darkroom (Engels dark room)
325
darts (Engels darts) 318
darwinisme 168
Pudels Kern
das also war des PudeIs
PudeIs
(Duits das also war des Pudels
Kern) 270
dashboard (Engels dashboard)
32, 317, 632
32,317,632
dashond (Duits Dachshund)
260,511
260.511
data 'dagtekeningen' (Latijn
data) 398,658
data 'gegevens' (Engels data) 398.
398,
658
65 8
dataverwerking (vert. van Engels
data processing) 297
date (Engels date) 331
datiws)
datief (Latijn (casus) dativus)
587
dato (na -) 116
daèa) 387
datsja (Russisch data)
datum (Latijn datum) 98,117,457
98. 117,457
dauphin (Frans dauphin) 516
David (Latijn David) 104
de- (Latijn de-) 114
deadline (Engels deadline) 298
deal (Engels deal) 65,325
58,309,322
dealer (Engels dealer) 58,
309. 322
dean (Engels dean) 561
debacle (Frans débàcle)
débacle) 35
debàcle
deballotage 182
deballoteren 182
debardeur (Frans débardeur) 30
debat (Frans débat of Engels de154,315
bate) 154.315
debating-club (Engels debating
club) 315
debatteren (Frans débattre of Engels to debate) 154
debiteur (Frans débiteur) 157
debrayeren (Frans débrayer) 158
debriefen (Engels to debrief)
debrieO 298
debuut (Frans début) 155
deca- (Frans déca-) 157
decanus)) 98,126,
decaan (Latijn decanus
98, 126,
561
decalage (Frans décalage) 141
decaliter (Frans décalitre) 157
december (Latijn (mensis) December) 94

dechargeren (Frans décharger)
154
deci- (Latijn deci- of Frans déci-)
115,157
115. 157
decigram (Frans décigramme)
115, 157
115,157
decimaal (Frans décimal) 157
decimeter (Frans décimètre) 157
decisoir (Frans décisoire) 174
declameren (Frans déclamer) 269
declasseren (Frans déclasser) 160
111,
declinatie (Latijn declinatio) 111.

178

deconfessionaliseren 114
déconfiture (Frans déconfiture)
162
decor (Frans décor) 155
decoreren (Frans décorer) 143
decorum (Latijn decorum) 99
decreet (Latijn decreturn) 98
de dato (Latijn de dato) 116
deejay (Engels deejay) 322
66,240,242
deelname 66.
240. 242
deelnameformulier 271
deelnemen (vert. van Latijn participere) 585
deeltijd (vert. van Engels part310, 610
time) 310.
deelvoorstelling (Duits Teilvorstellung) 259
deelwoord (vert. van Latijn participium) 583
deemoed (Duits Demut) 258
de facto (Latijn de facto) 116
defaitisme (Frans défaitisme) 197
defaitist (Frans défaitiste) 197
defensie (Latijn defensio) 89
deficit (Latijn deficit) 119
defilé (Frans défilé) 150
deflatoir (Frans déflatoire) 174
deftig 357
degen (Duits Degen) 258
deiktisch (Grieks deiktikos) 377
deinen (Fries dynje?) 355
deïsme (van Latijn deus) 103
déjà-vu
déjà-w (Frans déjà-vu)
déjà-w) 171
dejeuneren (Frans déjeuner) 300
de jure (Latijn de iure) 116
dek 'deel van een schip' (bet. van
Frans couvert) 650
deken 'overste' (Latijn decanus)
29,94,561
29,94>
561
deken (elektrische -) (vert. van
Engels electric blanket) 614
dekken (elkaar-)
(elkaar -) 'gelijke inhoud

739

hebben' (Duits sich decken)
655
delegatie (Frans délégation) 154
delen 'splitsen in factoren' (bet.
van Latijn dividere) 53.648
deleren (Latijn deltre) 30. 537
deleten (Engels to delete) 30.322.
335.537
delgen (Oudengels dilgian) 314.
537
delicieus (Frans délicieux) 148
delirium (Latijn delirium) 98
delta 'Griekse letter d' (Grieks
delta) 380
delta 'land omsloten door rivierarmen' (Latijn delta) 380
demagoog (Frans démagogue)
195
demarcatie (Frans démarcation)
194

demarcatielijn (vert. van Spaans
linea de demarcación) 194
demarrage (Frans démarrage)
160
demarreren (Frans démarrer)
160.189
dementeren (Latijn dementire)
99
dementie (Latijn dementia) 60
demi (van Frans vêtementl
paletot de demi-saison) 184
demijohn (Engels demijohn) 540
demilitariseren 114
demi-monde (Frans demimonde) 161
demi-saison (van Frans vêtement/paletot de demi-saison)

184
demo (Engels demo) 324
democratie (Frans démocratie of
Grieks dèmokratia) 195.369
demon (Latijn daemon) 43.125
demonstratie 'het tonen' (Frans
démonstration) 660
demonstratie 'betoging' (Engels
demonstration) 315. 660
demonstreren (Latijn demonstrare) 99
denarius (Latijn denarius) 559
denier (Frans denier) 559
denim (Engels denim) 319.482
denktank (vert. van Engels thinktank) 611
denkvermogen (Duits Denkvermögen) 255
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denkwijze (Duits Denkweise)
255
densimeter (van Latijn densi- +
Grieks -metron) 103
dent- (Latijn dent-) 115
deodorant (Engels deodorant)
332.343
deontologie (Engels deontology)

344

deo volente (Latijn deo volente)
115
depêche (Frans dépêche) 642
dependance (Frans dependance)
523
dependentie (Latijn dependentia)
523
depilatoria (modern Latijn depilatoria) 102
deponeren (Latijn deponere) 99
deposito (Italiaans deposito) 60.
203.533
depot (Frans dépÖt) 157.533
depressief (Frans dépressit) 155
derailleur (Frans dérailleur) 160.
374
derby (Engels derby) 318
derma- (Grieks derma-) 374
dermatitis (van Grieks derma- +
-itis) 368
dermatologie (van Grieks derma+ -logia) 368
der Mensch ist. was er iSt (Duits
der Mensch ist. was er iSt) 270
derogatoir (Frans dérogatoire)
174
derrick (Engels derrick) 317
derrière (Frans derrière) 27. 161
derwisj (Turks dervi~) 415.416
desa (Maleis desa) 431
design (Engels design) 342. 343.
540
designer-jeans (Engels designer
jeans) 324
desinformatie (Russisch dezinformacija) 387
desk (Engels desk) 343.554
desman (Zweeds desmansrAtta)
362
desolaat 'onbebouwd. verwoest'
(Latijn desolatus) 100.653
desolaat 'ontroostbaar' (Frans
désolé) 653
desorder (Frans désordre) 540
desperado (Engels desperado)
218.344

despotisch (Frans despotique)
195
dessert (Frans dessert) 160
dessin (Frans dessin) 155.343.540
detectie (Frans détection) 189
detective 'speurder' (Engels detective of Frans détective) 308. 317
detective 'speurdersroman' (van
Engels detective story) 40.60,
319.337
detrimenteus (Latijn detrimentosus) 180
deugd 'zedelijke goedheid' (bet.
van Latijn virtus) 647
deugd (de - in het midden) (vert.
van Latijn virtus in medio) 589
deugdzaam (vert. van Latijn virtuosus of Middelhoogduits tugendsam) 254. 580
deugniet (vert. van Frans vaurien) 595
deun (Middelhoogduits dOn) 258
deur (een open - intrappen)
(vert. van Frans enfoncer une
porte ouverte) 600
deus ex machina (Latijn deus ex
machina) 115
Deuteronomium (Latijn Deuteronomium) 125. 628
deux-chevaux (Frans deux-chevaux) 141
devotie (Frans dévotion) 148
dextrine 168
diabetes (Latijn diabetes) 57.125
diabolisch (Grieks diabolikos)
382. 509. 536
diaconie (Latijn diaconia) 180
diadeem (Frans diadème) 147.195
diagnose (Grieks diagnOsis of
Frans diagnose) 70. 195.368
diagonaal (Frans diagonal) 195
diaken (Latijn dia conus) 94
dialect (Frans dialecte) 35
dialectica (Latijn dialectica) 98
dialoog (Frans dialogue) 195
dialyse (Frans dialyse) 195
diameter (Frans diamètre) 56.195
diarree (Frans diarrhée) 157,195
diaspora (Grieks diaspora) 367
dichten (Latijn dictare) 95.461.
523
dichter (Latijn dictator) 523
Dichtung und Wahrheit (Duits
Dichtung und Wahrheit) 270
dictaat (Latijn dictatum) 523

dictafoon (van Latijn dictare +
Grieks phönè) 103
dictator (Latijn dictator) 99,107,
122,523

dictee (Frans dictée) 158,523
dicteren (Frans dicter) 461,523
dieet (Frans diète) 195
diefstal (Duits Diebstah!) 255, 508
dienaar 109
dienares 165
dienen 'functie vervullen' (vert.
van Latijn servire) 576
dienen 'onderdanig zijn' (bet.
van Frans servir) 576, 650
dienst 'godsdienstoefening' (bet.
van Latijn ministerium) 648
dienstbaar (Duits dienstbar ) 255
diensthuis (Duits Diensthaus)
255

diepvries (vert. van Engels deepfreeze) 296,611
dier (alle -en zijn gelijk, maar
sommige zijn gelijker dan andere) (vert. van Engels all animals
are equal, but some are more
equal than others) 613
dier (politiek -) (vert. van Grieks
politikon zöion) 621
dierenriem (vert. van Grieks zödiakos kuklos) 618
dies (natalis) (Latijn dies (natalis» 98
diesel (Duits Diesel) 641
Diets (vert. van Latijn (lingua)
vulgaris) 231,509,576
dievegge 110
differentiaalrekening (vert. van
Latijn calculus differentialis)
56 9

digitaal 'm.b.t. de vingers' (Frans
digital) 660
digitaal 'tijd aangevend door cijfercombinatie' (Engels digital)
321,660

dignitaris 102
dijk 'lesbienne' (Engels dyke) 325
dikkerd 164
dildo 'kunstpenis, waardeloos figuur' (Engels dildo) 324
dilemma (Latijn dilemma) 98
dilettant (Italiaans dilettante) 204
diligence (Frans diligence) 160
dimana (Maleis di mana) 425
dimensie 'afmeting' (Frans dimension) 660

dimensie 'aspect' (Engels dimension) 660
diminuendo (Italiaans diminuendo) 204
dimmen (Engels to dim) 324, 334
dinar (Arabisch dinär) 406,559
diner (Frans diner) 36,160
ding(etje) (je - doen) (vert. van
Engels to do your own thing)
612

dinges (Duits Dings) 259,291
dinghy (Engels dinghy) 348
dingo (Engels dingo) 349
dinky (Engels dinky) 322
dinosaurus (van Grieks deinos +
sauros) 25,103,369
dinsdag (vert. van Latijn dies
Martis) 577
diocees (Frans diocèse) 195
dioxine 168
diploma (Latijn diploma) 126
diplomaat (Frans diplomate) 154
diplomatie (Frans diplomatie)
60,111,178

diplomatiek (Frans diplomatique) 543
diplomatisch (Duits diplomatisch) 543
direct (per -) (vert. van Duits per
sofort) 608
directeur (Frans directeur) 175
directoire (Frans directoire) 174
dirham (Arabisch dirham) 406,
536

dirigent 167
dirigeren (Frans diriger) 154
dirkkraan (van Engels derrick)
317
dirty mind (Engels dirty mind)
330

dis 'tafel' (Latijn discus) 90,554
dis 'muzieknoot' (Duits Dis) 260
dis- (Latijn dis-) 114
discipel (Frans disciple) 135
discipline 'tucht' (Frans discipline) 149,660
discipline 'vak' (Engels discipline) 660
discjockey (Engels disc jockey)
304,322

disco (Engels disco) 310, 322,
disco- (Engels disco-) 329
discodansen (Engels disco-dancing) 322
discojas 329

discokleren 329
discomode 329
disconto (Italiaans disconto) 203
discotheek 'verzameling grammofoonplaten' (Frans discothèque) 112, 660
discotheek 'dansgelegenheid' (Engels discotheque) 112, 660
discount (Engels discount) 317,
342

discours (Frans discours) 640
discreet (Frans discret) 179
discrepantie (Latijn discrepantia)
41
discriminatoir (Frans discriminatoire) 174
discus (Latijn discus) 125,554
discussie (Frans discussion) 37,
154,170

discussiëren 37, 40, 170, 182
discuteren (Latijn discutere) 98
disharmonie (van Latijn dis +
harmonia) 103
disk (Engels disk) 554
diskette (Engels diskette) 168,322
diskrediet (Frans discrédit) 179
diskwalificeren 114
disorder (Engels disorder) 540
dispatch (Engels dispatch) 344
dispatcher (Engels dispatcher) 311
dispatching 311
displezier (Oudfrans desplaisir)
179

dispuut (Frans dispute) 179
distance (Engels distance) 325
distichon (Grieks distichon) 376
district (Frans district) 179
dito (Noorditaliaans dito) 200,
203

diva (Italiaans diva) 203
divan (Frans divan) 196,401,511,
556

diversificatie (Frans diversification) 112
diversificeren (Latijn diversificare) 112, 170, 178, 524
diversifiëren (Frans diversifier)
112, 170, 178, 524

dividend (Frans dividende) 157
divisie 'afdeling' (Frans division)
660

divisie 'zelfstandige tak van een
bedrijf (Engels division) 660
d.j. (Engels d.j. = disc jockey)
322
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djalannen (Maleis djalan) 425,
426
djati (Maleis djati) 422
djellaba (Arabisch jalläba) 403
djeroek (Maleis djeroek) 422
djimat (Maleis djimat) 423, 432
djinn (Arabisch jinn) 404
djongos (Maleis djongos) 425,
432, 567
D.N.A.-vingerafdruk (vert. van
Engels DNA fingerprint) 611
do 'muzieknoot' (Italiaans do)
96,203
dobbelen (van Oudfrans doble)
147,516
docent (Latijn docens docentis)
99,167
doceren (Latijn docëre) 121
doctor (Latijn doctor) 36,117,
118, 121, 513
doctorandus (Latijn doctorandus) 98,118,397
doctoreren 182
doctrine (Latijn doctrina) 99
document (Latijn documentum)
111
documentatie (Frans documentation) 470
dodo (Portugees doudo) 227
doe wat je niet laten kunt (vert.
van Duits tu, was du nicht lassen kannst) 607
doedelzak (Duits Dudelsack)
260,275
doe-het-zelf- (vert. van Engels doit-yourself) 330,613
doe-het-zelf-centrum 330,613
doe-het-zelf-cursus 330,613
doe-het-zelf-winkel 330,613
doejo{e)ng (Maleis doejoeng)
423,429
doekoen (Maleis doekoen) 423
doelgericht 243
doellijn (vert. van Engels goal
line) 30, 609
doelloos (vert. van Duits ziellos)
606
doelman {vert. van Engels goalkeeper) 609
doelmatig (vert. van Duits zweckmäSig) 181, 606
doelmatigheid (vert. van Duits
ZweckmäSigkeit) 606
doelpunt (vert. van Engels goal)
609
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doelschop (vert. van Engels goal
kick) 609
doelverdediger (vert. van Engels
goalkeeper) 609
Doema (Russisch Duma) 67,387
doemscenario 208
doen 'vluchtig bekijken' (bet. van
Engels to do) 657
doen (zo gedaan) (vert. van Frans
si fait) 597
doeniet (vert. van Frans fainéant)
595
doerak (Russisch durak) 386,
389
doerian (Maleis doerian) 422
doesoen (Maleis doesoen) 423
dog (Engels dog) 320, 333
dogcar (Engels dog-cart) 326
doge (Venetiaans doge) 201,557
doggynette 168
dogma (Latijn dogma) 124,376
dojo (Japans dOjO) 451
dokken (Zigeunertaal deo, dau)
395
doksaal (Latijn doxale) 477
dokter (Latijn doctor) 36,98,117,
121,513
dolce far niente (Italiaans dolce
far niente) 207
dolce vita (la -) (Italiaans la dolce
vita) 207
dolfijn (Oudfrans dalfin, dauphin) 147, 516
dolfinarium 102, 104, 111
doline (Russisch dolina) 387
dolk (Duits Dolch) 257, 275
dollar{Engels dollar) 348,467,
556,558
dolma (Turks dolma) 415
dolman (Duits Dolman) 275,413,
417
dolmen (Frans dolmen) 186
dom 'kerk' (Frans döme) 191
dom 'titel' (Portugees dom) 557
dombo (van Engels dumbo) 324,
347
domina (Latijn domina) 563
dominant (Latijn dominans dominantis) 100
dominee (Latijn domine, aanspreekvorm) 94, 185, 250, 557
dominicaan (Latijn dominicanus) 110
dominicaner (Duits Dominikaner) 239, 242

domino (Italiaans domino?) 204,
485
dominus (Latijn dominus) 485,
557
domper (een - op iets zetten)
(vert. van Frans mettre une
sourdine à quelque chose) 599
don (Italiaans don of Spaans
don) 217,557
donderdag (vert. van Latijn dies
Iovis) 578
donderement III
donjuan (Spaans donjuán) 222
donna (Italiaans donna) 563
donna è mobile (Italiaans donna
èmobile) 207
donor (modem Latijn donor)
103
donquichotterie 222
doda (Spaans dOda) 563
dood (over de doden niets dan
goeds) (vert. van Latijn de mortuis nil nisi bene) 589
dood (zwarte-) (vert. van Duits
schwarzer Tod) 605
doodgemoedereerd (van gemodereerd) 499
doodseskader (vert. van Engels
death squad) 610
doodzonde (vert. van Latijn peccatum mortale of Duits
Todsünde) 249, 254, 580
doorgangskamp (vert. van Duits
Durchgangslager) 606
doorgronden (vert. van Frans approfondir ) 596
doorluchtig (vert. van Latijn
perillustris) 585
doorschijnend (vert. van Frans
transparant) 596
doorsnee- (vert. van Duits
Durchschnitts-) 241, 269, 606
doorsneefamilie 241, 606
doorsneehuis 606
doorsneemens 241
doorsneeprijs 241
doorsneetoeschouwer 241
doorstop (Engels door-stop) 317
doorstoten 'door vijandelijke linies heen oprukken' (Duits
durchstoSen) 655
doorvoeren 'ten uitvoer brengen'
(Duits durchführen) 655
doos (Latijn dosis) 121,513
dope (Engels dope) 322,345,567

dopen 'door onderdompeling opgeloof
nemen in het christelijk geloof'
(bet. van Grieks baptizein) 249,

662
dopen 'dope geven' (Engels to
dope) 658
doping (Engels doping) 337
dormen (Frans dormir) 163
dormitorium (Latijn dormitorium) 513
dormter (Latijn dormitorium)
513
dorper (vert. van Frans villain)
198,594
dors (Oudnoor( d)s porskr) 361
do's and don'ts (Engels do's and
don'ts) 330
dos (Frans dos) 160
dosis (Latijn dosis) 31,98,117,
121,277,513
dossier (Frans dossier) 166
douane (Frans douane) 190,400,
407,511
double-speak (Engels doublespeak) 330
douceur (Frans douceur) 639
douche (Frans douche) 58,143,
462
doughnut (Engels doughnut)
347
down (Engels down) 316,324
downer (Engels downer) 322
doyen (Frans doyen) 561
dozijn (Frans douzaine) 157
draad (rode -) (Duits roter Faden) 270
draagwijdte (Duits Tragweite)
255
draaibank (vert. van Engels turning bench) 611
draaien (en toch draait ze) (vert.
van Italiaans eppur si muove)
603
draaitafel (vert. van Engels turntabie) 296, 611
draak (Latijn draco) 89,124,376
dradlme (Grieks drachmè) 536
dra.:hme
Draconisch (-e wetten) 375
dragen 'van stem' (bet. van Italiaans portamento) 653
dragonder (Duits Dragoner) 150,
257,274
drainen (Engels to drain) 543
draineren (Frans drainer) 543
drama (Latijn drama) 32, 125

dramatieker (Duits Dramatiker)
24 2
dramatisch 'met betrekking tot
een drama' (Duits dramatisch)
661
dramatisch'
dramatisch 'spectaculair,
spectaculair, opzienbarend' (Engels dramatic(ally))
661
drambuie (Engels drambuie) 345
Drang nach Osten (Duits Drang
nach Osten) 270
draufgänger (Duits Draufgänger)
69,234,267
dreadlocks (Engels dreadlocks)
349
dreg (Engels drag) 314
dreigement 64, III
dresseren (Frans dresser) 160
dressing 'kleedkamer' (van Engels dressing room) 307
dressing 'slasaus' (Engels dressing) 308
dressoir (Frans dressoir) 174
dreumes 110, 291
dribbelen 'met de bal lopen' (Engels to dribble) 298,318, 658
drieëenheid (vert. van Latijn trinitas) 580
driehoek (vert. van Latijn triangulum of Duits Dreieck) 53,182,
583
driehoeksverhouding (vert. van
Noors et trekantet forhold of
Duits dreieckiges Verhältnis)
616
driekleurendruk (vert. van Duits
Dreifarbendruck) 606
driest 357
drijfveer (Duits Triebfeder) 255,
259
drilboor (van Engels drill) 506
dringend 'urgent' (bet. van Frans
pressant) 650
drive (Engels drive) 323
drive-in (Engels drive-in) 321
drive-in- (Engels drive-in) 329
drive-in-bank 329
drive-in-bioscoop 329
drogist (Frans droguiste) 166,189
dromedaris (Frans dromadaire)
147
droogdok (vert. van Engels dry
dock) 611
droom (een natte -) (vert.
(ver!. van
Engels a wet dream) 615

drop-out (Engels drop-out) 321,
322
droppen (Engels to drop) 320
dropping (Engels dropping) 320
droschke (Duits Droschke) 275
drossen (Frans drosser) 149,176
drug (Engels drug) 308
drugs (Engels drugs) 26,34,65,
26, 34, 65,
66, 322, 332, 333
drugsbaron 38, 176, 335
drugscene (Engels drug scene)
309
drugsien (Engels drug scene) 541
drugstoerisme 317
druïde (Latijn druides, mv.) 128
druif (de druiven zijn zuur) (vert.
van Grieks rages ompsakiwusi
mala) 621
drukken (zich -) (Duits sich
drücken?) 267
drukknoop (Duits Druckknopf)
234
drummen (Engels to drum) 322
drummer (Engels drummer)
345
du moment (Frans du moment)
162
dubbel (Oudfrans do(u)ble) 148
dubbeldekker (vert. van Engels
double-decker) 317,610
dubbelen (van Oudfrans
do(u)ble) 516
dubbelganger (Duits Doppelgänger) 259
dubben 'twijfelen' (Latijn dubitare?) 99
dubben 'nasynchroniseren' (Engels to dub) 322
dubieus (Latijn dubi(os)us) 180
dubloen (Spaans dobl6n) 214
duce (Italiaans duce) 205,557
duel (Frans duel) 160,175
duelleren 182
duefia (Spaans duefia) 563
duet (Duits Duett) 274
duiden (vert. van Latijn vulgare)
576
duif'voorstander
duif
'voorstander van gematigde
politiek' (bet. van Engels dove)
657
duikelaar (een slome -) 292
duin (Keltisch) 77,314
77, 314
duit (Oudnoor(d)s pveiti) 361,
633
duitje 364
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Duits (vert. van Latijn (lingua)
vulgaris) 231.509.576
duivel (Latijn diabolus) 43.87.
125.286

duivels (Latijn diabolicus) 382.
509.536

Duizend-en-één-nacht (vert. van
Arabisch alflalla wa lalla) 622
duizendguldenkruid (vert. van
Duits Tausendgilldenkraut)
629

duizendpoot (vert. van Latijn milipeda) 581
dukaat (Frans ducat) 190
dukdalf (Frans duc d' Alve?) 193.
481

dulcinea (Spaans dulcinea) 222
dumbo (Engels dumbo) 27.324.
325.347
dumdum (Engels dumdum) 320.
348

dummy (Engels dummy) 298
dumpen (Engels to dump) 324
dumping (Engels dumping) 317
dumpshop 337. 338
dunken 'bal van boven door het
net duwen' (Engels to dunk)
658

duo (verouderd Italiaans duo)
203,566

duperen (Frans duper) 160,639
duplex- (Latijn duplex) 115
dupliceren (Latijn duplkare) 99
durabel (Frans durable) 501,640
dura mater (Latijn dura mater)
628

duren (Frans durer) 29.176
duur kosten (vert. van Frans
collter cher) 601
dux (Latijn dux) 557
dwaalster (vert. van Grieks
planètès) 618
dwalen is menselijk (vert. van Latijn errare humanum est) 589
dwazen als zij zijn (vert. van Engels fools as they are) 615
dyke (Engels dyke) 325
dynamiek (Frans dynamique) 195
dynamiet (van Grieks dunamis)
366,368

dynamo (van dynamo( -elektrische) machine) 467
Dynasty-gehalte 328
dys- (Grieksdus-) 374
dysenterie (Frans dysenterie) 157
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-e (Frans oe) 165
easy (Engels easy) 325
eau-de-vie (Frans eau de vie)
345,486

ebbehout (van Latijn ebenus)
124,508

ebben (Latijn ebenus) 508
ecclesia (Latijn ecclesia) 510
échappade (Frans échappade) 534
echec (Frans échec) 562
echo (Latijn echo) 126
echtbreker (Duits Ehebrecher)
255

eclectisch (Frans éclectique) 195
eclips (Frans éclipse) 195
eco- (Grieks oiko-) 372, 374
ecologie (Duits Okologie) 274,

382

ecomelk 372
economie (Latijn reconomia) 98
ecoprodukt 372
ecosysteem 372
ecotax 372
ecotoerist 372
ecrin (Frans écrin) 529
ecstasy (Engels ecstasy) 322
-ectomie (Grieks -ektomè of
Frans -ectomie) 374
ecu (Engels ECU) 323,558
écu (Frans écu) 556,558
eczeem (Grieks ekzema) 368
edel 'nobel' (bet. van Frans gentil) 650

edel- (Duits Edel-) 245
edelgas 245
edelgermaan 245
edelkarper 245
edelkitsch (Duits Edelkitsch) 245
edelmetaal 245
edelmoedig 'gul' (bet. van Engels
generous ) 657
edelpunk 245
edelroos 245

edel~taal 245

edeltin 245
edelvink 245
edelweiss (Duits EdelweiS) 260
Eden (Hebreeuws 'edèn) 410
edict (Latijn edictum) 98
editen (Engels to edit) 319
editeur (Frans éditeur) 530
editor (Engels editor) 530
educatie (Frans éducation) 158
educatie (permanente -) (Frans
éducation permanente) 141

eed (Keltisch of erfwoord) 46,77
eekhoorn (Duits Eichhömchen)
258

-eel (Frans -el) 169, 180
-een (Frans -ain) 167
eenakter (Duits Einakter) 242
eendagsvlieg (vert. van Grieks ephèmera) 618
eenduidig (Duits eindeutig) 259
eenheid (vert. van Latijn unitas
of Duits Einheit) 254,580
eenhoorn (vert. van Latijn unicomis) 581
eenmaal (Duits einmal) 259
eenvormig (vert. van Latijn uniformis) 585
eenvoudig (vert. van Latijn simplex) 182, 579
eenvoudigen 'vereenvoudigen'
(Middelhoogduits einvalten)
254

eenzaam (Duits einsam) 258
eersteklas- (vert. van Engels firstclass) 330,613
eersteklassigaren 330, 613
eersteklaswijn 330. 613
eersteling (Duits Erstling) 255
eerstens (Duits erstens) 240, 262
eervol 241
-ees (Frans -ais) 167
efemeride (modem Latijn ephemeridae, mv.) 618
efendi (Turks efendi) 415, 416
effect 'uitwerking, afloop' (Latijn
effectus) 99,653
effect 'schuldbrief' (Frans effet)
653

efficiency (Engels efficiency) 318,
332,547

efficiencybeurs 37,335
efficiènt (Engels efficient) 335
efficièntie (Latijn efficientia) 547
e.g. (Latijn e.g. = exempli gratia)
115

egaal (Frans égal) 140, 161
egaal (het is me -) (Frans égal of
Duits egal) 140
egelstelling (Duits Igelstellung)
262

-egge (Latijn -iga) 110
egotrippen 335
-ei (Latijn -iga) 110
ei van Columbus (vert. van
Spaans el huevo de Colón)
604

eider(eend/gans)
eider{eend/gans) (van Oudijslands reilr) 362, 507
eiderdons (Oudijslands reilardunn) 362,364
eierstok (vert. van modern Latijn
ovarium) 582
eigenaardig (Duits eigenartig)
259
eigenaresse 165
eigendommelijk (Duits eigentümlich) 30
eigenen (zich - tot) (vert. van
Duits sich eignen zu) 609
eigenhandig (vert. van Latijn
manu propria) 585
eigenliefde (vert. van Frans
amour propre) 596
eigenlijk (Duits eigentlich) 254
eigenmachtig (Duits eigenmächtig) 259
eigennaam (vert. van Latijn nomen proprium) 583
eigenschap (Duits Eigenschaft)
254
eigenwaarde (Duits Eigenwert)
243
eigenwijs (Middelnederduits eigenwïs) 257
eigenzinnig (Duits eigensinnig)
25 8
eiland (Oudfries eiland) 355
-ein
·ein (Frans -ain) 167
eind (aan het - van zijn Latijn
zijn) (vert. van Frans être au
bout de son latin) 599
einzelgänger (Duits Einzelgänger) 234
eïs (Duits Eïs) 260
eksteroog 574
el Nii'lo (Spaans el Nii'lo) 221
-elaar 109
eland (Middelhoogduits elen)
273
elastiek (Frans élastique) 543
elastisch (Duits elastisch) 543
eldorado (Spaans el dorado
(pais» 213, 475
élégance (Frans élégance) 173,521
elegant (Frans élégant) 143,161,
457
elegantie (Latijn elegantia) 173,
521
elektricien (Frans électricien)
157,175,332
elektrieker (Duits Elektriker) 242

elektrode (Engels electrode) 344,
366,382
elektron (Grieks èlektron) 368,
371, 378, 466
element (Latijn elementurn) lll,
649
element (in zijn - zijn) (vert. van
Engels to be in one's element)
614
elf (Duits Elf(e» 259,271
elger (Oud fries èlgër) 356
Elisabeth (Latijn Elisabeth) 104
elitair (Frans élitaire) 141, 169
elixer (Latijn elixirium) 129,
129,407,
407,
475
ellende 505
ellips (Latijn ellipsis) 126
Elohim (Hebreeuws 'elohim) 410
elpee (Engels LP)
lP) 322
elpenbeen (van Latijn elephas) 25
e-maiIer (Engels e-mailer) 322
emancipatoir (Frans émancipatoire) 174,175
emancipatoor (Frans émancipatoire) 174,175
emanciperen 'buiten de vaderlijke macht stellen' (Latijn emancipare) 653
emanciperen 'zelfstandig maken'
(Frans émanciper) 653
embargo (Spaans embargo) 214
embarras des richesses (Frans embarras des richesses) 171
embleem (Frans emblème) 195,
571
emblema (Latijn emblema) 376
embonpoint (Frans embonpoint)
482
embryo (Grieks embruon) 66
embryoloog 182
embryonaal 169
emerald (Frans émeraude) 555
emeritus (Latijn emeritus) 98
éminence grise (Frans éminence
grise) 172
eminent (Frans éminent) 161
eminentie (grijze -) (vert. van
Frans éminence grise) 599
emir (Arabisch amir) 404, 405,
505
emisario (Spaans emisario) 534
émissaire (Frans émissaire) 534
emissie (Frans émission) 157
emmer (Latijn amphora) 90,
468, 513

emmes (Jiddisch emmes) 288, 291
emoe (Engels emu) 345
emotie (Frans émotion) 161
empathie (Engels empathy) 344,
382
empire- (Frans empire) 171
empire-meubel 171
empirisch (Engels empirical) 11
empirisch-positivistisch 246
-enaar 109
en bloc (Frans en bloc) 171,189,
567
encyclopedie (Latijn encyclopaedia) 473
Endlösung (Duits Endlösung)
262
endo- (Grieks endo-) 374
energie (Frans énergie) 34, 174,
378
energiecentrum 120
energiek (Frans énergique) 160,
169
enerlei 169
en face 172
en fa nt terrible (Frans enfant terrible) 171
enfin (Frans enfin) 58,161,487
engagement 'verloving' (Frans engagement) 15, 636, 645
engagement 'betrokkenheid' (Engels engagement) 645
engageren (Frans engager) 15,639
engel (Latijn angelus) 87,
87,125,
125,
127, 249,586
engelbewaarder (vert. van Frans
ange-gardien) 596
engerling (Duits Engerling) 259
-enier 165
enigen 'verenigen' (vert. van Latijn unire of Duits einigen)
254,581
enigma (Latijn aenigma) 126
-enij 168
-enist 166
enkwest (Oudfrans enqueste) 512
en masse (Frans en masse) 171
enorm (Frans énorme of Latijn
enormis) 178
en passant (Frans en passant)
171
en petit comité (Frans en petit comité) 171
en plein public (Frans en plein
public) 171
en profil 172
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enquête (Frans enquête) 35,153,
12
5512
en suite 172
-ent (Frans -ent) 167, 170
enteren
birmendrinenteren''een
een schip binnendringen' (Spaans entrar) 214,661
enteren 'een "enter" geven op de
computer' (Engels to enter) 661
enteritis (van Grieks enteron +
-itis) 57
entertainment (Engels entertainment) 319
enthousiasme (Frans enthousiasme) 161
enthousiast (Frans enthousiaste)
195
-entie (Latijn -entia) 523
entr'acte (Frans entracte) 155
entre nous (Frans entre nous) 171
entree (Frans entrée) 56,499
56, 499
envelop (Frans enveloppe) 143,
157
en vogue (Frans en vogue) 171
e.o. (Engels e.o. =
=executive
officer) 322
è pericoloso sporgersi (Italiaans è
pericoloso sporgersi) 208
epi- (Grieks epi-) 374
epibreren 40
epidemie (Latijn epidemia) 125
epiglottis (Latijn epiglottis) 49
epigoon (Grieks epigonos of
Frans épigone) 195,368
epiloog (Frans épilogue) 195
episcopaat (Latijn episcopatus)
94
epistel (Latijn epistula) 95,
95,126
126
epitheton (Grieks epitheton) 376
epitheton ornans (Latijn epitheton ornans) 376,620
376, 620
epoche (Grieks epochè) 382,536
epoque (Frans époque) 195,382,
536
epos (Grieks epos) 368, 376
epsilon (Grieks epsilon) 380
equa- (Latijn aequa-) 115
ll5
equalizer
equaliur (Engels equalizer)
equaliur) 322
equator (Latijn aequator) 470
ll5
equi- (Latijn aequi-) 115
equinoctium (Latijn aequinoctiurn) 523
equinox (Frans équinoxe) 523
equipage (Frans équipage) 160,
188
equipe (Frans équipe) 160,188
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equiperen (Frans équiper) 188
er- (Duits er-) 171, 269
-er (Latijn -arius) 64, 109, 164
erbarmen (Duits erbarmen) 171,
269,605
-erd (Frans -ard) 71,164,179
71, 164, 179
erebruid (Duits Ehrenbraut) 262
erelid (vert. van Latijn membrum
honorarium) 585
eremoeder (Duits Ehrenmutter)
262
-eren (Frans -er) 119,155,170,176
ll9, 155, 170, 176
ereprijs (Duits Ehrenpreis) 260
erewoord (Duits Ehrenwort of
vert. van Frans parole d'hond 'honneur) 236,
236,596
596
erf 'erfgenaam' (Keltisch of erfwoord) 77
erfzonde (vert. van Latijn peccaturn hereditarium) 579
ergo (Latijn ergo) 100,469
-erij 168
erkermen
erkennen (Duits erkennen) 171,
269
erkentelijk (Duits erkenntlich)
259
erker (Duits Erker) 271
erlangen (Duits erlangen) 269
Erlkönig (Duits Erlkönig) 630
-ernij 168
ernstig (iets - nemen) (vert. van
Frans prendre au sérieux of Engels to take something seriously) 601,615
erotisch (Duits erotisch) 274,382
erreur (Frans erreur) 540
error 'juridische fout' (Latijn error) 540,659
540, 659
error 'computerfout' (Engels error) 540,659
540, 659
ersatzlijm (Duits Ersatzleim) 262
erts (Duits En)
Erz) 260
erudiet (Frans érudit) 651
ervaren (Duits erfahren) 258, 269
-es (Frans -esse) 38,64,165
-es (Jiddisch -es) 110,291
llO, 291
-es (Latijn -us) 110,291
llO, 291
escalatie (Engels escalation) 321
escaleren (Spaans escalar) 216
escapade (Spaans escapada) 217,
534
escargot (Frans escargot) 194
escort (Engels escort) 318,540
318, 540
149, 150,
escorte (Frans escorte) 149,150,
191,540

escudo (Portugees escudo) 556,
558
558

esculaap (Frans esculape) 375
-esk (Frans -esque) 169
eskader (Frans escadre) 18,149,
191,510,550,642
191,510,
550, 642
eskadron (Frans escadron) 149,
191,550
esmerald (Oudfrans esmeralde)
555
esoterisch (Frans ésotérique) 195
espressivo (Italiaans espressivo)
533
espresso (Italiaans espresso) 205
essay (Engels essay) 315,332
essayist (Engels essayist) 315
essence (Frans essence) 523
essentie (Latijn essentia) 99,
99,523,
523,
576
essentieel (Engels essential) 325
establishment (Engels establishment) 321
estafette (Frans estafette) 160,192
esthetisch (Duits ästhetisch) 241
estrade (Frans estrade) 463
eta (Grieks èta) 380
etage (Frans étage) 159,463,519
et al. (Latijn et al. =
=et alii) 99
etaleur 167
etappe (Frans étape) 160,189,567
état (Frans état) 463,561
etc. (Latijn etc. =et cetera) 98
ether (Latijn aether) 124,126
ethos (Grieks èthos) 368,566
33, 462,
etiket (Frans étiquette) 33,462,
555
etiologie (Frans étiologie) 195
etiquette (Frans étiquette) 200,
555
etno- (Grieks ethno-) 374
etsen (Duits ätzen) 239, 260
-ette (Frans -ette) 165,168
ettelijke (Duits etliche) 258
etter 'naar persoon' (Frans être)
29
etymologicon (Grieks etumologikon) 376
etymoloog 182
eu- (Grieks eu-) 374
eu
demonisme (van Grieks
eudemonisme
eudaimön) 378
eufemisme (Frans euphémisme)
378
euforie (Frans euphorie) 195
Eufraat (Grieks Euphratès) 378

-eur (Frans -eur) 36,167,170,175
eurocard (Engels Eurocard) 321
Europa (Latijn Europa) 378
-eus (Frans -eux) 169
-euse (Frans -euse) 167,170
euthanasie (Frans euthanasie)
196,378
Eva (Latijn Eva) 104,105
evacueren (Frans évacuer) 70
evangelie (Latijn evangelium) 25,
94,125,249
evenaar (vert. van Latijn aequator) 53,576
evenbeeld (Duits Ebenbild) 258
eventueel (Frans éventuel) 143,
641
evenwicht (vert. van Latijn aequilibrium) 585
evenwicht (nucleair -) (vert. van
Engels nuclear balance) 614
evergreen (Engels evergreen) 322
evident (Frans évident) 161
ex 'uit' (Latijn ex) 171, 510, 658
ex 'voormalig echtgeno( 0 )t( e)'
(Engels ex) 171, 510, 658
ex- (Frans ex-) 114,658
exact 'precies' (Frans exact) 141
exact 'tussenwerpsel' (Frans exactement of Engels exactly) 141
ex aequo (Latijn ex aequo) 116
examen (Latijn examen) 36,43,
98,117
examinator (Latijn examinator)
110
examinatrice (Frans examinatrice) 110
examineren (Frans examiner)
158
ex cathedra (Latijn ex cathedra)
116
excellent (Frans excellent) 148
excentriek (Frans excentrique)
543
excentrisch (Duits exzentrisch)
543
exceptioneel (Frans exceptionnel) 161
exclusief (Frans ·exclusif) 639
excommunicatie (Latijn excommunicatio) 112
excommuniceren (Latijn excommunicare) 112, 524
excommunii!ren (Frans excommunier) 112,524
excuseren (Frans excuser) 508

excusez Ie mot (Frans excusez Ie
mot) 172
executie 'uitvoering' (Frans exécution) 660
executie 'uitvoering van doodvonnis' (Engels execution) 660
executief (Frans exécutif) 540
executive (Engels executive) 540
executive class (Engels executive
class) 321
exegeet (Grieks exègètès of Frans
exégète) 368
exegetisch (Frans exégétique) 195
exempli gratia (Latijn exempli
gratia) 115
exerceren (Frans exercer) 149
exhaustief (Engels exhaustive)
323
exit 'hij treedt af (van toneel)'
(Latijn exit) 658
exit 'uitgang' (Engels exit) 130,
658
exit interview (Engels exit interview) 298
ex-libris (Latijn ex libris) 99,114
ex-man 171
ex-minister 114. 171
Exodus (Latijn Exodus) 125
exotisch (Frans exotique) 195
expediteur (Frans expéditeur) 157
expert (Frans expert) 309
expertise (Frans expertise) 160
explicatie (Frans explication) 170
expliceren (Latijn explicare) 170,
524
expliqueren (Frans expliquer) 524
exploiteren (Frans exploiter) 175
exploot (Frans exploit) 175
explorateur (Frans explorateur)
111,529
explorator (Latijn explorator)
110, 111, 529
exploratrice (Frans exploratrice)
110
expo (Engels expo) 467
exponeren (Latijn exponere) 121
export (Engels export) 318
export- (Engels export) 329
exportaardappel 329
exporteren (Frans exporter) 158
exporteur 183
exportkwaliteit 329
expositie (Frans exposition) 467
expres 'uitdrukkelijk, opzettelijk'
(Frans exprès) 660

expres 'exprestrein' (Engels express (train)) 660
expresbrief (vert. van Engels express letter) 318
ex-president 171
expressief (Frans expressif) 533
expressis verbis (Latijn expressis
verbis) 115
exquis (Frans exquis) 161,548
exquisiet (Engels exquisite) 548
extatisch (Frans extatique) 195
extra (Latijn extra) 37
extra- (Latijn extra-) 113
extraatje 114, 122
extract (Latijn extractum) 99
extrakorting 113
extra large (Engels extra large)
319
extramuraal 113
extraneus (Latijn extraneus) 98
extraordinarius (Latijn extraordinarius) 110
extraparlementair 113
extrapremie 113
extra's 114,122
extrasterk 113
ex-voto (Latijn ex voto) 114
eye-liner (Engels eye-liner) 321
eye-opener (Engels eye-opener)
322
ezel (Latijn asinus) 89
ezel (een - der ezels) 623
ezelsbrug (vert. van Latijn pons
asinorum) 9, 572, 585
ezelsoor (Duits Eselsohr) 260
fa 'muzieknoot' 96
-faag (Grieks -phagos) 370
faam (Latijn fama) 565
fabel (Latijn fabula of Frans fabie) 121, 155,178,649
fabricage 183
fabricatie (Frans fabrication) 470
fabriceren (Frans fabriquer) 157
fabriek (Frans fabrique) 36,157
fabrieksdirecteur 37
fabrieksmatig 246
fabrikant (Frans fabricant) 152,
166,481
face-lift (Engels face-lift) 320,333
facie (Frans face) 163
facilitair 169, 182
façon (Frans façon) 556
faction (Engels faction) 323,472
factor (Engels factor) 314
factotum (Latijn fac totum) 119
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factuur (Frans facture) ll2,158
fado (Portugees fado) 227
fagot (Italiaans fagotto) 203
Fahrenheit (Duits Fahrenheit)
260

faïence (Frans faïence) 191
failliet (Frans faillite) 157,177,510
faillissement 183
fair ( Engels fair) 58, 318, 323
fait accompli (Frans fait accompij) 171
fake (Engels fake) 324,325
fakir (Arabisch faqïr)
faqir) 404
fakkel (Latijn facla) 90
falafel (Arabisch faläfil) 404
falconet (Oudfrans fauconneau,
fauconel) 149
falderappes (Jiddisch falderappes) 277, 279
falen (Oudfrans faillir) 148, 177,
181,517

fallocraat 377
fallocratie 369
fallout (Engels fall-out) 321
fallus (Latijn phallus) 126
falsaris (Latijn falsarius) 109, 166
falset (Italiaans falsetto) 203,533
falsificeren (Latijn falsificare)
ll2,524

falsifiëren (Frans falsifier) 112,524
fameus (Frans fameux) 27,37, 161
familiair 169, 183
familie 'bloedverwanten'
'bloedvelWanten' (Latijn
familia) 36, 71, 98, 659
familie 'gezin' (Engels family) 9,
659

fan 'supporter' (Engels fan) 308,
321, 324, 336

fan 'ventilator' (Engels fan) 308,
336,343

fanaat 183
fanatisme (Frans fanatisme) 183
fancy- (Engels fancy) 329
fancy-fair (verouderd Engels fancy fair) 316.338
fancykleren 329
fancyprijzen 329
fandango (Spaans fandango) 220
fanfare (Frans fanfare) 154
fantasie (Oudfrans fantasie) 148,
195

fantast (Latijn phantasta) 124
fantasy (Engels fantasy) 319
farao (Latijn pharao) 124
farizeeër (Latijn Pharisaeus) 319
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farm (Engels farm) 342
farmaceutisch (Grieks pharmakeutikos) 378
Farsi (Perzisch Färsï)
Färsi) 401
fascisme (Italiaans fascismo) 205
fascistoïde 168
fashion (Engels fashion) 317,556
fast food (Engels fast food) 319
fata morgana (Italiaans fata morgana) 207
fatso (Engels fatso) 324
fatsoen (Frans façon) 556
fatwa (Arabisch fatwä) 404
fault (Engels fault) 540
faunesk 169
fausset (Frans fausset) 533
fauteuil (Frans fauteuil) 159, 188
faux pas (Frans faux pas) 162,171
favoriet (Frans favorite) 191
fax (Engels fax) 318,321,324,333
faxen (Engels to fax) 35
fazant (Oudfrans fesant) 147,195,
467
F.C.

(Engels F.C. =football club)

297

feasibility study (Engels feasibility
study) 297,317, 610
feature (Engels feature) 342
februari (Latijn (mensis) Februarius) 93
feces (Latijn faeces) 98
fee 'beloning' (Engels fee) 566,
633

feedback (Engels feedback) 317,
325

feeks (Fries fekke?) 355
feest (Latijn festa of Oudfrans
feste) 26,147,178,461
feesten (Oudfrans fester) 517,520
feestgedruis 176
Fehlinvestierung 272
feilen (Frans faillir) 177,517
feit (Frans fait) 148
fel (Oudfrans fel) 148
feliciteren (Frans féliciter) 16
fellatio (modern Latijn fellatio)
102

femme '''vrouwelijke" lesbienne'
(Engels femme) 163,325
femto- (Deens femten) 362
femtogram 362
femtometer 362
femtoseconde 362
feniks (Grieks phoinix) 458
ll6
ferio (in -) 116

ferm (Frans ferme) 160,461
ferri- (Latijn ferri-) ll5
ferry (Engels ferry) 3ll
ferryboot (Engels ferryboat) 314
festival (Engels festival) 317
festoen (Frans feston) 510
feston (Frans feston) 510
Festschrift (Duits Festschrift) 260
feta (Nieuwgrieks pheta) 369
fêteren (Frans fêter) 461,517
fetisj (Frans fétiche) 194
feuille (Frans feuille) 560
feuilleton (Frans feuilleton) 157
feut (Latijn foetus) 107
fez (Frans fez) 407,408
fiacre (Frans fiacre) 160
fiasco (Italiaans fiasco) 204, 207
fiat (Latijn fiat) ll9
-ficeren (Latijn -ficere) ll2
fiche (Frans fiche) 143
fictie (Frans fiction) 540
fiction (Engels fiction) 540
ficus (Latijn ficus) 530
fidalgo (Portugees fidalgo) 535
fideel 'trouw' (Frans fidèle) 160,
266

fideel 'prima' (Duits fidel) 266
fidibus (Duits Fidibus) 265
fiducit (Latijn fiducit) 108
fiedel (Duits Fiedel) 558
-fiel (Grieks -philos) 370
fielt (Frans vil) 27,148,161,467
fier (Frans fier) 59,148
59.148
fierljeppen (Fries fierljeppe) 356
fiets 'motor' (bet. van Engels
bike) 324
fifty-fifty (Engels fifty-fifty) 318
figuur 'gestalte, vorm' (Latijn figura) 653
figuur 'persoon' (Frans figure)
649,653

figuur (een goed - slaan) (Frans
faire bonne figure) 172
fijn (Frans fin) 148,198
fijnchernicaliën (Engels fine
chemicals of Duits Feinchemikalien) 298
fijngevoelig (Duits feinfühlig) 255
fijnschrijver (vert. van Engels
fine-liner) 321
fijnzinnig (Duits feinsinnig) 239
fijt (van Latijn ficus) 530
fikken (Duits ficken) 263
fiksen (Engels to fix) 35, 310, 317,
323.334

filantroop (Frans philanthrope)
195
filatelie (Frans philatélie) 196
file (Engels file) 342
-filie (Grieks -philia) 370
filigraan (Frans filigrane) 191
filippica (Grieks Philippikè) 375
filister (Duits Philister) 265
filistijn (Latijn Philistinus) 105.
266
filistijn (naar de -en gaan) 105
film (Engels film) 11.46.309.319.
324. 333. 336. 642
filmen (Engels to film) 334
fllmfreak 328
fIlmgebeuren 242. 328
filmisch 335
filmster (Engels film star) 319
filologie (Frans philologie) 195
fIlosofaster 110
filosofie 'wijsbegeerte' (Frans philosophie) 195.660
filosofie 'grondgedachte. beleid'
(Engels philosophy) 660
filosoof (Frans philosophe) 470
filter 'zeef (Frans fIltre) 660
filter 'mondstuk van sigaret' (Engels filter) 660
fm de siècle (Frans fin de siècle)
171
fmale (Italiaans finale) 203
financieel 157.169.183
fine fleur (Frans fine fleur) 171
fmeliner (Engels fine-liner) 321
fingeren (Latijn fingere) 461,515
fingerspitzengefühl (Duits Fingerspitzengefühl) 69.234,267,
268
finish (Engels finish) 10.316,318,
336
fmishen (Engels to finish) 334
finishing touch (Engels finishing
touch) 322
finito (Italiaans of Spaans finito)
206
Finland (vert. van Fins Suomi)
625
fiool (Frans fiole) 503
firma (Italiaans firma) 36, 203
firmament (Latijn firmamenturn) 98
fust lady (Engels fust lady) 321
fis (Duits Fis) 260
fiscus (Latijn fiscus) 98
fiselefasie 487

fiselemie (van fysionomie) 163.
487
fisten 325
fistfucking (Engels fist-fucking)
325
fit (Engels fit) 322
fitheid (Engels fitness) 11. 335
fitness- (Engels fitness) 329
fitnesscentrum 329
fitnessclub 329
fitnessoefening 329
fitnessrage 329
fitnesstraining (Engels fitness
training) 11
fitting (Engels fitting) 310
fixeren (Frans fixer) 155
fjeld (Deens/Noors fjeld) 392
fjord (Deens/Noors fjord) 362
flacon (Frans flacon) 524
fladderen 357
flair (Engels flair) 342
flamenco (Spaans flamenco) 220.
567
flamingo (Portugees flamingo)
227
flanel (Engels flannel) 319.344
flaneren (Frans flàner) 188
flank (Frans flanc) 149.188
flarden 357
flashback (Engels flashback) 319
flashlight (Engels flashlight) 326
flat (Engels flat) 307.319,333
flater 357
flatteren (Frans flatter) 148,161,
188
flatteus 183
flauwiteit 168
flèche (Frans flèche) 517
flegma (Grieks phlegma) 382,536
flegmatiek (Frans flegmatique)
550
flegmatisch (Duits phlegmatisch)
179. 376, 540, 550
flens (Engels flange) 317,331,462
fles (Latijn flasco of erfwoord)
524
flessehals 'knelpunt' (bet. van Engels bottle-neck) 657
flikflooien 357
flikkeren 357
flip 'drank' (Engels flip) 315
flippen (Engels to flip) 322
flirt 334
flirtation (Engels flirtation) 317
flirten (Engels to flirt) 334

flits (Frans flèche) 517
flitsen (Duits flitzen) 239
floers (Oudfrans velous) 47.199.
517
flop 'diskette' (Engels floppy) 333
flop 'mislukking' (Engels flop)
322
flopje (Engels floppy) 333
floppen (Engels to flop) 323
floppy (Engels floppy) 322.333
floppy disk (Engels floppy disk)
322
florijn (Frans florin) 190. 550
florilegium (Latijn florilegium)
469
flos (Latijn flos) 469
floss (Engels floss) 542
flossen (Engels to floss) 320
flosszijde (vert. van Engels floss
silk) 297
flottielje (Frans flottille) 149.193.
194
flow-chart (Engels flow chart) 317
flower-power (Engels flower
power) 321
fluim (Oudfrans flume) 382.536
fluistercampagne (vert. van Engels whispering campaign) 610
fluit (Frans flj\te) 194
fluitenist 166
fluitist 166
fluks (Duits flugs) 239
fluweel (Oudfrans veluel) 147,
461,517
flux de bouche 172, 640
fluxie (van Latijn fluere) 103
flyer (Engels flyer) 318
fnuiken 357
fobie (Frans phobie) 370
-fobie (Grieks -phobia of Frans
-phobie) 370
foedraal (Duits Futteral) 259
foelie (Latijn folium) 560
foerageren (Frans fourrager) 160
foet (Latijn foetus) 107
foeteren (van Frans foutre) 500
foetmans 107
foetsie (Duits futsch) 259
föhn (Duits Föhn) 260
fok (geen -) (Engels not a fuck)
324.326
fokken 'klieren' (van Engels to
fuck about) 325
folder (Engels folder) 319
foliant (Duits Foliant) 60, 259
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folie (Latijn folium) 560
folio (Latijn folio) 99, 119, 485
folium (Latijn folium) 560,565
folk song (Engels folk song) 260
Folketing (Deens Folketing) 67
folklore (Engels folklore) 315,332
follow-up (Engels follow-up) 317
folteren (Duits foltern) 257,460
fonds (Frans fonds) 157
fondue (Frans fondue) 141
fonetiek (Frans phonétique) 195
fonkelnieuw (Duits funkelnagelneu) 27,261
fontein (Frans fontaine) 155
fooi (van Frans voie) 147,463,530
-foon (Grieks -phönos) 370
-foor (Grieks -phoros) 370
football (Engels football) 297,
304, 316, 318
foppen (Duits foppen) 266
force majeure (Frans force
majeure) 171
forehand (Engels forehand) 318
forel (Duits ForelIe) 36, 259
forens (Latijn forensis) 273
forget it (Engels forget it) 330
forint (Hongaars forint) 550
forma (Latijn forma) 515
formaat (Frans format) 32,157
formaat (van-) (vert. van Duits
von Format) 607
formatteren (Engels to format)
170, 322, 334
formeren (Frans former) 156
formica (Engels for mica of Latijn
formica) 317
formule 'vaste uitdrukking'
(Frans formule) 142,153,660
formule 'recept' (Engels formula)
660
fornuis (Oudfrans fornaise) 147
fort (Frans fort) 149,150,533
forte (Italiaans forte) 204,533
fortificatie (Frans fortification)
149
fortuin (het kost een -) (vert. van
Engels it costs a fortune) 614
fortune-hunter (Engels fortune
hunter) 316
forum 'groep deskundigen' (Latijn forum of Engels forum)
104,301
forward 'spitsspeler' (Engels forward) 316
fosco 209
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foto (Engels photo) 324. 333, 467
foto- (Grieks phöto-) 374
fotogeniek (Frans photogénique)
174
fotograaf (Frans photographe)
470
fotograferen 183
fotografie (Frans photographie)
467
fotokopie (Engels photocopy) 35,
317
fototheek 371
foundation (Engels foundation)
342
fourneren (Frans fournir) 188
fout (Frans faute) 148, 181,463,
540
fout (dat is mijn -) (vert. van
Frans c'est ma faute) 601
foutlijn (vert. van Engels foul
line) 611
foxtrot (Engels foxtrot) 322
foyer (Frans foyer) 155,636
fractal (Engels fractal) 317
fragiel (Frans fragiIe) 186,511
fragment (Latijn fragmentum)
111,268
fragmentatiebom (vert. van Engels fragmentation bomb) 296
framboesia (modern Latijn framboesia) 102
framboos (Frans framboise) 160
frame (Engels frame) 315
framing (Engels framing) 317
franchising 337
franciscaner (Duits Franziskaner)
239,242
franco (Italiaans franco (di porto» 203, 533, 602
Franglais (Frans franglais) 141,
353
franje-inkomen (vert. van Engels
fringe benefits) 610
frank 'vrij, munt' (Frans franc)
506,533
frankeren 208
frankfurter (Engels frankfurter)
276,347
Frans spreken als een koe Spaans
(vert. van Frans parler français
comme une vache espagnole)
630
Frans (Oudfrans françois) 131
frappant (Frans frappant) 143,
156,161

fraseologie (Engels phraseology)
344> 382
frater (Latijn frater) 94. 565
frats (Duits Fratze) 255, 274
fraude (Frans fraude) 136,158
fraudeteam 176, 335
mulein (Duits Fräulein) 271, 520
-freak (Engels -freak) 328
freaken (Engels to freak) 324
freelance (Engels freelance) 298,
318
free-trade (Engels free trade) 316
free-wheel (Engels free-wheel)
315
freewheelen (Engels to freewheel) 315
freezer (Engels freezer ) 311
fregat (Frans frégate) 149,190
frêle (Frans frêle) 186,511
Fremdkörper (Duits Fremdkörper) 69,234
frequentie (Latijn frequentia) 60
fresco (Italiaans fresco) 203,210,
567
fretboor (van Frans foret) 506
Freudiaan 167
freule (Duits Fräulein) 58, 258,
271,520
fricandeau (Frans fricandeau) 179
fried egg 'Japanse vlag' (Engels
fried egg) 320
friet 146, 184
frileus (Frans frileux) 141
fris (Duits frisch) 258,468,566
frites 146, 184. 636, 637
frivolité (Frans frivolité) 461,517
frivoliteit (Frans frivolité) 461, 517
frivool (Frans frivole) 161
fröbelen 271
fröbelschool 260
frontpagina (Engels front page)
298
frotté (Frans frotté) 30
frühschoppen (Duits Frühschoppen) 260
fruit (Frans fruit) 160, 460, 530
fruitcake 'scheldwoord' (Engels
fruit-cake) 325
fruit-salad 'lintjes op iemands
borst' (Engels fruit salad) 320
F-side 335
fuck (Engels fuck) 324
fuck- (Engels fuck) 329
fuckfilm 329
fuckmuziek 329

fuckschool 329
fuel (Engels fuel) 342
fuga (Italiaans fuga) 203
Führer (Duits Führer) 262
fuif (van Latijn foveo?) 107
fukken (Engels to fuck) 325
full-colour (Engels full-colour)
317
full-time (Engels full-time) 310
functie (Latijn functio) 60. 71,
98,181
functioneel (Frans fonctionnel)
180.181
functioneren (Frans fonctionner)
180
fundament (Frans fondement)
180
fundamenteel 169
Fundgrube (Duits Fundgrube)
69.234
fungeren (Latijn fungi) 99
funk (Engels funk) 322
furieus (Frans furieux) 141, 160.
533
furioso (Italiaans furioso) 533
furore (Italiaans furore) 204
furore maken (Italiaans far furore) 207
fUr und an sich (Duits fUr und an
sich) 270
fustiekhout (Engels fustic) 508
futiel (Frans futiIe) 161
futurologie (Engels futurology)
321
fysica (Latijn physica) 57
fysiek (Frans physique) 169.195.
328.550
fysio- (Grieks phusio-) 374
fysiocratie 369
fysionomie (Frans physionomie)
487
fysisch (Duits physisch) 169.382.
550
-fyt (Grieks -phuton) 370
gaai (Picardisch gai) 158
-gaam (Grieks -gamos) 370
gaan (ervoor-) (vert. van Engels
to go for it) 10. 614
gaanderij (van galerij) 499
gaarkeuken (Duits Garküche) 258
gaas (Frans gaze) 199
gabardine (Engels gaberdine) 319
gabber (Jiddisch chawwer) 288
gabbertaal 293
Gabriël (Latijn Gabriel) 104

gadget (Engels gadget) 321
gado gado (Maleis gado-gado)
421
Gaelisch (Engels Gaelic) 74
gage (Frans gage) 567
gajes (Jiddisch gajes) 288
gala (Frans gala) 191
galactiet (Frans galactite) 618
galant (Frans galant) 160
Galaten 74
galei (Frans gaMe) 190
galerie (Frans galerie) 141. 499.
517
galerij (Frans galerie) 159.191,
499.517
galf (Jiddisch challet) 287
Galiáa 74
Galiá! 74
Galilea (Latijn Galilaea) 105
galjoen (Frans galion) 193. 198
gallisch (ik word er - van) (Jiddisch challesj) 292
gallon (Engels gallon) 342
galopperen (Frans galoper) 188
gambiet (Duits Gambit) 407
game (Engels game) 318
gamel (Frans gamelle) 191
gamelan (Maleis gamelan) 423
-gamie (Grieks -gamia) 370
gamma (Grieks gamma) 380
gang 'bende' (Engels gang) 565.
645
gang (in - zetten) (vert. van
Duits in Gang setzen) 609
gangbaar (Duits gangbar) 258
gangmaker (vert. van Engels pacemaker) 611
gangster (Engels gangster) )08.
319
gannef (Jiddisch gannew) 287
gans 'geheel' (Duits ganz) 258
gappen (Jiddisch chappen) 287
garage (Frans garage) 58.158
garantie (Frans garantie) 158.173
garçon (Frans garçon) 35.143,
188
garde 'veldwachter' (van Frans
garde champêtre) 637
garden party (Engels garden party) 317
garderobe (Frans garde-robe) 58,
160.640
gardoe(huisje) (Maleis gardoe)
426.432
gareren (Frans garer) 30

gargantuesk (Frans gargantuesque) 169,175
garneren (Frans garnir) 188
garnizoen (Frans garnison) 149.
150
gas (van Grieks chaos) 8.366.
368
gasfitter 335
gasgestookt 246
gasjewijne (Jiddisch hasjeweine)
285.490
gasoline (Engels gasoline) 317
gasser (Jiddisch chauer) 287
gastarbeider (Duits Gastarbeiter)
263
gaste 165
gastr- (Grieks gastr-) 374
gastvrij (Duits gastfrei) 258
-gate (Engels -gate) 328
gaucho (Spaans gaucho) 218
Gaudeamus igitur (Latijn Gaudeamus igitur) 99
gaullisme (Frans gaullisme) 141
gay (Engels gay) 325.342
gazel (Frans gazelle) 193.476
gazet (Frans gazette) 143.157.192.
201
gazpacho (Spaans gazpacho)
220.224
-gebeuren (vert. van Duits -geschehen) 242.264.269.328,
606
geborneerd (Frans borné) 37.141
gebrouilleerd (Frans brouillé) 37.
160
gebruikelijk (Duits gebräuchlich)
254
gebruikelijkheid (Duits Gebräuchlichkeit) 254
gebruiken (Duits gebrauchen)
254
geclassificeerd 'geheim. vertrouwelijk' (bet. van Engels classified) 657
gedachteloos (Duits gedankenlos) 255
gedachtengang (Duits Gedankengang) 255
gedachtenwereld (Duits Gedankenwelt) 255.604
gedallest 293
gedegen (Duits gediegen) 236
gedeisd (van Jiddisch deisje) 279
gedistingeerd (Frans distingué)
37
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gedood worden 'omkomen'
(vert. van Engels to be killed)
615
gedragen 'plechtstatig' (bet. van
Italiaans portato) 653
geduld (vert. van Latijn patientia) 576
gedurende 'tijdens' (bet. van
Frans ce temps durant of Latijn
durante) 651
geëigend (Duits geeignet) 259
-geen (Grieks -genès) 370
geëngageerd zijn (Frans être engagé) 639
gees (Zigeunertaal gadschi) 395,
397
geest 'ziel' (bet. van Latijn spiritus) 644, 647
geest 'geestigheid' (bet. van Frans
esprit) 650
geest (een gezonde - in een gezond lichaam) (vert. van Latijn
mens sana in corpore sano) 589
geest (heilige -) (vert. van Engels
holy ghost) 613
geestig (vert. van Latijn spiritu
alis) 576
geestverwant (Duits Geistesverwandte(r» 255
geflirt 335
gefokt (ergens
- van raken) (En(ergens-van
gels to get fucked) 324
gefundenes Fressen (Duits gefundenes Fressen) 267, 270
gegeven 'feit' (bet. van Latijn datum) 649
gehalte (Duits Gehalt) 66, 239,
259,460
-gehalte (Duits -gehalt) 242, 269,
328
gehandicapten 335
gehangen tot de dood erop volgt
(vert. van Frans pendu jusqu'à
ce que mort s' ensuive) 598
geheim (Duits geheim) 258
geheim (openbaar/publiek -)
(vert. van Italiaans il pubblico
secreto) 603
Gehenna (Latijn Gehenna) 105
gehoorzaam (vert. van Latijn
oboediens) 580
gein (Jiddisch chein) 289
geïnformeerd 'met kennis' (bet.
van Engels informed) 657
geinig 293
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geintje 293
geiser (IJslands Geysir) 362,363,
364
geisha (Japans geisha) 450
geklimatiseerd (Frans dimatisé)
c1imatisé)
141
gekunsteld (Duits gekünstelt) 239
gel (Engels gel) 26,300,512
gelaten (Duits gelassen) 254
gelatenheid (Duits Gelassenheit)
254
gelatine (Frans gélatine) 511,512
geld (geen -, geen Zwitsers)
(vert. van Frans point/pas d'argent, point/pas de Suisses) 599
geld (je - of je leven) (vert. van
Engels your money or your
life) 614
geld maken 'winst maken' (bet.
van Engels to make money)
646
geld stinkt niet (vert. van Latijn
pecunia non olet) 589
geldwezen (Duits Geldwesen) 239
geleerd(e) 'erudiet (persoon)'
(bet. van Latijn doctus) 649
gelegenheid maakt de dief (vert.
van Latijn occasio facit furem)
589
gelei (Frans gelée) 511
5U
geletterd 'bestudeerd' (bet. van
Latijn litteratus) 649
gelijkberechtigd (Duits gleichberechtigt) 262
gelijkberechtigdheid 271
gelijkheid (vert. van Latijn aequalitas of Duits Gleichheit) 254,
580
gelijkluidend (Duits gleichlautend) 255
gelijkvormigheid (vert. van Latijn
conformitas of Duits Gleichförmigkeit) 254, 580
geloof'vertrouwen
geloof 'vertrouwen in God' (bet.
van Latijn fides) 647
geloofsbrieven (vert. van Frans
lettres de créance) 597
geloofsleer (Duits Glaubenslehre)
255
geloofsovertuiging (Duits Glaubensüberzeugung) 255
geloofszending (vert. van Engels
faith mission) 611
geloven 'vertrouwen in God'
(bet. van Latijn credere) 647

gelukzalig (Duits glückselig) 255
gemaal (Duits Gemahl) 258
gemalin (Duits Gemahlin) 258
gematigd 'ingetogen' (bet. van Latijn temperatus of moderatus)
649
gember (Latijn zingiberi) 95, 130,
407
gemeen (vert. van Latijn communis) 585
gemeen- (Duits Gemein-) 239
gemeengoed (Duits Gemeingut)
239
gemeenplaats (Duits Gemeinplatz of vert. van Latijn locus
582
communis) 239,
239,582
gemeenschappelijk (Duits gemeinschaftlich) 255
gemeenschapszin (vert. van Engels public spirit) 612
gemeente (vert. van Latijn communio) 250, 584
gemeenzaam 'alledaags' (Duits
gemeinsam) 258, 655
gemenebest (vert. van Latijn res
publica) 584
gemeniteit 168
gemodereerd (Frans modéré)
499
gemoedelijk (Duits gemüt1ich)
gemütlich)
239
gemoedereerd (van gemodereerd) 499
gemoedsstemming (Duits
Gemütsstimmung) 255
gems (Duits Gemse) 258,549
gemütlich (Duits gemüt1ich)
gemütlich) 234
genade 'goedertierenheid' (bet.
van Latijn gratia) 647
genade 'vergevensgezindheid'
(bet. van Frans merci) 650
genade vinden (vert. van Frans
trouver merci) 599
genadeslag (vert. van Frans coup
de gräce) 596
gendarme (Frans gendarme) 58,
154,482
gendarmerie (Frans gendarmerie) 154
gêne (Frans gêne) 16
genealogie (Frans généalogie) 195
genealoog 182
Geneefs (Frans genevois) 174
generaal (Frans général) 149, 175
generalissimus 209

Generallsimo (Spaans Generallsimol 209,217
generatie (verloren -) (vert. van
Engels lost generation) 613
genereren (Latijn generare) 99
genereus (Frans généreux) 160,
174

generlei 169
-genese (Grieks -genesis) 370
Genesis (Latijn Genesis) 125
-genesis (Grieks -genesis) 307
genetkat (van Frans genette) 506
Genève (Frans Genève) 174
geniaal (Frans génial) 161, 174
genie (Frans génie) 174 .
genietbaar 'genot opleverend'
(Duits genieSbar) 655
genitief (Latijn (casus) genitivus)
587,629

genocide 168
genoegdoening (vert. van Latijn
satisfactio) 582
-gc!note 165
gentlemen (Engels gentleman)
25,317

gentlemen's agreement (Engels
gentlemen's agreement) 320
genus (Latijn genus) u8,469
geo- (Grieks geö-) 374
geodesie (Frans géodésie) 195
geografie (Frans géographie) 57
geoloog (Frans géologue) 182
geometrica (Latijn geometrica)
98

geometrie (Frans géométrie) 195
geordend (vert. van Latijn ordinatus of Duits geordnet) 254.580
gepelopperte 429
gepeupel 176
gepikeerd (Frans piqué) 160
geporteerd (Frans porté) 37
gepresseerd zijn (Frans être pressé) 26

geranium (Latijn geranium) u8,
126

gereformeerd (Frans réformé)
152,580

gerief 357
geringschatting (Duits Geringschätzung) 259
germanisme 168
germanist (Duits Germanist) 166
gerontofiel 377
gerstekorrel (vert. van Latijn hordeolus) 582

geruis 'leven, lawaai' (Duits
Geräusch) 655
ges 'slim' (Jiddisch ches) 290
gesbian (Engels gesbian) 325
geschieden (wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doet dat ook een ander niet) (vert. van Latijn quod
tibi fieri non vis, alteri ne feceris) 590
geschiedenis (de - herhaalt zich)
(vert. van Frans l'histoire se répète) 599
geschiedschrijver (Duits Geschichtsschreiber) 255
geschminkt (Duits geschminkt)
260

geschwärm (van Duits schwärmen) 234
gesitueerd (Frans situé) 639
gesjeesd (van Frans chaise) 162
gesjochten (Jiddisch gesjochten)
286

geslacht 'de soort van een woord'
(bet. van Latijn genus) 54,648
geslachtsgebonden 243
gesorteerd (Frans sorti) 639
gestalte (Duits Gestalt) 239. 258
gestel 'lichamelijke gesteldheid'
(bet. van Frans constitution)
650

gesteld 'aangenomen' (bet. van
Latijn positio) 649
gestroomlijnd (vert. van Engels
streamlined) 6u
gesundenes Volksempfinden
(Duits gesundenes Volksempfinden) 267. 270
getal (heel-) (vert. van Latijn numerus totus of Duits ganze
Zahl) 583

getal (zonder -) (vert. van Frans
sans nombre) 597
geteisem (Jiddisch chatteisem)
288,293

getroubleerd (van Frans troublé
d'esprit) 184
getto (Duits Getto) 201,274
getuige 'voorzetsel' (bet. van
Frans témoinl 651
geus (Frans gueux, mv.) 137
gevaar (Duits Gefahr) 239,255,
599

gevaar lopen (vert. van Frans courir risque) 599
gevat (Duits gefaSt) 259

geveltoerist 317
geven (dit geeft te denken) (vert.
van Frans cela donne à penser)
599

gevest (Duits Ge~S) 239. 257
gevoelen (gemengde -sj (vert.
van Engels mixed feelings) 614
gevoelig 'aanzienlijk' (bet. van
Frans sensiblement) 142, 650
-gevoelig (vert. van Duits
-empfindsam) 242, 269, 606
gevoelswaarde (Duits Gefühlswert) 259
gevoelvol (Duits gefühlvoll) 255
gevolmachtigde (vert. van Latijn
plenipotentiarius) 584
gewei (Duits Geweih) 239, 259
geweten (Duits Gewissen) 255,
574. 605

gewetensvraag (Duits Gewissensfrage) 235,255
gewetensvrijheid (vert. van Latijn
libertas conscientiae) 579
gewicht (dat is van het hoogste -)
(vert. van Frans c'est de la plus
haute importance) 597
gewiekst (van Duits wichsen)
239,271

gezant (Duits Gesandte(r)) 255
gezegde 'spreekwoord' (bet. van
Latijn dictum) 649
gezicht (het - bewaren) (vert. van
Chinees bao mian zij 624
gezicht (het/zijn - verliezen)
(vert. van Chinees diu mian ziJ
624

gezichtskring (Duits Gesichtskreis) 268
gezichtspunt (vert. van Latijn
punctum visus) 581
gezien 'voegwoord' (bet. van
Frans vu) 650
gezond (Duits gesund) 239
gezworene 'beëdigde' (bet. van
Latijn iuratus) 649
ghettoblaster (Engels ghetto blaster) 322
ghostwriter (Engels ghost-writer)
319

Gideon (Hebreeuws gidt!'ön) 410
Gideonsbende 410
gids (Zigeunertaal gadscho) 397
giek (Engels gig) 314. 340
gier (verouderd Fries jier, jerre)
29,63,354
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gierigaard 164
giervalk (Oudnoor(d)s geirfalki)

361

gies (Zigeunertaal gadschi) 395.
397
gieter 109
gif (Duits Gift) 258
giga- (Grieks gigas) 373
gigahertz (Engels gigahertz) 373
gigant (Latijn gigas gigantis) 373.
464
gigantesk (Frans gigantesque)
464
gigantisch 464
gigantisme (Frans gigantisme)
464
gigaster (Engels gigastar) 373
gigawatt (Engels gigawatt) 373
gigolo (Frans gigolo) 161
gij 602
gijzelaar (Keltisch of erfwoord)
46.77
gilet (Frans gilet) 417
gimmick (Engels gimmick) 321
gin (Engels gin) 324.345.512
ginseng (Chinees ren sheng) 455
gin-tonic (van Engels gin and
tonic) 337
gips (Latijn gypsum) 89.126
gipsplaat 120
giraf (Frans giraffe) 192.407
gireren 208
girl (Engels girl) 58
giro (Italiaans giro) 203
girotel 208
gis 'muzieknoot' (Duits Gis) 260
gis 'slim' (Jiddisch ches) 290
gitaar (Frans guitare) 193.407.552
gladakker (Maleis geladak) 424430.492.640
gladiator (Latijn gladiator) 128
gladiool (Latijn gladiolus) 128.
581
glamour (Engels glamour) 489
glamourboy (Engels glamour
boy) 324
glans (Duits Glanz) 239.254
glasnost (Russisch glasnost') 387
glazenier 166
glazuur (Duits Glasur) 260
gletsjer (Duits Gletscher) 260
glider (Engels glider) 317
glijder (vert. van Engels glider)
317

glimp (een - opvangen) (vert.
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van Engels to catch a glimpse)
615
glissando (Italiaans glissando)
204
global viIIage (Engels global
village) 325
globe (Frans globe) 565
globetrotter (Engels globe trotter) 317
glocal (Engels glocal) 349
gloria (Latijn gloria) 109
glorie (ter meerdere -) (vert. van
Latijn ad maiorem gloriam)
590
glossy (Engels glossy) 328
glucose (van Grieks glukus) 368
gluiper( d) 164
gluton 104
glycerine (van Grieks glukeros)
368
gnoe (Duits Gnu) 276
gnoom (Duits Gnom) 258
go (Japans go) 451
goal (Engels goal) 33. 35. 58. 318.
332. 471. 609
goalgetter (verouderd Engels
goal-getter) 338
goalkeeper (Engels goalkeeper)
609
gobelin (Frans gobelin) 159
God 'opperwezen' (bet. van Latijn deus) 249.622.647
God der goden (vert. van Hebreeuws 'el 'i!lohïm) 623
God (er is maar één - en Mohammed is zijn profeet) (vert. van
Arabisch Ia iIaha illa Uähu wamu~ammadun rasülu IIahi)
622
god (mindere -en) (vert. van Latijn minores dü) 589
godenschemering (vert. van
Duits Götterdämmerung) 259.
274
godgeleerdheid (vert. van Grieks
theologia) 617
godsbewijs (Duits Gottesbeweis)
255
godsdienst is de opium van het
volk (vert. van Duits die Religion ist das Opium des Volkes)
607
godshuis (Duits Gotteshaus) 255
godsoordeel (vert. van Latijn iudicium dei) 579

godsvrede (vert. van Latijn treuga
dei) 579
godsvrucht (Duits Gottesfurcht)
255. 258. 605
godzalig (Duits gottselig) 249.255
goed (een groot-) (vert. van Latijn magnum bonum) 589
goed (het hoogste-) (vert. van
Latijn summum bonum) 589
goedang (Maleis goedang) 425.
427
goedig 'vriendelijk. beleefd'
(Duits gütig) 655
goedigerd 164
goelag (Russisch gulag) 387
goelasj (Duits Gulasch) 275. 413
goeling (Maleis goeling) 423
goena-goena (Maleis goenagoena) 423.425.429
goeroe (Hindi gurü of Maleis
goeroe) 250.395.397.431
Goethe-preken 246
goj (Hebreeuws gOy) 409.411
gokken (Jiddisch chokken) 287
gokker 293
golem (Hebreeuws goli!m) 409
golf'balspel' (Engels golf) 58.318.
334. 345. 567
golf'zeeboezem' (Frans golfe)
147.193
golfen 334
Golgotha (Latijn Golgotha) 586
Goliath (Latijn Goliath) 105
goliathfitting 105
goliathkever 105
goliathpad 105
gom (Frans gomme) 524
Gomorrha (Latijn Gomorrha)
105
gondel (Italiaans gondola) 202
gong (Maleis gong) 423
gonje(zak) (Maleis goeni) 431
goochem (Jiddisch goochem)
282.285.290
goochemerd 293
good luck (Engels good luek) 323
goodwill (Engels goodwill) 318.
321
goog 'deskundige' (van andragoog, pedagoog etc.) 371
googol (Engels googol) 8
-goon (Grieks -gOnos) 370
gordiaanse knoop 375
gordijn (ijzeren-) (vert. van Engels iron curtain) 614

gordijn (Oudfrans curtine) 147,
198
gordijnrail 335
gorgonzola (Italiaans gorgonzola) 205
gorilla 'aap' (modern Latijn gorilla) 658
gorilla 'lijfwacht' (Engels gorilla)
658
gospel (Engels gospel) 250
gospelsong (Engels gospel song)
322
gotspe (Jiddisch chotspe) 23,284,
289
gouache (Frans gouache) 155
goudlak (Duits Goldlack) 260
gourmet (Frans gourmet) 173
gouvernante (Frans gouvernante)
141
gouvernement (Frans gouvernement) 342
gouverneur (Frans gouverneur)
65, 141, 147, 175
gouverno (Italiaans governo)
209
gouwe ouwe (vert. van Engels
golden oldie) 614
gozer (Jiddisch chosen) 288,487
graad (Latijn gradus) 65,86,649
-graaf (Grieks -graphos) 370
graan (Latijn granum) 90,468,
524,565
gracieus (Frans gracieux) 143,533
graduaal (Latijn gradualis) 180
gradueel (Frans gradueI)
graduel) 180
graffiti 'versieringstechniek' (Italiaans graffiti) 206,344, 661
graffiti 'op muren geschilderde
leuzen' (Engels graffiti) 206,
344,661
-grafie (Grieks -graphia) 370
grafiet (Duits Graphit) 274, 382
graftombe (van Frans tombe)
506,571
-gram (Grieks -gramma of Frans
-gramme) 157,370
gram (zijn - halen) (van Latijn
grantum) 502
grammatica (Latijn grammatica)
43,98
grammofoon (Duits Grammophon) 274,376,382
granaat (Frans grenade) 146
grand old man (Engels grand old
man) 330

grandeur (Frans grandeur) 160,
512
grandezza (Italiaans grandezza)
512
grandig (van Frans grand) 163
grandioos (Frans grandiose) 161,
191
graniet (Frans granit) 191
granje (van Frans garante) 163
granman (Sranantongo granman) 443
grap (zieke -) (vert. van Engels
sick joke) 615
grapefruit (Engels grapefruit)
310,319
gras (het - horen groeien) (vert.
van Duits das Gras wachsen
hören) 616
graseter (vert. van modern Latijn
herbivorus) 581
grass (Engels grass) 322
gratie (Latijn gratia) 136
gratis (Latijn gratis) 100
gratuit (Frans gratuit) 162
grave (Italiaans grave) 204
graveel (Oudfrans gravel) 157,
186,540
gravel (Engels gravel) 317,345,
540
graveren (Frans graver) 189,567
gravitatie (van Latijn gravitare)
103
gravure (Frans gravure) 155
grazioso (Italiaans grazioso) 533
greep 'stevig contact' (bet. van
Engels grip) 657
gregario (Italiaans gregario) 205
grein (Frans grain) 524
grenehout (van Noors of Zweeds
grän) 508
grenen (Noors of Zweeds grän)
361,508
grens (Nederduits grenize of
Duits Grenze) 29,239,257,273
gribus (Jiddisch gribez?) 289
grief (Oud frans grief) 148
Griek (Latijn Graecus) 514
griend (Deens grind) 362
griep (Frans grippe) 157,188
griesmeel (Duits GrieSmehl)
239,260
griesmeelpap 271
grietenij (Fries gritenij) 355
grietie (Sranantongo griti) 444
grietman (Fries grytman) 355

griezelig 357
griffel (Latijn graphium) 95
griffie (Frans greffe) 153
griffier (Frans greffier) 153
griffioen (Frans griffon) 496,524
grijp 'griffioen' (Latijn gryps, grypus) 496, 524
grijsaard 164
gril (Duits Grille) 258
grill (Engels grill) 33,58,342,540
grille (Frans grille) 540
grillen (Engels to grill) 319,335,
540
grilleren (Frans griller) 540
gri1lig
grillig (Duits grillig) 258
grimeur 167,182
gringo (Spaans gringo) 218
grip (Engels grip) 565
Groenland (vert. van Oudnoor( d)s Grrenland) 625
groenterette 168
groenvoer (Duits GrOnfutter) 243
groep 'verzameling' (Frans
groupe) 192,660
groep 'samenspelende popmusici' (Engels group) 660
groezelig 357
grog (Engels grog) 315
groggy (Engels groggy) 323
grondoorlog (vert. van Engels
ground war) 610
grondscheet (Engels groundsheet) 326
grondtoon (Duits Grundton)
255
groot- (Duits GroS-) 245
grootaandeelhouder 245
grootafnemer 245
grootbeeld 245
grootboek (vert. van Frans grandlivre) 243, 595
groothandel (Duits GroShandel)
243,595
grootheidswaan (vert. van Latijn
megalomania) 618
groothertog (vert. van Latijn magnus dux) 595
grootmacht (Duits GroSmacht)
238,
238,243,
243, 245, 262
grootmoeder (vert. van Frans
grand-mère) 27,28,243,595
grootmoedig (vert. van Latijn
magnanimus) 579
grootmogol (vert. van Frans
grand mogol) 595
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grootouder (vert. van Frans
grand-parent) 595
Groot-Rusland (vert. van Russisch Velikorossija, Velikaja
Rossija) 625
grootstad (Duits GroBstadt) 64,
245,595

grootvader (vert. van Frans
grand-père) 9,243,570,595
grootverbruik 245
grootverbruiker 245
grootverpakking 245
grootvorst (vert. van Duits
GroBfürst of Russisch velikij
knjaz') 595
gros (Frans (douzaine) grosse)
157

haag (de - zijner tanden) (vert.
van Grieks herkos odontön)
620

haai 'roofvis' (Oudnoor(d)shár)
361

haai
haai''opgewekt
opgewekt door drugs' (Engels high) 324
haaievin 364
haalbaarheidsonderzoek (vert.
van Engels feasibility study)
297, 298,317,610
298, 317, 610

haan 'deel van een geweer' (bet.
van Engels cock) 657
haard 'bron' (bet. van Latijn focus) 644
haarvat (vert. van Frans capillair)
597

grossier 183
grosso modo (Latijn grosso
modo) 115
191,525
525
grot (Frans grotte) 191,
grotesk (Frans grotesque) 191
groupie (Engels groupie) 321, 322
Gründlichkeit (Duits Gründlichkeit) 234, 267
gruppetto (Italiaans gruppetto )
205

gruyèrekaas (Frans (fromage de)
Gruyère) 508
gruzelement 111
guave (Engels guava) 344
guerrilla 'kleine oorlog' (Spaans
guerrilla) 128,217,223,661
guerrilla 'guerrillastrijder' (Engels
guer(r )illa) 661
guerrillero (Spaans guerrillero)
217

guillotine (Frans guillotine) 33,
153,173

guirlande (Frans guirlande) 191
gulzig (van Oudfrans golos) 148
gum(mi) (Latijn gummi) 124,524
gup 333
gupje (Engels guppy) 333
guppy (Engels guppy) 333
guttapercha (Maleis getah
pertjah) 424
gym (van gymnasium) 122,467
gymkana (Engels gymkhana) 348
gymnasiaal (Duits Gymnasia!)
241

gymnasium (Duits Gymnasium)
117,122,130, 273, 467

gymnastiek (Frans gymnastique)
160
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haast (Oudfrans haste) 199,589
haast u langzaam (vert. van Latijn festina lente) 589
habbekras (Jiddisch habbekratz)
290

haberdoedas (van Duits hab' du
das) 482
habijt (Frans habit) 147,524
habis (Maleis habis) 425
habitus (Latijn habitus) 524
hachelen (je kan me de bout -)
(Jiddisch achelen) 287
haciënda (Spaans hacienda) 218
hacker (Engels hacker) 322
250,404,405
hadj (Arabisch i}ajj)
I)ajj) 250,404,4°5
hadji (Arabisch i}äjj)
I)äjj) 404
-haftig (Duits -haft(ig)) 241,258,
269

Hagenees 167
haiku (Japans haiku) 451
hairpin (Engels hairpin) 318
hair stylist (Engels hair stylist)
300

hakenkruis (Duits Hakenkreuz)
236

halfbloed (vert. van Engels halfblood) 611
halftime (Engels half-time) 316
halfwaardetijd (Duits Halbwertzeit) 604
hall (Engels hall) 297,298,308,
312

hallel (Hebreeuws hallel) 409
halleluja (Hebreeuws halelü-yäh)
127, 249,
249,409
409

halo (Frans halo) 195
halsstarrig (Duits halsstarrig) 255
halt (Duits halt) 234,258

halte (Frans halte) 158,188
halter (Duits Halter) 234, 460
halveren (vert. van Latijn mediare of Duits halbieren) 170,583
Harnas (Arabisch i}amäs)
I)amäs) 405
hamburger (Engels hamburger)
276, 308, 328, 347

hammam (Arabisch i}ammäm)
I)ammäm)
403

Hammurabi-hypothese 246
hamster (Duits Hamster) 258, 275
hamsteren (Duits hamstern) 262
handbediend 63
handboek (vert. van Latijn manualis) 573
handdruk (een gouden -) (vert.
van Engels a golden handshake) 615
handelaar (Duits Händler) 255
handeling 'deel van toneelstuk'
(bet. van Latijn actus) 648
handgebreid 243
handgeknoopt 243
handgemaakt (Engels handmade)
243,299

handhaven (Duits handhaben of
vert. van Frans maintenir) 258,
596

handicap (Engels handicap) 308,
311,318

handicappen (Engels to handicap) 311
handlanger (Duits Handlanger)
259

handout (Engels hand-out) 317
handschrift (vert. van Latijn manuscriptum) 582
hands off (Engels hands off)
oft) 317
handy (Engels handy) 324
hang naar (Duits Hang zu) 239
hangar (Engels hangar) 317
hangende 'in afwachting van'
(bet. van Frans pendant of Latijn pendens) 651
hangglider (Engels hang-glider)
321

hangmat (Spaans hamaca) 16,
224,492,493

hang-out (Engels hang-out) 324
hannekemaaier (Nederduits Hankemeier) 257
Hans Soep (vert. van Frans Jean
Potage) 192
Hans Sop (vert. van Frans Jean
Potage) 192

hansop 192
Hansworst (Duits Hanswurst)
27,192,257
hanteren (Frans hanter) 188, 492,
640
hantiman (Sranantongo hantiman) 444
hapax legomenon (Grieks hapax
legömenon) 368
happening (Engels happening)
333
happy (Engels happy) 323
happy end (van Engels happy
ending) 310, 337
happy few (Engels happy few)
330
harakiri (Japans harakiri) 451
hard disk (Engels hard disk) 322
harddrug (Engels hard drug) 322
hard money (Engels hard money)
316
hardrock (Engels hard rock) 322
hardware (Engels hardware) 322
harem (Turks harem) 415,416
hari katje (Maleis hari gadji) 425,
426
harlekijn (Frans harlequin) 158,
191
harmonie (Frans harmonie) 154,
195
harmonika (van Latijn harmonicus) 102
harmonium (van Latijn harmonia) 102
harnas (Oudfrans hamase) 146,
186
harpoen (Frans harpon) 149,199
harponnier 183
hars (Duits Harz) 258
hartebeest (verouderd Afrikaans
hartbeest) 434,507
hartsvanger (Duits Hirschfánger)
257
hasjewijne (Jiddisch hasjeweine)
285,490
hasjiesj (Arabisch l}a~U) 404
hasjlijn 328
hasta la pasta 221, 224
hasta la vista (Spaans hasta la vistal 224
hausse (Frans hausse) 26,157,300
haute couture (Frans haute couture) 171
havanna (Spaans habano) 218
havenbaron 176

haverklap (om de -) 97
haves en have-nots (Engels haves
and have-nots) 330
havik 'voorstander van agressieve
politiek' (bet. van Engels hawk)
657
hazelaar 109
hazelip 574
H-bom (Engels H-bomb) 321
headbangen (Engels head-banging) 322
headhunter (Engels head-hunter)
322
headquarters (Engels head-quarters) 320
hear you (Engels hear you) 324
hearing (Engels hearing) 32, 321
heavy (Engels heavy) 324
heavy metal (Engels heavy metal)
322
hebbelijk (vert. van Latijn habiIis
of Middelhoogduits habelich,
hebelieh) 254, 580
hectisch (Engels hectic of Duits
hektisch) 325
hecto- (Frans hecto-) 157
Hector (Latijn Hector) 105,106
heden ik, morgen gij (vert. van
Latijn hodie mihi, cras tibi)
589
heer 'titel' (vert. van Latijn senior) 577,646
heer 'God' (bet. van Latijn dominus) 646
Heer der heren (vert. van Hebreeuws 'ädön (hä- )ädonïm)
623
heerschappij 168
heet 'recent' (bet. van Engels hot)
657
heffe des volks (vert. van Latijn
faex civitatis) 589
heffen 'innen van belasting' (bet.
van Italiaans levare) 653
heft 357
heftig' onstuimig' (Duits heftig)
255,258
heftig 'zwaarwichtig' (Engels
heavy) 324
heibel (Jiddisch heibel) 284, 289
heiden (Grieks ethnè, mv.) 367
heiduk (Hongaars hajduk, mv.)
412,413
heikel (Duits heikel) 240
Heiland (Duits Heiland) 255

heilgymnastiek (Duits HeiIgymnastik) 260
heilig 'geestelijk volmaakt' (bet.
van Latijn sanctus) 647
heiligbeen (vert. van Latijn os sacrum) 582
heilige der heiligen (vert. van Hebreeuws q04ë~ ha-qödUïm)
623
heiligheid der heiligheden 623
heilzaam (Duits heiIsam) 258
heimwee (Duits Heimweh) 258
heitje (Jiddisch heitje) 286,380
hejab (Arabisch I}ijäb) 405
heks (Duits Hexe) 258,462
hel 'verblijfplaats van verdoemden' (bet. van Latijn infernum)
249,645,647
helaas (Frans hélas) 148, 161
held van onze tijd (vert. van Russisch geroj na~go vremeni)
621
helderziende (vert. van Frans
clairvoyant) 596
heldhaftig (Duits heldenhaft)
241, 259, 461
Helena (Latijn Helena) 106
heli- 373
helicoptère (Frans hélicoptère)
300
helihaven 373
helikopter (Frans hélicoptère
o.i.v. Engels helicopter) 196,
300,373
helio- (Grieks hèlio-) 374
heliport 373
helitrip 373
Heli's angel (Engels Heli's angel)
321
hema- (Grieks haima-) 374
hemd (het - is nader dan de rok)
(vert. van Latijn tunica pallio
proprior est) 589
hemel 'verblijfplaats van gelukzaligen' (bet. van Latijn caelum)
249,647
hemel der hemelen (vert. van Hebreeuws ~eme ha-~mäyim)
623
hemelrijk (vert. van Latijn regnum caelorum) 579
hemeralopie (van Grieks hèmera
+ alaos) 505
hemi- (Grieks hèmi-) 374,535
hemo- (Grieks haimo-) 374
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hemofilie (van Grieks haimo- +
-philia) 57,368
hendel (Engels handle) 315,331
henna (Arabisch I)innä') 404,
406,476

hennep (Scytischrrhracisch) 561
hens (Engels hands) 315
Hephaestus (Latijn Hephaestus)
106

hepta- (Grieks hepta-) 374
her- (Noordfrans er-, Frans re- )
170,269

herademen (vert. van Latijn respirare) 171,585
heraut (Oudfrans heralt) 146,188
herbariseren (van Latijn herba)
505

herbarist (van Latijn herba) 505
herbarium (modern Latijn herbarium) 102, 111, 344
herbebossen 171
herbergier 166
herbergierster 110
herbicide 168
herboren 171
herboriseren (Frans herboriser)
505

herborist (Frans herboriste) 505
Hercules (Latijn Hercules) 105,
106

herculeswerk 375
herder 'zielenherder' (bet. van Latijn pastor) 643,648
hereboer (vert. van Engels gentleman-farmer) 611
heremiet (Latijn eremita) 125
herenakkoord (vert. van Engels
gentlemen's agreement) 610
herenigen (vert. van Frans réunir) 596

heresie (Frans hérésie) 195
herhalen (zich -) (vert. van Frans
se répéter) 600
herinneren (Duits erinnern) 258,
270

herkennen 170
hermafrodiet (Frans hermaphrodite) 195
hermandad (heilige -) (Spaans
Santa Hermandad) 222
hernemen (vert. van Frans reprendre) 596
hernieuwen (Duits erneuern) 170
Herodotus (Latijn Herodotus)
106
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heroïek (Frans héroïque) 543
heroÜle (Duits Heroin) 260,274,
382

heroÜlelijn 328
heroïsch (Duits heroisch) 543
herontdekken 171
herpes (Latijn herpes) 125
herrie (Engels hurry?) 314, 461,
519

hersenpan (vert. van Latijn testa
cerebri) 581
hersenspoeling (vert. van Engels
brain-washing) 611
herstellen (vert. van Latijn restituere) 585
hertebeest (verouderd Afrikaans
hartbeest) 434. 507
hertog (vert. van Grieks stratèlatès of stratègos) 617
hervorming (vert. van Latijn reformatio) 580
herwinnen (vert. van Frans
regagner) 596
herzien (vert. van Frans revoir)
596

hes (Duits Hesse) 260
heterdaad (op -) (vert. van Latijn
in tlagranti delicto) 589
hetero- (Grieks hetero-) 374
hetman (Pools hetman) 388, 545
hetze (Duits Hetze) 159
heul (Latijn oleum) 514
heureka (Grieks heurèka) 375
hexa- (Grieks hexa-) 374
Hezbollah (Arebisch I)izbu lläh)
400,404,405

hiaat (Latijn hiatus) 117
hidalgo (Spaans hidalgo) 117,
535

hiep hiep hoera (Duits hipp hipp
hurra) 261
hieuwen (Engels to hew) 565
hifi (Engels bi-fi) 311,314
high (Engels high) 58,321,314
high-tech (Engels high-tech) 321,
349

high-techbedrijf 37
hinderlaag (vert. van Duits Hinterhalt) 606
hineininterpretieren (Duits hineininterpretieren) 234
hint (Engels hint) 298,321
hintemer (van Duits hinter) 167
hip (Engels hip) 311,349
hip hop (Engels hip hop) 321

hippie (Engels hippie) 68,321,322
hippo (Engels hippo) 314
hipster (Engels hipster) 68
histo- (Grieks histo-) 374
historicus (Latijn historicus) 118,
126

hit (Engels hit) 26, 301, 322
hi-tech (Engels hi-tech) 311
Hite-rapport 146, 300
hitsig (Duits hitzig) 258
hittebestendig 142
hobby (Engels hobby) 333
hobo (Frans hautbois) 154,173
hockey (Engels hockey) 33,316,
318

hockeyclub (Engels hockeyclub)
336

hockeyveld 37, 335
hocus-pocus (pas) 107, 122
hoedanigheid (vert. van Latijn
qualitas) 576
hoek 'ruimte tussen twee snijdende lijnen' (bet. van Latijn angulus) 648
hoekschop (vert. van Engels corner kick) 319, 609
hoeksteen van de samenleving
(vert. van Engels comerstone
of society) 614
hoekvlag (vert. van Engels corner
tlag) 609
hoela 'dans' (Engels hula) 349
hoela (aan me -) 400
hoelahoep (Engels hula-hoop)
349

hoera (Duits hurra) 261
hoes (Frans housse) 159,188
hoeveelheid (vert. van Latijn
quantitas) 576
hoezee (Engels huzza) 315
hof (het -maken) (vert. van
Frans faire la cour) 10,569,571,
599

hofhouding (Duits HofhaItung)
258

hofnar (Duits Hofnarr) 258
holderdebOlder (Duits holterdiepolter) 259
holdup (Engels hold-up) 311
hole (Engels hole) 318
hollandisme 168
hollanditis (Engels Hollanditis)
321,371

holocaust 'brandoffer' (Frans holocauste) 660

holocaust 'jodenvervolging in
w.o. 11' (Engels holocaust) 66,
320, 321, 343, 411, 660
holy (shit) (Engels holy (shit»
324
homeo- (Grieks homoio-) 374
homeopathie (Duits Homöopathie) 274,382
homeopathisch (Duits homöopathisch) 260
homerisch gelach 375
homerun (Engels home run)
318
Homerus (Latijn Homerus) 106
hometrainer 337, 338
hominidae (modern Latijn hominidae) 102
hominide 168
hommeles 291
hommer (Deens hummer) 362
homo (van homofiel ofhomoseksueel) 372
homo- (Grieks homo-) 372
homofiel (van Grieks homo- +
-philos) 372
homofobie 370, 372
homogeen (Frans homogène)
195,372
homoniem (Frans homonyme)
372
homoparadijs 372
homoseksueel 372
homunculus (modern Latijn homunculus) 258
hondewacht (vert. van Engels
dogwatch) 612
hondsdagen (vert. van Latijn dies
caniculares) 585
Hondsster (vert. van Latijn Canicula) 585
hondsvot (Duits Hundsfott) 27,
257, 265, 266
Hondureen 167
honkbal (vert. van Engels baseball) 611
hon(n)i soit qui mal y pense
(Frans hon(n)i soit qui mal y
pense) 172
honorarium (Latijn honorarium)
640
honoreren (Frans honorer) 640
honoris causa (Latijn honoris
causa) 115
hoofdstad (vert. van Latijn urbs
capitalis ) 584

hoofdstormleider (Duits
Hauptsturmfilhrer)
Hauptsturmftlhrer) 262
hoofdstuk (vert. van Latijn caput
of capitulum) 582
hoofs (vert. van Frans courtois)
24, 198, 509, 594
Hoofts(
Hoofts(e)
e) 246
hoog- (Duits hoch-) 269
hoogbejaard 269
hoogblond 269
hoogdravend (Duits hochtrabend) 258
hooggeacht 269
hooggeleerd 269
hooglied (Duits Hohelied) 249,
255
hoognodig 269
hoogoven (Duits Hochofen) 260
hoogseizoen (Duits Hochsaison)
260
hoogspanning (Duits Hochspannung) 238, 239, 243
hoogstape1aar (Duits Hochstapier) 263
hoogstens (Duits höchstens) 262
hoogte 'poolshoogte' (bet. van
Grieks exarma) 662
hoogte (op de - zijn) (vert. van
Frans être à la hauteur) 597
hoogverraad (vert. van Engels
high treason) 610
hoogvlakte 243
hoogvlieger (vert. van Engels
highflyer ) 611
hoogzaal 477
hooked (Engels hooked) 322
hooligan (Engels hooligan) 318
hoop (de - van het vaderland)
(vert. van Latijn spes patriae)
589
hoop (tussen - en vrees) (vert.
van Latijn inter spem et meturn) 589
hoor je (vert. van Engels hear
you) 324
hoorn des overvloeds (vert. van
Latijn cornu copiae) 589
hoorzitting (vert. van Engels hearing) 612
hopelijk 240
hopman (Duits Hauptmann)
149,257,545
hora est (Latijn hora est) 524
horde (Duits Horde) 275,391,
416,417

hordenloop (vert. van Engels
hurdle-race) 611
horig (vert. van Latijn diens) 626
horizon (Latijn horizon) 126, 155,
268
hork (Jiddisch houreg) 288
horlepiep (Engels hornpipe) 315,
488
horlepijp (Engels hornpipe) 315,
488
horloge (Frans horloge) 58,177,
195
hormoon (Engels horrnone) 344,
382
hornpipe (Engels hornpipe) 315
horribel (Frans horribie) 27
horror (Engels horror) 321
hors d'oeuvre (Frans horsd'ceuvre) 160
horse (Engels horse) 322
hosanna (Latijn hosanna) 43,127
Hosea (Hebreeuws hMe'a) 410
hospes (Latijn hospes) 99
hospita (Latijn hospita) 99
hospitaal (Latijn hospitaie) 15,
121, 136, 524, 639
hospiteren (Latijn hospitari) 99
hosselen (Surinaams-Nederlands
hosselen) 443, 444
hostess (Engels hostess) 317,321,
333
hostie (Latijn hostia) 95
hotdog (Engels hot dog) 321
hotel (Frans hÓtel)
hötel) 158, 200, 461,
524
hoteldebotel (Jiddisch
over(le)wotel) 286
hot issue (Engels hot issue) 321
hotpants (Engels hot-pants) 319,
321
hotsen (Duits hotzen) 258
houdbaar (Duits haltbar) 236
houdstermaatschappij (vert. van
Engels holding company) 610
house (Engels house) 322
houseparty (Engels house party)
322
houweel (Oudfrans houwel) 461
houwitser (Duits Haubitze) 150,
257,275
houzee 315
hovercraft (Engels hovercraft) 321
hu do (Urdu hawda) 391
hugenoot (Frans huguenot) 152,

488
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huichelen (Duits
(Duits heucheln)
heucheln) 255
255
huichelen
huis (in het
het - van de
de gehangene
huis
van de strop)
spreekt men niet van
(vert. van
van Frans ilil ne faut pas
(vert.
parier de corde
corde dans
dans la maison
parler
598
d'un pendu) 598
huis (niet
(niet om
om over
over naar
naar -- te
te
huis
schrijven) (vert. van Engels
nothing to write home about)
615
huis (een uitverkocht -) (vert.
van Duits ein ausverkauftes
Haus) 608
huis (van -- uit) (vert. van Duits
von Haus aus) 609
huishouden (Duits Haushaltung)
258
258
huishouding (Duits Haushaltung) 234
huisknecht (vert. van Duits Hausdiener) 606
huisstijl (vert. van Engels house
style) 610
huldigen (Duits huldigen) 258
Hilfsquelle) 268
hulpbron (Duits HilfsqueUe)
hulpmiddel (Duits Hilfsmittel)
2588
25
huls (Duits Hülse) 255
hum (van humeur) 466
humaan (Latijn humanus) 100
human interest (Engels human
interest) 319
human relations (Engels human
relations) 321
humbug (Engels humbug) 316
humeur (Frans humeur) 148,
466,540
humor 'vocht' (Latijn (h)umor)
536,659
humor 'vrolijkmakendheid' (Engels humour) 315,540,659
humorist (Engels humorist) 315
humus (Latijn humus) 505
hups (Duits hübsch) 258
hurry (Engels hurry) 461,519
461, 519
husky (Engels husky) 350
hussiet 167
hut (Duits Hütte) 257
huzaar (Duits Husar) 150,257,
275,413
hyacint (Latijn hyacinthus of
Frans hyacinthe) 123,
126, 178
123,126,178
hydra (Grieks hudra) 566
hydraulisch (Frans hydraulique)
195
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hydro- (Grieks
(Grieks hudro-)
hudro-) 374
374
hydrohydrofobie
hydrofobie (van Grieks
Grieks hudro- +
-phobia) 370
hyena (Latijn
(Latijn hyaena) 126
hygiëne (Frans hygiène) 195
(Grieks hugro-) 374
374
hygro- (Grieks
hymne (Frans hymne) 195,
249
195,249
hype (Engels hype) 321,324
321, 324
hyper- (Grieks huper-) 372,
535
372,535
hypercorrectie 372
hypergevoelig 372
hyperkort 372
hypermarkt (Frans hyperrnarché)
535
hyperslank 372
hypersonisch (van Grieks huper+ Latijn sonus) 535
hypno- (Grieks hupno-) 374
hypo- (Grieks hupo-) 374
hypocriet (Frans hypocrite) 177
hypotenusa (Latijn hypotenusa)
124,377
hypotheek (Frans hypothèque)
195
hystericus 110
-iaan (Frans -ien) 110,167
-iater (Grieks -iatros) 370
-iatrie (Grieks -iatreia) 370
ibbel (Jiddisch ibbel) 289
ibid. (Latijn ibid. =
=ibidem) 99
43,124
ibis (Latijn ibis) 43,
124
Ibsen-essays 246
i.c. (Latijn i.c. =
=in casu) 116
-ica (Latijn -ica) 110
Icarus (Latijn karus)
Icarus) 106
karus
-iceren (Latijn -icare) 112,
170, 524
112,170,524
ichty- (Grieks ichthu-) 374
-icien (Frans -icien) 242
iconostase (Frans iconostase) 536
iconostasis (Grieks eikonostasis)
536
icoon 'voorstelling van Christus
en heiligen' (Latijn icon) 126,
659
icoon '(computer)symbool' (Engels icon) 659
-icus (Latijn -icus) 110,242
id. (Latijn id. =
= idem) 99
-ide (Frans -ide) 168
ideaal (Frans idéal) 173,543
ideaalbeeld (Duits Idealbild) 243,
246
idealist (Frans idéaliste) 39
idee (Frans idée) 195
idée fIxe
fixe (Frans idée me)
fixe) 171

idei!el
ideëel (Duits
(Duits ideeU)
ideell) 543
543
identiek (Frans identique)
identique) 543
543
identisch (Duits identisch)
identisch) 543
543
identiteit
587
identiteit (Frans
(Frans identité)
identité) 461,
461,587
id
id est
est (Latijn id est)
est) 115
idioidio- (Grieks idio-) 374
374
idioom (Frans
(Frans idiome) 195
195
idioot 'zwakzinnige'
'zwakzinnige' (Latijn idiotal
tal 633,653
idioot 'gek' (Frans idiot) 173,195,
173, 195,
653
idiosyncratisch (Engels idiosyncratic) 325
idioticon (Grieks idiötikon) 376
idool (Frans idole) 195
idyUe
idylle (Frans idylle) 195
-ie (Frans -ie) 168,
177, 517
168,177,517
-ië (Latijn -ia) 168
i.e. (Latijn i.e. =
=id est) 115
iebel (Jiddisch ibbel) 289
-ieel (Frans -iel) 169
-iek (Frans -ique) 169,543,550
-ieker (Duits -iker) 242
-ien (Frans -ien) 175
-ier (Frans -ier) 36,38,110,165,
36,38, ilO, 165,
175,178
-iëren
-ieren (Frans -ier) 112,170,524
-iet (Frans -ite) 167
-ieus (Frans -ieux) 39,169
iglo (Engels igloo) 350
ignoramus (Latijn ignoramus)
119
ignorant (Frans ignorant) 161
I.H.S. (Grieks 1In:)
110:) 323
-ij (Frans -ie) 168,
177, 517
168,177,517
ijdelheid der ijdelheden (vert.
van Hebreeuws hävel hävàlïm)
hävälïm)
623
62 3
-ije (Frans -ie) 168
99, 119, 460
ijken (Latijn aequare) 99,119,460
ijlgoed (Duits Eilgut) 260
-ijn (Frans -in) 167
ijsbeen (van Latijn ischium) 497
ijsheiligen (vert. van Frans saints
de glace) 596
ijver (Duits Eifer) 255
ijverzuchig (Duits eifersüchtig)
258
ijzer (Keltisch) 77
ijzerwaren 78
(tweede -) (vert. van Latijn alik (tweede-)
ter ego) 588
ikat (Maleis ikat) 423
ikebana (Japans ikebana) 451
il- (Latijn il- of Frans il-) 468

illegaal (Frans illégal) 468
illuminatie (Latijn illuminatio)
111,178
illustreren (Frans illustrer) 155
im- (Latijn im- of Frans im-) 468
-im (Hebreeuws -ïm) 411
image (Engels image) 33,547
imago (Latijn imago) 547
imam (Arabisch imäm) 250,404,
405
imam-opleiding 403
im Frage (van Duits in Frage) 272
immanent (Frans immanent)
468
immes (Jiddisch emmes) 291
immoreel 183
impact (Engels impact) 40,311,
343
impasse (Frans impasse) 636
impasse (in een - raken) (Frans
être dans une impasse) 172
impending crisis (Engels impending crisis) 331
imperialisme (Engels imperialism) 315
imperium (Latijn imperium) 10
impetueus (Frans impétueux) 533
impetuoso (Italiaans impetuoso)
533
implementeren (Engels to impIement) 170,334
import (Engels import) 318
import- (Engels import) 329
importaardappel 329
importeren (Frans importer) 158
importeur 183
importkwaliteit 329
impresario (Italiaans impresario)
203
impressed (Engels impressed) 324
imprimatur (Latijn imprimatur)
99
imprimé (Frans imprimé) 157
imprint (Engels imprint) 319
improvisator (Italiaans improvvisatore) 204
impuls (Latijn impulsus) 99
im Westen nichts Neues (Duits
im Westen nichts Neues) 270
in- (Latijn in- of Frans in-) 468
-in 114,165
in zijn (vert. van Engels to be in)
613
in zijn voor iets (vert. van Engels
to be in for something) 613

in abstracto (Latijn in abstracto)
116
inachtname (met - van) 242
inadequaat 114
in baribus 107, 122
inblik (vert. van Latijn intuitus of
Duits Einblick) 254,580
inboeten (Duits einbüBen) 239
inboezemen (vert. van Latijn insinuare of Frans insinuer) 585,
594
in bonis 108, 122
in bonus 108
inburgeren (Duits einbürgern)
46,236
incapabel (Frans incapable) 161
incarnatie (Frans incarnation) 135
incasso (Italiaans incasso) 203
in casu (Latijn in casu) 116
incentive (Engels incentive) 343
inch (Engels inch) 343,538
inchecken (Engels to check in)
335
incognito (Italiaans incognito)
205,469
incompatibilité d'humeurs
(Frans incompatibilité d'humeurs) 172
incompleet 114
incomunicado (Spaans incomunicado) 221,344
in concreto (Latijn in concreto)
116
incourant 114
incrowd (Engels in-crowd) 322,
325
incunabel (Latijn incunabula)
582
indelen (Duits einteilen) 236
in der Beschränkung zeigt sich
erst der Meister (Duits in der
Beschränkung zeigt sich erst
der Meister) 270
index (Latijn index) 31, 36, 61, 117
Indiaan 167
Indian summer (Engels Indian
summer) 350
indifferent (Frans indifférent) 587
indigo (Spaans indigo) 217
individu (Frans individu) 587
Indo (van Indo-europeaan) 423
indoctrinatie (Engels indoctrination) 321
Indogermaans (Duits indogermanisch) 260

indolentie (Latijn indolentia) 60
indoor (Engels indoor) 318
indoor- (Engels indoor) 329
indoorbaan 329
indoorkampioenschap 329
indruk (vert. van Latijn impressio of Duits Eindruck) 254,
580,599
indruk maken (vert. van Frans
faire impression) 599
in dubio (Latijn in dubio) 116
industrie 'nijverheid' (Frans industrie) 152,659
industrie 'onderneming die geen
nijverheid is' (Engels industry)
659
industrieel (Frans industriel) 157
-ine (Frans -ine) 168
inefficiënt 114
inert (Frans inerte) 160
inertie (Duits Inertie) 276
in extenso (Latijn in extenso)
116
infaden (Engels to fade in) 335
infanterie (Frans infanterie) 149,
191
infanterist 164
infantroos 164
inferno (Italiaans inferno) 203
inflatie 'opgezette buik' (Latijn inflatio) 659
inflatie 'waardevermindering van
geld' (Engels inflation) 659
inflatoir (Frans inflatoire) 174
inflatoor (Frans inflatoire) 174
influentie (Latijn influentia) 531
influenza (Italiaans influenza)
204, 531. 636
info (Engels info) 467
infocratie 369
informatica (modern Latijn informatica) 104
informaticus (modern Latijn informaticus) 104. 118
informatie (Frans information)
467
informatiecentrum 120
informatiestop 328
informeren 'informatie vragen'
(Frans informer) 147,660
informeren 'informatie geven'
(Engels to inform) 660
informeren (zich - omtrent iets)
(vert. van Frans s'informer de
quelque chose) 601
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infotainment (Engels infotainment) 324
infra- (Latijn infra-) 115
infrastructuur (Engels infrastructure) 321
infusiediertjes 573
infusoriën (modem Latijn infusoria) 573
ingaan (ergens op -) (Duits auf
etwas eingehen) 239
ingebouwd (Duits eingebaut) 240
ingebruikname 242
ingekeerd (Duits eingekehrt) 254
ingenieur (Frans ingénieur) 151,
174
ingrediënt (Frans ingrédient) 268
ingreep (Duits Eingriff)
Eingrift) 236
ingrijpen (Duits eingreifen) 239
in high spirits (Engels in high
spirits) 316
initiaal (Frans initiale) 157
injector (modem Latijn iniector)
103
inkeer (Duits Einkehr) 249,254
inkomst/intocht (blijde -) (vert.
van Frans joyeuse entrée) 599
inkt (Latijn encaustum) 95
inkwartieren (Duits einquartieren) 262
inlichten (vert. van Latijn illustrare of Middelhoogduits ïnliuhinliuhten) 254,580
254, 580
inlichting (Middelhoogduits inïnliuhtunge) 254
inlijven (vert. van Latijn incorporare) 585
inloggen (Engels to log in) 335
in medias res (Latijn in medias
res) 116
in memoriam (Latijn in memoriam) 116
inname (Duits Einnahme) 242
in natura (Latijn in natura) 99
innertube (Engels inner tube) 316
innig (Duits innig) 254
innigheid (Duits Innigkeit) 254
inning (Engels inning) 316,318
in no time (Engels in no time)
330,331
innuendo 'insinuatie' (Engels in102, 130
nuendo) 102,130
in optima forma (Latijn in optima forma) 116,515
116, 515
inplannen 335
inpluggen (Engels to plug in) 335
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in politicis (modem Latijn in politicis) 116
in praxi (modem
(modern Latijn in praxi)
116
input (Engels input) 322
inquisitoir (Frans inquisitoire)
174
inquisitoor (Frans inquisitoire)
174
I.N.R.I. (Latijn I.N.R.I.) 323
I.N.R.l.
ins and outs (Engels ins and
outs) 330, 331
ins Blaue hinein (Duits ins Blaue
hinein) 270
inschatten (Duits einschätzen)
246
insekt (Frans insecte) 35,587
insekticide 168
inside information (Engels inside
information) 330
insider (Engels insider) 298,316
insigne (Frans insigne) 26,300
insinueren (Frans insinuer) 160
insisteren (Frans insister) 26
inslag (Duits Einschlag) 254
insolvabel (Frans insolvabie) 153
in spe (Latijn in spe) 116
inspiciënt 167
inspreken (Duits einsprechen)
254
instabiel 114
installeren (Frans installer)
instalIer) 136
instant- (Engels instant) 329
instantbevrediging 329
instantkoffie 329
instantpoeder 329
instellen (zich ergens op -) (vert.
van Duits sich auf etwas einsteleinsteIlen) 608
instelling (vert. van Latijn instituturn) 584
instelling (een negatieve -) (vert.
van Duits eine negative Einstellung) 608
instemmen (Duits einstimmen)
259
instinct (Latijn instincturn) 469
instituut (Frans institut) 158
instrument (Latijn instrumeninstrurnenturn of Frans instrument) 32,
111,178
insubordinatie (Frans insubordination) 149
Insulinde 419
insuline (Engels insulin) 43,343
43. 343

intake (Engels intake) 66,321
intakegesprek 321, 335
intapen 335
intellectueel (Frans intellectuel)
161
intelligentie (kunstmatige -)
(vert. van Engels artificial intelligence) 614
intelligentie (Latijn intelligentia)
539
intelligentsia (Russisch intelligencija) 41,387,539
intenderen (Duits intendieren)
170,183
intensive care (Engels intensive
care) 298
intensiveren 183
inter- (Latijn inter-) 113
interactief (Engels interactive)
322
interbellum (van Latijn inter +
bellum) 103
intercellulair 113
intercity (Engels intercity) 317,321
intercollege 113
intercom (Engels intercom) 317
interdepartementaal 113
interessant (Frans intéressant)
16,33,37
16.33.37
interest (Latijn interest) 119
interieur (Frans intérieur) 159
interim (Latijn interim) 100
interim- (Latijn interim) 113
interimadvies 113
interimbestuur 113
interimregering 113
interkerkelijk 113
interliner 337
interlinie (Frans interligne) 157
interlock (Engels interlock) 319
-intermenselijk 113
intermezw (Italiaans intermezintermezzo
zo) 204,208
internaat (Frans internat) 158
internationaal (Engels international) 43,556
international (Engels international) 318, 556
internationale (Frans internationale) 556
internering (Duits Internierung)
262
interneringskamp (vert. van
Duits Internierungslager) 606
internet 113

interrumperen (Latijn interrumpere) 99
interval (Frans intervalIe)
intervalIe ) 179
interview (Engels interview) 336,
342
2
34

interviewen (Engels to interview)
316,336

interzonaal 113
in the long run (Engels in the
long run) 330
intiem (Frans intime) 160
intifadah (Arabisch intifä4a) 405
intimus (Latijn intimus) 118
in toto (modern Latijn in toto)
116
ll6

(modem Latijn in toin totum (modern
ll6
turn) 116
intra- (Latijn intra-) 115
intramuraal (van Latijn intra- +
murus) 103
intraveneus (Frans intraveineux)
lSo
180
intree (Frans entrée) 499, 570
intrigant (Italiaans intrigante)
205
20 5
intrige (Italiaans intrigo) 205
intro (Engels intro) 467
introducé 183
introduceren (Latijn introducere) 99,123
introductie (Frans introduction)
467

inval (vert. van Latijn incidens of
Duits Einfall) 254, 581
invalide (Frans invalide) 157
invallen (vert. van Latijn incidere) 581
inventaris (Latijn inventarium)
98

inventief (Frans inventif) 161
invertebrata (modern
(modem Latijn invertebrata) 102
in vino veritas (Latijn in vino
veritas)) 115
veritas
invloed (Duits EinfluB) 254
invloed uitoefenen (vert. van
Duits EinfluB ausüben) 608
invloedrijk (Duits einfluBreich)
255

in voce (Latijn in voce) 99
involvement (Engels involvement) 322
inwendig (vert. van Latijn inte254, 581
rior of Duits inwendig) 254,581
inwerken (Duits einwirken) 254

inwijding (Duits Einweihung) 255
inzet (Duits Einsatz) 240
inzetten (zich -) (Duits sich einsetzen) 240
inzien (vert. van Latijn inspicere
of Duits einsehen) 254,581
inzinken (Duits einsinken) 254
inzoomen (Engels to zoom in)
310,335

inzweren 'beëdigen' (bet. van Engels to swear in) 657
10 vivat (Latijn 10 vivat) 99
ion (Grieks iOn)
iön) 368
ippon (Japans ippon) 451
ir- (Latijn ir- of Frans ir-) 468
'iräqï) 397,405
Iraki (Arabisch 'iràqï)
Irangate (Engels Irangate) 328
ironie (Frans ironie) 195
irrationeel (Frans irrationne!)
irrationnel)
468
102,117, 124
-is 102,117,124
Isaïas (Latijn Isaias) 410
-isator (Latijn -isator) 110
169, 241, 258,
-isch (Duits -isch) 169,241,258,
269, 274
274> 543, 550

ischias (Grieks ischias) 368
-iseren (Frans -iser) 170
islam (Arabisch islàm)
isläm) 250,404,
405,484

islamiet 167
-isme (Frans -isme) 166,168,175
iso- (Grieks iso-) 374
Israel) 105
Israël (Latijn Israe!)
Israëli (Hebreeuws yBr'éeli)
yBr'èeli) 397,
411

issue (Engels issue) 308,332,342
-ist (Frans -iste) 17,37,39,166
it is in good hands (Engels it is in
good hands) 331
-ité (Frans -ité) 517
-iteit (Picardische vorm van
38,168,461,517
168, 461, 517
Frans -ité) 38,
item 'dezelfde' (Latijn item) 301
item 'voorwerp' (Engels item)
301

-itis (Grieks -itis) 370,371
1I-Tjing
Tjing (Chinees yi
yijing)
jing) 455
-itor (Latijn -itor) 110,170
-ium (Latijn -ium) 102
Lv. =
=in voee)
voce) 99
i.v. (Latijn i.v.
ivoor (Frans ivoire) 463
Ivriet (Hebreeuws 'ivrïl) 409,
409,410
410
jaar (de dertiger, twintiger, veertiger, zeventiger jaren) (vert. van
Duits die dreiBiger, zwanziger,

vierziger, siebziger Jahre) 240,
242

jaar (vorig -) (vert. van Duits voriges Jahr) 608
jaarbeurs-minded 328
jaarboek 'tijdschrift' (Duits
Jahrbuch) 655
jaarboeken (vert. van Latijn annales) 585,605
jaargang (Duits Jahrgang) 260
jaarhonderd (Duits Jahrhundert)
3300
jabroer (Duits Jabruder) 27,257,
27, 257,
258

jack (van Engels jacket?) 337
jacket 'jas' (Engels jacket) 41,319
jacket 'kroon' 41
jackpot (Engels jackpot) 318
104> 105
Jacob (Latijn lacob) 104105
Jacob (de
(deware-)
ware-) 105
jacquet (Frans jaquette) 147,512
jade (Frans jade) 477
jaeger 272
jaguar(Engels
jaguar (Engels jaguar) 350
Jahweh (Hebreeuws YHWH) 410
287, 292
jajem (Jiddisch jajem) 287,292
jajemen 293
jak 'dier' (Engels yak) 349, 511
jak 'jas' (Oudfrans jacque) 147,
273,511

jakhals (Frans chaca!)
chacal) 147,196,
401,4922
401,49

jakobijn (Frans jacobin) 167
jaloers (Oudfrans jalous) 148,
175,
181
175,181

jam (Engels jam) 58,310,319,331,
332
33 2
jam session (Engels jam session)
22
3322
jang paling (Maleis jang paling)
425
425

janitsaren (Turks Yeniçeri) 415
Jantje huilt en Jantje lacht (vert.
van Frans Jean qui pleure et
Jean qui rit) 599
januari (Latijn (mensis) lanuarius) 92
Japan (Chinees Jih-pun of Maleis
Jepang) 450
40, 450, 452, 466
japon 40,450,452,466
jardin (Frans jardin) 188
jarovisatie (Russisch jarovizacija)
388
jasmijn (Frans jasmin) 400,407
jat (Jiddisch jad) 287
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jatmoos (Jiddisch jadmoos) 287
jatten 293
jazz (Engels jazz) 322,350
jazzband (Engels jazz band) 308
jazzmarathon 373
Jean Potage (Frans Jean Potage)
192

jeans (Engels jeans) 308, 311, 319,
321,333

jede Konsequenz führt zum Teufel (Duits jede Konsequenz
führt
fiihrt zum Teufel) 270
jeep (Engels jeep) 321
Jehova (Latijn lehova) 105,410
Jeltsingrad 388
jenever (Frans genièvre) 147,345,
512

jennen (van Jiddisch jowen?) 289
Jeremia (Hebreeuws yirméya)
410

jeremiade 105
Jeremias (Latijn leremias) 105,
410

jeremiëren 105
jerrycan (Engels jerry-can) 310,
320

jersey (Engels jersey) 319,641
Jerusalem (Latijn lerusalem) 105
Jesaja (Hebreeuws yé~a'éyähu)
410
Jesajaboek 246
Jesusfreak (Engels Jesus-freak) 68
jetlag (Engels jet lag) 317
jet-set (Engels jet set) 321
jeugdbeweging (Duits Jugendbewegung) 260
jeugdjaren (Duits Jugendjahre)
255

jeugdstorm (Duits Jugendsturm)
262

jioe-jitsoe (Japans jüjitsu) 451
jitterbug (Engels jitterbug) 322
Joachim (Latijn Joachim)
loachim) 104
job (Engels job) 304,308,309
Job (Latijn lob) 104, 105
jobsgeduld 105
jobstijding 105
jockey (Engels jockey) 316
jodelen (Duits jodeln)
jodeIn) 260
joekel (Zigeunertaal d~uklo) 395,
397,398

joelfeest (Duits Julfest) 262
joet (Jiddisch joet) 548
joetje (Jiddisch joetje) 286, 380
jofel (Jiddisch jofel) 289
joggen (Engels to jog) 318,321
Johannes (Latijn Joannes)
loannes) 104,
105

joint (Engels joint) 322,342
joint venture (Engels joint venture) 318
joke (Engels joke) 343
joker (Engels joker) 331,332
jokken (van Latijn ioeus) 107
jolijt (Frans joli) 148
jom-kippoer (Hebreeuws yömkipür) 409
Jonas (Latijn lonas) 104,
104,105
105
jonasboom 105
jonassen 105
jongleren (Frans jongIer) 158
jonk (Maleis djoeng) 424
jood (Latijn Judaeus)
ludaeus) 105,
105,253
253
joosjesthee 502
Joost (dat mag-weten) 502
Jordaan (van Frans jardin?) 152
Jordanees 167
jota (Grieks iöta) 380,
380,548
548
journaal (Frans journal) 35,65,
157,471

jeu nesse dorée (Frans jeu nesse
dorée) 172
Jezus (Latijn lesus) 105
jezusgras 105
jezusoogjes 105
jid (verouderd Duits Jüde) 277
Jiddisch (Duits jiddisch, verouderd jüdisch) 277
jihad (Arabisch jihäd) 10,15,250,
402,404,405

jij 602
jijjouwen (vert. van Frans tutoyer) 596
jilbab (Arabisch jilbäb) 405
jingle (Engels jingle) 332
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journaal (het acht uur-) (vert.
van Engels the eight 0' doek
news) 615
journaille 182
journalistiek 183
joviaal (Frans jovial) 160,192
joy-riden (Engels to joy-ride) 321
joystick (Engels joy-stick) 321
jubelen (Duits jubeln) 127,259
jubilaris 39,
39,102,166
102, 166
jubileum (modern Latijn iubi43,117,
117, 127
leum) 43,
jucht(leer) (Russisch juft') 385,
389,390

Judas (Latijn ludas) 105

judasbeurs 105
judasdoom 105
judasgeld 105
judaskus 105
judasloon 105
judasoor 105
judaspenning 105
judasroede 105
judastranen 105
judge (Engels judge) 316
judo (Japans jüdö) 24,451
judoën 451
judogi (Japans jüdöki) 451
judoka (Japans jüdöka) 451
judoleraar 451
judopak 451
juice (Engels juice) 26, 300
juist (Frans juste) 148,181,460
juke-box (Engels juke-box) 321
julep (Frans julep) 30
juli (Latijn (mensis) lulius) 94
jumbo (Engels jumbo) 332
jumbo- (Engels jumbo) 329
jumbo-ferry 329
jumbo-taxi 329
jump (Engels jump) 318
jumpen (Engels to jump) 326
jumper (Engels jumper) 319,332
jungle (Engels jungle) 332,348
juni (Latijn (mensis) lunius) 93
junior (Latijn iunior) 106,118
junk 333
junk food (Engels junk food) 319
junkie (Engels junkie) 308,322,
333

junk-shop (Engels junk shop) 316
junta (Spaans junta) 217,222
217, 222
jupe (Frans jupe) 160
jupon (Frans jupon) 160,450
jurisdictie (Latijn iurisdictio) 98
jurist (Latijn iurista) 98
jurk (van Oudfrans journée) 147,
483

jury (Engels jury) 315,317,318,
332,342

jus (Frans jus) 160
jus d'orange (Frans jus d'orange)
26,638

justitie (Frans justice) 153
jute (Engels jute) 319,348
juweel (Oudfrans joël) 147,198
juwelier (Frans joaillier) 175
kaai (Frans quai) 145
kaaiman (Spaans caimán) 213,
217,224

kaak(je) (Engels cake) 18.331.
336.519
kaalkop 'zeebaars' (Maleis kakap)
423. 429. 430
kaap (Italiaans capo of Frans cap)
147. 190. 563
Kaap de Goede Hoop (vert. van
Portugees Cabo de Boa Esperança) 225
kaapstander (Frans cabestan) 500
kaart (Frans carte) 195.522
kaas (Latijn caseus) 25. 85. 90
kaasburger (Engels cheeseburger)
328
kaatsen (Picardisch cachier) 16.
133. 147. 511
kabaai (Maleis kabaja) 423.431
kabaal (Frans cabale) 537
kabbala (Hebreeuws qabbaläh)
409.537
kabel (Frans cäble) 149.190.198.
407
kabelaring (Portugees cabo de ala
e larga) 226. 481
kabinet (Frans cabinet) 147.153.
173.191. 634
kabuiskool (Frans chou cabus)
495
kach(e)lientje (Zigeunertaal kachni) 395
kachapera (Papiaments kachapera) 438
kachel (van kacheloven) 258.272.
273
kacheloven (Duits Kachelofen)
273
kadaster (Frans cadastre) 191
kaddisj (Jiddisch kaddesj) 285
kade (Frans quai) 486
qäç\ï) 476
kadi (Arabisch qä~ï)
kaf 'twintig' (Jiddisch kaf) 286.
380
kaffer 'stommerd' (Jiddisch kaffer) 288.294.435
Kaffer 'Bantoe' (Afrikaans Kaffer) 288.435
kaftan (Turks kaftan) 400. 401.
415.416
Kaïn (Latijn Cain) 105
kaïnsteken 105
kajak (Engels kayak) 350
kajuit (Frans cahute) 199
kakement III
kakemono (Japans kakemono)
45 1

kaketoe (Maleis kakatoea) 423.
433
kaki (Engels khaki) 43.348
kakkeloris 108
kakkerlak (verouderd Portugees
cacalacca) 228
kakkie(s) (Maleis kaki) 426.430
kakkineus 169
kakmadam 176
kakoes (Maleis kakoes) 425.432
kalasjnikov (Russisch kala~nikov)
387

kalebas (Frans calebasse) 193.
400.407
kalefateren (Frans calfater) 192.
407
kalender (Duits Kalender) 271
kales (Frans calèche) 462
kalfaten (Frans calfater) 192
kalfsfricandeau 179
kali (Maleis kali) 425
kaliber (Frans calibre) 150.151.
192•.407
kalief (Arabisch !çalïfa
kalïfa of Frans calife) 190.404
kalis (Zigeunertaal kales. mv.)
393. 501. 640
kalium (modern Latijn kalium)
476
kalk (Latijn calcem. 4de nv.) 82.
89
kalkoen (van Calicut) 549
kalkoenen (van Engels cocooning) 324
kalle (Jiddisch kalle) 288
kalletje (Jiddisch kalle) 288
kalm (Frans cairne) 70.161.192.
193
kalong (Maleis kalong) 423
kambing (Maleis kambing) 427
kambrada (Papiaments kambradal 438
kambradarelatie 438
kameel (Latijn camelus) 25.43.
89.126.537
kamenier (Picardisch camb(e)riere) 133.147.468
kamer 'vertrek' (Latijn camera)
43.89.
43. 89. 124. 343. 537. 653
kamer' deel van het parlement'
(Frans Chambre) 653
kameraad 'vriend' (Frans camarade) 160.193.465
kameraad 'mede-communist'
(bet. van Russisch tovarist) 662

kamfer (Frans camphre) 190
kamikaze (Japans kamikaze) 451
kammer (Maleis kamar) 432
kammer ketjil (Maleis kamar
ketjil) 426
kamp 'stuk land. strijd' (Latijn
campus) 89.559
kamp 'legerplaats' (Picardisch
camp) 146
kamperfoelie (van Latijn caprifolium) 95.495
kampernoelie (Oudfrans champegnuel) 495. 512
kampioen (Picardische vorm van
Frans champion) 16.133. 146
kampong (Maleis kampoeng) 36.
4 223.4 225
kampoudste (vert. van Duits Lagerälteste(r)) 262.606
gerälteste(r»
kanaal 'kunstmatige waterweg'
(Frans canal) 32. 147. 661
kanaal 'zender op de t.v.' (Engels
channel) 661
Kanaän (Hebreeuws kena'an) 410
kanalje (Frans canaille) 192
kanarie (Frans canari) 227
kanarieboom (Maleis kenari) 430
kandelaar (Picardisch candelier)
133,178
kandidaat (Latijn candidatus) 43.
97
kandidatuur 112
kandideren 182
kandij (Frans candi) 192.400.407
kaneel (Frans cannelle) 160
kangoeroe (Engels kangaroo) 349
kanjer (Frans cagnard) 192
kanker (Latijn cancer)
eaneer) 97.525
kankeren 120
kannibaal (Spaans canibal) 217.
224
kano (Spaans canoa) 217. 224
kanon 'wapen' (Frans canon) 60.
149. 191, 656
kanon 'kei' (Duits Kanone) 656
kanonnade 167
kanonnenvlees (vert. van Frans
chair à canon) 596
kanonnier (Frans canonnier)
149. 166
kans (Picardisch cancel 16.133.
134. 532. 563
kansel (Duits KanzeI) 249. 258.
273
kanselier (Frans chancelier) 147
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kant (Latijn cantus) 128
kanteel (Picardische vonn van
Oudfrans chantel) 147
kanteloep (Frans cantaloup) 191
kanteren (Latijn cantare) 108
Kantiaan 167
kantine (Frans cantine) 191
kantjiel (Maleis kantjil) 423
kanton (Frans canton) 191
kantoor (Frans comptoir) 153,
175,463
kanttekening (vert. van Latijn
nota marginalis ) 582
kanunnik (Latijn canonicus) 94
kaolien (Chinees gao ling (shi»
455
kap (Latijn cappa) 95,547
kapel (Latijn capella) 95,249
kapelaan (Latijn capellanus) 94,
95
kapen (Oudfries käpia) 356
kapitaal (Frans capital) 157,633
kapitalist (Frans capitaliste) 154
kapitein (Frans capitaine) 149,
310, 465, 540, 642
kapittel (Latijn capitulum) 94,
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kapittelen (Latijn capitulare)
120,525
kapoen (Picardisch capon) 133
kapoeres (Jiddisch kapoeres)
290,291
kapok (Maleis kapoek) 422,429
kapotje (van Frans capote
anglaise) 184
kappa (Grieks kappa) 380
kapperskool (Duits Kappeskohl)
495
kappertjeskool (Duits Kappeskohl) 495
kapseizen (Engels to capsize) 314
kapsel 'organisch omhulsel'
(Duits Kapsel) 2]3, 549
kapsies (maken/hebben) (van Latijn captio) 108
kapsones (Jiddisch gawsones) 23,
108,284,289
kapucijn (Frans capucin) 167,191
kapucijner (Duits Kapuziner)
191,242
kar 'tweewielig voertuig' (Latijn
carrus) 89, 128
kar 'auto' (Engels car) 315
karaak (Spaans, Portugees carraca ofItaliaans caracca) 484
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karaat (Frans carat) 190,407
karabijn (Frans carabine) 149
karaf (Frans carafe) 159,193
karakter 'aard' (Frans caractère)
195,644
karakter 'computersymbooI' (Engels character) 644
karakter 'toverschrift' (Duits Charakter) 644
karakteristiek (Frans caractéristique) 195
karaktermoord (vert. van Engels
character assassination) 610
karamel (Frans caramel) 175
karaoke (Japans karaoke) 451
karate (Japans karate) 24,451
karatetrap 451
karavaan (Frans caravane) 196,
400, 407, 541
karavanserai (Perzisch kärwänsäräj) 399
karbies (Frans cabas) 499
karbonade (Frans carbonnade)
160,191
karbonkel (Latijn carbunculus)
97
karbouw (Maleis karbau) 423
kardeel (Oudfrans cordel) 175
kardinaal (Latijn cardinalis) 94
kariboe (Frans caribou) 197
karikatuur (Frans caricature) 191
karma (Sanskriet karma) 250,395
karonje (Picardisch carogne) 27,
148, 161, 518
karos (Frans carrosse) 192
karrebies (Frans cabas) 499
kartel (Duits KartelI) 260, 274
karton (Frans carton) 157,191,
343,541
kartuizer (van Latijn cartusia) 531
karwats (Russisch karbal: of
Duits Karbatsche) 385, 390
karwei (Frans corvée) 175,518
kas (Italiaans cassa) 556
kasba 'handelswijk' (Arabisch
qa~ba) 404
kashba (Arabisch qa~ba) 404
kasjba (Arabisch qa~ba) 404
kaskadee (Frans gasconnade) 487
kaskedie 'achterste, kwibus' (van
Frans qu'est-ce qu'dit) 482
kaskedie 'grootspraak' (Frans gasconnade) 487
kaskedole(s) (Frans gasconnade)
487

kaskenade (Frans gasconnade)
487
kaskenades (Frans gasconnade)
487
kasregister (vert. van Engels cash
register) 610
kassa (Italiaans cassa) 203,344,
556
kassei (Picardisch cauchie) 133,
532
kassian (Maleis kasihan) 421,428
kassiewijle (Jiddisch hasjeweine)
285,490
kassiewijne (Jiddisch hasjeweine)
490
kastanje (Latijn castanea) 89
kastanjelaar 109
kastanjes uit het vuur halen (vert.
van Frans tirer les marrons du
feu) 599
kaste (Portugees casta) 227
kasteel (Picardisch castel) 133,
147,463,532
kastelein (Latijn castellanus) 89,
639
kastijden (Latijn castigare) 25,
95,468
kastnicht 325
kastrol (Frans casserole) 467
kasuaris (Maleis kasoewari) 430
kat 'dier' (Latijn catta of cattus)
34, 59, 89, 506
kat 'drug' (Arabisch qAt) 404
kat 'uitbrander' (van bekattering)
285,502
kat(je) 'gage' (Maleis gadji) 426,
427,728,430,432,567
katafalk (Frans catafalque) 511
katapult (Frans catapulte) 195
katenspek (Duits Katenspeck)
263
kater 'ongesteldheid' (Duits Kater) 265, 502, 550
kathaar (Latijn Cathari, mv.) 513
katheder (Duits Katheder) 273,
558
kathedraal (Frans cathédral) 148,
618
katholiek (Latijn catholicus) 125,
250
katjang (Maleis katjang) 424
katjangsaus (van Maleis katjang)
425
katjesdag (van Maleis gadji) 426
katoen (Frans coton) 190,407

katsen (Rotwelsch quatschen)
264
kattebelletje (Italiaans (s)cartabel10) 203,499
kattegezanik (van catechisatie)
490
kattenfobie 370
kauwgum (vert. van Engels
chewing-gum) 297
kaviaar (Frans caviar) 191,417
kaviaar voor het volk (vert. van
Engels caviare to the general)
61 3
kazak 'overkleed' (Frans casaque)
390,417
kazak 'tapijt' (van Kazakstan) 417
kazemat (Frans casemate) 149,
191,320
kazerne (Frans caserne) 149,194
kazuifel (Latijn casubula) 95
kebab (Turks kebap) 415,416
kebon (Maleis kebon) 425,430
kebonnicus 430
kedee (Maleis kedai) 425
keep your powder dry (Engels
keep your powder dry) 330
keeper (van Engels goalkeeper)
58,316,318,
58,
316, 318, 319, 609
keerkring (vert. van Latijn circucÎrculus tropicus) 584
kegelsnede (vert. van Latijn sectio
conica of Duits Kegelschnitt)
583
keil 'dronken' (Rotwelsch Keile,
Keli) 264
keiltje 'groot glas jenever' (Rotwelsch Keiie, Keli) 264
keirin (Japans keirin) 451
keizer (Latijn caesar) 43,82,89,
463,554
keizersnede (vert. van Latijn sectio caesarea of Duits Kaiserschnitt) 582
kek (Duits keck) 263, 267
kelder (Latijn cellarium) 89,499,
511
kelk (Latijn calicem, 4de nv.) 90,
124
kelner (Duits Kellner) 253, 260
kembali (Maleis kernbali) 425,
426
kemel (Latijn camelus) 126
kemelsgaren 126
kemelshaar 126
kemp (Latijn cannabis) 561

ken uzelf (vert. van Grieks gnöthi
seauton) 621
kendo (Japans kendö) 451
kengetal (Duits Kennzahl) 240
Kennedy-tijdperk 300
kennel (Engels kennel) 320, 342
kenner 109
kepal (Maleis kapal) 427
kepie (Frans képi) 188
keppeltje (Jiddisch keppeltje)
250,285
keramiek (Grieks keramikos)
195,377
keratine (van Grieks keras) 377
kerfdiertje (vert. van Latijn insectus) 587
kerk (Grieks kuri(a)kon) 66,
249, 366, 465, 510
kerker (Latijn carcer) 89
kermis 120
kern 'binnenste van planeet' (bet.
van Latijn nucleus) 648
kernprobleem (Duits Kernproblem) 235
kernreactor 118
kerosine (van Grieks kèros) 368
kerrie (Engels curry?) 315,336,
348,519
kers (Latijn ceresia) 91,463,525
91,463, 525
kerst (Latijn Christus) 177,249,
468
kerstenen (Latijn christianizare)
63,87
kerstfeest 468
kerstlied 249
kerstman 120
kerstmis 18,63, 121, 249, 468
kersttoespraak 249
kervel (Latijn caerefolium) 89,
95,124
keskedie (van Frans qu'est-ce
qu'dit) 482
kesousies (van Curaçaose amandelen) 488
ket (Oudnoor(d)s kiö) 361
ketchup (Engels ketchup) 349,551
ketel (Latijn catillus) 85, 90
keten 'ketting' (Latijn catena) 89,
658
keten 'winkelketen' (bet. van Engels chain) 658
ketjap (Maleis ketjap) 424,432,
55 1
ketsen (van kaatsen) 511
ketter (Latijn Cathari, mv.) 513

kettingroker (vert. van Duits Kettenraucher) 605
keu (Frans queue) 160,533
keuken (Latijn cocina) 85,90
keurs (Oudslavisch krüzno)
mzno) 385
keurslijf(je) (van Oudslavisch
mzno) 506
keyboard (Engels keyboard) 322
khaki (Engels khaki) 319
khamsin (Egyptisch-Arabisch
!sam(ä)sin) 405
kibboets (Hebreeuws qibbü~)
410,411
kibboetsnik (Jiddisch kibboetsnik) 410
kick (Engels kick) 321
kicken op (Engels to kick) 322
kidnapping (Engels kidnapping)
319
kiekies (Maleis gigi) 427
kiem 357
kien 'slim' (Engels keen) 323,331
kien 'spel' (Frans quine) 160
kier (Fries kier) 355
kies 357
kiet (Frans quitte) 512,518
kiezer (zwevende -) (vert. van Engels floating voter) 613
kif (Arabisch kit) 404
kif(t) (Jiddisch gift) 290
Kil(l)roy was here (Engels
Kil (l)roy was here) 326
kilo (Frans kilo) 157
kilo- (Frans kilo-) 157
kilogram (Frans kilogramme)
157,370
kilometer (Frans kilomètre) 196
kilt (Engels kilt) 340
kimmei (Jiddisch gimmeI) 286,
380
kimono (Japans kimono) 451
kina (Spaans quina) 217,224
kinematograaf (van Grieks
kinèma + -graphos) 377
kinetica (van Grieks kinètikos)
377
kinetisch (van Grieks kinètikos)
377
kingsize (Engels king-size) 319
kinky (Engels kinky) 323
kinnesinne (Jiddisch kinnesinne)
284,289
289
23, 284,
kiosk (Frans kiosque) 158,196,
401
kipburger 328

767

kipje (bet. van Engels chick) 325
kiskedie (van Frans qu'est-ce
qu'dit) 482
klsmet) 415,416
kismet (Turks kismet)
89,124,463
124, 463
kist (Latijn cista) 89,
kit (Engels kit) 347,567
kitchenette (Engels kitchenette)
168
kits (alles -) (Jiddisch alles gietes)
291,488
kitsch (Duits Kitsch) 259
kitsch- (Duits Kitsch) 269
kitsch boek 269
kitschlamp 269
kiwi (Engels kiwi) 349
klaaglied (Duits Klagelied) 255
klaar (Latijn clarus of Oudfrans
clar) 100,198
klabak 107, 196
k1abakarium
klabakarium 107
k1abberdewatski
klabberdewatski 388
klamboe (Maleis kelamboe) 423
klankverschuiving (vert. van
Duits Lautverschiebung) 606
klankwet (vert. van Duits Lautgesetz) 604
klant (Picardisch calant) 134
klappei 110
klapper (Maleis kelapa) 424,495
klarinet (Italiaans clarinetto)
203
klaroen (Frans clairon) 146
klas (Latijn classis) 97,514
klassebewust (vert. van Duits
k1assenbewuBt)
klassenbewuBt) 605
klassieker (Duits Klassiker) 240,
242,307
klassikaal 169, 182
klaver 357
klaviatuur (Duits K1aviatur)
Klaviatur) 260
klavier (Frans clavier) 154,166
kledij 168
k1einklein- (Duits Klein-) 245
kleinbeeld 245
kleinburger (Duits Kleinbürger)
260
kleindochter (vert. van Frans petite-fille) 152,243,595
Kleinduimpje (vert. van Frans Ie
Petit Poucet) 596
kleineren 170
kleingelovig (Duits k1eingläubig)
kleingläubig)
249,255
kleinkind (vert. van Frans petitenfant) 595
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kleinkunst (Duits Kleinkunst)
245
Klein-Rusland (vert. van Russisch Malorossija, Malaja Rossija) 625
kleinzoon (vert. van Frans petitfils) 152, 243, 595
klere (Frans colère) 161,490
klereboek 558
klerelijer 558
kleren maken de man (vert. van
Latijn vestis virum reddit/facit)
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klerewijf 161
klerk (Latijn clericus) 94,
94,249
249
kletsica 122
k1etstali
kletstali 426
kleur (Frans couleur) 155,465
klewang (Maleis kelewang) 36,
423
klezmer (Jiddisch klezmer) 290
klikken (het klikt niet tussen
hen) (vert. van Engels they do
not click with each other) 615
klipp und
klip en klaar (Duits k1ipp
k1ar)
klar) 264, 609
klipper (Engels clipper) 314
kloffie (Jiddisch keliphas) 289
klok (Oudiers cloc) 77
klokkenist 166
kloon (Engels clone) 317
klooster (Latijn claustrum) 84,
95, 460, 249, 514
kluis (Latijn clusa) 95
kluister (Latijn c1(a)ustrum)
cl(a)ustrum)
460,514
kluizenaar 109
klunje) 23>356
23,356
klunen (Fries k1ûnje)
kluns (Rotwelsch Kluns) 264
clutch) 317,331,462
kluts (Engels c1utch)
klutsen 'koppeling bedienen' (Enc1utch) 658
gels to clutch)
klysma (Grieks klusma) 368
knaak (verouderd Duits
Knack( er)?) 265
knäckebröd (Zweeds knäckebröd) 362
knäckebrood (Zweeds knäckebröd) 362
knalrood (Duits knallrot) 261
knecht der knechten (vert. van
Hebreeuws cëvëd 'ävädïm) 623
Knesseth (Hebreeuws kenësël) 67
knickerbocker (Engels knickerbockers, mv.) 319,333

knier (Picardisch carniere) 532
knijpbril (vert. van Frans pincenez) 596
knijpen (ertussenuit -) (Duits
auskneipen?) 267
knijzen (Rotwelsch kneis(s)en)
264
knobelen (Duits knobeIn)
knobeln) 266
knock-out (Engels knock-out)
318
knoeier(d)
knoeier( d) 164
knoek (Papiaments kunuku) 437
knoet (Russisch knut) 385,390
knokken (Engels to knock) 325
know-how (Engels know-how)
298,321
knowledge is power (Engels
knowledge is power) 331
knul (Rotwelsch Knölle of Knul)
264
knuppel 'lomperd' (Duits Knüp267, 356
pel?) 267>356
koala (Engels koala) 349
koati (Spaans coati) 217,224
kobalt (Duits Kobalt) 260
kobold (Duits Kobold) 460
kodak (Engels Kodak) 8,317
koddak (Engels Kodak) 309
koebeest 507
koefnoen (Jiddisch koef noen)
286
koeioneren (verouderd Frans
192
coïonner) 160,
160,192
koelak (Russisch kulak) 387
koelie (Maleis koeli of Engels
coolie) 423, 431
koemis (Russisch kumys) 24,
386,390
koepel (Frans coupole) 191
koeping (Maleis koeping) 427
Koerhuis (Duits Kurhaus) 234
koers 'richting' (Frans cours)
149,563
koers 'wielerwedstrijd' (Frans
course) 146
koeskoes (Arabisch kuskus of
Frans couscous) 403
koest (Frans couche-toi) 161
koeterwaals (Duits Kauderwelsch)
welseh) 77,186
koets (Duits Kutsche) 275,413,
550
koetsier (Frans cocher) 166
Koeweiti (Arabisch kuwaitï) 405
koffer (Frans coffre) 147,192,407

kofferbak 176
koffertorie (Frans couverture) 518
koffie (Turks kahve of Engels coffee) 43.66.415.416.549
koffieboon 416
koffiehuis (Engels coffee-house)
315

koffienette 165
koffietafel-boek (Engels coffee-tabie book) 319
kogellager (Duits Kugellager) 240
kogelpuntpen 321
Koine (Grieks koinè) 365
kok (Latijn coco. 4de nv.) 90
koken (Latijn cocere) 26.90
koker (Latijn cucurum) 95
koket (Frans coquet) 161
koketterie (Frans coquetterie)
268
kokker(d) (van kokosnoot?) 466
kokkie (Maleis koki) 423.432
kokos(noot) (van Spaans of Portugees coco) 60.200.227.507
kolbak (Frans colback) 196
kolbasz(worstje) (van Hongaars
kolbász) 412.413508
kolchoz (Russisch kolchoz) 197.
387.390
kolder (Duits Koller) 558
kolderesk 169
kolengestookt 243
kolere (Frans colère) 490
kolibrie (Frans colibri) 197
koliek (Frans colique) 157
Kollewijns(e) 246
kol nidree (Aramees klll nigrë)
410
kolom (Frans colonne) 556
kolonel (Frans colonel) 149.175.
191
koloniaal (Engels colonial) 312
kolonie (Latijn colonia) 89
kolonisator (modern Latijn colonisator) no
kolonist 166. 182
kolonne (vijfde-) (vert. van
Spaans quinta columna) 604
koloriet (Italiaans colorito) 203
kolos (Latijn colossus) 60.98.126
kolossaal (Frans colossal) 161
kombalie boontj(i)es (Maleis
kombali boentjis) 428
komediant 167.183
komedie (Latijn comoedia) 125.
168

komeet (Latijn cometa) 126
komen (ik kwam. zag en overwon) (vert. van Latijn veni.
vidi. vici) 589
komfoor (Picardisch cauffoir)
133.175
komiek (Frans comique) 195. 560
komijn (Oudfrans comin) 126.
147.544
Kominform (Duits Kominform)
263
Komintern (Russisch Komintern) 323. 387
komisch (Duits komisch) 560
komiteit (Frans comité) 512
komkommer (Frans concombre)
147
komkommertijd (vert. van Engels cucumber time) 6n
komma (Latijn comma) 126
kommaliewant (van Frans
gamelIe) 163
kompaan (Oudfrans compaign)
588
kompas (Frans compas) 149
kompe (Sranantongo kompel
444
komplementen (van Frans compliments) 140
kompres (Frans compresse) 10
komsomol (Russisch komsomol)
387
kongsi (Maleis kongsi) 432
konijn (Oudfrans conin) 147.198
koning der koningen (vert. van
Hebreeuws mëlëk (ha-)m/!läkim) 623
koning (de - is dood. leve de -!)
(vert. van Frans Ie roi est mort.
vive Ie roil) 599
Koninkrijk (Verenigd -) (vert.
van Engels United Kingdom)
625
konstabel (Oudfrans conestable)
633
kontol (Maleis koentoel) 426
konvooi (Frans convoi of Engels
convoy) 149.300
kooi (Romaans cavia) 90
kookaburra (Engels kookaburra)
349
kool 'plant' (Latijn caulis) 90
kool 'kletspraatjes' (Jiddisch kol?)
290
kool (de - en de geit sparen)

(vert. van Frans sauver la
chèvre et Ie chou) 599
koolraap (Duits Kohlrabi) 260.
274
koolvis (vert. van Latijn carbonarius) 581
koophandel (Duits Kaufhandel)
255
koor (Latijn chorus) 95.123. 125.
249. 343. 537
koord (Frans corde) 195
koosjer (Jiddisch koosjer) 250.
285. 287. 293
kop (Latijn cuppa of erfwoord)
80
kopeke (Russisch kopejka) 385
kopen (van Latijn caupo) 37.89.
119

koper 'metaal' (Latijn cyprurn)
58.89.124
kopie (Frans copie) 517
kopij (Frans copie) 157.517
kopkool (vert. van Frans chou cabus) 495
koppel (Oudfrans cople) 147
koppelen (Latijn copulare) 64.
99.525
koppensneller (vert. van Engels
head-hunter) 612
koppig (vert. van Frans têtu of
entêté) 597
kopra (Portugees copra) 227.228
kopschuw (Duits kopfscheu) 236
koraal (Latijn corallum of Oudfrans coral) 126. 465. 518
koran (Arabisch qur'än) 250.
404.476
korang (Maleis koerang) 427
korf (Latijn corbem. 4de nv.?) 90
kornak (Portugees cornaca) 226.
228
kornet (Frans comette) 150
kornuit (Latijn cornutus) 97
korporaal (verouderd Frans corporal) 149.175
korps (Frans corps) 523
korpsgeest 176
korreltje (met een - zout) (vert.
van Latijn cum grano salis) 589
Korsakov (syndroom van -) 385
korst (Latijn crusta) 468
kort (Latijn curtus) 89
kort en klein slaan (vert. van
Duits kurz und klein hauen)
608
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kortegaard (Frans corps de garde) 481
kosmetisch (Duits kosmetisch)
274,382
kosmo- (Grieks kosmo-) 374
kosmonaut (Russisch kosmonavt) 387
kosmos (Grieks kosmos) 368
kossong (Maleis kosong) 427
kost (Latijn costa) 99
koster (Latijn custor, custos) 94,
514
kostuum (Frans costume) 192,
642
koter (Jiddisch koten) 288
kot omissie (Sranantongo koto
misi) 443
kotsen (Duits kotzen) 266
kotter (Engels cutter) 314
koud (dat laat me-) (vert. van
Frans ça me laisse froid) 599
koud (erom-zijn) 616
kous (Picardisch cauce) 133
kouseband 'groente' (SurinaamsNederlands kouseband) 443
kouter (Latijn culter of Oudfrans
coltre) 91,460
kozak (Russisch kazak) 390,417
kozijn (Picardisch cassin) 133, 147
kraag 357
kraak 'inktvis' (Noors krake) 362
kraak 'schip' (Spaans, Portugees
carraca ofItaliaans caracca)
200,484
kraakporselein 489
kraal 'inboorlingendorp' (Portugees curral) 227.465
kraal 'siervoorwerp' (Oudfrans
coral of Latijn corallum) 465
kraan 'flinke kerel' (Frans cräne)
195,502
krach (Duits Krach) 260
kracht (met vereende -en) (vert.
van Latijn unitis viribus) 590
krachtens (Duits kraft) 262
krakeel (Frans querelIe) 499
kramassen (Maleis keramas) 423
krandjang (Maleis kerandjang)
423
krankiorem 108
krankjorem 108
krankjorum 108
krans (Duits Kranz) 239, 258
krant (Frans courant) 157,465,
518
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krantenmagnaat 176
kras (dat is al te-) (vert. van
Duits das ist allzu kraS) 608
krassen (Duits kratzen) 258
krater (Latijn crater) 124
kraton (Javaans kraton) 423
krats (voor een -) (Italiaans crazia) 502
krauten (Rotwelsch krauten) 264
kravat (Frans cravate) 143
krediet (Frans crédit) 157,190,
559
krediteur (Frans créditeur) 157
kreeft 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn cancer) 648
kreek (Engels creek) 314
krek (van Frans correct) 15, 140,
46 5
kremIinoloog 371
kreng (Picardisch carogne) 161,
518
krent (van Frans raisin de Corinthe) 9, 163, 184
kreperen (Duits krepieren) 266
kretek (Maleis keretek) 424
kretologie 371
kriek (Latijn (prunum) graecum)
514
krijgshaftig 241
krijgskleuren (vert. van Engels
war-paint) 612
krijgsvolk (Duits Kriegsvolk) 255
krijt (Latijn creta) 89,460
kril (Noors kril) 362,364
kringloop (vert. van Engels recycling) 570
krioelen (Fries krioel(j)e) 355
krip (Frans crêpe) 518
kris (Javaans keris) 423
kristal (Frans cristal) 147,177. 195
kritiek (Frans critique) 195,543
kritisch (Duits kritisch) 543
krocht (Latijn crypta) 461,525
kroeg (Middelnederduits kröch)
257
kroepoek (Maleis keroepoek)
421. 424, 427
kroes(haar) 357
krokodil (Frans crocodile) 195
krokodillentranen (vert. van latijn crocodyli lachrymae) 590
krokus (Latijn crocus) 118,126,
310
krom liggen 'geen geld hebben'
(Duits krumm liegen?) 267

kroniek (Frans chronique) 378,
512,522
Kronieken (Latijn Chronica) 125
kronologie (Grieks chronologia)

378

krontjong (Maleis kerontjong)
423
kroon (Latijn corona) 43,95.
460, 465, 560
kroongetuige (vert. van Engels
crown witness) 610
kroonjuwelen (vert. van Engels
crown jewels) 611
kroot (Frans carotte) 465
krossen (Engels to cross) 326
kruidenier 38
kruidje-roer-me-niet (vert. van
Latijn noli-me-tangere) 581
kruin (Latijn corona) 97,460, 560
kruis (Romaans cruce) 43,87. 95
kruisverwijzing (vert. van Engels
cross-reference) 611
kruiswoordpuzzel (Engels
crossword puzzle) 318
kruizemunt (Latijn ment(h)a crispa) 89
krysant (Latijn chrysanthemum)
378
ksi (Grieks xi) 380
kubus (Latijn cubus) 123. 126
kuffer 'dek' (Engels cover) 324
Kuifje-gehalte 242
kuip (Latijn cupa) 90
kuis (Latijn conscius) 95,121
kuisboom (vert. van Latijn agnus
castus) 629
kuislam (vert. van Latijn agnus
castus) 629
kul (Latijn culleus) 107
kullage 167
kultuur (Duits Kultur; zie ook cultuur) 253
kultuurkamer (Duits Kulturkammer) 262
kummel (Duits Kümmel) 260,
544
kumquat (Kantonees kam kat)
455
kung-fu (Chinees gong fu) 453
kunst (ontaarde -) (Duits entartete Kunst) 262
kunstenaar 109
kunstgeschiedenis (Duits Kunstgeschichte) 255
kunstgreep (Duits KunstgrifO 259

kunstminded 328
kunstzin (Duits Kunstsinn) 255
kunstzinnig (Duits kunstsinnig)
239

kür (Duits Kür) 260
kuras (Frans cuirasse) 149
kurateur (Frans curateur) 141
kurhaus (Duits Kurhaus) 234
kurk (Spaans corcho) 217, 223
kussen (Oud frans cussin} 147
kust (Oudfrans coste) 64,147,463
kuur (Latijn cura) 97
kuuroord (Duits Kurort) 234,
260

kwaad (noodzakelijk-) (vert. van
Latijn malum necessarium}
590

kwaal 'lijden' (Duits Qual) 655
kwadraat (Frans quadrat) 157
kwaker (Engels quaker) 315
kwalificeren (Latijn qualificare)
524

kwalifiëren (Frans qualifier) 524
kwaliteit (Frans qualité) 157, 168,
462,576

kwantiteit (Frans quantité) 157,
576

kwark (Duits Quark) 236, 260,
275

kwart (Frans quart of Latijn quarta (pars)) 157,178
kwartet (Duits Quartett) 274
kwartier (Frans quartier) 149,157
kwarts (Duits Quarz) 260, 301
kwas (Russisch kvas) 385
kwast (van Engels squash) 319,
490 ,520

kwastelorium 108
kweekwee (Maleis koewe-koewe)
432

kwestieus 39, 169, 182
kwibus (van Latijn quibus) 96
kwijt (Frans quitte) 147,462,518
kwikzilver (vert. van Latijn argentum vivum) 585
kwintet (Duits Quintett) 274
kwis (Engels quiz) 310,319
kwispedoor (Portugees cuspidor)
227,499

kwitantie (Frans quittance) 157
kynoloog (van Grieks kuno- +
-logos) 377
kyrie (Grieks kurie) 375
kyrie eleison (Grieks kurie
eleison} 375

la 'muzieknoot' 96
la 'de beroemde' (Italiaans la)
204

laagspanning (Duits Niederspannung} 239
laat (beter - dan nooit) (vert. van
Frans mieux vaut tard que jamais} 599
lab (van laboratorium) 122
labberdaan (verouderd Frans labourdan) 478
labberdoedas (van Duits hab' du
das} 482
labbei 110
label (Engels label) 33> 298, 317
labi- (Latijn labi-) 115
labiaat (van Latijn labium) 103
labiodentaal (van Latijn labio- +
dens} 103
laborant (Duits Laborant) 260
laboratorium (modem Latijn laboratorium) 102,112,117,122
laboreren (Latijn laborare) 170
labyrint (Latijn labyrinthus) 126
laconiek (Frans laconique) 160,
195

lacrosse (Engels lacrosse) 474
ladang (Maleis ladang) 423
ladder 29, 63, 357
lady (Engels lady) 308,634
ladyshave 337
lafaard 164
lager 'werkkamp' (Duits Lager)
262

lagerbier (Duits Lagerbier) 260
lageroudste (Duits Lagerältesteer)) 262
lagune (Frans lagune) 190
lak (Frans laque) 26,190,300,
401,407

lakei (Frans laquais) 147
lama 'boeddhistische priester'
(Engels lama) 349
lama 'dier' (Spaans lIama) 217,
224,349

lambada (Braziliaans-Portugees
lambada) 227
lambda (Grieks la(m}bda) 380
lambiek (van Latijn alambicum)
476

lammetje '30 stuivers' (Jiddisch
lammed) 286, 380
lamp (Frans lampe) 195
lampet 182
lampion (Frans lampion) 191

lamprei (Latijn lampreta) 95
land (onderontwikkelde -en)
(vert. van Engels underdeveloped countries) 613
landelijk 240, 241
landerij 168
landrover (Engels land-rover) 9
landscape (Engels landscape) 567
landwacht (Duits Landwacht)
262

langlaufen (Duits langlaufen)
264

Langobarden (Latijn Langobardi)
210

langoest (Frans langouste) 194
langspeelplaat (vert. van Engels
long-playing record} 611
langspeler (vert. van Engels longplayer} 611
langue d'oc (Frans langue d'oc)
132

langue d'oil (Frans langue d'oI!)
132

langzaam (Duits langsam) 254
lankmoedig (vert. van Latijn
longanimus} 580
lanoline (Duits Lanolin) 276
lans (Frans lance) 128, 146, 150,
186

lansier (Frans lancier ) 149
lantaarn (Frans lanterne) 195
lap (Engels lap) 318
laptop (Engels lap-top) 322
lapzwans (Jiddisch lapschwanz)
288

large (Engels large) 320
larie (aan de - gaan) (Maleis lari)
429

lariks (Latijn larix) 538
I'art pour I'art (Frans I'art pour
I'art) 171
lasagne (Italiaans lasagna) 205
lasagneschaal 208
lasciate ogni speranza, voi ch'intrate (Italiaans lasciate ogni
speranza, voi ch'intrate) 207
laser (Engels laser) 323
laserstraal 37
lasso (Spaans lazo of Engels lassol 218,344
last-minuteboeking (Engels lastminute booking} 317
last (but) not least (Engels last
(but) not least) 330,331
lastwagen (Duits Lastwagen) 262
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LAT-relatie (Engels l.a.t.-relationship) 321
laten (ik laat u) (vert. van Frans
je vous laisse ) 601
latent (Frans latent) 464
latin (Engels latin) 322
latrine rumor (Amerikaans-Engels latrine rumor) 320
laudanum (modern Latijn laudanum) 258
laurier (Frans laurier) 525
lauwer (Latijn lau rus) 525
lava (Italiaans lava) 204
31.97
lavabo (Latijn lavabo) 31,97
lavatory (Engels lavatory) 343
laven (Latijn lavare) 95,
119
95.119
lavendel (Latijn lavenduia) 95
laveren (Oudfrans loveer) 149
lavoor 'ivoor' (Frans l'ivoire) 474
lawine (Duits Lawine) 274
lawntennis (Engels lawn tennis)
316
lazaret (Italiaans lazaretto) !O5,
105.
204
Lazarus (Latijn Lazarus) !O5
105
lazerus 105
lazuur (Latijn lazur(i)um) 477,
477.
525
l.c. (Latijn l.c. ==loco citato) 99
lead (Engels lead) 319
leader (Engels leader) 317
leading artiele
artide (Engels leading artide) 316
tiele)
leading lady (Engels leading lady)
317
league (Engels league) 342
lease-auto 335
leasen (Engels to lease) 318,335,
318.335.
342
lectuur (Frans lecture) 268
ledenbestand 242
ledikant (Frans lit de camp) 147,
147.
480
leedvermaak (vert. van Duits
Schadenfreude) 181,
181. 235,
235. 606
94.125
leek (Latijn laicus) 94,125
leenbetekenis (Duits Lehnbedeutung)
IUng) 13
leenvertaling (vert. van Duits
Lehnübersetzung) 13,570,606
13.570.606
leenwoord (Duits Lehnwort) 13,
13.
260
leer (een - omhelzen) (vert. van
Frans embrasser une doctrine)
599
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leer (van - trekken) (Duits vom
Leder ziehen) 258
leersien 541
leerfreak 328
leergang (Duits Lehrgang) 268
leerkracht (Duits Lehrkraft) 259
leersituatie 328
leerstoel (Duits Lehrstuhl of vert.
van Grieks kathedra) 255,
255. 618
leeshonger (Duits Lesehunger)
260
leeswoede (Duits Lesewut) 260
'dier. sterrenbeeld' (Latijn
leeuw 'dier,
leo) 25,43,89,126,648
25.43.89.126.648
leeuwin 165
lef (Jiddisch lef)
leO 289
lefgozer 289,
289. 293
legaal (Latijn legalis) 526
legaliseren (Frans légaliser) 153
legende 'heiligenleven' (Latijn legenda) 95,
95. 653
legende 'ongeloofwaardig verhaal' (Frans légende) 653
Leger des Heils (vert. van Engels
Salvation Army) 614
legering (Duits Legierung) 260
leges (Latijn leges) 98
legging (Engels legging) 324
legio (Latijn legio) 178,
178. 464,
464. 526
legioen (Frans légion) 149, 178,
464,526
legionella (modern Latijn legionella) 102
leguaan (Spaans la iguana) 213,
217, 224, 475
lei (steen) (Keltisch) 77
-lei (Oudfrans ley, loy) 169
leisten (hij kan me niet -) (Duits
leisten) 270
leitmotiv (Duits Leitmotiv) 234,
234.
260
lekas (Maleis lekas) 425
lekkage 64, 167
lekken 'laten uitlekken' (bet. van
Engels to leak) 657
lekko (Engels let go!) 326
lelie (Latijn lilium) 43,95, 124,
468
lemma (Latijn lemma) 61,376
lemming (Noors lemming) 362
lenen (zich - voor) (vert. van
Frans se prêter à) 600
lengte 'afstand tussen breedtecirkel en lengtepunt' (bet. van Latijn longitudo) 648

leplazarus !O5
105
lepra (Latijn lepra) 98, 125
leraar 39,!O9
39, 109
lerares 64, 165
lerk (Duits Lärche) 538
les (Latijn lectio) 95,632
lesbieus 169
lesbisch 375
lesbollah 405
lessenaar (Latijn lectionarium)
95
I'état,
l'état, c'est moi! (Frans I'état,
c'est moi!) 172
lethargie (Frans léthargie) 195
letteren (schone -) (vert. van
Frans belles lettres) 569,
569. 600
lettergreep (vert. van Grieks sullabè) 618
letterlijk (vert. van Frans littéralement) 596
leukemie (van Grieks leuko- +
haima) 57, 378
leukerd 164
leuko- (Grieks leuko-) 374
leukocyt (van Grieks leuko- +
-kutos) 57,369,378
57.369.378
leukoplast (van Grieks leuko- +
plastos ) 369,
369. 378
leven (hij leve hoog) (Duits er
lebe hoch) 236
leven (het - is een droom) (vert.
van Spaans la vida es sueno)
604
leven (het - is kort, de kunst is
lang) (vert. van Latijn vita brevis est, longa ars) 589
levensbeschrijving (vert. van
Grieks biographia) 618
levensgeest (Duits Lebensgeist)
259
levensgevaarlijk (Duits lebensgefahrlich) 239
levenslicht (Duits Lebenslicht)
259
levensloop (vert. van Latijn curriculum vitae) 581
levensruimte (Duits Lebensraum) 262
levensstandaard (vert. van Engels
standard ofliving) 315
levensverzekeringsmaatschappij
(vert. van Engels life insurance
company) 610
levenswijsheid (Duits Lebensweisheit) 255

lever (fris van de -) (vert. van
Duits frisch von der Leber weg)
609
leveren (Frans livrer) 257
levervlek (vert. van Latijn ma
macula
cu la
hepatica) 582
leviathan (Latijn leviathan) 105
leviet (Latijn Levites, mv.) 105
levieten (iem. de -lezen) 96
Leviticus (Latijn Leviticus) 125
lexicograaf (Grieks lexikographos) 368
lexicon (Grieks lexikon) 376
lezen 'schrift lezen' (bet. van Latijn legere) 647
liaison 'liefdesverhouding' (Frans
liaison) 160,636
liaison 'verbinding' (Engels liaison) 320
liatten (Maleis lihat) 427
liber (los en -) (Frans libre) 506
154, 268,
liberaal (Frans libéral) 154,268,
6422
64
libero (Italiaans libero) 24, 205
libido (Latijn libido) 99
librarius (Latijn librarius) 110
libretto (Italiaans libretto) 203
librium 104
lichaam 'lijk' (bet. van Engels
corpse) 657
licht (het groene - geven) (vert.
van Engels to give the green
light) 589, 614
licht in de duisternis (vert. van
Latijn lux in tenebris) 589
lichtbestendig 242
lichterlaaie 357
lichtgevoelig 242,
242,606
606
lichtheid (de ondraaglijke - van
het bestaan) (vert. van Tsjechisch nesnesitelná lehkost
byti)
bytn 571,621
Lichtmis (vert. van Latijn festurn
,luminurn) 580
,Iuminurn)
lichtovergoten 243
lichtshow (Engels lightshow)
321
lichtzinnig (Duits leichtsinnig)
255,266
lidwoord (vert. van Latijn articuIus) 583
liebaard (Latijn leobardus) 526
lied der liederen (vert. van Hesir ha-~ïrïm)
ha-sirim) 623
breeuws ~ïr
liederlijk (Duits liederlich) 259

liefdesappel (vert. van Frans
pomme d'amour) 596
liefdesbrief (Duits Liebesbrief)
236
liefdevol (Duits liebevoll) 255
lier (Latijn lyra) 90,125
liesje (gouden -) (van Engels
delicious)) 495
golden delicious
(vlijtig-)
liesje (vlijtig
-) (vert. van Latijn
impatiens) 581
-liet (Grieks -lithos) 370
lieveling (Duits Liebling) 258
life-crisis (Engels life crisis) 322
lifestyle (Engels life-style) 324
lift (Engels lift) 317,319,
317,319,333
333
liften 310, 334
lifter 334
liggen (dat ligt hem niet) (vert.
van Duits das liegt ihm nicht)
608
light (Engels light) 319
lightshow
light show (Engels lightshow) 321
light verse (Engels light verse) 319
425, 426,
lihatten (Maleis lihat) 425,426,
427
lijden 'lijden van Christus' (bet.
van Latijn passio) 648
lijf (op het - geschreven) (vert.
van Duits wie auf den Leib geschrieben) 609
lijfwacht (vert. van Frans garde
du corps) 596
lijk in de kast (vert. van Engels
skeleton in the closet/cupboard) 613
lijn 'streep' (Latijn linea) 644
lijn 'reeks produkten' (Engels
line) 644
-lijn (Engels line) 328
lijn (in - met) (vert. van Engels
in line with) 615
lijst (zwarte -) (vert. van Engels
black list) 615
lik 'gevangenis' (Rotwelsch Leek)
Leck)
264
likeur (Frans liqueur) 160,526
lila (Frans lilas) 155,190,401,407
lilliput
lilliput-- (Engels lilliput) 329
lilliputformaat 329
lilliputter (Engels lilliputter) 315
lilliputvrouwtje 329
limerick (Engels limerick) 319
limiet (Frans limite) 548
limit (Engels limit) 324,331,343,
548
548

limoen (Frans limon) 160, 190,
400,401,407
400, 401, 407
limonade (Frans limonade) 160,
636
limousine (Frans limousine) 158
limpie (Papiaments limpi) 438
linea recta (Latijn linea recta) 115
-linge 165
lingua franca (Italiaans lingua
franca) 207
linguïstiek (Frans linguistique) 57
link 'schakel' (Engels link) 26,
298, 340, 658
linkerpartij (vert. van Frans Ie
parti gauche) 598
linkmiegel (Rotwelsch Linkmichel) 264
linoleum (Engels linoleum) 60,
103
its Linse) 273
linze (Du
(Duits
liplap (Maleis liplap) 423
lipstick (Engels lipstick) 320
liquor (Latijn liquor) 526
lire (Italiaans lira) 633
litanie (Latijn litania) 95
liter (Frans litre) 157
literatuur (Frans littérature) 57
lits-jumeaux (Frans lits jumeaux)
176
176
liturgie (Frans liturgie) 195
live (Engels live) 322
livelive· (Engels live) 329
live-concert 329
live-muziek 329
live-optreden
live· optreden 329
live-show 329
living (van Engels living-room)
307,311,337
307,311, 337
livrei (Frans livrée) 147,198,461
loafer (Engels loafer) 68
lobbes 110, 291
lobby (Engels lobby) 298,343,561
26,315
lobbyen (Engels to lobby) 26,
315
loco- (Latijn loco) 113
locoburgemeester
loco burgemeester 113
locomotief (Engels locomotive)
315
315
locosecretaris 113
lodderein (Frans l'eau
I'eau de la reine) 472,474,481
loefie (Zigeunertaallowo) 396
loeken (Engels to look) 325,332
loempia (Maleis loempia) 424,
432
43 2
loempoer (Maleis loempoer) 427
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loerah (Maleis loerah) 423
loeres 291
log (Engels log) 343
logboek (Engels log-book) 314
loge (Frans loge) 155,183,188,
463,561
logé 183
logenstraffen (Duits jmnd. lOgen
straffen) 258
logeren (Frans loger) 147,176
10gger(Engels lugger) 314
loggia (Italiaans loggia) 203, 561
-Iogie (Grieks -logia) 370,371
logies (Frans logis) 147
logo (Engels logo) 318
loipe (Noors 10ype) 362
lokettist 37
lokettiste 37
lolly (Engels lolly) 319
lombard (Frans lombard) 201,
210
lombok (Maleis lombok) 422
lommer (Frans I'ombre) 468,474
lommerd (Frans lombard) 201,
210
London-boot 300
loner (Engels loner) 322
lont (Duits Lunte) 258
lontar (Maleis lontar) 422
lood (Keltisch of erfwoord) 46,
77
loods 'schuur' (Frans loge) 314463,561
loods 'stuurman' (Middelengels
lodesman) 314
loofhut (Duits LaubhOtte) 255
loog 'deskundige' (van psycholoog, socioloog etc.) 371
-loog (Grieks -logos) 370,371
look 'stijl in de mode' (Engels
look) 321
looken (Engels to look) 332
loonstop 328
loopbaanplanning (vert. van Engels career planning) 297,569
loopgraaf (Duits Laufgraben) 258
looping (Engels looping) 317
-loos 'zonder' (Duits -los) 241,
269,654
loos (er is iets -) (Duits es ist etwas los) 241
loper 'schaakstuk' (Duits Läufer)
236
loper 'sleutel' 109
lord (Engels lord) 634
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lorgnet (Frans lorgnette) 188
lorre (Maleis loeri) 423
lorrie (Engels lorry) 315
lorum (in de -) (van Latijn delirium) 477
los ballos 221
los spatadéros 221
loser (Engels loser) 324
löss (Duits LöS) 260
loste 'kwijt' (Engels lost) 325
lotto (Italiaans lotto) 204, 210,
567
lotus (Latijn lotus) 127
louter (Duits lauter) 258
louteren (Duits läutem) 255
louw kans 292
louw loene (Jiddisch lou lone)
292
love (Engels love) 318
love-in (Engels love-in) 68
lovie (Zigeunertaallowo) 396
Lowietje (verdomde-) 139
loyaal (Frans loyal) 148, 181, 526
I. p (Engels LP) 323
L.S. (Latijn L.S. = Lectori Salutem) 98
luchtbus (vert. van Engels airbus) 321
luchtgekoeld 243
luchtkastelen bouwen (vert. van
Engels to build castles in the
air) 614
luchtschip (vert. van Duits Luftschiff) 605
lucifer (Latijn lucifer) 586
lucullusmaal 106
ludiek (Frans ludique) 161
lues (Latijn lues) 98
luffie (Zigeunertaallowo) 396
luiaard 164
luidspreker (vert. van Engels
loud-speaker) 44, 296, 574, 611
luikes (zich - houden) 291
luipaard (Oudfrans leupart) 147,
179, 496, 526
luister (Frans lustre) 518
luit (Oudfrans leOt) 190,407,475
luitenant (Frans Iieutenant) 149,
175,342
luitenant-kolonel (Frans lieutenant-colonel) 149
luiwammes 273, 465
lullificatie 111
lultali 425, 426
lumineus (Frans lumineux) 161

lummel (Duits LOmmel) 27,257,
259
lump sum (Engels lump sum) 318
Lumpenproletariat (Duits Lumpenproletariat) 260
lunch (Engels lunch) 319,333,462
lunchen (Engels to lunch) 300
lunchroom (Engels lunchroom)
47
lupus (Latijn lupus) 98,566
lust 'gevoel van welbehagen'
(Duits Lust) 655
luster (Frans lustre) 518
lusthof (vert. van Duits Lustgarten) 606
lustig 'levendig' (Duits lustig) 655
lustrum (Latijn lustrum) 98
lutheraan 110
luthers(e) 246
lux (Latijn lux) 565
luxaflex 9
luxe- (Frans luxe) 171
luxedoos 171
luxepoes 171
luxueus (Frans luxueux) 143,161
lychee (Kantonees lik jij 455
Iymfe- (Latijn Iympha) 114
lymfocyt (van Latijn Iympha +
Grieks -kutos) 369
lynchen (Engels to lynch) 318
lynx (Latijn lynx) 89,124
-Iyse (Grieks -lusis) 370
maag (knorrende -) (vert. van latijn latrantis stomachus) 589
maagd 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn virgo) 648
maakwerk (Duits Machwerk)
239,255
-maan (Grieks -manès) 370
maanbeen (vert. van Latijn os lunaticum) 582
maandag (vert. van Latijn dies lunae) 577
maandschrift (Duits Monatsschrift) 259
maanziek (vert. van Latijn lunaticus) 582
maarschalk 'legerleider' (Frans
maréchal) 188,634
maart (Latijn (mensis) Martius)
65,93
maat 'versmaat' (bet. van Latijn
metrum) 648
maat 'afgemeten hoeveelheid'
(bet. van Frans mésure) 650

maatregel (Duits MaBregel) 255,
259

maatschappijvorm (vert. van
Duits Gese1lschaftsform)
Gesellschaftsform) 606
maatstaf (Duits MaBstab) 259
macaber (Frans macabre) 629
macadam (Engels macadam)
317

macaroni (Italiaans maccheroni,
mv.) 205,208,210,483,544
macedoine (Frans macédoine)
197

macha (Spaans macha) 221
machete (Spaans machete) 218
machiavellisme (Italiaans machiavellismo) 205
machine (Frans machine) 33,58,
142,157, 195, 457
machinette 165

machismo (Spaans machismo)
221

macho (Spaans macho) 17,221,
344
machora (Papiaments machoro)
438

machorka (Russisch machorka)
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machtsevenwicht (vert. van Engels balance of power) 320
machtsovername 242
machtspreuk (Duits Machtspruch) 258
macis (Latijn macis) 473
mackintosh (Engels mackintosh)
319

macramé (Frans macramé) 196
macro' computerprogrammaatje'
(Engels macro) 372
macro- (Grieks makro-) 372, 373,
374

macrobestanddeel 372
macrobiotisch 372
macro-economie 373
macro-evolutie 372
macrofoto 372
macrokosmos 375
madam (Frans madame) 533
madame (Frans madame) 533,
564

madeira (Portugees madeira)
200, 227, 641

mademoisel(ie)
mademoisel(le) (Frans mademoiselle) 141,487
madera (Spaans madera) 200,
220

madonna (Italiaans madonna)
203,533

madrigaal (Italiaans madrigale)
203

maduro (Spaans maduro) 218
maëstoso (Italiaans maestoso) 533
maëstro (Italiaans maestro) 203,
205,564

maffia (Italiaans mafia) 206
maffiamentaliteit 206
maffiapraktijken 206
maffioso (Italiaans mafioso) 205
magazijn (Frans magasin) 192,
407

magazine (Engels magazine) 308,
319,34 2
Magdalena (Latijn Magdalena)
104

magister (Latijn magister) 564
magistraal (Latijn magistralis)
526

magnaat 'invloedrijk iemand'
(Frans magnat) 196,661
magnaat 'industriële topfiguur'
(Engels magnate) 661
-magnaat 176
magneet (Oudfrans magnete) 195
magnesium (modern Latijn magnesium) 102
magneton 371
magnetron 371
magnificat (Latijn magnificat)
97,486

magnum opus (Latijn magnum
opus) 115
maharadja (Engels maharadja)
348

mahatma (Sanskriet mahätman)
395

mahjong (Chinees ma jiang) 455
mahonie(hout) (van Engels mahogany) 350,508
350, 508
maiden-speech (Engels maiden
speech) 315
mailen (Engels to mail) 336
mailing (Engels mailing) 298,336
maillot (van Frans maillot de
jambes) 122,184
mainframe (Engels main-frame)
322

maintenee 161,183
maire (Frans maire) 564
maïs (Spaans maiz) 217, 218, 224
maisonnette (Frans maisonnette)
168

maître (Frans maître) 564
maître d'hötel (Frans maître
d'höte1)
d'hötel) 160,564
160, 564
maitresse (Frans maîtres$e)
maitres$f) 161
majem (Jiddisch majem) 287,292
287, 292
majemen 293
majesteit (Frans majesté) 168
majesteitsschennis (vert. van Latijn laesa maiestas) 585
majestueus (Frans majestueux)
533

majolica (Italiaans maiolica) 202
majoor (Spaans mayor) 216, 564
major (Latijn maior) 564
majorette (Engels majorette) 321
makaak (Portugees macaco) 227,
228

makannen (Maleis makan) 425,
427

makaron (Frans macaron) 191,
544

maken (het -) (vert. van Engels
to make it) 325, 613
make-up (Engels make-up) 10,
320
makke (Jiddisch makke) 282,284
makken (geen cent te - hebben)
(Jiddisch makke) 292
makreel (Oudfrans maquerel) 147
makro(o)n (Frans macaron) 191,
544

malafide (Latijn mala fide) 100
malaga (Spaans málaga) 220
malaise (Frans malaise) 58, 636
malapropisme (Engels malapropism) 41
malaria (Italiaans malaria) 344
344>
204

malefijt (Portugees malfeito) 226
malie (Frans maille) 146
malloot (verouderd Frans mal ot,
malaud) 161, 501, 640
maluwe (Latijn malva) 554
malve (Latijn malva) 554
malvezij (Oudfrans malvesi) 193
mama (Frans maman) 152
mammoet (Russisch mamont)
71,389,473

mammoet- 71,386
mammoetaankoop 389
mammoetbedrijf 71
mammoetfusie 389
mammoethal 389
mammoetproces 389
mammoettanker 389
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mammoetwet 389
mammon (Latijn mammona) 105
mammon (de - dienen) 105
mamzel (van Frans mademoiselle) 140, 487
man (de-in de straat) (vert. van
Engels the man in the street)
614

man (een - van veel verstand)
(vert. van Frans un homme
d'esprit) 597
man van de wereld (vert. van
Frans homme du monde) 599
management (Engels management) 32
manager (Engels manager) 298,
300, 318, 322, 472

manche (Frans manche) 160
manchester 319, 337
manco (Italiaans manco) 204,
208,531

mandaat (Latijn mandatum) 98
mandarijn 'Chinees ambtenaar'
(Portugees mandarim) 226, 228
mandarijn 'vrucht' (Frans
mandarin) 227
mandiekamer (van Maleis mandi) 427
mandiën (Maleis mandi) 421,
425,428

mandoer (Maleis mando(e)r)
423,432

mandoline (Frans mandoline) 191
mandril (Engels mandrill) 349
manege (Frans manège) 177
manga (Japans manga) 451
mangaan (modern Latijn manganum) 102
manga-fan 451
manga-film 451
mangel (Duits Mangel) 273
mangen (Zigeunertaal mang-)
395,398

mango (Maleis mangga) 422,429
mangrove (Engels mangrove) 344
manhaftig (Duits mannhaft) 241,
258

maniak (Frans maniaque) 161
maniakaal 169
manie (Latijn mania) 126
-manie (Grieks -mania) 370
manier (Frans manière) 148
maniok (Frans manioc) 197
manipulator (modem Latijn manipulator) 102
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manis (Maleis manis) 421
manitoe (Frans Manitou) 197
manjefiek (van Frans magnifique) 140
mank (Latijn mancus) 100,531
mankement 111
manna (Latijn manna) 43,127,
249
mannequin (Frans mannequin)
13, 160, 189, 567, 632

mano- (Grieks mano-) 369
manoeuvre (Frans manreuvre) 58
manometer (van Grieks mano- +
-metron) 370
mans (Italiaans mancia) 206
mansen 206
mantel (Latijn mantellum) 95,
178,557

-mantie (Grieks -manteia) 370
mantilla (Spaans mantilla) 218,
557

mantille (Frans mantille) 557
mantra (Sanskriet mantra) 250
manuaal (Latijn manualis) 537
manual (Engels manuaI) 537
manueel (Frans manueI) 537
manuscript 'handgeschreven' (Latijn manu scriptus) 653
manuscript 'handschrift' (Frans
manuscrit ) 653
manusje (van alles) (van Latijn
manus) 119
manana (Spaans mafiana) 221
map (Duits Mappe) 128
maraan (Spaans marrano) 216,
223,277

maraboe (Frans marabout) 194
marasquin (Frans marasquin) 191
marathon (Grieks Marathón) 8,
71,373

marathon- 8,71
marathontop 373
marathonvergadering 8, 71, 373
marathonzitting 373
marcheren (Frans marcher) 149
marchese (Italiaans marchese)
544

marconist (Italiaans marconista )
205

Marcus (Latijn Marcus) 104
mardijker (Maleis merdeka) 423,
43 0

marechaussee (Frans maréchaussée) 153,154,164
marechepliesie 164

margarine (van Grieks margaron) 368
Maria (Latijn Maria) 104,105
mariahartjes 105
mariakelk 105
mariatranen 105
marihuana (Spaans marihuana)
218

marine (Frans marine) 149,269,
640,642

marinier (Frans marinier) 149,
640

marionet (Frans marionnette) 158
mark (Duits Mark) 29
markant (Frans marquant) 37
markeren (Frans marquer) 156
marketentster (Duits Marketenderin) 258,274
marketing (Engels marketing) 318
markies (Frans marquis) 147,
188,544

markt (Latijn mercatus) 89
markt (zich uit de - prijzen)
(vert. van Engels to price oneself out of the market) 615
marktgericht 243
marktleider (vert. van Engels
market leader) 610
marmel (van marmer) 468
marmelade (Frans marmelade)
160,194

marmer (Latijn marmor) 89,126,
136,468

maro (Zigeunertaal maro) 395
marokijn (Frans maroquin) 407,
408

mars (Frans marche) 462
mars (de lange-) (vert. van Chinees chang zheng) 624
marsala (Italiaans marsala) 205,
210

Marseillaise (Frans Marseillaise)
153

marsepein (Oudfrans marcepain)
160, 192, 201, 407

martelaar (Latijn martyr) 94
martelen (van Latijn martyrium)
94

marter (Frans martre) 188
Martha (Aramees märtä) 410
martiaal (Latijn martialis) 531
marziale (Italiaans marziale) 531
mas (Maleis mas) 423
mascara (Spaans máscara of Engels mascara) 217

mascarpone (Italiaans mascarpone) 205
mascotte (Frans mascotte) 194
masker (Frans masque) 192, 407
maskerade (Spaans mascarada)
217
masochisme (Duits Masochismus) 276
massa (Latijn massa) 126,141
massaliteit 182
masse (Frans masse) 141
massief'niet hol' (Frans massif)
148,661
massief'massaal' (Engels massive) 661
master (Engels master) 343,564
mastiff (Engels mastiff) 343
mat 'deurmat' (Latijn matta)
128
mat 'moe, lusteloos' (Oudfrans
mat) 161,642
mat 'schaakmat' (Oudfrans mat)
161,407
mat 'Spaanse munt' (Frans
matte?) 158,642
mata sapi (Maleis mata sapi) 425
mata sappi (Maleis mata sapi)
427
Mata Hari (Maleis mata-hari)
424,425
matador (Spaans matador) 221
mataglap (Maleis mata gelap)
424, 425, 427
match (Engels match) 58,308,
309, 311, 316, 318, 333
maté (Spaans mate) 218
mater (Latijn mater) 526,565
materiaal (Latijn materialis) 526
materieel (Frans matériel) 526
mathematica (Latijn mathematica) 126
mati (Sranantongo mati) 444
-matig (Duits -mäBig) 241,246,
269
matinee (Frans matinée) 155
matineus (Frans matineux) 141
matispel 444
matjam (Maleis matjam) 425
matje matje (Frans (à) moitié ...
(à) moitié) 163
matras (Oudfrans materas) 147,
190
matrijs (Frans matrice) 157,526
matrix (Latijn matrix) 117, 277,
526

matroos (Frans matelots, mv.)
149, 189, 190, 199,482
mats (te-) (Engels too much?)
325
matse (Jiddisch matse) 23,284285
matsen (Engels to match) 325
matte klap (van Maleis mata
gelap) 427
mausoleum (Latijn mausoleum)
99,641
mauve (Frans mauve) 554
maxi (Engels maxi) 321, 329
maxi- (Engels maxi-) 115,329
maximantel 329
maximum (Latijn maximum) 99
maximum- (Latijn maximum)
113
maximumprijs 113
maximumsnelheid 113
maxi-single 329
maxi-uitvoering 329
mayday (Engels mayday) 488
mayonaise (Frans mayonnaise)
160
mayor (Engels mayor) 564
mazurka (Frans mazurka) 196
mazzel (Jiddisch mazzel) 289,292
mazzel en brooche (Jiddisch mazzel en brooche) 292
mazzelen 293
mea culpa (Latijn mea culpa) 115
mecanicien (Frans mécanicien)
175,377
mecenas (Latijn Maecenas) 106
mechanica (modem Latijn mechanica) 377
mechaniek (Latijn mechanicus)
34,378
mechanisch (Latijn mechanicus
of Duits mechanisch) 378
medaille (Frans médaille) 18,191
medaillon (Frans médaillon) 191
Medea (Latijn Medea) 106
medeklinker (vert. van Latijn
consonans) 570,583
medelijden (Duits Mitleid) 254,
605
medeweten (vert. van Latijn
conscientia of Duits Mitwissen) 254,581
medi- (Latijn medi-) 115
media 'pers, t.v., radio' (Engels
media) 658
mediagoeroe 397

media-hetze 271
mediatheek 371
medicijn (Latijn medicina) 98
medicijnman (vert. van Engels
medicine man) 612
medicus 110
mediene (Jiddisch mediene) 290
medio (Latijn medio) 98,485
mediocratie 369
medium 'middel, persoon met supranormale vermogens' (Latijn
medium) 565,566,658
medium 'halfgaar; middelste kledingmaat; halfzoet' (Engels medium) 130,320,565,566,658
medley (Engels medley) 300
Medusa (Latijn Medusa) 106
meebrengen (met zich -) (vert.
van Duits mit sich mitbringen)
608
meeëter (vert. van Latijn
comedo) 582
meeldraad (vert. van Latijn stamen) 581
meemaken 'getuige zijn van, bijwonen' (Duits mitmachen)
236,655
meerdere (Duits mehrere) 240,
262
meerderheid (vert. van Frans
supériorité of pluralité) 596
meerderheid (zwijgende-) (vert.
van Engels silent majority) 613
meerderjarig (vert. van Latijn
maiorennis) 585
meerkeuze (vert. van Engels multiple choice) 611
meerschuim (Duits Meerschaum) 239
meester (Oudfrans maistre) 147,
564
meesterbrein (vert. van Engels
mastermind) 611
meesteres 38, 64
meesterspion (vert. van Engels
master spy) 611
meesterwerk (vert. van Frans
chef-d'oeuvre) 596
meesterzanger (Duits Meistersänger) 260
meeting (Engels meeting) 11,315,
317
mega- (Grieks mega-) 372,373
megabyte (Engels megabyte) 373
megachip (Engels megachip) 373
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megaclip 372
megaflop 372
megaproject 372
megaseller 372
megaster (Engels megastar) 373
megasucces 372
mega-zaken 372
mei (Latijn (mensis) Maius) 93
meier 'honderd gulden' (Jiddisch
meie) 286
meier 'rentmeester' (Latijn maior
(domus» 564
meisje van plezier (vert. van
Frans fiIle de joie) 599
mekaniek (Frans mécanique) 34.
377
mekanieker (Duits Mechaniker)
240.242
melaats (van Frans malade) 157.
487
melancholie (Frans mélancolie)
148.195
melancholiek (Frans mélancoIique) 376. 543
melancholisch (Duits melancholisch) 536. 540. 543
melaniet (Duits Melanit) 274.382
melasse (Frans mélasse) 193
melden 'aanmelden' (Duits meIden) 655
melis 'buik' (Rotwelsch Meles.
Melis) 264
melksteen (vert. van Grieks galaktikos Iithos) 618
melkweg (vert. van Latijn via lactea) 584
melodie (Frans mélodie) 154. 168
meloen (Frans melon) 147.461.
469
meloet (dronken als een -) 217
memento (Latijn memento) 97.
119.486
memme (Jiddisch memme) 288
memo (van memorandum) 122.
467
memoires (Frans mémoires) 174.
527
memorandum (Latijn memorandum) 122.467
memorie (Latijn memoria) 527
memoriseren (Frans mémoriser)
26
menage (Frans ménage) 177
menagerie (Frans ménagerie) 36
mendelevium 385
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meneer 597
mene-tekel (Aramees mi!ni!' ti!qel
üfarsin) 410
menhir (Frans menhir) 186
menie (Latijn minium) 89
menigvuldigheid (vert. van Latijn
pluralitas of Duits Mannigfaltigkeit) 254. 581
mening (openbare -) (vert. van
Frans opinion publique) 600
meniscus (modern Latijn meniscus) 102.126
mennoniet 167
menopauze (van Grieks mèn +
pausis) 368
menora (Hebreeuws mi!nöräh)
409
mens (de - wikt. maar God beschikt) (vert. van Latijn homo
proponit. sed Deus disponit)
589
mens (de - is een gewoontedier)
(vert. van Duits der Mensch ist
ein Gewohnheitstier) 607
mens (inwendige -) (vert. van Latijn interior homo) 589
mensa (Latijn mensa) 99.106
mensdom (vert. van Frans humanité) 596
menselijks (niets - is mij vreemd)
(vert. van Latijn humani nihil a
me alienum puto) 589
mensenkennis (Duits Menschenkenntnis) 255
mensenrechten (vert. van Engels
human rights) 610
mensjewiek (Russisch men'kvik)
387.389
menswaardig (Duits menschenwürdig) 255
-ment (Latijn -mentum of Frans
-ment) 64.111.167
menthol (Duits Menthol) 276
mentor (Latijn mentor) 98.375
menu (Frans menu) 160
menuet (Frans menuet) 160. 173
mer à boire (Frans mer à boire)
172
merakels (van Frans mirac1es.
mv.) 140
mercantiel (Frans marcantile)
190
merchandising (Engels merchandising) 318
merci (Frans merci) 161. 162

mère (Frans mère) 526
merel (Latijn merula) 89
mergel (Latijn margila) 128
merger (Engels merger) 318
meringue (Frans meringue) 196
merry-go-round (Engels merrygo-round) 317
merzlota (Russisch merzlota) 387
mescal (Spaans mezcal) 218. 224
mesigit (Maleis mesigit) 432.552
mesjoche (Jiddisch mesjogge) 289
mesjogge (Jiddisch mesjogge)
289. 294
meso- (Grieks meso-) 373
meso-niveau 373
mesotron 371. 466
mess (Engels mess) 150.309.326
messa (Italiaans messa) 531
Messias (Latijn Messias) 105.586
messtin (Engels mess-tin) 320
mesties (Spaans mestizo) 217
mesurabel (Frans mesurabIe) 30
meta- (Grieks meta-) 372
metaal (Frans métal) 157
metabolie 372
metafoor (Frans métaphore) 195
metal (Engels metal) 322
metallic (Engels metallic) 322
metamorfose (Grieks metamorphösis of Frans métamorphose) 195.368
metaniveau 372
metataal 372
meteorologie (Frans météorologie) 195
meter (Frans mètre) 157
-meter (Grieks -metron of Frans
-mètre) 157
methode (Frans méthode) 470
methodiek (Duits Methodik) 543
methodisch (Duits methodisch)
543
methodist (Engels methodist) 315
Methusalem (Hebreeuws
mi!!üäëla!:t) 410
métier (Frans métier) 527
-metrie (Grieks -metria of Frans
-métrie) 157
metriek (Frans métrique) 543
metrisch (Duits metrisch) 543
metro (Frans métro) 158
metropolis (Grieks mètropolis)
60
metropool (Frans métropole) 195
metrum (Latijn metrum) 125

metselen (van Latijn macio) 89
metten 96
meubel (Frans meuble) 147,186,
511
meubelgebeuren 242, 328
mevrouw 597
Mexico (Spaans Mexico) 224
mi 'muzieknoot' 96
Michaël (Latijn Michael) 104
micro- (Grieks mikro-) 372,373,
374
microbe (Frans microbe) 196
microbestanddeel 372
micro-economie 373
microfiche 372
microfilm 372
microgolf 372
microkosmos 375
micron (Grieks mikron) 368,376
microprocessor (Engels microprocessor) 322
microscopisch 372
microseconde 373
microwave (Engels microwave)
319
middeleeuwen (vert. van Latijn
medium aevum of Frans
moyen Age) 585
middelerwijl (Duits mittlerweile)
258
middellands (vert. van Latijn
mediterraneus) 584
middelpunt (vert. van Latijn centrum) 584
middelpuntvliedend (vert. van
modem Latijn centrifugus) 584
middelpuntzoekend (vert. van
modem Latijn centripetus) 584
middels (Duits mittels) 12,240,
262
middelmaat (gulden-) (vert. van
Latijn aurea mediocritas) 589
middle ofthe road (Engels
middle of the road) 322
midinette (Frans midinette) 165
midwinterwende (Duits Mittwinterwende) 262
mie (Kantonees (jung) min) 455
mies (Jiddisch mies) 290
miesmacher (Jiddisch miesmacher) 289
mieter (op z'n - slaan) 105
mieters 105
mietje 105
migraine (Frans migraine) 157

mihoen (Kantonees mai fan) 455
mijl (Latijn milia) 89
mijn (Frans mine) 149,186,589,
602
mijn en dijn (vert. van Latijn
meum et tuum) 589, 602
mijnheer (vert. van Oudfrans
mes sire) 597
mijnvrouw (vert. van Frans ma
dame) 597
mijt 'hooimijt' (Latijn meta) 91,
460
mijter (Frans mitre) 195
mik (vulgair Latijn -micca) 89
mikado (Japans mikado) 450
miknlak (verouderd Frans mutemaque) 189
mild (Duits mild) 236,239
milicien (Frans milicien) 175
milieu (Frans milieu) 183
milieufreak 328
militair (Frans militaire) 149,548
militarisme 168
military (Engels military) 548
miljard (Frans milliard) 157
miljoen (Frans million) 157,190
millefiori (Italiaans millefiori)

544

millefleurs (Frans mille-fleurs)

544

millennium (modem Latijn millennium) 102
milli- (Frans milli-) 157
mimbar (Turks mimber) 415,
416,476
mime (Frans mime) 195
minaret (Frans minaret) 196
-minded (Engels -minded) 328
minderbroeder (vert. van Latijn
frater minor) 580
minderheid (vert. van Frans minorité) 596
minderjarig (vert. van Latijn minorennis ) 585
mineraloog 182
minestrone (Italiaans minestrone) 205
minetten 163
mineur 'kleinere tertstoonsoort'
(Frans mineur) 527
mineur 'mijnengraver' (Frans mineur) 527
mini (Engels mini) 321,329
mini- (Engels mini-) 115,329
miniatuur (Frans miniature) 191

minibroekrok 329
minibus 329
minima 99, 113
minima! art (Engels minimal art)
321
minimum (Latijn minimum) 99,
466
minimum- (Latijn minimum)
113
minimumprijs 113
minimumsnelheid 113
mini-onderzeeboot 329
minister 'kerkdienaar' (Latijn minister) 555,653
minister 'hoofd van een departement' (Frans ministre of Engels
minister) 46,65,300,342,555,
653
ministeriaal (Latijn ministerialis)
555
ministerie (Latijn ministerium)
527
ministerieel (Frans ministériel)
555
minnaar 39, 109
minnespel (vert. van Frans jeu
d'amour) 594
minoemen (Maleis minoem) 425
minor (Latijn minor) 527
minstens (Duits mindestens) 262
minstreel (Oudfrans menestrel)
146,555
minuscuul (Frans minuscule) 527
minuskel (Latijn minusculus) 527
minuut (Frans minute) 157
minzaam (Middelhoogduits
min(ne)sam) 254
mirabile dictu (Latijn mirabile
dictu) 115
mirakel (Frans mirade) 35
Mirjam (Hebreeuws miryam) 105
mirre (Latijn myrrha) 43,95,123,
126
mis (Latijn missa) 43,95,96,250,
531
misantroop (Frans misanthrope)
195
misdaad en straf (vert. van Russisch prestuplenije i nakazanije) 621
misdinette 165
miserabel (Frans misérable) 27
misère (Frans misère) 512
miserie (Oudfrans miserie) 512
misjna (Hebreeuws mi!näh) 409
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misjpoge (Jiddisch misjpooche)
288

miskennen (vert. van Frans méconnaître) 596
mispel (Latijn mespila) 91
mispelaar 109
misschien (vert. van Frans peutêtre) 594
missen (er mist iets) (vert. van
Frans iI manque quelque chose) 601

missing link (Engels missing link)
330

missionair (Frans missionnaire)
141

missionaris 39, 102, 141, 166, 180
mist (de - ingaan) (Jiddisch
mischt) 293
mistral (Frans mistral) 194,526
mitrailleur (Frans mitraiIleuse)
150

moederkoek (vert. van Latijn placenta) 582
moederneuker (vert. van Engels
mother-fucker) 324
moedertaal (Duits Muttersprache
of vert. van Latijn lingua materna) 573
moederziel-alleen (Duits mutterseelenallein) 261
moedjahedien (Arabisch mujähidün) 405
moefti (Arabisch muftï) 404, 405
moeilijkheid (de moeilijkheden
waren vele) (vert. van Engels
the problems were many) 615
moeizaam (Duits mühsam) 255,
259

moeloet (Maleis moeloet) 425,
4 26

moeras (Picardisch marasc) 147,
188,499

mixdrink (van Engels mixed
drink) 40, 337
mixer (Engels mixer) 319
mixture (Engels mixture) 343
m.m. (Latijn m.m. =mutatis mutandis) 115
mobiel (Frans mobile) 186,511
mobilhome (Engels mobile
home) 310
mobilisering (Duits Mobilisierung) 262
mocassin (Engels moccasin) 350
mode (Frans mode) 160, 165, 182,
200,527

modegevoelig 242, 606
model (Frans modèle) 191
modelleren (Frans modeIer) 155
modem (Engels modem) 322
modereren (Frans modérer)
499

modern (Frans moderne) 161
modeshow 335
modieus 169, 182
modinette 165, 499
modus (Latijn modus) 527
modus operandi (Latijn modus
operandi) 115
modus vivendi (Latijn modus vivendi) 115
moëddzin (Turks müezzin) 415,
416
moeder (de - aller x, de - van
alle xl
x) (vert. van Arabisch
umm) 622
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moerbei (van Latijn morus) 95,
120,176,507

moesson (Portugees monçäo)
185, 227, 229, 407

moeven (Engels to move) 325,332
moezjiek (Russisch muzik) 386
mof (Duits Muff)
Muft) 257, 258
mogol (Frans mogol) 548
Mohikanen (de laatste der
der-)
-)
(vert. van Engels the last of the
Mohicans) 612
moi (Frans moi) 162
moiré (Frans moiré) 160
mokum (Jiddisch mokem) 290
mol 'infiltrant, spion' (Engels
mole) 658
molen (Latijn molina) 89,91
molenaar (Latijn molinarius) 39,
64,91, 109,464,467

molière 41, 183
molla (Turks molla) 415,416
mollen (Zigeunertaal mulo) 395,
397

Moloch (Latijn Moloch) 105
moloch (aan de - offeren, - van
de eeuw) 105
molotowcocktail (Duits Molotowcocktail) 262, 387
molton (Engels mol(le)ton) 319
moment (Frans moment) 155
moment (het - van de waarheid)
(vert. van Spaans el momento
de la verdad of Engels the moment of truth) 604

moment suprême (Frans moment suprême) 172
momentopname 242
monarchist (Frans monarchiste)
153

monasterium (Latijn monasterium) 117, 121,514
monddood maken (vert. van
Duits mundtot machen) 608
mondiaal (Engels mondial) 321
mondvoorraad (Duits Mundvorrat) 268
money (Engels money) 302,342
money-maker (Engels moneymaker) 316
Mongool (Mongools Mongol)
548

monitor 'ouderejaars die jongerejaars helpt' (Latijn monitor)
658

monitor 'beeldscherm' (Engels
monitor) 130, 322, 658
monnie (Engels money) 325
monnik (Latijn monicus) 84,87,
94, 125
mono- (Grieks mono-) 372
monogaam (Frans monogame)
195,372

monokini 372
monopolie (Latijn monopoliurn)
125,268

monorail 372
monseigneur (Frans monseigneur) 564
monsieur (Frans monsieur) 533,
564

monster 'klooster' (Latijn monasterium) 514
monster 'ondier' (Frans monstre)
527

monster 'staal' (Latijn monstrum) 593
monstrum (Latijn monstrum)
527

monter (Duits munter) 258
monteur (Frans monteur) 158,
175

monument (Latijn monumenturn of Frans monument)
178

mooi 216
moonboot (Engels moon boot)
319

moonshiner (Engels moonshiner) 316

moordkerel (Duits Mordskerl)
267

moos (Duits Moos ofJiddisch
mo-es) 266, 287
moot 357
moped (Zweeds moped of Duits
Moped) 362
moreel 183
mores (Latijn mores) 107,469
-morf (Grieks -morphos) 370
morfine 168
morfologie (Duits Morphologie)
274>382

morgenland (Duits Morgenland)
255

mormel(dier) (Duits Murmeltier) 259
Morpheus (Latijn Morpheus) 375
mors (hij is-)
is -) (Latijn mors) 108
morsdood (Nederduits mursdot)
108,257,506

morsipiep (van Latijn mors) 108,
490

mortel (Latijn mortarium) 89,
468

mortelefitikus (van Latijn mors)
108,490

mortibus (van Latijn mors) 108,
490

mortie (van Latijn mors) 108,490
mortier (Frans mortier) 149,150
mortje (van Latijn mors) 108,490
mortjes (van Latijn mors) 108,
490

mos 'gewoonte, gebruik' (Latijn
mos) 107,469
mosjav (Hebreeuws mMäv) 410
moskee (Frans mosquée) 193,
250, 432, 552

Moskoviet 167
moslem (Arabisch muslim) 484
moslim (Arabisch muslim) 66,
250,404,405,484
250, 404, 405, 484

most (Romaans 'mostu)
"mostu) 91
mosterd (Oudfrans mostarde)
179,600

mosterd na de maaltijd (vert. van
Frans (servir) de la moutarde
après diner) 600
motard (Frans motard) 160
motel (Engels motel) 36,321
motherfucker (Engels motherfucker) 324
motie (Frans motion of Engels
motion) 46,154,300,315
46, 154,300,315

motief (Frans motif)
moti!) 148,156
motocross (Engels motocross)
311

motorcross 311
motorneak
motorfreak 328
motorhome (Engels motor
home) 310
motto (Italiaans motto) 203
mouse 'computerrnuis'
'computermuis' (Engels
mouse) 322
moussaka (Nieuwgrieks mousakas) 369, 380, 417
mousseline (Frans mousseline)
160

mouvement (Frans mouvement)
533

mouw (iemand iets op de - spelden) 502
moven (Engels to move) 324,
332, 343
326,
326,332,343

movimento (Italiaans movimentol 533
mozaïek (Frans mosaïque) 155,
191

Mozes (Latijn Mo(y)ses) 105,503
Mozes (en de profeten) hebben
266,503

mu (Grieks mul 380
much ado about nothing (Engels
much ado about nothing) 330
mud (Latijn modius) 89
muil(dier) (van Latijn mulus)
89,460,506
89,460,5°6

muilezel 506
muiltje (glazen -) (vert. van
Frans mule de vair/de verre)
627

muis 'computermuis' (bet. van
322, 569, 656
Engels mouse) 322,569,656
muizenissen (van Frans muser)
503

mulat (Spaans mulato) 217, 223
mulder (Latijn molinarius) 467
mulligatawny (Engels mulligatawny) 348
multi- (Latijn multi-) 113
multinationaal (Engels multinational) 520
multinational (Engels multinational) 321,520
multiple choice (Engels multiple
choice) 317
mum (van minimum) 466
mummie (Oudfrans momie)
190, 401, 407

munitie (Frans munition) 149,
478

munster (Latijn monasterium)
117,121, 514

munt 'geldstuk' (Latijn moneta)
28,89,465

munt 'plant' (Latijn ment(h)a)
28

munt (met gelijke - terugbetalen) (vert. van Frans payer en
même monnaie) 599
munter (Latijn monetarius) 39,
109

mus (Latijn muscio) 89
museum (Latijn museum) 31,98,
117,124, 125, 377
117,124.

musical (Engels musical) 321,
343,541

musicus (Latijn musicus) 110,118
muskadel (Frans muscadel) 191
musket (Oudfrans mousquet)
149,191

muskiet (Spaans mosquito ) 217
muskietennet 222
müsli (Duits Müsli) 264
must (Engels must) 324,331
mustang (Engels mustang) 218,
344
mustie (Engels mustie) 344
mutatis mutandis (Latijn mutatis
mutandis) 115
muts (Latijn almucia, almucium)
95,130,400,
401, 407, 476
95,130,400,401,4°7,476

muur (Latijn murus) 26,43,89,
460

muurbloem (vert. van Engels
walI-flower) 611
muzak (Engels Muzak) 322
322
muze (Latijn Musa) 125
muzelman (Frans musulman)
196,484

muziek (Frans musique) 154,155,
195

muzikaal (Frans musical) 343,541
muzikant (verouderd Frans musicant) 28,46, 166, 191, 481
muzikantesk 169
my better half (Engels my better
half) 331
castIe (Engels my
my house is my castle
house is my castIe)
castIe ) 330
myc- (Grieks mukès) 370
myo- (Grieks muo-) 374
myria- (Frans myria-) 157
myriade (Frans myriade) 157
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mysterie (Latijn mysterium) 123,
125,586
mystiek (Frans mystique) 195
mystificatie (Frans mystification)
112
mystificeren 112, 170
mythe (Latijn mythus) 125,650
naaister 110
naam (mijn - is haas) (vert. van
Duits mein Name ist Hase) 607
naamval (vert. van Latijn casus)
583
naamwoord (bijvoeglijk-) (vert.
van Latijn nomen adiectivum)
588
naamwoord (zelfstandig -) (vert.
van Latijn nomen substantivum of Duits selbständiges
Nennwort) 588
naaste 'vertrouwde' (bet. van Latijn proximus) 648
naastenliefde (Duits Nächstenliebel 239
nabob (Engels nabob) 348
nachecken 508
nachtclub (Engels nightclub) 38,
297
nada (Spaans nada) 221
nafta (Latijn naphta) 126
nagedachtenis (ter zaliger-)
(vert. van Latijn beatae memoriae) 590
nages (Jiddisch naaches) 291
naïef (Frans naïf) 35,161
nalatenschap (Duits Nachlassenschaft) 258
-name (Duits -nahme) 242, 269
namens (Duits namens) 262
nandoe (Spaans ilandó) 217,224
nangka (Maleis nangka) 422
nanoseconde 373
napalm (Engels napalm) 320
napoleonesk 169
nar (Duits Narr) 258,476
narcis (Latijn narcissus) 126
Narcissus (Latijn Narcissus) 106,
375
narcose (Grieks narkOsis of Frans
narcose) 368
narcoticum (modern Latijn narcoticum) 102, 126
narwal (Deens/Noors narhval)

362
naschrift (vert. van Latijn postscriptum) 582
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nasi (Maleis nasi) 421, 424
nasi goreng (Maleis nasi goreng)
424
nasi rames (Maleis nasi ramasJ
rames) 424
naslagwerk (Duits Nachschlagewerk) 238, 240
nassen (Jiddisch naschen) 287
nationaal (Frans national) 154
nationaliteit (Frans nationalité)
154
native speaker (Engels native
speaker) 319
NATO (Engels NATO) 323
natrium (modem Latijn natrium) 102, 129, 407
natron (Frans natron) 407
natura (Latijn natura) 527
natuur (Latijn natura of Frans nature) 155,178,527
natuurbeschrijving (Duits Naturbeschreibung) 255
natuurverschijnsel (Duits Naturerscheinung) 255
nauwelijks 'eigenlijk niet erg'
(bet. van Engels hardly) 657
navenant (van Frans à l'avenant)
479
Nazareth (Latijn Nazareth) 105
nazi (Duits Nazi) 263
N.B. (Latijn N.B. = Nota Bene)
98,115
nebbisj (Jiddisch nebbisch) 288,
294
nec plus ultra (Latijn nec plus ultra) 115
necro- (Grieks nekro-) 374
nectar (Latijn nectar) 126
nederig (Duits niedrig) 255, 258
neer 'dorsvloer' (van Latijn area)
477

neerlandicus 110
negatie (Frans négation of Latijn
negatio) 170
negatief (Frans négatif) 155
negaton 371
negatron 371, 466
neger (Spaans of Portugees negrol 200,217,423,490,547
negéren (Latijn negare) 99,156,
170
négeren 217
negerij (Maleis negeri) 423, 426,
431
negligé (Frans négligé) 160

negligeren (Frans négliger) 508
negorij (Maleis negerij 423
negotie (Latijn negotium) 99
negro-spiritual (Engels Negro
spiritual) 322
neiging 'voorkeur' (Duits Neigung) 254, 655
nek (zijn - uitsteken) (vert. van
Engels to stick one's neck out)
613
nemen (er een -) (Duits einen
nehmen?) 267
neo- (Grieks neo-) 372
neobarok 372
neofascistisch 372
neo-Hollandgevoel 372
Neolatijn 372
nep (Duits Nepp) 265
nepotisme (Frans népotisme)
192
neppen 265
nerd (Engels nerd) 324
nerts (Duits Nerz) 275
nerveus (Frans nerveux) 157
nestor (Latijn Nestor) 106,375
net (Frans net) 533
netfout (vert. van Engels net
fault) 611
netto (Italiaans netto) 203, 533
netvlies (vert. van Latijn retina)
582
netwerk (Engels network) 297
neuro- (Grieks neuro-) 374
neuron (Grieks neuron) 376
neus (bij de - nemen) (vert. van
Frans mener par Ie nez) 599
neushoorn (vert. van Grieks rinokerOs) 618
neutron (van Latijn neuter +
Grieks -on) 371, 378, 466
nevel 'materie in de ruimte' (bet.
van Latijn nebuia) 648
nevelwerper (Duits Nebelwerfer)
262
neven- (Duits Neben-) 241, 269
nevenactiviteit 241
neveneffect 241
nevenfunctie 241
nevenschikking (vert. van Duits
Nebenordnung of Latijn coordinatio) 235, 583, 606
nevenverschijnsel 241
never mind (Engels never mind)
330
newage (Engels new age) 322

newfoundlander (Engels Newfoundland (dog» 320
new wave (Engels new wave) 322
niche (Engels niche) 318,541
nichtueus 169
nieges (Jiddisch niechesj) 291
nii!llo (Italiaans niello) 203
niente (Italiaans niente) 206
-nier 165
niese (van Jiddisch iesje) 288,
294,479
nietes 291
niets ervan/daarvan (vert. van
Duits nichts davon) 608
nietswaardig (Duits nichtswürdig) 235, 255
nietszeggend (Duits nichtssagend) 255
niettegenstaande (vert. van Latijn
non obstantem of Frans nonobstant) 585, 594
niettemin (vert. van Latijn nihi!o
minus) 585
nieuwbouw (Duits Neubau) 64,
243
nieuweling (Duits Neuling) 255
nieuwkomer (Engels new-comer)
322
nieuwmodisch (Duits neumodisch) 259
nieuws (er is niets - onder de
zon) (vert. van Latijn nihil est
sub sole novum/ni! novi sub
sole) 590
nieuws (geen - goed -) (vert. van
Italiaans nulla nuova, buona
nuova) 603
nieuwspraak (vert. van Engels
newspeak) 612
nieuwvorming (Duits Neubi!dung) 243
nifteren (Jiddisch nifteren) 287,
294
nigger (Engels nigger) 547
nihil (Latijn nihil) 99
nihilisme (Duits Nihilismus)
168,260
nijlgau (Engels nylghau) 348
nijlpaard (vert. van Grieks hippopotamos) 618
nijver (van Duits Eifer) 479
nikkel (Duits Nickel) 260
nikker (Engels nigger) 490
nimbostratus (van Latijn nimbo+ stratus) 103

n'importe (Frans n'importe) 172
Nimrod (Hebreeuws nimrod)
410
ninja (Japans ninja) 451
nippel (Engels nipple) 317
nirvana (Sanskriet nirvàQa) 395
nis (Frans niche) 462,541
-nist 166
nitro- (Grieks nitro-) 374
nitwit (Engels nitwit) 322, 348
njonja (Maleis njonjah) 423
N.N. (Latijn N.N. = Nomen Nescio) 98,115
Noach (Hebreeuws nöal}) 410
nobel (Frans nobie) 148, 181
noblesse oblige (Frans noblesse
oblige) 172
no claim (Engels no claim) 318
noctuarium (modern Latijn noctuarium) 102, 111
no cure no pay (Engels no cure
no pay) 316,331
Nol! (Latijn Noe) 410
noedel (Duits Nudel) 260,565
noemer (vert. van Latijn denominator of Duits Nenner) 583,643
noen (Latijn (hora) nona) 96
noest (van oogst) 479
noga (Frans nougat) 194
nogmaals (Duits nochmals) 259
no-goodnik (Engels no-goodnik)
350
no hard feelings (Engels no hard
feelings) 330
no-iron (Engels no-iron) 321
nolens volens (modern Latijn nolens volens) 116
nomade (Frans nomade) 195
nomen (Latijn nomen) 566, 649
nomenclatuur (Latijn nomenclatura) 539
nomen est omen (Latijn nomen
est omen) 115
nomenklatoera (Russisch nomenklatura) 387,539
Nomen Nescio (Latijn Nomen
Nescio) 115
-nomie (Grieks -nomia) 370
nominatief (Latijn (casus) nominativus) 587
non (Romaans nonna) 84,87,94
non- (Frans non-) 171
non-actief 171
nonchalant (Frans nonchalant)
134,160

nondeju (Frans nom de Dieu)
161,490
nondescript (Engels nondescript)
32 3
non-evenement 171
non-fiction (Engels non-fiction)
319
nonkel (van Frans oncle) 479
non multurn, sed multa (Latijn
non multurn, sed multa) 115
nonna (Maleis nonah) 432
no-nonsensepolitiek 320
non-paper 171
non plus ultra (Latijn non plus
ultra) 115
non-profit (Engels non-profit)
318
non-relatie 171
nonsens (Engels nonsense) 315
non sequitur (Latijn non sequitur) 119
non-staat 171
non-stop (Engels non-stop) 321
non-stop-v1ucht (vert. van Engels
non -stop f1ight) 297
nontonnen (Javaans nonton) 423
non-valeur (Frans non-valeur)
161
non-volk 171
nood (van de - een deugd maken) (vert. van Latijn facere de
necessitate virtutem) 590
noodgedwongen 243
noodwendig (Duits notwendig)
258
-noom (Grieks -nornos) 370
nootmuskaat (Oudfrans noiz
muscate) 507
no pasarán! (Spaans no pasarán)
221
noppes 110, 291, 479
no problem (Engels no problem)
324
norm (Frans norme) 268
normaliter (Latijn normaliter)
46 9
nosa- (Grieks nosa-) 374
no sweat (Engels no sweat) 324
not done (Engels not done) 300,
330
nota bene (Latijn nota bene) 115
notariaat (Frans notariat) 110,153
notarieel 181, 183
notaris (Latijn notarius) 98,102,
109, 166, 514
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notarius (Latijn notarius) 514
notedop (in een -) (vert. van Latijn in nuce) 590
notoir (Frans notoire) 174
notting 'niets' (Engels nothing)

obligaat (Latijn obligatus) 100,
531

obligatie (Frans obligation) 157
obligatoir (Frans obligatoire) 174
Oblomov (Russisch Oblomov)
386

325

notulen (Frans notules of Latijn
notulae) 60
nouveau riche (Frans nouveau riche) 172
nova (Latijn nova (stella» 566
Nova Zembla (Russisch Novaja
Zemlja) 383
novelle (Duits Novelle) 274
november (Latijn (mensis) November) 94
nowm (Latijn nowm) 99,566
no way (Engels no way) 324
nozem (van Engels nothing?) 325
N.S.D.A.P. (Duits NSDAP) 263
nu 'Griekse letter n' (Grieks nu)
)80

nu (het -) (Middelhoogduits daz
nü) 254
nu of nooit (vert. van Latijn (aut)
nunc aut nunquam) 590
nuchter (Latijn noctumus) '95,
121

nuf (Nederduits nüff) 257
nuk (Duits Nücke) 258
nul (Italiaans nulla) 402
nul (van - en gener(lei) waarde)
(Oudfrans nul) 506,572
Numeri (Latijn Numeri) 125
numeriek (Frans numérique) 157
numero (Italiaans numero) 557
numerus (Latijn numerus) 557
numerus clausus (modern Latijn
numerus clausus) 104
numerus fixus (modem Latijn
numerus fixus) 104
nummer (Frans nombre) 122,
148, 180, 557

nummer honderd (vert. van
Frans numéro cent) 598
nurd (Engels nerd) 324
nurse (Engels nurse) 342
nursing (Engels nursing) 325
nutsbedrijf 240
nylon (Engels nylon) 321
oase (Duits Oase) 124
obat (Maleis obat) 423
obbligato (Italiaans obbligato)
531

ober (Duits Ober) 253,260

784

obool (Frans obole) 633
observatorium (modem Latijn
observatorium) 102, 112
obsidiaan (Latijn (lapis) Obsidianus) 473
obstinaat (Latijn obstinatus) 100,
531

obus (Frans obus) 188
occasion (Frans occasion) 301
oceaan (Frans océan) 155,195
ocelot (Frans ocelot) 197
octaaf (Frans octave) 135
octavo (Latijn octavo) 99, 485
octet (Duits Oktett) 274,544
octrooi (Frans octroi) 158,463
ode (Frans ode) 195
odeklonje (Frans eau de cologne)
481

427,428
258, 269, 508
oersaai 269

330

offerande (Frans offrande) 148,
249

offeren (Latijn offerre) 95,527
offerte (verouderd Frans offerte)
158

office-hunter (Engels office-hunter) 316
office-seeker (Engels officeseeker) 316
official (Engels official) 316,318,
342,541

odium (Latijn odium) 99
odol 104
odyssee 375
Odysseus (Latijn Odysseus) 106
oecumene (Grieks oikoumenè
(gè) of Duits Okumene) 379
oedeem (modern Latijn oedema
of Duits Odem) 368,378,379
Oedipus (Latijn Oedipus) 379
Oedipuscomplex 375
oedjang (Maleis oedjan) 427
oekaze (Frans ukase) 197,390
oelama (Maleis oelama) 432
oelebord (Fries Ol(e)boerd) 455
oelema (Maleis oelama) 432,484
oemawedje (Sranantongo umawedye) 444
oemiak (Engels umiak) 350
oer- (Duits ur-/Ur-) 269,566
oerbos 269
oerdom 269
oerdrift 269
oergermaans (Duits Urgermanisch) 269
oergrappig 269
oerinstinct 269
oeroesen (Maleis oeroes) 425,
oeros (Duits Auerochse)

oervorm 269
oerwoud 269
oester (Latijn ostreum) 89
oestrogeen (van Grieks oistros +
-genès) 379
oestron (Grieks oistros of Duits
Ostron) 378
oetsen (Jiddisch oetsen) 290
oeuvre (Frans ceuvre) 58,533
of aU people (Engels of all
people) 330
of all places (Engels of all places)

234,

officieel (Frans officiel) 153,541
officier 'hogere militair' (Frans officier) 149,175,342,457,465,
46 9

officier 'plantageopzichter' (van
Engels overseer ) 440
officier van gezondheid (vert. van
Frans officier de santé) 598
officieus (Frans officieux) 153
offreren (Frans offrir) 527
offshore (Engels off-shore) 321,
323

off the record (Engels off the
record) 330
of no account (Engels of no account) 317,331
ogenblik (Duits Augenblick) 258
ogenblikkelijk 'voor het ogenblik'
(Duits augenblicklich) 655
ogentroost (Duits Augentrost)
260

oggenebesj (Jiddisch ochgenebbisch) 288
ohm (Duits Ohm) 260
-oïde (Frans -oïde) 168
-oir (Frans -oire) 174
o.k. (Engels o.k.) JOl, 323, 324, 326
okay (Engels okay) 301,310,324,
32 6

oké (Engels okay) 301,327
okee (Engels okay) 327

oker (Frans ocre) 155,195
okidoki (Engels okidoki) 327
okkernoot (van Latijn nucarius)
476,507
oksaal (van Latijn doxale) 477
okshoofd (Engels hogshead) 314
oktober (Latijn (mensis) October) 94
oldtimer 'oude auto' 337
oldtimer 'oudgast' (Engels oldtimer) 317,337
olé (Spaans olé) 221, 224
olie (Latijn olium, oleum) 36, 65,
95, 124, 514, 590
olie inlop het vuur gieten (vert.
van Latijn oleum igni addere)
590
oliegestookt 243
oliesjeik 405
olifant (Oudfrans olifant) 60,
125, 195, 508
olifantsziekte (vert. van Grieks
dephantiasis) 618
oligarchie (Grieks oligarchia) 369
oligo- (Grieks oligo-) 374
olijf (Latijn oliva) 25,43
olim (Latijn olim) 116
olla podrida (Spaans olla podridal 193,216
olm (Oudfrans olme) 89,158
oltrip 'sigaret' (Engels Old Rip)
325
Olympisch (Latijn Olympicus)
379
-oma (Grieks -öma) 370
omber 'kaartspel' (Spaans hombre) 217
ombouwen (Duits umbauen) 246
ombudsbureau 362
ombudsgroep 362
ombudsman (Zweeds ombudsman) 392
ombudsprogramma 362
ombudsteam 362
ombudsvrouw 362
ombudswerk 362
omega (Grieks ömega) 380
omelet (Frans omelette) 160,200
omgeving (Duits Umgebung)
236
omheen (niet - kunnen) (vert.
van Duits nicht umhin können) 608
omhelzen 'aanhangen' (bet. van
Frans embrasser ) 650

omicron (Grieks omikron) 380
omineus (Latijn ominosus) 180
omkleden 'andere kleren aandoen' (Duits umkleiden) 645
omkleden (zich -) (vert. van
Duits sich umkleiden) 609
omnibus 'voertuig' (Frans
(voiture) omnibus) 102,119,
466, 485, 661
omnibus 'boek' (Engels omnibus) 102, 661
omnium 'bepaalde wedren, wedstrijd' (Engels omnium) 102
omslag (vert. van Frans enveloppe) 687
omstandigheid (vert. van Latijn
circumstantia of Frans circonstance) 585,594
omtrek (vert. van Grieks periphereia) 53,618
omturnen 260, 321, 335
omvormen (Duits umformen)
240
omzichtig (vert. van Latijn circumspectus) 585
-on (Grieks -on) 371, 466
onafhankelijkIleid (Duits
Unabhängigkeit) 255
onafwendbaar (Duits unabwendbar) 255
Onan (Hebreeuws 'önän) 410
onaneren 410
onbeholpen (Duits unbeholfen)
259
onbeschoft (Nederduits unbeschuft) 257
onbestemd (Duits unbestimmt)
259
onbestendig (Duits unbeständig)
255
onbestreden 'onbetwist' (Duits
unbestritten) 655
onbetuigd (zich niet -laten)
(vert. van Grieks ouk amarturèton heauton poiein) 621
onbevangen (Duits unbefangen)
236,239
onco- (Grieks onko-) 370
oncogeen (van Grieks onko- +
-genès) 370
oncoloog (van Grieks onka- +
-logos) 370
ondanks (mijns -) (vert. van
Frans malgré moi) 597
ondergang (de - van het avond-

land) (vert. van Duits der Untergang des Abendlandes) 607
ondergrondse (vert. van Amerikaans-Engels subway of BritsEngels underground) 610
onderhouden (vert. van Frans
entretenir) 596
onderlijnen (Engels to underline)
298
ondermens (Duits Untermensch)
262
ondernemend (Duits unternehmend) 255
onderneming (vert. van Frans
entreprise ) 574
ondernemingsgeest (vert. van
Frans esprit d'entreprise) 570,
596
onderrichten (Duits unterrichten) 255
onderschikking (vert. van Latijn
subordinatio) 583
onderstellen 'als grondslag van
een redenering stellen' (bet.
van Latijn supponere of Frans
supposer) 648
onderwerp (vert. van Latijn subiectum) 581
onderwijs (hoger/lager-) (vert.
van Frans I'instruction supérieure/inférieure) 599
onderwijs (middelbaar-) (vert.
van Frans instruction moyenne) 599
one-liner (Engels one-Iiner) 323
one night stand (Engels onenight stand) 325
ongein 293
ongeïnformeerd 'zonder kennis'
(bet. van Engels uninformed)
657
ongekunsteld (Duits ungekünstelt) 236
ongeIijkIleid (Duits Ungleichheit) 254
ongelijksoortig (vert. van Duits
ungleichartig) 606
ongenade (in-vallen) (vert. van
Frans tomber en disgräce) 600
ongesteld 'beetje ziek' (bet. van
Frans indisposé) 650
ongeveer (Duits ungefáhr) 262
onhebbelijk (Middelhoogduits
unhabelich, unhebelich) 254
-oniem (Grieks -önumos) 370
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onmens (Duits Unmensch) 262
onordelijk (Duits unordentlich)
254
ons 'gewicht' (Latijn uncia) 89,
343,538

on speaking terms (Engels on
speaking terms) 330
onstuimig (Duits un~estüm) 258
ontcijferen (vert. van Frans déchiffrer) 596
ontdekken (vert. van Frans découvrir) 596
ontfermen (vert. van Duits erbarmen) 605
ontgoocheling (vert. van Frans
désillusion) 596
on the rocks (Engels on the
rocks) 330
ontkalken 120
ontoerekeningsvatbaar (Duits unzurechnungsfàhig) 236
ontvangenis (onbevlekte -) (vert.
van Latijn conceptio immaculata) 590
ontvouwen (vert. van Latijn explicare) 585
ontwerpen (vert. van Latijn
proiectare) 585
ontwikkelen 'doen ontstaan'
(Duits entwiekeln) 259, 646
ontwikkeling (Duits
Entwicklung) 259
ontwikkelingshulp (vert. van Engels development aid) 610
ontwikkelingsland (vert. van Engels developing country) 610
onverwoestbaar 240
-onymie (Grieks -önumia) 370
onyx (Latijn onyx) 566
onzevader (vert. van Latijn pater
noster) 580
onzijdig 'grammaticaal geslacht'
(bet. van Latijn neutrum) 648
onzin (Duits Unsinn ofvert. van
Frans non-sens of Engels nonsense) 266, 596
onzinnig (Duits unsinnig) 266
oog (het - van de meester) (vert.
van Frans l'reil du maitre) 600
oog (in het - springen) (vert. van
Frans sauter aux yeux) 600
oog om oog en tand om tand
(vert. van Latijn oculum pro
ocu1o et dentem pro dente) 590
oog (om iemands mooie ogen)
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(vert. van Frans pour les beaux
yeux) 601
oog (onder vier ogen) (vert. van
Frans entre quatre yeux) 600
oogst (Latijn augustus) 91, 94,
465, 479, 514

ooit (de ... -) (vert. van Engels
the ... ever) 615
-oom (Grieks -öma) 370
oor (ik ben een en al-) (vert. van
Frans je suis tout oreilles) 599
-oor (bijvoeglijk naamwoord)
(Frans -oire) 174
-oor (zelfstandig naamwoord)
(Frans -oir(e» 174
-oor (persoonsnaam) (Spaans -or
ofItaliaans -or) 208, 222
oordeel 'mening over iets' (bet.
van Latijn iudicium) 648
oorlam (Maleis orang lama) 424,
498

oorlog (de - is de vader van alle
dingen) (vert. van Grieks polemos pantön men patèr esti)
621

oorlog (koude-) (vert. van Engels cold war) 614
oorlogskleuren (vert. van Engels
war-paint) 612
oorlogspad (vert. van Engels warpath) 612
oorlogstoneel (vert. van Frans
théätre de la guerre) 596
oorlogvoering (psychologische -)
(vert. van Engels psychological
warfare) 614
oorvijg (Duits Ohrfeige) 258
Oostfront (Duits Ostfront) 262
ootmoed (Oudengels èal!mèdu)
314
opaal (Latijn opalus) 391
opbaren (Duits aufbahren) 236
opblazen (vert. van Engels to
blowup) 612
opbloeien (Duits aufblühen) 239
opboksen 335
op.cit. (Latijn op.cit. opere citato) 99
openbaar 'blijkbaar, klaarblijkelijk' (Duits offenbar) 655
opening 'vacature' (Engels opening) 658
opening night (Engels opening
night) 300
opera 'werken' (Latijn opera) 653

=

opera 'gezongen toneelspel' (Italiaans opera) 203, 533, 653
operatie (Frans opération) 150,
174

operating system (Engels operating system) 322
operator 'wiskundig symbool dat
een operatie aanduidt' (Latijn
operator) 659
operator 'computerbediener' (Engels operator) 130, 659
operette (Frans opérette) 155,
168,188

opfokken (Engels to fuek up) 324
opgave 'g6telde taak' (Duits Aufgabe) 239, 240, 255, 655
opgemaakt 'met make-up bewerkt' (bet. van Engels made
up) 643,657
ophitsen (Duits aufhetzen) 262
ophoesten (vert. van Engels to
cough up) 612
-opie (Grieks -öpia) 370
opinie (Latijn opinio) 526
opiniepoll (Engels opinion poll)
317

opium (Latijn opium) 551
opkalefateren 176
oplage (Duits Auflage) 260
oplazeren 105
opleven (Duits aufleben) 236
oplichten 'fluoresceren' (Duits
aufleuchten) 655
oplossen (vert. van Latijn absolvere of Duits auflösen) 584
oplossing 'verdeling van vaste
stof in vloeistof (bet. van Frans
solution) 650
opname (Duits Aufnahme) 240,
242

opnamemodel 271
oponthoud (Duits Aufenthalt)
255

opossum (Engels opossum) 350
oppeppen (Engels to pep up) 335
opperschaarleider (Duits Oberscharführer) 262
oppervlakte (vert. van Latijn superficies of Duits Oberfläche)

584

oppikken (Engels to piek up) 314
opponens (Latijn opponens) 99
opponeren (Latijn opponere) 99
oppositie (Frans opposition of
Engels opposition) 300,315

opril (van Frans appareille) 499
oproer (Duits Aufruhr) 258
opsodemieteren 105
opstand der horden (vert. van
Spaans la rebeli6n de las
masas) 604
opstarten (Engels to start up) 335
optelefoneren 508
opticien (Frans opticien) 175
optimisme (Frans optimisme) 39
optimist (Frans optimiste) 161
optioneel (Engels optional) 323
optisch (Duits optisch) 274.382
optoelesen 427
opvaUen (Duits auffaUen) 239
opvaUend (Duits auffaUend) 239.
259
opvoeren (Duits aufführen) 239
ora et labora (Latijn ora et labora) 115
orakel (Latijn oraculum) 98
orang (Maleis orang) 423
orang-oetan (Maleis orang
oetan) 423
orangist 166
oranje (Frans orange) 193.401.
407.478
oranjeappel 193
oranje-blanje-bleu 187
oratie (Latijn oratio) 170
oratio pro domo (Latijn oratio
pro domo) 115
orbit (Engels orbit) 343
orchidee (modern Latijn orchidea. van Latijn orchis) 103.
505
orde (Oudfrans ordene) 148.149
orde (aan de - van de dag zijn)
(vert. van Frans être à l'ordre
dujour) 600
Orde van het Gulden Vlies (vert.
van Frans l'Ordre de la Toison
d'Or) 597
order (Frans ordre) 158
orderly room (Engels orderly
room) 320
ordinair (Frans ordinaire) 145.
554> 633. 640
ordinaris (Latijn ordinarius) 554
ordinarius (Latijn ordinarius)
110.554
ordonnantie (Frans ordonnance)
153
oregano (Spaans orégano) 217
oremus (Latijn oremus) 97

oren 'bidden' (Jiddisch oren)
277.285
oreren (Latijn orare) 170
orgaan (Latijn organum) 125. 514
organiek (Frans organique) 141
organisator (modern Latijn organisator) 102
organisch (Duits organisch) 255
organist (Frans organiste) 166
orgasme (Frans orgasme) 196
orgel (van Latijn organa) 95.514
orgie (Frans orgie) 195
origami (Japans origami) 451
origineel (Frans originel) 161
-orium (modern 14tijn -orium)
112
orkaan (Spaans huracán) 214.
217.224
orkest (Frans orchestre) 154. 195
ortho- (Grieks ortho-) 374
orthodox (Latijn orthodoxus) 125
orthografie (verouderd Frans orthographie) 195
ortolaan (Frans ortolan) 194
-ose (Grieks -ösis of Frans -ose)
368.370
Osee (Latijn Osee) 410
-osis (Grieks -ösis) 370
Osmaans (Turks OsmanlJ) 556
Ossies (Duits Ossis) 264
osteo- (Grieks osteo-) 374
osteria (Italiaans osteria) 205
ostinato (Italiaans ostinato) 531
o tempora. 0 mores (Latijn 0 tempora. 0 mores) 115
oto- (Grieks oto-) 374
ottetto (Italiaans ottetto) 544
Ottomaans (Frans Ottoman) 556
ottoman (Frans ottoman) 556
ottomane (Frans ottomane) 556
oubaas (Afrikaans oubaas) 434
ouderling (vert. van Grieks presbuteros) 577.617
oudgediende (vert. van Latijn
emeritus) 584
ounce (Engels ounce) 538
out (Engels out) 267
out ofbounds (Engels out of
bounds) 326
outaar (Latijn altare) 18.120.249.
510
outer (Latijn altare) 18. 120.460.
510
outertube (Engels outer tube) 316
outfit (Engels outfit) 324

outlet (Engels outlet) 318.324
outplacement (Engels outplacement) 318.322.610
output (Engels output) 304.318.
322
outsider (Engels outsider) 316. 318
ouverture (Frans ouverture) 154
ouwel (van Oudfrans neule.
niule. nieule) 476
ouzo (Nieuwgrieks ouzo) 369
ovarium (modern Latijn ovarium) 102
overal (vert. van Frans partout)
595
overal en nergens (vert. van
Grieks koudamou kai pantachou) 621
overaU (Engels overal1(s» 309.
319. 333. 566
overblijven (vert. van Latijn restare of Duits übrigbleiben) 584
overdone (Engels overdone) 323
overgave 240
overhead (Engels overhead) 318
overheid (Duits Obrigkeit) 255
overigens (Duits übrigens) 262
overkill (Engels overkill) 323
overlappen (Engels to overlap)
317.331
overname (Duits übemahme)
240
overnameplannen 242
overreden (Duits überreden)
255.258
overrompelen (Duits überrumpeln) 258
overrulen (Engels to overrule) 335
overschatten (Duits oberschatzen) 239
oversized (Engels oversized) 304.
320
overstatement (Engels overstatement) 325
overstijgen (Duits übersteigen)
259
overweldigen (Duits überwältigen) 12.255
overwinnaar 109
overzee (van -) (vert. van Frans
d'outremer) 597
overzicht 'korte samenvatting'
(Duits übersicht) 655
overzichtelijk (Duits übersichtlich) 239
oxy- (Grieks oxu-) 374
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p (de - in hebben) 163
p (in de - zitten) 163
paai 'ervaren matroos' (Portugees pai) 226
paaien (Frans payer) 148,
176
148.176
paal (Latijn palus) 89,527
89.527
paap (Grieks pap(p
pap(p)as)
Jas) 367,560
367.560
paar (Latijn par) 99
paar(Latijn
paard (Latijn paraveredus) 26,
26.
89,128
89. 128

paard van Troje 375
paardebiefstuk 636
paardekracht (vert. van Engels
570. 611
horsepower) 570,611
paardenrennen (vert. van Engels
horseraces) 611
paardrijden 120
paars (Frans pers) 155
-paat (Grieks pathès) 370
pace (Engels pace) 316,
343, 541
316.343.541
pacemaker (Engels pace-maker)
316,318
316.318

pacen
pa een (Engels to pace) 316,318
316.318
pacht (Latijn pactum) 89,461,527
89.461.527
pacificatie (Latijn pacificatio of
Frans pacification) 181
pacificeren (Latijn pacificare)
181,524
181.524

pacifiëren (Frans pacifier) 524
Pac-Man (Engels Pac-Man) 349
pact (Frans pacte) 461,
461.527
527
padlock (Engels padlock) 316
paf staan (Duits paffJbaff sein)
266

palankijn (Portugees palanquim)
227,228
227.228

palaver (Spaans palabra ofPortuof Portugees palavra) 214,
446, 563
214.446.
palaveren 214
paleis (Frans palais) 147,
147. 200,
200. 461
paleo- (Grieks palaio-) 374
Palestina (Latijn Palaestina) 105
palet (Frans palette) 155,541
155.541
palfrenier (Frans palefrenier)
147,165
147.165

palindroom (Grieks palindromos) 368
palissade (Frans palissade) 149
paljas (Frans paillasse) 158,191,
158.191.
192,487
19 2.487

pallet (Engels pallet) 320,
320. 541
palm (Latijn palma) 95,
98, 547
95.98.547
palmzondag (vert. van Latijn dominica palmarum) 580
palurk 266
pamflet (Engels pamphlet) 268,
268.
316,
316. 332,
332. 343

pampa (Spaans pampa) 217,
217.224
224
pampoesje (Frans babouche)
487

pan (Latijn panna) 89,
89. 124,557
124. 557
pan- (Grieks pan-) 374
panache (Frans panache) 160
panas (Maleis panas) 425
pandemonium (Engels pandemonium) 315
pandit (Hindi pal)4it)
paQ4it) 348,395,
348.395.
398

paffen 'roken' (Duits paffen?) 267
pagaai (Maleis pengajoeh) 424
page (Frans page) 147,193
147.193
pagina (Latijn pagina) 99
pagode (Portugees pagode) 227,
227.
228

pandoer (Frans pandour) 196
pandoerenkot 197
Pandora (Latijn Pandora) 375
paneel (Oudfrans panel) 147,541
147.541
panel (Engels panel) 301,
301. 319,
319. 343,
343.
541

pais (Oudfrans pais) 506,528
506. 528
paitje (Maleis pahit,
pa hit. paït) 426
Pakistaan 397
Pakistan 391
Pakistani 397,
406
397.406
pakket (Frans paquet) 158,189,
158.189.
200

pakketboot (Engels packet-boat)
14
3314
pakkie-an (dat is mijn - niet)
(Maleis behagian) 429
paksoi (Kantonees bakchoi) 24,
24.

442,443
44 2.443

pal (Frans pal) 527
paladijn (Frans paladin) 147
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pangeran (Javaans pangerang)
23
423
4

panisch (Duits panisch) 274,375,
274.375.
82
3382

Panjab
panjab (Hindi Panjäb) 348
Panjabi (Hindi Panjäbi) 348
panje 162
panne (Frans panne) 146,158
146.158
panorama (Engels panorama)
344,382
344.382

pantalon (Frans pantalon) 143,
143.
160,192
160.192

panta rhei (Grieks panta rei) 375
pantheon (Latijn pantheon) 125
pantocratie 369

pantoffel (Frans pantoufle) 147,
147.
466
466

pantry (Engels pantry) 336
pantser 'harde beschutting' (Oudfrans panciere) 146,
146. 238,
238. 656
pantser 'tank' (Duits Panzer)
2}8,
262, 656
238. 262.

pantserafweergeschut (Duits Panzerabwehrkanone) 262
pantserdivisie (Duits Panzerdivision) 262
pantserkruiser (Duits Panzerkreuzer) 262
pantsertroepen (Duits Panzertruppe) 262
pantserwagen (Duits Panzerwagen) 262
panty (van Engels panty-hose)
310,319,337
310 .319.337

pap (Latijn pappa) 95
papa (Frans papa) 152
papaja (Spaans papaya) 217,224
217.224
paparazzo (Italiaans paparazzo)
207

papaver (Latijn papaver) 89
papegaai (Oudfrans papegai)
147,193,407,461
147.193.407.461

paper (Engels paper) 343,559
343.559
paperassen (Frans paperasses) 153
paperclip (Engels paper-clip) 310
papier (Frans papier) 157,166,
157. 166.
376,559
376.559

papiergeld (vert. van Engels paper money) 610
papist 166
papoesje (Frans babouche) 487
pappenheimers (zijn - kennen)
270

paprika (Duits Paprika) 260,
260. 275,
275.
13
413
4

papyrus (Latijn papyrus) 124,559
124.559
para- (Grieks para-) 372
paraaf (Frans paraphe) 153,465,
153.465.
12
5512
paraat (Latijn paratus) 100
parabel (Latijn parabola) 563
parabool (Grieks parabolè) 563
parade (Frans parade) 150,193
150.193
paradigma (Latijn paradigma)
124,376
124.376

paradijs (Latijn paradisus) 124,
124.
398,400
398.400

paradox (Frans paradoxe) 195
paraffine (Duits Paraffin) 260
parafrase (Frans paraphrase) 195

paragnost (van Grieks para- +
gnöstès) 43
paragraaf (Frans paragraphe)
paragraaf(Frans
195,465,512
195,465,
512

parallel (Frans parallèle) 195
parallellogram (Frans parallélogramme) 195
paramedisch 372
paranimf 372
paranoia (Duits Paranoia) 274,
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paranoïde 168
paraplu (Frans parapluie) 143,333
parapsychologie 372
parasiet (Frans parasite) 195
parasol (Frans parasol) 192
para-universitair 372
par avion (Frans par avion) 157
parcours (Frans parcours) 24,160
pardon (Frans pardon) 160,300
parel (Frans perie)
perle) 147
parelmoer (vert. van Latijn mater
perlarum) 581
parentage (Frans parentage) 488
par excellence (Frans par excellence) 172
parfum (Frans parfum) 58,175,
58, 175,
1922
19

parg (jiddisch
(Jiddisch parch)
pareh) 288
pari (Italiaans pari) 203
paria (Engels pariah) 348
parisappel 375
parisoordeel 375
pare of Engels park)
park (Frans parc
300,528

parka (Engels parka) 350
parket (Frans parquet) 153
parkiet (Portugees of Spaans periquito) 200
parking (van Engels parking lot)
3l1,337
311,337

parlement (Frans parlement of
Engels parliament) 154,300,
342,642

parlementair (Frans parlementaire) 169
parlesanten (van Spaans por/par
los sant
os) 216
santos)
parmeuan(se kaas) (Frans parparmezaan(se
mesan) 191
parochie (Latijn parochia) 95, 250
parodie (Frans parodie) 195
parool (Frans parole) 563
pars pro toto (Latijn pars pro
115
toto) lI5

part (noch deel) (Frans part) 506
parterre (Frans parterre) 58,155
participium (Latijn participium)
586

partij (Frans partij 65,146,
65, 146, 147,
153,460,541,
153,460,541,600.
600.

partij trekken (vert. van Frans tirer parti)
partij 600
partijbons 263
partijgenoot 176
part i pris (Frans parti pris) 162
parti
partituur (Duits Partitur) 260,
274

partizaan (Frans partisan) 149,
191
191

partner (Engels partner) 318
part-time (Engels part-time) 310
party (Engels party) 26,321,541
par weri (Sranantongo par weri)
444

pas (Frans pas) 541
pasang (Maleis pasang) 426
pasar (Maleis pasar) 36,399,424,
431,546

pasar dalam (Maleis pasar dalam) 424
pasar malam (Maleis pasar malam) 424
Pasen (Latijn pascha) 95,127,
249, 314, 546

pasja (Turks pa~)
pa§'l) 415,416
paskwil (Italiaans pasquillo) 203,
641
641

paso doble (Spaans paso doble)
220

paspoort (Frans passeport) 153
pass (Engels pass) 333
passaat (Spaans pasada) 214
passagier (Oudfrans passagier)
158,633

passagier (blinde -) (vert. van
Duits blinder Passagier) 607
passagiere 165
passagieren (van Maleis pasisir)
424,430,498
424,
430 , 498

passé (Frans passé) 172
passen 'zijn beurt voorbij laten
gaan' (Frans passer) 120,176,
518

passen 'een pass geven' (Engels to
pass) 297,335
passen 'kopen' (van Zigeunertaal
pa~) 397

passe-partout (Frans passe-partout) 155

passeren (Frans passer) 37,120,
37, 120,
176,518

passeroute (Frans passe-route)
163

passie (Latijn passio) 632,
632,650
650
passiebloem (vert. van Latijn flos
passionis ) 581
passim (Latijn passim) 99,469
99, 469
passionato (Italiaans passionato)
204

passivitis 371
pasta (Italiaans pasta) 205, 555
pastei (Oudfrans pasté) 147,198,
463, 520, 555

pastel (Frans pastel) 155, 191
pastiche (Frans pastiche) 191
pastinaak (Latijn pastinaca) 90
pastis (Frans pastis) 194
pastoor (Latijn pastor) 250,514
pastor (Latijn pastor) 514
pastoraal (Frans pastoral) 534
pastorale (Italiaans pastorale) 534
pastorie (Latijn pastoria) 95,180,
95, 180,
512

pastorij (Latijn pastoria) 512
pat (stelling) (Frans pat) 147,191
pat(stelling)
pataat (Spaans patata) 217,224
patat(es)
146,184,636,
patat(
es) frites/friet 146,
184, 636,
637

patchoeli (Engels patchouli) 348
päte (Frans päte) 555
päté (Frans päté) 463
pateen (Frans patin) 557
patent 'akte, bewijs' (Frans
(lettre) patente) 158,644
patent 'octrooi' (Engels patent)
644

patent 'voortreffelijk' (Duits patent) 266, 644
pater (Latijn pater) 2,94,566
pater familias (Latijn pater famililI5
as) 115
paternoster (Latijn pater noster)
97

patetico (Italiaans patetico) 534
pathetisch 'vol pathos' (Frans pa534, 661
thétique) 534,661
pathetisch 'aandoenlijk' (Engels
pathetic) 661
-pathie (Grieks -patheia) 370
pathologie (Frans pathologie) 195
patholoog 182
pathos (Grieks pathos) 368
patience (Frans patience) 527
patiënt (Frans patient) 640

789

patiëntie (Latijn patientia) 527
patina (Italiaans patina) 203,557
patio (Spaans patio) 221
patjakker (Maleis badjak) 424426,429
patriarch (Latijn patriarcha) 125
patriciër (Latijn patricius) 98
patrijs (Oudfrans patrice) 147,
195,460
patriot (Frans patriote) 153
patron (Frans patron) 160
patronage (Frans patronage) 160
pauk (Duits Pauke) 260
Paulus (Latijn Paulus) 104
pauper (Latijn pauper) 99,528
paus (Romaans 'pabes) 94,249,
560
pauw (Latijn pavo) 89
pauze (Latijn pausa) 180, 528
pauzeren 170
pavane (Frans pavane) 191
paviljoen (Frans pavillon) 147
Pavlov-reactie 385
pax (Latijn pax) 528
p.c. (Engels PC = personal computer) 322,323
peacenik (Engels peacenik) 350
peanuts (Engels peanuts) 324,325
pecan(noot) (Frans pacane) 197
peccadille (Frans peccadille) 193
peccavi (Latijn peccavi) 97,486
pech (Duits Pech) 265,538
pêche melba (Frans pêche meiba)
160
pechvogel (Duits Pechvogel) 265
pecuniën (Latijn pecunia) 633
peda- (Grieks paida-) 374
pedaal (Frans pédale) 191
pedagoog (Grieks paidagögos of
Frans pédagogue) 195,371
pedant (Duits Pedant of Frans pédant) 161,173, 274
peddel (Engels paddie) 314
peddelen (Engels to paddie) 318
pedel (Duits PedelI) 265
pederast (Frans pédéraste) 195
pedigree (Engels pedigree) 343
pedis (Maleis pedes) 424
pedo- (Grieks paido-) 374
pee (de - in hebben) 163
pee (in de - zitten) 163
peepshow (Engels peep-show)
321
peer (Latijn pirum) 91
Pegasus (Latijn Pegasus) 106
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pegulant 167
peiger (Jiddisch peiger) 289
peigné (Frans peigné) 30
peignoir (Frans peignoir) 160,
174,463
peinzen (Frans penser) 148
peis (Oudfrans pais) 506,528
pek (Latijn picem, 4de nv.) 89,
538
pekblende (Duits Pechblende)
260
pelgrim (Latijn pelegrinus, peregrinus) 94. 464, 468
pelgrimage (Frans pèlerinage) 167
pelikaan (Frans pélican) 195
pelopper (Maleis pelopor) 426,
429, 432, 567
pelopperen 426
pels (Latijn pellicia) 95
peluw (Latijn pulvinus) 91,461,
538
pemmican (Engels pemmican)
317
pemmikaan (Engels pemmican)
350
pen (Latijn penna) 95, 632
penaliteit (Frans pénalité) 541
penalty (Engels penalty) 30,318,
342, 541, 609
penarie (Frans pénurie) 163,487
pendek (Maleis pendek) 428
pendel 'hanglamp, hanginstrument' (Latijn pendulus) 528,
656
pendel 'pendelverkeer' (Duits
Pendel) 528, 656
pendeldiplomatie (vert. van Engels shuttle diplomacy) 610
pendule (Frans pendule) 159, 528
pene (Latijn poena) 553
penelopewerk 375
penicilline (Engels penicillin) 317
penning (Latijn pannus?) 633
penose (Jiddisch penoze) 287
pensioen (Frans pension) 153,
518, 526, 633
pension (Frans pension) 518
pensionaat (Frans pensionnat)
158
pensionaris 102, 166
penta- (Grieks penta-) 374
Pentateuch (Latijn Pentateuchus)
125
penthouse (Engels penthouse)
310

pentito (Italiaans pentito) 205
pep (Engels pep) 322,324
pepel 'vlinder' (Latijn papilio) 79
peper (Latijn piper) 25,43,82,
89,125,391
pepermunt (Engels peppermint)
319
peppel 'populier' (Latijn papulus) 89
pepsine (van Grieks pepsis) 368
per (Latijn per) 101,121
per- (Latijn per-) 115
per aspera ad astra (Latijn per aspera ad astra) 115
perceel (Frans parcelle) 640
percent (Italiaans percento) 203,
209,531
percolator (modern Latijn percolator) 103
perestrojka (Russisch perestrojka) 15,387
perfecto (Spaans perfecto) 221
perfide (Frans perfide) 160
perforateur (Frans perforateur)
529
perforator (modem Latijn perforator) 110,529
performance (Engels performance) 311
performant (Frans performant)
311
performer (Engels performer) 319
pergola (Italiaans pergola) 203
peri- (Grieks peri-) 374
periculeus (Latijn periculosus)
180
periode (Frans période) 195,268
periodiek (Frans périodique) 157
periscoop (van Grieks peri- +
-skopos) 368
peristaltisch (Frans péristaltique)
195
perk (Latijn parricus) 528
perkament (Oudfrans parcamin)
157
perkara (Maleis perkara) 425
permanent (Frans permanent)
308
permanenten 320
permanentje (van Engels permanent wave) 320
permetatie (van permutatie of parentage) 488
permissief (Engels permissive)
343

pennit (Engels pennit) 320
pennutatie (Frans pennutation)

488
perpetuum mobile (Latijn perpetuum mobile) 115
per resto (Italiaans per resto) 207
perron (verouderd Duits Perron)
145.639
pers 'amandelpers' (van Oudfrans paste) 497
pers 'tapijt' (van Perzië) 417
pers 'wijnpers, drukpers' (Latijn
pressa) 91.468
pers (een goede - hebben) (vert.
van Frans avoir une bonne
presse) 599
per se (Latijn per se) 116.185
persen (Frans presser) 553
persienne (Frans persienne) 401
persona (non) grata (Latijn persona (non) grata) 115
personage (Frans personnage) 155
personalia (Latijn personalia) 117
personeel (Frans personnel) 152
personeelsstop 328
personifiëren (Frans personnifier) 155
personsie (van presumptie) 488
persoon (Latijn persona of Frans
personne) 178
persoonlijk (Duits per5Önlich)
254
persoonlijkheid (Duits Persönlichkeit) 254
persvrijheid (vert. van Engels
freedom of the press) 315
Perzië (Latijn Persia) 401
perzik (Latijn (malurn) Persicurn) 91. 124. 401
Pesach (Hebreeuws pësai) 409.
546
peseta (Spaans peseta) 633
peso (Spaans peso) 633
pessarium (modern Latijn pessarium) 104
pessimist (Frans pessimiste) 161
pest (Frans peste) 157.163
pesticide (Engels pesticide) 168
peterselie (Latijn petrosilium)
95. 124
petite histoire (Frans petite histoire) 172
petoet (Javaans dipetoet) 428
petrificatie (Frans pétrification)
112

petrificeren 112. 525
petrifiëren (Frans pétrifier) 525
petro- (Grieks petro-) 374
petroleum 'minerale olie' (Latijn
petroleum) 38.43.95.103,117.
369.659
petroleum 'aardolie' (bet. van Engels petrol) 659
Petrus (Latijn Petrus) 104.105.
127
petticoat (Engels petticoat) 319
petto (in - hebben) (Italiaans avere in petto) 207
pezen 'hard werken' 318
phi (Grieks phi) 380
phony (Engels phon(e)y) 325
pi (Grieks pi) 380
pia mater (Latijn pia mater) 627
pianissimo (Italiaans pianissimo)
204
pianist 166
piano 'langzaam' (Italiaans piano) 205
piano 'muziekinstrument' (Frans
piano) 191
pias (van paljas) 487
piaster (Italiaans piastra) 531
piazza (Italiaans piazza) 203,208,
534
picador (Spaans picador) 221
piccolo (Noorditaliaans piccolo)
205
pickles (Engels pickles) 347. 567
picknick (Engels picknick) 343
pickpocket (Engels pickpocket)
325
pico- (van Italiaans piccolo) 206
picobello 209
picofarad 206
pictogram (van Latijn picto- +
Grieks -gramma) 103.369
picture (Engels picture) 331,343
pidgin (Engels pidgin) 2
pidjetten (Maleis pidjet) 421
pièce (Frans pièce) 186
pièce de résistance (Frans pièce
de résistance) 172
pied-à-terre (Frans pied-à-terre)
172
piëdestal (Frans piédestal) 191
piek 'lans. gulden' (Frans pique)
162
piekeren (Maleis pOOr. fikir) 428.
432
piekfijn (Duits piekfein) 266

piel (van pijl) 357.511
pienter (Maleis pinter) 428
piepelen 324
piepeItje 324
pier (Engels pier) 314. 333. 343
piercing (Engels piercing) 325
pierder 396
pieremachochel 215. 396
pieremegoggel 215. 396
pierement 111. 215. 396
pieren (van Zigeunertaal perjas)
215.396,398
pierewaaien (Russisch pirovat')
386. 389, 396
piesemopsantee (van Frans est -il
permis de m'absenter?) 490
piëta (Italiaans pietà) 203
pietsje (Jiddisch pietsie) 289
pijl (Latijn pilurn) 89.357.511
pijler (wlgair Latijn ·pilare) 89.
121,460.515.642
pijn (Latijn pena. poena) 25. 65.
85. 94, 121. 125. 460, 553
pijnboom (van Latijn pinus) 507
pijp (Romaans ·pipa) 95
pijplijn (Engels pipeline) 298
pijplijn (in de -) (vert. van Engels
in the pipeline) 614
pik 'pek' (Latijn picem. 4de nv.)
538
pik (de - op iemand hebben)
(Frans pique) 199,503
pikant (Frans piquant) 161.182
pikanterie 182
piket (Frans piquet) 150
pikeur (Frans piqueur) 175
pikollen (Maleis pikoeI) 425
pil 'geneesmiddel' (Latijn pillula)
98.659
pil 'voorbehoedmiddel' (Engels
pill) 659
pil (de - vergulden) (vert. van
Frans dorer la pilule) 600
pilaar (wigair Latijn ·pilare) 89,
121, 460, 515. 642
pilaster (Frans pilastre) 191
pilav (Turks pilav) 415.416
pilo (Engels pillow) 319.538
piloot (Frans pilote) 193
pilot- (Engels pilot) 329
pilotaflevering 329
pilotproject 329
pilotuitzending 329
pin (Engels PIN =personal identification number) 8
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pincode 8
pinnen 8
pinda (Papiaments pinda) 437,
438

pinda's 'kleinigheid' (bet. van Engels peanuts) 324
pinetum (Latijn pinetum) 101
pingpong (Engels ping-pong) 9,
318,334

pingpongen 334
pinguïn (Engels pinguin) 345
Pinksteren (Latijn pentecoste)
79,95, 125,510,546

pint (Oudfrans pinte) 157
pintoe (Maleis pintoe) 425,426
pin-up (Engels pin-up) 323
pinyin (Chinees pin yin) 455
pion (Frans pion) 36, 147
pionier (Frans pion nier ) 149
pionieren 151
piotes (Zigeunertaal pu~um,
pish6m) 396
pip (Romaans 'pippita) 91
piqué (Frans piqué) 160
piraat (Frans pirate) 149,195
piramide (Frans pyramide) 124,
461

piranha (Portugees piranha) 227,

ging' (bet. van Grieks topos)
662

plaats (in/op de eerste -) (vert.
van Frans en premier lieu) 598
plaatsgrijpen 176
placebo (modern Latijn placebo)
104,119

placemat (Engels place mat) 319
placenta (Latijn placenta) 125,
485,582

plafond (Frans plafond) 159
plafond (glazen -) (vert. van Eng1ass ceiling) 613
gels glass
plafonnière 182
plagiator (modern Latijn plagiator) 102, 110
plaid (Engels plaid) 319,345
plaisanterie (Frans plaisanterie)
161

riaka's
plaka's (Papiaments plaka) 437
plan de campagne (Frans plan de
campagne) 172
planeconomie (Duits Planökonomie) 260
planeet (Latijn planeta) 98, 126
plani- (Latijn plani-) 115
planjenen (Jiddisch planjenen)
279

planjeren (Jiddisch planjenen)

228

pirog (Russisch pirog) 388
pirouette (Frans pirouette) 158,
168

pis (van Oudfrans pissier ) 27
pisang (Maleis pisang) 421,424,
429

pissen (Oudfrans pissier) 27
pistache (Frans pistache) 191
piste (Frans piste) 160
pistool (Duits Pistole) 258,275
258, 275
pita(broodje) (Nieuwgrieks
pit(t)a) 369
pitbull (Engels pit bull (terrier»
320

279

plank (Picardisch planke) 133
plankton (Duits Plankton) 276
planmatig (Duits planmäBig) 255
plannen (Engels to plan of Duits
planen) 301,308
planning (Engels planning) 297
plan-plan (Maleis pelan-pelan,
perlahan) 425,426
plant (Latijn planta) 85
planten (Latijn plantare) 82,91,
119

plantsoen (Frans plançon) 147.
158

pitcher (Engels pitcher) 318
pitje (Maleis pitjis) 432,567
pittoresk (Frans pittoresque)
191

plaquette (Frans plaquette) 189
plasdankje (van Frans plaisir) 503
plastic (Engels plastic) 33,317,
343,344, 541

pizza (Italiaans pizza) 205,
205,208
208
plaag (Latijn plaga) 25.94,121,
125,553

plaatje (een - schieten) (vert. van
Engels to shoot a picture) 615
plaats 'plek' (Frans place) 65,
148,195, 208,534, 662

plaats 'plek op de oppervlakte, lig-
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plastiek (Frans plastique) 541
plastisch (Duits plastisch) 274.
382

plat (Frans plat) 148
plat (vals -) 146
plataan (Frans platane) 195
plateau (Frans plateau) 158,518
plateel (Oudfrans platel) 518

platenmaffia 206
platform 'verhoging' (Frans plateforme) 661
platform 'politiek programma'
(Engels platform) 315, 661
platina (Spaans platina) 217
Plato (Latijn Plato) 106
platonische liefde 195, 375
plaveien (van Frans paver) 500
playbacken (Engels to play back)
322

playboy (Engels play-boy) 322
plaza (Spaans plaza) 221
plecht (vulgair Latijn 'plecta) 89
plectrum (Latijn plectrum) 125
plee (van Frans plaît-il of s'il vous
plaît of petit (cabinet)) 27,161
pleet (Engels plate) 317,331
plein (Oudfrans plain) 158,461,
500,626

Plein (Rode -) (vert. van Russisch Krasnaja ploUad') 626
pleister (Latijn plastrum) 89,
500,531

pleisteren 'rust houden' (van
Oudfrans paistre) 463.500
pleisterplaats 500
Pleistoceen (Engels Pleistocene)
344
pleit (Oudfrans plait) 147
pleite (Jiddisch pleite) 287,294
plentie (Engels plenty) 325
plenty (Engels plenty) 316
plenum (Latijn plenum) 566
pleonasme (Frans pléonasme) 195
pleti (Frans plaît-il) 161
pleuris (Oudfrans pleurisie) 157
plezier (Frans plaisir) 39,161,181
plezieren 176
plichtmatig (Duits pflichtmäBig)
241,255

plint (Frans plinthe) 155,195
Plioceen (Engels Pliocene) 344,
382

plissé(rok) (Frans plissé) 160
plopper (Maleis pelopor) 426,
432,567

plopperauto 426
plopperbioscoop 426
plopperpet 426
plopperworst 426
plot (Engels plot) 319
plotseling (Duits plötzlich) 258
plotten (Engels to plot) 322
pluche (Frans peluche) 177,518

pluck (Engels pluck) 317
plug (Engels plug) 317
322, 333
pluggen (Engels to plug) 322,333
pluim (Latijn plurna) 91,460
pluimage 167
pluis (Frans peluche) 177,518
plukken (Romaans 'piluccare)
9911
plumeau (Frans plumeau) 159
plumpudding (verouderd Engels
plum-pudding) 319,338
plurale (Latijn plurale) 117
pluralis (Latijn pluralis) 117
plu ri- (Latijn pluri-) 115
pluriplurk 266
plus (Latijn plus) 322
plusminus (modem Latijn plusminus) 100
Plutarchus (Latijn Plutarchus)
106
plutocratie (Grieks ploutokratia
of Frans ploutocratie) 369
p.m. (Latijn p.m. =post meridiem of Latijn pro memoria)
116
pneu (Frans pneu) 160
po (Frans pot) 16,457,528
pochen (Duits pochen) 255
pocket (van Engels pocket-book)
337
pocketboek (Engels pocketbook) 319
pocketeditie (Engels pocket edition) 319
podagra (Latijn podagra) 466
podium (Latijn podium) 117,126,
117, 126,
28
528
podsol (Russisch podzol) 387
podzol (Russisch podzol) 387
poed (Russisch pud) 385,390
385, 390
poedel (Duits Pudel) 260
poeder (Frans poudre) 528
poëet (Latijn poeta) 98
poef (Frans pouf) 159
poekelen (Zigeunertaal phuk-)
396,398
poekoelan (Maleis poekoelan)
423
423
poelepetaat (van Frans poule pintade) 487
poelier (Oudfrans 'poullier) 166
poema (Spaans puma) 217,224
poena (Latijn poena) 553
poene (Latijn poen
poena)
a) 553
poenitet (Latijn poenitet) 108

poerem (Jiddisch poerem) 292,
536
poesjenel (Frans polichinelle)
polichinelIe) 487
poesta (Hongaars puszta) 412,413
poetsen (Duits putzen) 259
poetsvrouw (Duits Putzfrau) 259
poezebeest 507
poëzie (Frans poésie) 155,168
pogrom (Russisch pogrom) 36,
385,389
poil (Frans poil) 30
point of no return (Engels point
of no return) 330
pointe (Frans pointe) 636
pointer (Engels pointer) 320
pointilleren (Frans pointilIer) 155
poker (Engels poker) 318,348
pokerface (Engels poker-face) 323
pol (Middelnederduits polle) 257
polak (Jiddisch poI(a)k)
pol(a)k) 288
polemiek (Frans polémique) 195,
543
polemisch (Duits polemisch)
274, 382, 543
255, 274,382,
polemologie (Frans polémologie)
141
141
polichinel (Frans polichinelIe)
487
poliep (Frans polype) 157,195
157, 195
polijsten (van Frans polir) 652
polikliniek (Duits Poliklinik) 260
politbureau (Russisch politbjuro)
387
politicaster 110
politicus 110, 126
politie 'zaken van het bestuur en
verordeningen daarover' (Latijn politia) 465, 653
politie
politie''overheidsdienst
overheidsdienst voor
openbare orde' (Frans police)
65,67,
65,
67, 123, 653
politie-inspecteur 176
politiek (Frans politique) 154,169
politieker (Duits Politiker) 242
politiekordon 176
politiek-sociaal 246
169,182
182
politioneel 169,
politoeren (van Duits Politur)
259
polka (Frans polka) 196
poll (Engels poll) 309
polo (Engels polo) 318
polonaise (Frans polonaise) 160,
196,461
pols (Latijn pulsus) 98, 515

polsen
poIsen (Latijn pulsare)
puIsare) 99,515
99, 515
poly- (Grieks polu-) 374
polygaam (Frans polygame) 195
polyglot (Frans polyglotte) 195
pomander (Frans pomme
d'ambre) 480
pomerans 'oranjeappel' (Duits
Pomeranze) 193,482
pommade (Frans pommade) 192
pomodoro (Italiaans pomodoro)
27
pomp (Portugees of Spaans bomba) 200,226
pompelmoes (Tamil pampalimäsu?)
limàsu?) 495
pompen 227
pompeus (Frans pompeux) 148
pompoen (Oudfrans pompon)
195
pon (van japon) 466
poncho (Spaans poncho) 218
pond (Latijn pondo) 82,89,546,
633
ponem (Jiddisch ponem) 289,
294
pons (Engels punch) 462
pont (Latijn ponto) 89
ponteneur (Frans point d'honneur) 163, 480
Pontius (van - naar Pilatus sturen) 106
ponum (Jiddisch ponem) 289
pony (Engels pony) 320,343
pooien (Zigeunertaal pi-, piava)
396
pooier 396
pool 'uiteinde van as' (Frans
pöle) 195
pool 'voetbalpool' (Engels pool)
58,318,343
poort (Latijn porta) 82,89
poos (Frans pause) 180,195,528
poot (vulgair Latijn 'pauta) 34
pootje 'jicht' (van Latijn podagra) 466
pop 'speelgoed' (Latijn pupa) 90
pop 'popmuziek' (Engels pop
(music))
(music» 260
pop-art (Engels pop art) 321
popcorn (Engels popcorn) 319
386, 560
pope (Russisch pop) 386,560
popelecie (van apoplexie) 490
popmuziek (Engels pop music)
324
populier (Oudfrans poplier
poplier)) 166
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porie (Latijn porus) 125
pomocratie 369
porselein (Frans porcelaine) 147.
191. 461. 489

port (Engels port) 227.315.324.

postulaat (Latijn postulatum)
649

postuum (Latijn postumus) 505
postuur (Frans posture) 161
pot (Galloromaans *pottus) 34.
528

345

portaal (Oudfrans porta!) 147
portable (Engels portable) 310
portefeuille (Frans portefeuille)
143.550

portemonnee (Frans porternonnaie) 143
portfolio (Engels portfolio) 550
portie (Frans portion) 160
portiek (Frans portique) 155
portier (Frans portier) 147
porto (Italiaans porto) 203.208
portret (Frans portrait) 37.155.

pot au feu (Frans pot au feu) 163
potentiaal (Latijn potentialis of
Duits Potential) 544. 649
potentieel (Frans potentie!) 544
potongen (Maleis potong) 425
potpourri (Frans pot-pourri)
193.300

potsierlijk (Duits possierlich) 259
potteus 169
pottificatie 111
potzenel (van poesjenel) 487
potztausend (Duits potztausend)
267

170

portretteren 37. 170. 182
portvrij (vert. van Italiaans franco di porto) 602
portwijn (Engels portwine) 324
porum (Jiddisch ponem) 289
pose (Frans pose) 155.528
poseren (Frans poser) 155
positon 371
positron 371. 466
posseuse 169
post 'deurpost' (Latijn postis) 89
post 'briefvervoer' (Frans poste)
157.192

post 'basketbalterm' (Engels
post) 297
post- (Latijn post-) 114
postbode (Duits Postbote) 255
postbus (Engels post-box) 318
poste restante (Frans poste
restante) 157
postelein (van porselein) 489
poster (Engels poster) 321
posthuum (Latijn postumus) 505
postiljon (Frans postillon) 157.
192

postludium (modem Latijn postludium) 102
postmeester (vert. van Italiaans
maestro delle poste of Duits
Postmeister ) 602
post meridiem (Latijn post meridiem) 116
postmodern 114
postnataal 114
postscriptum (Latijn postscriptum) 98
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pound (Engels pound) 546.633
poursuite (Frans poursuite) 160
pover (Frans pauvre) 463.528
powerliften 334
powerlifting (Engels power-lifting) 334
praaien (Middelengels preien)
314
praatshow (vert. van Engels talkshow) 297
pracht (Duits Pracht) 255
prachtig (Duits prächtig) 258
practicant (Duits Praktikant) 260
practicum (Duits Praktikurn)
130.273

prae (Latijn prae) 114.116
praeses (Latijn praeses) 99
pragmatisme (Engels pragmatism) 318
prairie (Engels prairie) 343.350
prakkezeren (van Latijn practizare) 99
praktisch 'in de praktijk' (Duits
praktisch) 274.382.661
praktisch 'bijna' (Engels practical-

Iy) 661
praktizeren (Latijn practizare) 99
pralen (Duits prahlen) 258
praline (Frans praline) 146.160
prauw (Maleis p(e)rahoe) 447
Pravda (Russisch pravda) 387.
389

pre- (Latijn prae- of Frans pré- )
114.171

preadvies 114
prebende (Latijn praebenda) 547

precedent (Frans précédent) 154.

464

precieus (Frans précieux) 148
predator (Latijn praedator) 470
predikant (Frans prédicant) 152.
166. 250. 481

prediken (Latijn praedicare) 95
predikheer (van prediker) 498
preek (Latijn praedica) 25,95
prefab (Engels prefab) 324
prei (Oudfrans porée) 147
prelaat (Latijn praelatus) 94
prelude (Frans prélude) 58.154.
528

preludium (Latijn praeludium)
528

premie (Latijn praemium) 36.89
premieheffing 120
premier (Frans premier) 315. 511
première (Frans première) 300
premium (Engels premium) 130.
343

prenataal (van Latijn prae + natalis) 103
prent (Oudfrans preinte) 157
preparatoir (Frans préparatoire)
174

presbyter (Latijn presbyter) 94.
124. 125. 515. 577

present (Frans présent) 642
president (Frans président) 65
presidentieel (Frans présidentiel)
169

pressen 'sterk drukken' (Frans
presser) 553. 661
pressen 'tot de krijgsdienst dwingen' (Engels to press) 553.661
presseren (Frans presser) 26. 553
pressure-group (Engels pressure
group) 310
prestige (Frans prestige) 25.160
presto (Italiaans presto) 204
presumptie (Latijn praesumptio
of Frans présomption) 488
preuts (Oudfrans proz) 642
prevelement 111
priem (Latijn (hora) prima) 96
priemgetal (Latijn primus numerus) 96.584
priester (Romaans *prestre) 85.
87.94.125. 249. 515

prij (Latijn preda) 528
prijs (Oudfrans pris) 146.198.460
prijsgeven 176
prijzen (Oudfrans prisier) 65

prima (Italiaans prima) 37, 203,
208
primadonna (Italiaans prima
donna) 203
primair (Frans primaire) 461,511
primo (Latijn primo) 485
primus inter pares (Latijn primus
inter pares) 115
principe (Frans principe) 142
principieel 169
prins (Frans prince) 147
prinsemarij 163, 264
prinserij (Rotwelsch Prinzerei)
163
prinses (Frans princesse) 147,165
printa aloes (Maleis perentah
aloes) 425
printa kras (Maleis perentah
keras) 425
printer (Engels printer) 46,322
print-out (Engels print-out) 322
prinzipienreiter (Duits Prinzipienreiter) 234
prinzipienreiterei (Duits Prinzipienreiterei) 234> 260
privaat (Latijn privata) 27
privaat- (Duits Privat-) 239
privaatdocent (Duits Privatdozent) 239
privaatles (Duits Privatunterricht) 239
privaatrecht (vert. van Latijn ius
privatum) 582
privacy (Engels privacy) 317
privé-dub 38, 176, 335
pro (Latijn pro) 101,121
pro- (Latijn pro-) 113
proberen (Latijn probare) 555
probleem (een - aansnijden)
(vert. van Frans entamer une
question) 600
probleem (Frans problème) 195
procederen (Frans procéder) 153
procedure (Frans procédure) 153
procent (Latijn pro cento) 209,
531
proces (verbaal) (Frans procès
(verbai» 153
procrustesbed 375
pro Deo (Latijn pro Deo) 116
producent 167,658
producer (Engels producer) 308,
319
produceren 'voortbrengen' (Latijn producere) 658

produceren 'een film maken' (Engels to produce ) 658
produkt (Latijn productum) 99
produktie (Frans production)
658
produktieverhoudingen (Duits
Produktionsverhältnisse) 260
prover)) 555
proeven (Oudfrans prover
prof 'iemand die tak van sport als
beroep uitoefent' (van Engels
professional) 337,467
prof 'professor' (van professor)
122,467
profeet (Latijn propheta) 94,125,
249
profeet (niemand is een - in eigen land) (vert. van Latijn
nemo propheta acceptus est in
patria sua) 589
professional (Engels professional)
316,337
professor (Latijn professor) 36,
99,118, 122, 467
professoraat (Frans professorat)
158
profetes (Frans prophétesse) 165
proficiat (Latijn proficiat) 16
profiel 'zijaanzicht' (Frans profil)
191,659
profiel' gewenste vaardigheden
van een sollicitant' (Engels profile) 659
pro forma (Latijn pro forma)
116,515
profylactisch (Frans prophylactique) 195
prognose (Grieks prognósis of
Frans prognose) 195,368
195, 368
programma (Latijn programma)
124,125
programmatisch (Duits programmatisch) 241
pro-Iraans 113
project (Latijn proiectum) 99
projector (modern Latijn proiector) 103
prol (van proleet) 266,467
266, 467
proleet (Duits Prolet) 260, 266,
467,512
proletariaat (Duits Proletariat)
260
proletariër (Duits Proletarier)
260,266,273,467,512
proletariër ( -s aller landen, verenigt u) (vert. van Duits Prole-

tarier aller Länder, vereinigt
euch) 607
prollig 266
proloog (Frans prologue) 195
pro- Lubbers 113
prolurk 266
pro memoria (Latijn pro memoria) 116
promoten (Engels to promote)
298, 318, 335
promotie 'bevordering in rang'
(Frans promotion) 661
promotie 'verkoopbevordering'
(Engels promotion) 661
promovendus (Latijn promovendus) 99,118
prompt (Frans prompt) 160
prononceren (Frans prononcer)
534
pronuntius (van Latijn pro +
nuntius) 102
pronunziare (Italiaans pronunziare) 534
prooi (Frans proie) 528
proost 'heildronk' (Latijn prosit)
108,301
proost 'voorzitter van kapittel'
(Latijn propositus) 528
proosten 108
propaedeuse (Grieks propaideusis) 162, 185
propaganda (Latijn propaganda)
99,632
propageren (Frans propager)
639
propeller (Engels propeller) 317
propjes (van propaedeuse) 162
pro poena (Latijn pro poena) 108
propositie 'voorstel' (Frans proposition) 661
propositie 'commercieel aanbod'
(Engels proposition) 661
prosodie (Frans prosodie) 195
prosodisch (Duits prosodisch)
24 1
prospect (Engels prospect) 343,
548
prospectus' drukwerk als aankondiging' (Frans prospectus) 31,
101, 117, 157, 548
prostaat (Frans prostate) 195
prostituée (Frans prostituée) 161
protagonist (Frans protagoniste)
195
protectie (Frans protection) 642
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protectionisme (Engels protectionism) 316
protégé (Frans protégé) 160
protegeren (Frans protéger) 642
proteïne 168
protest (Engels protest) 343
protestant (Latijn protestantes,
mv.) 99,250
protestantisme (Frans protestantisme) 152
prothese (Frans prothèse) 536
prothesis (Grieks prothesis) 536
proto- (Grieks pröto-) 374
proton (Grieks pröton) 371
protoplasma (Duits Protoplasma) 276
protozoön (van Grieks pröto- +
zöion) 376
prouveren (Frans prouver) 555
proviand (Duits Proviant) 268,
274,547
provianderen 170
provincie (Latijn provincia) 89
provisie (Frans provision) 158
proviso (Latijn proviso) 119,485
provisoir (Frans provisoire) 174
provisoor (Frans provisoire) 174
provisorisch (Duits provisorisch)
269
provocatie (Frans provocation)
170
provoceren 170
provoost (Oudfrans provost) 528
proza (Latijn prosa) 95,125
prudent (Frans prudent) 141
pruik (Frans perruque) 192, 465
pruim (Grieks proumnon) 367,
558
pruimedant (Frans prune d'ente)
480
prullaria 111, 122, 344
prune (Frans prune) 558
prunus (Latijn prunus) 558
p.s. (Latijn p.s. = postscriptum)
98
psalm (Latijn psalmus) 59,94,
121, 125, 249, 457
Psalmen (Latijn Psalmi) 125
psaIter(ium)
psalter(ium) (Latijn psalterium)
120,536
psalterion (Grieks psaItèrion)
psaltèrion) 536
pseudo- (Grieks pseudo-) 59,
372,378
pseudogeleerd 372
pseudo-ontlening 372
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pseudostudent 372
pseudowetenschap 372
psi (Grieks psi) 380
psychisch (Duits psychisch) 274,
382
psycho- (Grieks psucho-) 372
psychoanalyse (Duits Psychoanalyse) 260,372
psychogeschiedenis 372
psychologie (modem Latijn psychologia) 59,378
psychologisch (Duits psychologisch) 255
psycholoog (van Grieks psucho+ -logos) 371
psychopaat (van Grieks psucho+ -pathès) 470
psychose (Grieks psuchösis of
Frans psychose) 368
psychosociaal 372
Ptolemaeus (Latijn Ptolemaeus)
106
-ptose (Grieks -ptösis of Frans
-ptose) 370
pub (Engels pub) 319
puber (Latijn puber) 99
puberteit (Frans puberté) 168
publiceren (Latijn publicare) 181
publiciteit (Frans publicité of Engels publicity) 157,321
public spirit (Engels public spirit)
315
publieksfIlm 176, 335
publikatie (Frans publication) 181
puck (Engels puck) 318
pudding (Engels pudding) 319,
333, 336, 343
pueblo (Spaans pueblo) 218
pui (Oudfrans poie) 147,
147,528
528
puimsteen (van vulgair Latijn
'pumicem, 4de nv.) 508
puissance (Frans puissance) 160
pul (van ampul) 466,511
pull (van Engels pullover) 308
pullover (Engels pullover) 308,
319
puls (Latijn pulsus) 515
pulsar (Engels pulsar) 317
pulseren (Frans pulser) 515
pulver (Latijn pulvis pulveris)
528
pulverisateur (Frans pulvérisateur) 529
pulverisator (Latijn pulverisator)
529

pump (Engels pump) 319
punaise (Frans punaise) 143
punch (Engels punch) 319,336,
348
punctueel (Frans ponctueI) 160
pundit (Engels pundit) 398
Punjab (Engels Punjab) 348
Punjabi (Engels Punjabi)
punjabi) 348
punk (Engels punk) 321
punt (Latijn punctum) 95
pup (Engels pup) 320
pupil (Latijn pupilla) 642
pupje (Engels puppy) 333
puppy (Engels puppy) 343
puree (Frans purée) 164,487
purgeren (Frans purger) 143
purificeren (Latijn purificare) 524
purifiëren (Frans purifier) 524
Purim (Hebreeuws pürïm) 409,
536
purisme (Frans purisme) 168
puritein (Engels puritan) 315
purper (Latijn purpura) 123,124
pur sang (Frans pur sang) 172
purser (Engels purser) 314
pus (Latijn pus) 98
pusher (Engels pusher) 322
put (Latijn puteus) 85,89
putsch (Duits Putsch) 260
putschist (Duits Putschist) 260
puttee (Engels puttee) 348
putten 'golfterm' (Engels to putt)
297
puur(Frans pur) 148
puzzel (Engels puzzle) 318,334
puzzelen 334
pyjama (Engels pyjamas, mv.)
60,319,333,348
pyromaan (van Grieks puro- +
-manès) 431
Pyrrusoverwinning 43,366,375
qat (Arabisch qät) 404
q.e.d. (Latijn q.e.d. =quod erat
demonstrandum) 116
q.e.f. (Latijn q.e.f. =
=quod erat faciendum) 116
q.q. (Latijn q.q. =qualitate qua)
115
qua (Latijn qua) 101,121
quadri- (Latijn quadri-) 115
quadrille (Frans quadrille) 160
quagga (Engels quagga) 349
quaker (Engels quaker) 315,336
qualitate qua (Latijn qualitate
qua) 115

quantité négligeable (Frans quantité négligeable) 172
quarantaine (Frans quarantaine)
149,462
quark (Engels quark) 317
quarto (Latijn quarto) 99, 485
quartzhorloge (Engels quartz
watch) 301
quasar (Engels quasar) 317,321
quasi- (Latijn quasi) 113
quasi-geleerd(heid) 113
quasimodo (Latijn quasi modo)
97
quatsch (Duits Quatsch) 267
queer (Engels queer) 325
quick-step (Engels quickstep) 322
quisling (Noors Quisling) 362
quitte (Frans quitte) 141,512,518
qui-vive (op zijn -) (Frans quivive) 151, 172,481
quiz (Engels quiz) 319,362
quod erat demonstrandum (Latijn quod erat demonstrandum) 115
quod erat faciendum (Latijn
quod erat faciendum) 115
quod licet Iovi, non licet bovi (Latijn quod licet Iovi, non licet
bovi) 115
quod non (Latijn quod non) 115
quorum (Engels quorum) 119,
485
raad 'revolutionair bestuurslichaam' (bet. van Russisch
sovet) 662
raad schaffen (vert. van Duits Rat
schaffen) 608
raaf(witte-) (vert. van Latijn
corvus albus) 590
raap (Latijn rapa) 90
raar (Frans rare) 148
rabarber (Latijn rha barbarum)
95
rabbi (Hebreeuws rabbï) 409,
483,536
rabbijn (Latijn rabbinus) 127,483
race (Engels race) 308,316,318
racefiets 37
racen (Engels to race) 318, 334
racingman (Engels racing man)
316
racket (Engels racket) 309,318
radar (Engels radar) 150,321,323
Raden 'Javaanse adellijke titel'
(Javaans Raden) 423

radencommunisme 387,662
radenregering 662
radi(o)- (Latijn radi(o)-) 115
radiateur (Frans radiateur) 530
radiator (Engels radiator) 317,530
radicaal (Frans radical of Engels
radical) 300
radijs (Frans radis) 160,191,528
radix (Latijn radix) 528, 566
radja (Hindi räjä of Maleis radja)
431
raffineren (Frans raffiner) 157
raglan (Engels raglan) 319
ragtime (Engels ragtime) 322
raï (Algerijns- of MarokkaansArabisch ray) 404
raid (Engels raid) 320, 331
rail (Engels rail) 315,331,343,483,
554
railrunner 337
railway (Engels railway) 317
raï-muziek 404
raison d'être (Frans raison d'être)
172
raï-zanger 404
rakende 'voorzetsel' (bet. van
Frans touchant) 651
raket (Duits Rakete) 274
raki (Turks rakI) 451,551
rakker (Duits Racker) 27,257,258
rally (Engels rally) 318
rally-paper 337
ram 'stormram, sterrenbeeld'
(bet. van Latijn aries) 648
ramadan (Arabisch ramacJ.än)
250,404
ramasseren (Frans ramasser ) 30,
42 3
rambam 292
rammenas (Italiaans ramolaccio)
202
rammenassen (Maleis (me)rames) 423
rampassen (Maleis rampas) 424
rampentoerisme 317
rampok (Maleis rampok) 425
rampokbende 425
rampokgebied 425
rampokken (van Maleis rampok)
424,425
rampokker (van Maleis rampok)
425
rampokpartij 425
ramsj (Jiddisch ramsch) 286
ramsjen (Jiddisch ramschen) 286

ranch (Engels ranch) 218,317,344
rancher (Engels rancher) 344
randeevou (Frans rendez-vous)
163
rang (Frans rang) 188
rangeren (Frans ranger) 158,636
ransel (Nederduits Renzel) 257
ranselen (Duits dialect ranseIn)
258
rantsoen 'losgeld' (Frans rançon)
146
rantsoen 'portie' (Frans ration)
1600
rappen (Engels to rap) 320
rapplement 111
rapport (Frans rapport) 66
rapsodie (Frans rhapsodie) 195
rariteit 168
ras (Frans race) 191, 254
raskolniken (Russisch raskol'niki) 386
rasta (Engels rasta) 8, 349
rastafari (Engels rastafari) 8,349
rastakapsel 349
ratatouille (Frans ratatouille) 164
ratelslang (vert. van Engels rattlesnake) 611
ratio (Latijn ratio) 566
ration (Engels ration) 320
ratjetoe (Frans ratatouille) 164,
173,487
rato (naar -) 116
ratoe (Javaans ratoe) 423
rats (van ratjetoe) 164,487
ratsmodee (naar de -) (Jiddisch
nooch der Asjmedaj) 292,477
rauwkost (Duits Rohkost) 238,
243,260
ravijn (Frans ravin) 158
ravioli (Italiaans ravioli, mv.) 205
ravitailleren (Frans ravitailIer)
151,160
razernij 168
razzia (Frans razzia) 190,407
re 'muzieknoot' 96
re- (Latijn re-) 115
reaal (Spaans real) 559, 564
reactie (Frans réaction) 153
reader (Engels reader) 317
Reagan-familie 300
Reagan-regering 246,300
realiseren 'verwezenlijken' (Frans
réaliser) 200, 661
realiseren 'begrijpen' (Engels to
realise) 661
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realiteit (Frans réalité) 269
Realpolitik (Duits Realpolitik)
260
rebbe (Jiddisch rebbe) 285. 536
rebus 'figuurraadsel' (Frans
rébus) 101.119.485
recent (Frans récent) 323
recentelijk (Engels recently) 323
recept (Latijn recepturn) 98. 529
receptie (Frans réception) 640
receptionist (Engels receptionist)
318
reces 'besluit. akte' (Frans recès)
661

reces 'vakantie van parlement'
(Engels recess) 661
recessie (Engels recession) 321
recette (Frans recette) 155.529
recherche (Frans recherche)
640
recherchebijstandsteam 176. 335
rechercheur 153.167.182.466.
640
recht (burgerlijk -) (vert. van Latijn ius civile) 10.588
recht (geschreven -) (vert. van
Latijn ius scripturn) 588
recht (goddelijk -) (vert. van Latijn ius divinum) 588
recht (ongeschreven -) (vert. van
Latijn ius non scripturn) 588
recht (publiek -) (vert. van Latijn
ius publicum) 588
recht hebben (Duits recht haben)
55.239
rechten studeren (vert. van Frans
étudier Ie droit of Duits Jura
studieren) 601.609
rechterpartij (vert. van Frans Ie
parti droit) 598
rechtltoek (vert. van Latijn
rectangulum) 53
rechtlijnig (vert. van Frans
linéaire) 597
rechtmatig (Duits rechtmäBig)
258
rechtschapen (Duits rechtschaffen) 255
rechtsorde (Duits Rechtsordnung) 255
rechtsstaat (Duits Rechtsstaat)
255
rechtzinnig (vert. van Grieks ort1todoxos) 617
recidivist (Frans récidiviste) 153
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recipiëren (Latijn recipere) 123.
640
recital (Engels recital) 60. 308. 312
reclame (Frans réclame) 142, 158
reclamegoeroe 397
recombinant DNA (Engels recombinant DNA) 321
record (Frans record) 189. 310
recorder (Engels recorder) 317.
322
recours (Frans recours) 49
recovery room (Engels recovery
room) 300
rectificatie (Frans rectification)
157
recto (Latijn recto) 99.485
rector (Latijn rector) 98.110
rectrice (Frans rectrice) 530
rectrix (Latijn rectrix) 110.530
reçu (Frans reçu) 157.162
recupereren (Frans récupérer)
49. 146. 160. 242
recyclen (Engels to recycle) 311
recycling (Engels recycling) 321
redacteur (Frans rédacteur) 157.
175
rededeel (vert. van Latijn pars
orationis) 583
reden 'verhouding tussen twee
grootheden' (bet. van Grieks logos) 662
redenatie 111
redeneren (vert. van Frans raisonner) 170.593. 596
rederijker (van Frans rhétorique)
137.499
rederijkerskamer (Frans chambre
de rhétorique) 136
red tape (Engels red tape) 330
reduceren (Latijn reducere) 99
ref (van referee) 311
refectorium (Latijn refectorium)
465.515
referee (Engels referee) 311
referendaris (Latijn referendarius) 109.166
referendum (Latijn referendum)
99
referent (Frans référent) 154
reflector (modern Latijn reflector) 103
reformateur (Frans réformateur)
530
reformatie (Frans réformation)
152

reformator (Latijn reformator)
530
refractie (Frans réfraction) 268
refrein (Frans refrain) 155.505
refter (Latijn refectorium) 95.
465.515
refugié (Frans réfugié) 35
refusenik (Engels refusenik) 350
regaal (Latijn regalis) 564
regatta (Engels regatta) 318.344
regel (Latijn regula) 95.460.554
regel (als -) (vert. van Engels as a
rule) 614
regel (tussen de -s lezen) (vert.
van Frans lire entre les lignes)
600
regelmatig (Duits regelmäBig)
241.259
regent (Frans régent) 174.642
regeren (Latijn regere) 98.156
regering 65. 67
reggae (Engels reggae) 349
regie (Frans régie) 174
regime (Frans régime) 142
regiment (Frans régiment) 149.
174
regio (Latijn regio) 104
regionaal (Frans régional) 241
regiorunner 337
regisseur (Frans régisseur) 155
regisseuse (Frans régisseuse)
167
register (Frans registre) 174
registreren (Oudfrans regestrer)
147
reglement (Frans règlement) 154
rehabilitatie (Frans réhabilitation) 153
reinste (je -) (Duits der reinste)
240
reis 'munt' (Portugees reis) 564
reiziger (Middelhoogduits reisige(r» 501.640
rekel (Duits Rekel) 258
rekenen (op iemand -) (vert. van
Frans compter sur quelqu'un)
600
rekenschap (zich - geven) (vert.
van Frans se rendre compte)
601

relaas (van Frans relation) 519
relatie (Frans relation) 155.174.
519
relax (Engels to relax) 311
relaxed (Engels relaxed) 325

relaxen (Frans se relaxer of Engels to relax) 18,300,311,323,
334
release (Engels release) 343
relevant 'ter zake dienend' (verouderd Frans relevant) 660
relevant 'belangrijk, desbetreffend' (Engels relevant) 660
reli- 171
reliëf (Frans relief)
relieO 191
reliek (Frans relique) 529
religie (Latijn religio) 526
religieus (Frans religieux) 148,
171
relikwie (Latijn reliquiae,
reliquiae. mv.)
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reling (Engels railing) 314, 331
relipop 171
relireclame 171
relistudent 171
relitoerist 317
remise (Frans remise) 58,158,639
58.158.639
remonstrant 166
rendez-vous (Frans rendez-vous)
160,636
rendier (Duits Rentier) 274,506
reneweren (van Frans ruin er) 140
rente (Frans rente) 147
rentenier 166
repa (Papiaments repa) 438
repera 438
repertoire (Frans répertoire) 155,
529
repertorium (Latijn repertorium)
529
repetitie (Frans répétition) 174
repetitor (Latijn repetitor) 103
replica (Italiaans replica) 203
reporter (Engels reporter) 319,
343
represaille (Frans représailles,
mv.) 191
republiek (Frans république)
154,571
republikein (Frans républicain)
167
requiem (Latijn requiem, 4de
nv.) 97,119,485
97,119.485
requisitoir (Frans réquisitoire)
153,174
research (Engels research) 317,
343
researchwerk (Engels research
work) 297
reseda (Latijn reseda) 486

reservoir (Frans réservoir) 175,
175.
310
reservoor (Frans réservoir) 175
resetten (Engels to reset) 322
résistance (Frans résistance) 523
resistentie (Latijn resistentia) 523
resoluut (Frans résolu) 160
respect (Frans respect) 186,511
respectabel (Frans respectabie
respectabIe )
161
respijt (Oudfrans respit) 186,511
responderen (Latijn respondere)
121
ressource (Frans ressource) 268
rest (Frans reste) 461
restaurant (Frans restaurant) 58,
158,173, 175
restaurateur (Frans restaurateur)
26,300
26.300
restaurette 168
restloos
restIoos (Duits restlos) 241
resultaat (Frans résultat) 32
retardo (Engels retardo) 324
retirade (Frans retirade) 27,161
retorica (Latijn rhetorica) 98,125
retoriek (Frans rhétorique) 169,
499
retoucheren (Frans retoucher)
155
retour (Frans retour) 160
retro- (Latijn retro-) 115
retsina (Nieuwgrieks retsina) 369
reuma (Grieks reuma) 368,378
reumatisme (Frans rhumatisme)
470
reünie (Frans réunion) 158
Reuzengebergte (vert. van Duits
Riesengebirge) 625
reveille (van Frans réveillez-vous)
184
review (Engels review) 343
revisor (modern Latijn revisor)
103
revolteren (Frans révolter) 191
revolutie (Frans révolution) 36,
153
revolutie (culturele - ) (vert. van
Chinees wen hua da ge min)
624
revolutie (fluwelen-) (vert. van
Tsjechisch sametová revoluce)
621
revolver (Engels revolver) 317
riant (Frans riant) 161
ribcord 337

riboet (Maleis riboet) 427
richard (Frans richard) 164
richel (Latijn regula) 460,554
richting 'gezindte, denkwijze'
(Duits Richtung) 655
richtsnoer (Duits Richtschnur)
255,268
ridder (vert. van Frans chevalier)
24,198,594
ridder van de droevige figuur
(vert. van Spaans el Caballero
de la Triste Figura) 603
ridder van de ronde tafel (vert.
van Engels knight of the round
tabie)
tabIe) 613
ridicuul (Frans ridicule) 161
riem 'roeiriem' (Latijn remus)
29,89,460
riem 'papiermaat' (Spaans
resma) 223
rif (Oudnoor(d)srif)
(Oudnoor(d)s riO 361
Rif (Arabisch rif)
riO 405
Riffijn (Frans Rifain) 405
rigoroso (Italiaans rigoroso) 534
rigoureus (Frans rigoureux) 534
rijk (Keltisch) 65,77
rijm 'gelijke klank' (Frans rime)
28,155
rijst (Oudfrans ris) 25, 147, 196,
400,467
riksja (Engels rickshaw) 349
rimboe (Maleis rimba)
rirnba) 423
rinneweren (van Frans ruiner)
140
rioja (Spaans rioja) 220
riposte (Frans riposte) 501
risee (de - zijn) (Frans être la
risée) 172
risico (Italiaans risico) 203,208
risicovol 208
risicowedstrijd 208
riskant (Duits riskant) 274
ristorneren 208
ristorno (Italiaans ristorno) 203
rit (Middelnederduits rit) 257
rite (Frans rite) 529
ritme (Latijn rhythmus) 125,156,
470
ritmeester (Duits Rittmeister)
149, 150, 258
ritmesectie (Engels rhythm section) 322
rits 'gleuf (Miduelhoogduits ritze) 258
ritus (Latijn ritus) 529
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rivier (Oudfrans riviere) 147, 166
Rivièra (Italiaans Riviera) 185,
205,209

riyal (Arabisch riyäl)
riyä)) 564
ro (Grieks
(Grieksrö)
rö) 380
robbedoes (Fries robbedoes) 355
robber (Frans robre) 189
robot (Tsjechisch robot) 389,
390

robuust (Frans robuste) 161
rock 'n
rock'
n roll (Engels rock
rock-'n-roll)
-' n -roll)
322

roddelen (Jiddisch roddelen) 289
rodeo (Spaans rodeo) 218
roebel (Russisch rub)')
rubl') 385, 633
roedjak (Maleis roedjah) 424
Roeland (razende -) (Italiaans
Orlando furioso) 208
roem (Duits Ruhm) 255
roem (eigen - stinkt) (vert. van
us est fóetilaus
Latijn propria la
da/sordet) 589
Roemeen (Frans roumain) 529
roemvol 241
roepende (een - in de woestijn)
(vert. van Latijn (vox) c1amantis in deserto) 621
roepia (Maleis roepiah) 431,551
roeping 'roeping tot God' (bet.
van Latijn vocatio) 648
Roerganger (de Grote -) 624
roes (Middelnederduits rüsch)

romance 'liefdesavontuur' (Engels romance) 661
romancier (Frans romancier) 165
romanist (Duits Romanist) 166
romantisch (Engels romantic)
315
Romein(s) (Frans romain) 157,
167,529

rompparlement (vert. van Engels
Rump Parliament) 627
rond (Frans rond) 148
rondas (Frans rondache) 191
rondbanjeren 428
rondbazuinen 176
rondeau (Frans rondeau) 544
rondo (Italiaans rondo) 204,544
rondschrijven (Duits Rundschreiben of vert. van Frans circulaire) 236, 570
roodhuid (vert. van Engels redskin) 612
roofing (Engels roofing) 311
rooilijn (van Frans roie) 506
roomijs (vert. van Engels icecream) 611
roos (Latijn rosa) 25,43,
25,43,95
95
rosarium (Latijn rosarium) 102,
111

rosbief (Engels roast beeO 315,
492,493,497

roseola (modern Latijn roseola)
102

rosmarijn (Latijn ros marinus)
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roetsjbaan (Duits Rutschbahn)
260

roetsjen (Duits rutschen) 260
rof (Engels rough) 324
rogatoir (Frans rogatoire) 174
rogge (Oudslavisch mli)
roti) 385
rol (dat speelt geen -) (vert. van
Duits das spielt keine Rolle)
608

rol (een - spelen) (vert. van Frans
jouer un role) 600
rollade (Frans roulade) 497
rollen 'zakkenrollen' (Rotwelsch
rollen) 264
rollerskate (Engels roller-ska te)
318,321

rolschaatsen (vert. van Engels roller-skates) 611
Romaan(s) (Latijn Romanus) 529
roman (Frans roman) 155, 175
romance 'volkslied' (Frans romance) 661
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495

rossinant (Spaans rocinante) 222
rotan (Maleis rotan) 422,429
rotanstoel 429
rotgans (Oudnoor(d)s hr63gás)
361

roti (Hindi rom
roti) 443
rotonde (Frans rotonde) 191
rotor (modern Latijn rotor) 103
rots (Picardische vorm van Oudfrans rochel
roche) 133, 147
rotting (Afrikaans rottang) 422,
432,435

Rotwelsch (Duits Rotwelsch) 77,
264

rouge (Frans rouge) 58
roulatie 182
rouleren (Frans rouier)
rouIer) 160
roulet (Frans roulette) 160
routine (Frans routine) 181
routine- (Frans routine) 171
routineklus 171

routineonderzoek 171
routineus 181
routinewerkje 171
routinier (Frans routinier) 160,
162

rouwdouw (Engels row-de-dow)
323

rowdy (Engels rowdy) 322
royaal (Frans royal)
roya)) 148,564
148, 564
royalist (Frans royaliste) 153
royalty (Engels royalty) 333
rozemarijn (Latijn ros marinus)
495

rozenkrans (vert. van Latijn rosarium) 580
rozijn (Picardisch rosin) 133, 198
RTL4-gehalte 242
rubber (Engels rubber) 317
rubbish (Engels rubbish) 324
Rubicon (de - oversteken) (Latijn Rubico) 106
rubriek (Frans rubrique of Latijn
rubrica) 157, 632
ruche (Frans ruche) 95, 186
Rückbildung (Duits Rückbildung) 301
rücksichtslos (Duits rücksichtslos) 234
rug (achter iemands -) (vert. van
Frans derrière Ie dos de quelqu'un) 598
rugby (Engels rugby) 33,308,318,
641

ruggespraak (Duits Rücksprache)
258

rugzak (vert. van Duits Rucksack) 605
ruif (Duits Raufe) 258
ruig 'opwindend' (bet. van Engels
rough) 324
ruimteonderzoek (vert. van Engels space research) 610
ruimtependel (vert. van Engels
space-shuttle) 610
ruimteschip (vert. van Engels
spaceship ) 610
ruimteveer (vert. van Engels
space-shuttle) 297,321,610
ruïneren (Frans ruiner) 488
ruïneus (Frans ruineux) 639
ruiter (Latijn ru(p)tarius) 39
ruiterij (Middelnederduits ruterie) 168,258
rum (Engels rum) 315,324
rumba (Spaans rumba) 220

rummage sale (Engels rummage
sale) 316
rumoer (Oudfrans rumour) 158
run (Engels run) 318, 32.6, 336
rune (Duits Rune) 2.59, 2.62., 2.74
running (uit/in de - zijn) (Engels
to be out of/in the running)
331
rupee (Engels rupee) 348,551
rus 'rechercheur' (van rechercheur) 466
rush (Engels rush) 333
rustiek (Frans rustique) 158
s.a. (Latijn s.a. = sine anno) 99
saai 'stofnaam' (Oudfrans saye)
59,186
saamhorigheid (Duits Zusammengehörigkeit) 2.39,604
sabbat (Latijn sabbaturn) 95, 12.7,
548,578
sabbatsjaar (vert. van Engels sabbatical year) 611
sabel 'wapen' (verouderd Duits
Sabel) 59, 2.58, 2.75
sabeldier (Russisch sobol') 385
saboteren (Frans saboter) 153
sabra (Hebreeuws zabär) 410
sacharine (Duits Saccharin) 2.76
sacrament (Latijn sacramenturn)
2.5, 85, 95, 490, 586
sacrificeren (Latijn sacrificare)
52.5
sacrifiëren (Frans sacrifier) 52.5
sacristi (Frans sacristij 490
sacristie (Latijn sacristia) 95,512.
Sadduceeër (Latijn Sadducaeus)
105
sadja (Maleis sa(ha)dja) 42.5
sado (Maleis sado) 42.5,466
safari (Engels safari) 349
safaripark 349
safe (Engels safe) 308,318,32.6,
343
safe-seks (Engels safe sex) 32.5
safety fust (Engels safety fust) 330
saffiaan (Duits Saffian) 400
saffier (Latijn sapphirus) 12.6
saffraan (Frans safran) 190,401,
407
sage (Duits Sage) 59,2.58,2.59,2.71
saggerijn (van Frans chagrin ) 140
sago (Maleis sago(e)) 424
Sahel (Arabisch Sil;1il) 405
sahib (Hindi ~l;1ib) 395,397,42.8,
551

saillant (Frans saillant) 162.,173,
631
sajoer (Maleis sajoer) 42.1
sake (Japans sake) 451
sakkerdement (van sacrament)
490
sakkerju 490
sakkerloot 490
sakkerment(en) (van sacrament)
490
salade (Frans salade) 191
salamaleikum (Arabisch assalamu 'alay-kum) 404
salamander (Frans salamandre)
147
salami (Italiaans salami, mv.) 2.05
salamimethode 2.08
salamitactiek 2.08
salaris (Latijn salarium) 2.6,89,
633
salderen 2.08
saldo (Italiaans saldo) 2.03, 2.042.08
salemeleikum (Arabisch assalamu 'alay-kum) 404
salesmanager (Engels sales manager) 2.6,318,32.2.
Salomo (Hebreeuws ~Iomoh)
410
Salomon (Latijn Salomon) 105,
410
Salomonsoordeel 105
salomonszegel 105
salon (Frans salon) 159,192.,343,
541
salonfàhig (Duits salonfàhig)
2.34,2.67
saloon (Engels saloon) 343,541
salsa (Spaans salsa) 2.2.0,535
salto (Italiaans salto) 2.04, 631
salto mortale (Italiaans salto mortale) 2.04
Salvadoreen 167
salvo (Italiaans salva) 2.04,2.08
salvo iure (Latijn salvo iure) 2.04
salvo titulo (Latijn salvo titulo)
2.04
Samaritaan (Latijn Samaritanus)
105
Samaritaan (barmhartige -) 105
sambal (Maleis sambal) 424
sambaloelek (Maleis sambal
oelek) 42.4
samboworstelen (van Russisch
sambo) 387

samengesteldbloemige (vert. van
Latijn compositum) 581
samengezworene 'samenzweerder' (bet. van Latijn coniuratus) 649
samenhang (Duits Zusammenhang) 2.55
samenleving (zorgzame -) (vert.
van Engels caring society) 615
samenloop van omstandigheden
(vert. van Frans concours de
circonstances) 600
samenspraak (vert. van Latijn colloquium) 582.
samizdat (Russisch samizdat)

387

samoerai (Japans samurai) 450
samova(a)r (Russisch samovar)
386,389
sampan (Maleis sampan) 432.
sample (Engels sample) 343
samplen (Engels to sample) 32.2.
samsam (Afrikaans saam-saam)
42.8
Samson (Latijn Samson) 104,105
Samuel (Latijn Samuel) 104
Sancho Panza (Spaans Sancho
Panza) 2.2.2.
sanctie (Latijn sanctio) 632.
sanctuarium (Latijn sanctuarium) 111
sancturn sanctorurn (Latijn sancturn sanctorurn) 12.7,62.3
sandaal (Frans sandale) 195
sandelhout (van verouderd Frans
sandal) 508
sander 'snoekbaars' (Nederduits
sander) 2.73
sandhi (Sanskriet sandhi) 395
sandwich (Engels sandwich) 9,
308,312.,319
sanwichen (Engels to sandwich)
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sandwichman (Engels sandwichman) 316
sangria (Spaans sangria) 2.2.0
sanguïen (Frans sanguin) 549
sanguinisch (Duits sanguinisch)
536,540,549
sanhedrin (Hebreeuws san hëdi!Tin) 409, 411

sankse (Zigeunertaal kangeri,
changer!) 395
Sanskriet (Sanskriet saIpSlqta)
431
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Santa Oaus (Engels Santa Oaus)
347,567

santé (Frans santé) 161
santen (Maleis santen) 424
santjes (van Frans (à votre) santé) 161
sanyassin (Sanskriet salJlnyasin)
395

sappel (zich de/te sappel maken)
(Jiddisch sappel) 191
sappelen (Jiddisch sappelen) 191
sapperdekriek 490
sapperloot 490
sapristi (Frans sapristi) 490
sarcofaag (Frans sarcophage)
195, 466, 530

sardine (Frans sardine) 195
sardonisch gelach (vert. van
Grieks sardanios gelös) 375
sari (Hindi sirT) 395
sarong (Maleis saroeng) 413
sarren (Duits zerren) 139
sas (Frans sas) 68,146
satan (Latijn satan) 105,249
sate (Maleis sateh) 424
satijn (Frans satin) 147,190,407,
455,641

satire (Frans satire) 155
satraap (Latijn satrapes) 124,
400

scène (een - maken) (vert. van
Frans faire une scène) 600
scepter (Frans sceptre of Latijn
sceptrum) 116, 378
sceptisch (Grieks skeptikos, Duits
skeptisch of Frans sceptique)
174,378

schaak (Frans échec) 147, 198,561
schaakmat (Frans échec et mat)
401,407,561

schaars (Oudfrans escars) 148
schaats (Picardische vorm van
Oudfrans eschace) 133
schabrak (Duits Schabracke) 158,
175

schaduwen 'volgen' (bet. van Engels to shadow) 657
schaduwkabinet (vert. van Engels
shadow cabinet) 610
schaffen (Duits schaffen) 158
schaften (niks te - hebben)
(Duits schaffen) 165
schallebijter (van Frans escarbot)
497

schalmei (Oudfrans chalemie)
147

schampavie spelen/zijn (van
Spaans escampavia) 115
schandaal (Frans scandale) 501,
640

satsuma 'soort mandarijn' (Engels satsuma) 451
satsuma 'soort porselein' (Japans
satsuma) 451
Saudi (Arabisch sa'üdï) 405
sauna (Fins sauna) 411
saus (Frans sauce) 147,463,535
sausjes (van curasausjes) 488
sausneger (van Curaçaose neger)
488

savanne (Frans savane) 193
saven (Engels to save) 334
savoir-vivre (Frans savoir-vivre)
161, 171

sawa (Maleis sawah) 413
scala (Italiaans scala) 59,103,461
scalp (Engels scalp) 59, 340, 461
scalpel (Frans scalpel) 59,461
scampi (Italiaans scampi, mv.)
105
scarabee (Frans scarabée) 195
scenario (ItaIiaans scenario) 103
scene (Engels scene) 155,195,311,
331, 541, 600

scène (Frans scène) 309
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schandaleus (Frans scandaleux)
501

schans (Middelhoogduits schanze) 157
scharlaken (Oudfrans escarlate of
Latijn scarlatum) 155,198,500
scharnier (Frans charnière) 531
scharrebijter (van Frans escarbot)
497

schatten 'van waarde achten, op
prijs stellen' (Duits schätzen)
655

schavot (Frans (é)chafaud) 147,
511
schede 'deel van vrouwelijk geslachtsorgaan' (bet. van Latijn
vagina) 648
Schedelberg (vert. van Latijn Calvariae locus) 586
scheer (Oudnoor(d)s sker) 361
scheffen (Rotwelsch schefften)
164

scheften (Rotwelsch schefften)
164

scheiSe (Duits ScheiSe) 167

schelm (Middelnederduits of
Middelhoogduits schelm(e))
36,157

schema (Latijn schema) 31, 124,
115,376

schepper 'God de schepper' (bet.
van Latijn creator) 648
schermutselen (Duits scharmützeIn) 158

scherpzinnig (Duits scharfsinnig)
158

scherts (Duits Schen) 158,545
schertsen (Duits scherzen) 171
scherzo (Italiaans scherzo) 104,
545
schets (Italiaans schizzo) 103, 110
scheurbuik (Middelnederduits
schorbük) 491, 498
schibbolet (Hebreeuws äibbölë!)
409

schiereiland (vert. van Latijn
paeninsula) 573
schietijzer (vert. van Engels
shooting-iron) 611
schiften 'in de gevangenis zitten'
(Rotwelsch schefften) 164
schiften 'sorteren' 357
schijf(harde-) (vert. van Engels
hard disk) 311
schijnwerper (Duits Scheinwerfer) 240
schilderes 165
schip 'deel van een kerk' (bet. van
Latijn navis) 648
schisma (Grieks schisma) 368
schizofrenie (van Grieks schizein
+phrèn) 368
Schizostan 399
schlager (Duits Schlager) 160,301
schlemiel (Jiddisch schlemiel) 188
schmiere (Duits Schmiere) 165
schmieren (van Duits Schmiere)
165

schnabbelen (Rotwelsch schnabeln) 164
schnaps (Duits Schnaps) 160
schnitzel (Duits Schnitzel) 160
schobbejak (Nederduits schubjack?) 257,273,190
schoelje (Oudfrans escouillon?)
190

schoen (iemand iets in de -en
schuiven) (vert. van Duits
einem etwas in die Schuhe
schieben) 607

schoener ((Engels
Engels schooner) 314
schoft (Nederduits schuift) 257
schokbestendig 242
scholier 166
scholing 120
school (Latijn schola) 65.82.84.
95. 126. 376. 547
school maken (vert. van Duits
Schule machen of Frans faire
école) 600.608
school (niet voor de -. maar voor
het leven leren wij) (vert. van
Latijn non scholae. sed vitae
discimus) 589
schoolmeester (Duits SchuImeister) 255
schoolwezen (Duits Schulwesen)
schoolweren
239
schoonbroe(de)r (vert. van Frans
beau-frère) 243.595
schoondochter (vert. van Frans
belle-fille) 595
schoonheidsslaapje (vert. van Engels beauty sleep) 611
schoonheidszin (Duits Schönheitssinn) 255
schoonouders (vert. van Frans
beaux-parents) 595
schoonschrijven (vert. van Grieks
kalligraphia) 618
schoonwon
schoonzoon (vert. van Frans
beau-fils) 595
schoonzus(ter) (vert. van Frans
belle-sreur)
belle-seeur) 243.595
schorem (Jiddisch sjkorem) 288.
290.293
schorpioen 'dier' (Frans scorpion) 195
schorpioen 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn scorpio) 648
schorriemorrie 290
frans escorce) 158
schors (Oud
(Oudfrans
schorseneer (Frans scorsonère)
191
schotel (Latijn scutella) 90
schotel (vliegende -) (vert. van
Engels flying saucer) 614
schouw (Latijn excava) 89
schouwburg (vert. van Grieks
theatron) 618
schouwspel (Duits Schauspiel)
258
schransen (Nederduits schrantsen) 257
schriel 357

schrift (heilige -) (vert. van Latijn sancta scriptura) 589
schriftgeleerde (Duits Schriftgelehrte(r)) 255
schrijn (Latijn scrinium) 89.529
schrijnen (Middelnederduits
schrInen) 257
schrijven (Latijn scribere) 37.65.
119
95.119
95.
schrikbeeld (Duits Schreckbild)
255
schriklokken (vert. van Engels
dreadlocks) 349
schroot (Duits Schrot) 258
schuchter (Duits schilchtern)
schüchtern) 259
schuimwijn (vert. van Frans vin
mousseux) 596
schuld en boete (vert. van Rusnakausisch prestuplenije i nakazanije) 621
schuldbewust (Duits schuldbewuBt) 255
schuldenaar 109
schuren 'vrijen met kleren aan'
(Surinaams-Nederlands schuren) 444
schurk (Duits Schurke) 257.266
schuurmeid (Surinaams-Nederlands schuurmeid)
schuurrneid) 444
Schwamm drüber
drilber (Duits
drilber) 270
Schwamm drüber)
schwung (Duits Schwung) 234.
267
science (Engels science) 343
science fiction (Engels science fiction) 319
sclero- (Grieks sklèro-) 374
sclerose (Grieks sklèrOsis
sklèrösis of Frans
sclérose) 23. 368
scone (Engels scone) 347
sconto (Italiaans sconto) 203
scoop (Engels scoop) 319.347
-scoop (Grieks -skopos) 370.374
scooter (Engels scooter) 317
scope (Engels scope) 344.567
-scopie (Grieks -skopia) 370.374
score (Engels score) 16.340.342
scoren (Engels to score) 318.322,
335,
335. 340,
340. 342
scotch'
doorzichtig plakband'
scotch 'doorzichtig
(van Engels Scotch tape) 311
311
scouting (Engels scouting) 311
311
scrabble (Engels scrabble) 347
screenen (Engels to screen) 318,
318.
334

script (Engels script) 319.343
319,343
scud (Engels Scud) 405
scudo (Italiaans scudo) 556.
556,558
558
sculptuur (Frans sculpture) 155
sec (Frans sec) 534
secco (Italiaans secco) 534
secondant 183
seconde (Frans seconde) 157
second opinion (Engels second
opinion) 330
secreet (Frans secret) 27
secretaresse 165,
165. 182
secretaris (Latijn secretarius)
102, 109,
166, 632
102.
109. 166.
99, 649
sector (Latijn sector) 99.649
Securitate (Roemeens Securitate)
67
secuur (Latijn securus) 100.461.
100,461,
15
5515
see you (Engels see you) 27.324
Sefardim (Hebreeuws stfärdïm)
411
segno (Italiaans segno) 557
segrijn (Frans chagrin) 196
sehnsucht (Duits Sehnsucht) 234
seibelaar (Jiddisch zeibelaar) 288
seider (Jiddisch seider) 285
542.
seigneur (Frans seigneur) 542,
564
sein (Oudfrans sein(g» 557
seinen (van Oudfrans sein(g» 63
seismograaf (van Grieks seismos
+ -graphos)
-graphos ) 377
seizoen 'jaargetijde' (Frans saison)
$On) 147. 661
seizoen 'deel
seizoen'
deel van het jaar waarin
iets plaatsvindt' (Engels
season) 661
Sejm (Pools Sejm) 67
343.462.549
seks (Engels sex) 343,
462, 549
seksbom (Engels sex bomb) 321
sekse (Frans sexe) 458.549
seksmaffia 206
sekstoerisme 317
selderie (Frans céleri) 160,191,
160.191.
517
selderij (Frans céleri) 467. 517
316.343
select (Engels select) 316,343
selectie (natuurlijke-) (vert. van
Engels natural selection) 613
self-fulfilling prophecy (Engels
self-fulfilling prophecy) 330
selfgovernment (Engels selfgovernment) 316
self-made (Engels self-made) 322
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semasiologie (Duits Semasiologie) 274>382
semen (Latijn semen) 566
semi- (Latijn semi-) 113.535
semi-ambtenaar 113
seminar (Engels seminar) 317.
538
seminarie (Latijn seminarium)
538
seminarium (Latijn seminarium)
538
semi-officieel 113
senang (Maleis senang) 421
senator (Latijn senator) 99.103
seneblad (Latijn sen(n)a) 495
senior (Latijn senior of Engels
senior) 106. 118. 301. 564
se non è vero. è ben trovato (Italiaans se non è vero. è ben trovato) 207
tol
sensatie (Latijn sensatio) 650
sensitivity training (Engels sensitivity training) 321
sententie (Frans sentence of Latijn sententia) 143
sentimenteel 39. 181. 183
sefior
seilor (Spaans sefior)
seilor) 35.564
seilora (Spaans sefiora)
seilora) 535
sefiora
sepatoe (Maleis sepatoe) 427
seponeren (Latijn seponere) 98
sepoy (Engels sepoy) 344
seppuku (Japans seppuku) 451
september (Latijn (mensis) September) 94
Septuagint(a) (Latijn septuaginta) 125
seraf (Latijn seraphim. seraphin)
484
serafijn (Latijn seraphim. seraphin) 484
serenade (Frans sérénade) 191
serge (Frans serge) 455
sergeant (Frans sergent) 149.175.
342
sergeant-majoor (Frans sergentmajor) 149
serieus (Frans sérieux) 160
sermoen (Frans sermon) 148
serre (Frans serre) 159
serum (Latijn serum) 98.99
serven (Engels to serve) 520
serveren (Engels to serve) 343.
520
servet (Frans serviette) 159
service 'bediening' (Frans service
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of Engels service) 26.300.318.
26. 300. 318.
541
service 'opslag' (Engels service)
58. 300. 318. 541
servicebeurt 335
servicebureau 176. 335
servicedienst (van Engels service)
506
service dress (Engels service
dress) 151
servicen (Engels to service) 298
servies (Frans service) 147. 541
sesam (Latijn sesamurn) 43.126.
622
sesam. open u (vert. van Arabisch
iftal] ya simsim) 622
Sesamstraat (vert. van Engels
Sesame Street) 622
sessie (Engels session) 321
set (Engels set) 36.318.319.336.
343
settelen (Engels to settIe)
settle) 323.334
setter (Engels setter) 320
setting (Engels setting) 317
sex-appeal (Engels sex appeal)
323.549
sexshop (Engels sex-shop) 321
sexy (Engels sexy) 321
sfeer (Frans sphère) 59.156.195.
457
sfeervol (Duits stimmungsvoU)
240.241
shag (Engels shag) 253. 462
shaken (het wel kunnen -) (Engels to shake) 325
shamalse (van Arabisch ~amäl)
405
shampoo (Engels shampoo) 348.
462
shampooing (Engels shampooing) 317
shanghaaien (Engels to shanghai)
314.3 25
sharia (Arabisch a~-~rÎa) 404
shawl (Engels shawl) 462.470
sheU-shock (Engels sheU-shock)
320
sherry (Engels sherry) 58.319.

344.483
Shetlander (EngelsShetland
pony) 320
shinto (Japans shintö) 450
shirt (Engels shirt) 319.320
shit (Engels shit) 267.309.324.
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shit- (Engels shit) 329
shitfilm 329
shitltond
shithond 329
Shoa(h) (Hebreeuws ~'äh) 66.
321.410
shoarma (Levantijns-Arabisch
~arma) 405
shoarmaburger 328
shockeren (Engels to shock) 170.
323.334
shocking (Engels shocking) 316
shocktherapie (Engels shock
therapy) 317
shoetiek 169
shop (Engels shop) 26.300.309
shoppen (Engels to shop) 66.322
short (Engels shorts. mv.) 310.
320.333
shortlist (Engels short list) 319
short track (Engels short track)

318
shot (Engels shot) 309.322
shovel (Engels shovel) 308
show (Engels show) 297.308.321
show (de - stelen) (vert. van Enthe show) 331.614
gels to steal tlte
showbizz (Engels show-biz) 319
showcaravan 337
showmaster 337
showroom (Engels show-room)
318
shuttle (Engels shuttle) 318
si 'muzieknoot' 96
sic (Latijn sic) 99
sick building syndrome (Engels
sick building syndrome ) 317
sick joke (Engels sick joke) 323
sidderans (Frans jus d'orange)
482
sidderen (Duits zittem) 59. 239.
258
sief (van syfilis) 466
sien (Engels scene) 332.541
siep (van syfilis) 466
siepel (Latijn cipoUa) 463
sier (goede - maken) (Oudfrans
faire bonne chiere) 72. 172. 503.
572.638
sieraad (Duits Zierat) 59.239.
258
siësta (Spaans siesta) 221
sifon (Frans siphon) 159. 195
sigaar (Frans cigare) 36.160.193
sigaret (Frans cigarette) 36. 160.
193.463

sightseeing (Engels sight-seeing)
317
sigma (Grieks sigma) 380
signaal (Frans signa!) 32
signalement (Frans signalement)
153
signora (Italiaans signora) 535
signore (Italiaans signore) 564
sijs (Middelhoogduits zise) 275
sik (Duits Zieke) 260
sikh (Engels sikh) 348
sikkel 'joodse munt' (Latijn
sic1us) 410,546
sikkel 'oogstmes' (vulgair Latijn
·sieila) 91,127
sikkeneurig (van chieaneurig) 8,
487
sikker (Jiddisch sjikker) 287
silo (Spaans silo) 214
Simon (Latijn Simon) 104,105
simpel (Frans simpie) 148,161
sinaasappel (vert. van Frans
pomme de Sine) 9, 220, 603
sinecure (Engels sinecure) 480
sine ira et studio (Latijn sine ira
et studio) 115
singel (Oudfrans cingle) 463, 511
singkè (Maleis singkeh) 432
single (Engels single) 343
singletje (van Engels single) 322
singulare (Latijn singulare) 117
singularis (Latijn singularis) 117
singulariteit (Frans singularité)
49
sinjeur (Frans seigneur) 564
sinjo (Maleis sinjo) 423,432,564
sinjoor (Spaans senor) 214,222,
564
Sinjorenstad 214
Sinksen 'Pinksteren' (Latijn cinquagesima) 79, 510
sint (Frans saint) 135,148
sintel (Middelhoogduits sintel)
258
Sinterklaassurprise 18
sinus (Latijn sinus) 627
Sioux (Frans Sioux) 197
sir (Engels sir) 542
sirammen (Maleis siram) 423
sire (Frans sire) 542, 564
sirene (Frans sirène) 195
sirenenzang 375
sirih (Maleis sirih) 424
sirocco (Italiaans scirocco) 202,
210

siroop (Frans sirop) 190,407,
467,519
sirtaki (Nieuwgrieks sirtaki) 369
sisyfusarbeid 375
sit down-staking (Engels sit
down strike) 320
sit-in (Engels sit-in) 68
sits (Engels chintz) 319,348,519
-situatie (Engels situation) 328
sjaal (Engels shawl) 319,349,400,
462,470
sjaans (Frans chance) 163
sjabbes (Jiddisch sjabbes) 285, 548
sjacheren (Duits schachem) 265
sjagrijn (Frans chagrin) 462,484
sjah (Perzisch sjäh) 562
sjakes (zich - houden) 291
sjako (Hongaars csákó) 412
sjaloom (Hebreeuws ~Iöm) 250,
404,410
sjamberloek (verouderd Duits
chambrelouquen, mv.) 46,
258, 275, 301, 417
sjambok (Afrikaans sambok)
432,435
sjampetter 'veldwachter' (van
Frans garde champêtre) 637
sjank (Zigeunertaal kangeri,
changen) 395
sjanken 395
sjanker (Frans chancre) 462,525
sjans (Frans chance) 134, 163,
462,532
sjansen (van Frans chance) 163
sjapka (Russisch ~apka) 388
sjappie hendeIe mendele (Jiddisch schappie hendeIe mendeIe) 292
sjappietouwer (Maleis siapa
tahoe) 424,482
sjari'a (Arabisch a~-~arï'a) 404
sjaskelen (Jiddisch sjasjkenen)
287,294
sjaskenen (Jiddisch sjasjkenen)
287
sjasliek (Russisch ~aälyk) 388,390
sjees (Frans chaise) 58,160,162,
558
sjeik 'chic' (Frans chie) 162.
sjeik 'hoofd' (Arabisch ~ik) 404,
405
sjek (Engels shag) 317
sjekel (Hebreeuws §ëqël) 410,
546
sjekkie (van Engels shag) 462

sjerp (Duits Schärpe) 271, 274,

462

sjewijne (Jiddisch hasjeweine)
490
sjezen (van Frans chaise) 162
sjibbolet (Hebreeuws ~ibbölë!)
409
sjiek (Frans chie) 162,511
sjien (Jiddisch sjien) 287
sjiiet (Arabisch ~Îi) 404
sjikker (Jiddisch sjikker) 287,2.94
sjikse (Jiddisch sjikse) 288
sjoege (Jiddisch sjoege) 289
sjoel (Jiddisch schul) 250, 285, 547
sjoelbak (Engels shoolboard,
shovelboard) 356
sjoemelen (Duits schummeln)
263, 265, 398
sjofel (Duits schofe!) 59,266
sjogoen (Japans shögun) 450
sjokken (Fries sjokke) 355
sjomp (Fries sjompe) 356
sjoof (Jiddisch zoof) 286
sjorren (Fries sjorje) 356
sjouwen (Fries sjouwe) 58,356
sjwa (Hebreeuws ~ewä') 411
skald (Duits Skalde) 274
skateboard (Engels skateboard)
318,321
skating-rink (Engels skatingrink) 317
skeeleren (Engels to skeeler) 318
skelet (Duits Skelett ) 382
sketch (Engels sketch) 333,347,
567
ski (Noors ski) 362
skiff (Engels skiff) 314
skinhead (Engels skin-head) 321
skipiste 364
skunk (Engels skunk) 350
skOtsje (Fries skOtsje) 356
skOtsjesilen (Fries skOtsjesile)
356
skyline (Engels skyline) 34, 58
sJ. (Latijn sJ. = sine loco) 99
sla (van salade) 191
slaaf (Latijn sc1avus) 125
slaap (diepe -) 573
slaapwandelaar (vert. van Frans
somnambule) 596
slabberdewatski 388
slachtoffer (Duits Schlachtopfer)
255
slagroom (Duits Schlagrahm)
238, 240, 253
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slagwoord (Duits Schlagwort)
260

slak 'metaalslak' (Duits Schlacke)
258

slalom (Noors slaläm) 362
slamat (Maleis selamat) 425,432
slang 'groepstaal' (Engels slang)
340

slang (een - aan zijn boezem
koesteren) (vert. van Grieks kai
labön (ophin) hupo kolpön
etheto) 621
slapstick (Engels slapstick) 319
slavernij 168
s.l.e.a. (Latijn s.l.e.a. =sine loco
et anno) 99
slecht-weerscenario 208
sleep-in (Engels sleep-in) 68
sleeping out (Engels sleeping out)
320

sleutelbeen (vert. van Latijn clavicula) 582
sleutelroman (vert. van Frans roman à clef) 596
slijtage 64,167, 177
slip 'onderbroek' 309, 310
ofthe
slip of
the pen (Engels slip of the
pen) 330
slip of the tongue (Engels slip of
the tongue) 330
slippen (Engels to slip) 18
slivovitsj (Servokroatisch ~Ijivovica) 388
sloes (Duits SchluB) 264
slogan (Engels slogan) 345
slokan (Maleis selokan) 432
slotwoord (Duits SchluBwort)
255

sluier (Duits Schleier) 255
sluis (Oudfrans escluse) 149
slungel (Middel
(Middelnederduits
nederduits slungel) 257
sluw (Duits schlau) 259
smaak' esthetische waarde' (bet.
van Frans goOt)
go(\t) 650
smaakvol (Duits geschmackvoll)
241,255

smalftlm
smalfilm (Duits Schmalfilm)
243

small (Engels smalI) 320
smalspoor (Duits Schmalspur)
243,260

smaragd (Latijn smaragdus) 126,
126.
555

smart (Engels smart) 317
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smartlap (vert. van Duits
Schmachtlappen) 627
smash (Engels smash) 318,
318. 333
smeerkaas (Duits Schmierkäse)
260

smeltboter (Duits Schmelzbutter) 259
smeris (van Jiddisch sj(e)miere)
110,287
110.287

smile (Engels smile) 323
smoes (Jiddisch sjmoes) 285,289,
285.289,
293

smoesje 293
smoezelen 293
smoezen (Jiddisch sjmoezen)
289,294

smog (Engels smog) 324
smoking (van Engels smokingjacket) 44,310,337
44.310,337
smokken (Engels to smock) 319
smörgäsbord (Zweeds smörgäsbord) 362
smous (Jiddisch smous) 288
smullen (Nederduits smullen)
257

snaaien (Jiddisch schneien) 287
snaar (iemands gevoelige - raken) (vert. van Frans toucher la
corde sensible de quelqu'un)
599

snack (Engels snack) 347
snapan (Maleis senapan) 426,
426.
432

snaphaan (Duits Schnapphahn)
258

snappez-vous 162
snapshot (Engels snapshot) 317
sneakers (Engels sneakers) 324
sneaky (Engels sneaky) 324
sneer (Engels sneer) 316
sneeuw 'cocaïne' (bet. van Engels
snow) 322
snel- (Duits Schnell-) 245
snelbuffet (Duits Schnellbüfett)
245

sneldienst (Duits Schnelldienst)
245

snelheid (hoge -) (vert. van Duits
hohe Geschwindigkeit of Engels high speed) 609
sneltrein (vert. van Duits
245. 604,
Schnellzug) 235, 243, 245,
606

snelverkeer (Duits Schnellverkehr) 245

snelweg (vert. van Duits
SchnellstraBe of Frans voiel
route express) 245,596
245.596
sneuper (Fries sneuper) 356
snijlijn (vert. van Latijn secans linea) 584
snijtanden (vert. van Latijn dentes incisores) 582
snikkel (Jiddisch sjniggel) 289
sniper (Engels sniper) 151,326
snit (Duits Schnitt) 260
snob (Engels snob) 316,322
316.322
snobisme (Engels snobism) 316,
332

snoeshaan (Nederduits snOshàn)
snüshàn)
257

snooker (Engels snooker) 318
snor (van Duits Schnurrbart) 260
snorbaard (Duits Schnurrbart)
260

snorder (Jiddisch schnorrer) 288
snow (Engels snow) 322
soap (Engels soap) 319
sobat (Maleis sobat) 425, 432, 551
sober (Frans sobre) 531
socialisme (Frans socialisme)
166,168

socialist (Frans socialiste) 17,166,
175

sociëteit (Frans société of Engels
162.300,315.467,542
society) 162,300,315,467,542
society (Engels society) 542
socio- (Latijn socius) 113
sociocratie 369
sociodrama 113
sociologie (Frans sociologie) 66,
113

socioloog (van Latijn socius +
Grieks -logos) 371
sociopreventie 113
sociotherapie 113
socket (Engels socket) 310
Socrates (Latijn Socrates) 107
soda (Italiaans soda) 204,
204,210
210
sodemieter 105
Sodom (Latijn Sodoma) 105
Sodom en Gomorrha 105
sodomie 105
soebatten (van Maleis sobat)
428,
428.429,432.551
429, 432, 551

soedah (Maleis soedah) 421
soek (Arabisch sOq)
süq) 404
soenniet (Arabisch sunni) 404
soep (Frans soupe) 160,
160,187,567
187, 567
soepel (Frans souple) 27,143,161
27,143.161

soera (Arabisch süra) 404,432,
546
soerat (Maleis soerat) 425,432,
546
soes (van Frans chou à la crème)
184
soesa (Maleis soesah) 421
soeverein (Frans souverain) 153,
559
soezen 357
sof (Jiddisch soO
sof) 289
sofa (Frans sofa) 196,556
sofadvocaat 293
softdrug (Engels soft drug) 322
softie (Engels softie) 27,324
software (Engels software) 322
soigneren (Frans soigner) 24,
160,188
soigneur (Frans soigneur) 160
soiree (Frans soirée) 160,175
160, 175
soit (Frans soit) 162
soixante-neuf (Frans soixanteneuf) 163
neuO
soja (Japans shöyu) 451
sok (verouderd) 'muil' (Latijn
soccus) 91,124
sok 'korte kous' (Duits Socke)
91,260
sokophouder 271
sol 'muzieknoot' 96
solarium 'zonnebank, zonnebad'
lOl, 104, 516
(Engels solarium) 101,
soldaat (Frans soldat) 149,175,191
soldatenraad 662
soldatesk (Frans soldatesque)
169,544
soldateska (Italiaans soldatesca)
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solderen (Frans solder) 157, 529
soldij (van Frans solde) 149,150,
191
soleren 182
solidamo~ (Pools solidamosé)
387
solidee( tje) (van Latijn soli Deo)
97
soliûeren (Latijn solidare) 529
sollen (Oudfrans so(u)ler) 147
sollicitant 166
solo (Italiaans solo) 203, 206, 208
solo- (Italiaans solo) 206
so long (Engels so long) 27, 300,
324
solo-optreden 206
solo-voorstelling 206

solutie 'oplossing' (Frans solution) 661
solutie 'bandplakmiddel' (Engels
solution) 661
som (Frans somme) 208,534
som (ronde-) (vert. van Frans
compte rond) 600
somber (Frans sombre) 161
sombrero (Spaans sombrero)
218
somma (Italiaans somma) 203,
208,534
somma sommarum 209
sonar (Engels sonar) 323
sonate (Italiaans sonata) 203
sonnet (Frans sonnet) 191
zoof) 286
soof (Jiddisch zooO
soos (van sociëteit) 162,467
sophisticated (Engels sophisticated) 310,312,344, 366
sopie (Maleis sopi) 426, 432, 567
soppelorium 108
sopraan (Italiaans soprano) 203,
559
sorbet (Frans sorbet) 190,407,519
sores (Jiddisch tsores) 23,284,
289,293
sorry (Engels sorry) 300,323
sotto voce (Italiaans sotto voce)
207
soubrette (Frans soubrette) 165,
194
souche (Frans souche) 462
souffleren (Frans souffler) 155
soul (Engels soul) 250, 322
sound (Engels sound) 322, 343
soundmix (Engels sound-mix)
322
sourdine (Frans sourdine) 30
souter (Latijn psalterium) 120
souterrain (Frans souterrain) 155
souverein (Frans souverain) 342
souvlaki (Nieuwgrieks soublaki)
369
sovchoz (Russisch sovchoz) 197,
387,389,390
sovereign (Engels sovereign) 559
sovjet (Russisch sovet) 36,65,
387,390
sovjet- (Russisch sovetskij) 387
so what (Engels so what) 330
sowieso (Duits sowieso) 234, 267
spaarzaam 'gering in aantal'
(Duits sparsam) 655
spaat (Duits Spat) 260

space-shuttle (Engels spaceshuttle) 297,321,610
spagaat (Duits Spagat) 260,274
spaghetti (Italiaans spaghetti,
mv.) 205, 208, 483
spaniël (Engels spaniel) 320, 386
spanjool (Spaans espai'iol)
espafiol) 216
spanking (Engels spanking) 325
spatel (Latijn spatuia)
spatuia ) 98
spatjes hebben (van Duits SpaB)
268,487
SPD-trojka
sPD-trojka 385
speaker (Engels speaker) 318
speakerbox 337
specerij (Oudfrans espeserie) 147
speciaal (Frans spécial) 343, 542
speciaal- (Duits Spezial-) 240
speciaalzaak (vert. van Duits Spezialgeschäft) 606
special (Engels special) 319, 343,
542
specialité (Frans specialité) 517
specialiteit (Frans specialité) 517
specie (Latijn species) 89, 515
species (Latijn species) 515
specificatie (Frans spécification)
181
specificeren (Latijn specificare)
181,525
specifiëren (Frans spécifier) 525
specimen (Latijn specimen) 117,
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spectraal (Duits spektral) 241
spectrum (Latijn spectrum) 99
speculaas (van speculatie) 489,
519
speculant 183
speculatie (Latijn speculatio)
489,519
speculeren (Frans spéculer) 157
speech (Engels speech) 315,317,
333,334
speechen 334
speed (Engels speed) 322
speedboot (Engels speed-boat)
297
spektakel (Frans spectacle) 35,
41
spelbreker (vert. van Frans
trouble-fête) 595
speld (Latijn spinuia) 90
speling van de natuur (vert. van
Latijn lusus naturae) 590
spencer (verouderd Engels spencer) 319
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spergebied (Duits Sperrgebiet)
262
spermacide 168
spertijd (Duits Sperrzeit) 262
spervuur (Duits Sperrfeuer) 262
sperzieboon (van aspergeboon)
521
spiegel (Latijn speglum) 84, 90
spiegelei (vert. van Frans oeuf au
miroir) 596
spiekblaadje 271
spieken (Duits spieken) 267
spielerei (Duits Spielerei) 234,
267
spielmacher (Duits Spielmacher)
263
spies (Duits Spie!!) 258
spiese (Jiddisch spiese ) 294
spijs (Latijn spesa) 95
spijt (van Oudfrans despit) 148,
181,477
spinazie (Oudfrans espinache)
147,193,400,401,407
spinet (Italiaans spinetta) 203
spinjoen 386
spinnen 'wentelen' (Engels to
spin) 658
spinnenfobie 370
spion (Frans espion) 149
spirit (Engels spirit) 316, 343, 547
spiritisme (Engels spiritism) 315
spiritist (Engels spiritist) 166, 183
spiritual (Engels spiritual) 250,
542
spiritueel (Frans spirituel) 161,
542
spiritus (Latijn spiritus) 547
spitaal (van Latijn hospitaIe) 121
spitfire (Engels spitfire) 320
spits (Duits Spitze) 257
spits (iets op de - drijven) (vert.
van Duits etwas auf die Spitze
treiben) 608
spitsboef (Duits Spitzbube) 27,
257
spitsmuis (Duits Spitzmaus) 258
spitsuur 240
spitsvondig (Duits spitzfindig)
258
spleen (Engels spleen) 316, 343
spoetnik (Russisch sputnik) 36,
350, 387. 390
spon (Ouditaliaans (s)punto) 202
spons (Oudfrans esponge) 195
sponsor (Engels sponsor) 343
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sponsored magazine (Engels
sponsored magazine) 319
sponti (Duits Sponti) 267
spoonerism (Engels spoonerism)
175
spoorweg (vert. van Engels raiJroad) 574
sporadisch (Duits sporadisch)
274,382
sport (Engels sport) 316,333
sportrninded 328
spotje 319
spotlight (Engels spotlight) 319
spotten 'zien' (Engels to spot)
658
spotternij 168
spray (Engels spray) 320
spreekwoord (Duits Sprichwort)
249. 255
spreken is zilver. zwijgen is goud
622
springmatras (Engels spring-mattress) 319
springslot (Engels spring-Iock)
319
springstof (Duits Sprengstoff)
236
springveermatras 319
sprint (Engels sprint) 318
sprinten (Engels to sprint) 340
sprinter (Engels sprinter) 316,337
sprits (van Duits Spritzkuchen)
260
sprokkelmaand (van Latijn spurcalia) 93,253,500
sprong in het duister (vert. van
Engels leap in the dark) 614
sprong (grote - voorwaarts)
(vert. van Chinees da yue jin)
624
spurt (Engels spurt) 318
spurten (Engels to spurt) 318
squadron (Engels squadron) 320.
550
square 'burgerlijk' (Engels
square) 321
square 'plein' (Engels square) 311
squash (Engels squash) 490,520
squashen 334
squaw (Engels squaw) 350
staal 'monster' (Oudfrans estale)
28,188
staan voor (vert. van Engels to
stand for) 615
staan (hier sta ik, ik kan niet an-

ders) (vert. van Duits hier stehe ieh. ieh kann nicht anders)
607.619
staande 'tijdens' (bet. van Latijn
stante) 649
staat 'toestand, positie' (Latijn
status) 98,463,561,653
staat 'land' (Frans état) 561,653
staat van beleg (vert. van Frans
état de siège) 600
staat van genade (vert. van Frans
état de grice) 600
staat (een - in een/de staat) (vert.
van Latijn imperium in imperio) 590
staat (Provinciale Staten) (vert.
van Frans Etats Provinciaux)
600
staat (Verenigde Staten) (vert.
van Engels United States) 625
staatsgevaarlijk (Duits staatsgetlihrlich) 255
staatsgreep (vert. van Frans coup
d'état) 597
staatsie (Oudfrans estage) 463,
519
staatsman (vert. van Frans
hommed'état) 596
staatssocialisme (Duits Staatssozialismus) 260
staatsvijand no. 1 (vert. van Engels public enemy no. 1) 613
stabiel (Latijn stabilis) 100
stabilisator (modem Latijn stabilisator) 110
staccato (Italiaans staccato) 210
stadhouder (vert. van Latijn 10cum tenens) 584
stadion (Grieks stadion) 382,536
stadium (Latijn stadium) )82. 536
stadsguerril1a 222
staffelen (Duits staffeIn) 264
stafrijm (Duits Stabreim) 259, 274
stage (Frans stage) 519
stagflatie (Engels stagflation) 321
stagiair (Frans stagiaire) 37,175
stagiaire (Frans stagiaire) 37,175
stagnatie (Frans stagnation ) 56
staket(sel) (Oudfrans estakette)
198
stakker (Noors stakkar of Zweeds
stackare) 362
stal 'groep mensen die voor dezelfde organisatie werkt' (bet.
van Engels stabIe ) 657

stalactiet (van Grieks stalaktos)
368
stamboom (vert. van Latijn arbor
generationis)) 585
generationis
staminee (Waals staminé) 146
stampede (Engels stampede) 218,
344

stand (Engels stand) 318
standaard (Oudfrans estendard)
179,500
standaardleider (Duits Standartenfilhrer) 262
standaardwerk (Engels standard
work) 319
standbeeld (Duits Standbild) 268
stand-by (Engels stand-by) 318,
331
stand-in (Engels stand-in) 319
standing (Engels standing) 319,
323
stagn(u)olo)
stanniool (Italiaans stagn(
u )010)
204
stansen (Duits stanzen) 260
starost (Russisch starosta) 386
start (Engels start) 316
starten (Engels to start) 37,318
startklaar 335
starwars (Engels star wars) 321
state (Fries state) 355,561
Staten-Generaal (vert. van Frans
Etats-Généraux) 596
statenloos (Duits staatenlos) 241
station (Frans station) 158,461
stationcar 310, 337
stationwagen (Engels station-wagon) 317
statisticus 110
statistiek (Duits Statistik) 260
statue (Frans statue) 268
status 'stand, toestand' (Latijn
status) 561,659
status 'maatschappelijk aanzien'
(Engels status) 321, 659
status quo (Latijn status quo) 115
statussymbool (Engels status symbol) 321
stayer (Engels stayer) 316,318
316, 318
steak (Engels steak) 309,340
stearine (van Grieks stear) 368
steekwoord (Duits Stichwort)
260
steen der wijzen (vert. van Latijn
lapis philosophorum) 590
steenbok 'sterrenbeeld' (bet. van
Latijn capricomus)
capricornus) 649

steenbreek (vert. van Latijn
saxifraga) 581
steenrijk (Duits steinreich) 27,
261
steeple-chase (Engels steeplechase) 316, 318
steken 'aan steekspelen deelnemen' (bet. van Oudfrans
poindre) 650
stekker (Duits Stecker) 238, 240
stellage 167
stellig (vert. van Frans positif)
596
stelling 'these' (bet. van Grieks
thesis) 662
stelling nemen (vert. van Duits
Stellung nehmen) 608
stellingname (Duits Stellungnahme) 240
stem 'stem bij verkiezing' (bet.
van Frans voix) 44, 643, 646,
650
stem (de - van het volk!des
volks) (vert. van Latijn vox populi) 590
stemvee (vert. van Duits
Stimmvieh) 610
stencil (Engels stencil) 317
stendelaar (van Rotwelsch ständein) 264
stennis (Jiddisch sjtannes) 23,
284, 289, 291
stentorstem 375
step (Engels step) 566
steppe (Frans steppe) 197,390
ster 'beroemdheid' (bet. van Engels star) 373. 657
-ster (Latijn -istria) 110
stereo- (Grieks stereo-) 370,374
stereometrie (van Grieks stereo+ -metria)
-metria ) 370
stereoscoop (Engels stereoscope)
344

sterf-op-straat-worst 191
stergetuige (vert. van Engels star
witness) 610
sterkstroom- (Duits Starkstrom-)
240
sterlet (Russisch sterljad')
sterijad') 385
sterrekrijg (vert. van Engels star
wars) 321
sterrenkunde (vert. van Grieks
astronomia) 617
steward (Engels steward) 32,317,
634

stewardess (Engels stewardess)
32, 317, 333
stick (Engels stick) 318
sticker (Engels sticker) 310, 321
stickie (Engels stickie) 322
stiekem (Jiddisch sjtieke) 284,
285,289
stiekemerd 293
stiel (van stijl) 511
stier 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn taurus) 648
stift (Duits Stift) 259
stigma (Grieks stigma) 368, 376
stijl (Frans style) 511
stijlvol (Duits stilvoll) 240, 241
stiletto (Italiaans stiletto) 204
stilettohak (vert. van Engels stiletto heel) 612
still going strong (Engels still
going strong) 330
stilte (diepe -) (vert. van Latijn altum silentium) 589
stimulus (Latijn stimulus) 118,
277

stins (Fries stins) 355
stipendium (Latijn stipendium)
99
stock (Engels stock) 311
stoel (gemakkelijke - ) (vert. van
Engels easy chair) 614
stoepa (Sanskriet stüpa) 395
stoepier 165
stoer 357
stof (Oudfrans estoffe) 523,542
stokebrand (vert. van Frans boutefeu) 595
stokpaardje (Duits Steckenpferd)
259
stola (Latijn stola) 249, 515
stoma (Grieks stoma) 368
stommerd 71, 164
stommiteit 38, 168
stone (Engels stone) 566
stoned (Engels stoned) 322
stool (Latijn stola) 515
stoomboot (vert. van Engels
steamboat of steamer) 314,
610,612
stoommachine (vert. van Engels
steam engine) 574
stoottroepen (Duits StoBtruppe)
262
stop 'het stoppen van iets' (Engels stop) 314, 657
-stop (Engels stop) 328
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stoppel (vulgair Latijn "stupula)
91
stoppen 'stilstaan' (Engels to
stop) 657
stopwatch (Engels stop-watch)
318,333
stores (Engels stores) 320
storm (een - in een glas water)
(vert. van Frans une tempête
dans un verre d'eau) 600
storno (Italiaans storno) 203
Storting (Noors Storting) 67
story (Engels story) 343
straal 'straal van een cirkel' (bet.
van Latijn radius) 648
straalbreking (Duits Strahlenbrechung) 268
straalvliegtuig (vert. van Engels
jet plane) 610
straat (Latijn (via) strata) 82, 89,
463
straf (Duits Strafe) 257
strafen (Engels to strafe) 150
strafrecht (vert. van Latijn ius criminaIe) 582
strafschop (vert. van Engels
penalty kick) 30, 609
straight (Engels straight) 325
strak 443
stram 'afgemeten in zijn bewegingen' (Duits stramm) 656
strange (Engels strange) 324
strapatsen (Duits Strapazen) 274
strategie (Frans stratégie) 195
streber (Duits Streber) 259
strelen (Duits strählen) 29
stress (Engels stress) 321
stressen (Engels to stress) 324,
325
stretcher (Engels stretcher) 319
strijd om het bestaan (vert. van
Engels struggle for Iife) 330,613
strijdbijl (de - begraven) (vert.
van Engels to bury the hatchet)
612
strijdtoneel (vert. van Frans
théätre de la guerre) 596
strijdvraag (Duits Streitfrage) 255
strijkage 167
strike (Engels strike) 316
strikt (Latijn strictus) 100,121
stringendo (Italiaans stringendo)
531
stringent (Latijn stringens stringentis) 531
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strip 'reep, strook' (Engels strip)
333
strip' stripverhaal' (van Engels
comic strip) 319,337
strippen 'ontdoen van' (Engels to
strip off) 317, 657
strippenkaart 333. 335
striptease (Engels strip-tease) 319
strofe (Frans strophe) 195
stroman (vert. van Frans homme
de paille) 596
stroomschema (vert. van Engels
flow chart) 610
stroop (Frans sirop) 190,407,
467,519
strootje (Maleis seroetoe) 424,
428,430
strop (Latijn stroppus) 68
struggle for life (Engels struggle
for Iife) 330
struikelblok (vert. van Engels
stumbling block) 612
struis(vogel) (van Latijn struthio)
89,507
strychnine (van Grieks struchnos) 368
stuc (Frans stuc) 192
student (Latijn studens studentis) 98
studente 165
studentenstop 657
studentikoos (Duits studentikos)
266
studie (Latijn studium) 95,547
studiestop 328
studio (Engels studio) 307,344,
547
studium generale (Latijn studium
generale) 99
stuf 'drugs' (Engels stuff) 325
stuff (Engels stuff) 322, 542
stuk 'theaterstuk' (bet. van Frans
pièce) 650
stukadoor (Italiaans stuccatore of
Spaans estucador) 200, 208,
344
stumper (Duits Stümper) 232
stunt (Engels stunt) 308,320
stupéfait (Frans stupéfait) 173
Sturm-und-Drangperiode (Duits
Sturm-und-Drang-Periode)
270
stuwadoor (Engels stevedore) 344
styleren (Frans styler) 379
sub- (Latijn sub-) 113

subhoofd 113
subiet (Frans subit) 177,534
subito (Italiaans subito) 534
subject (Latijn subiectum) 99,
529,586
subliem (Frans sublime) 161
subparagraaf 113
sub rosa (Latijn sub rosa) 10,116
subsidie (Latijn subsidium) 99
subsidii!ren 170
substantie (Latijn substantia) 99
substantieel 'stoffelijk' (Frans
substantiel) 660
substantieel 'aanzienlijk' (Engels
substantial) 298, 660
subtiel (Frans subtiI) 177
subversief (Engels subversive)
321
succes (Frans succès) 310
succes boeken (vert. van Duits Erfolg buchen) 608
succesnummer 26
succesvol (Engels successful) 241
sucker (Engels sucker) 317,325
suderans (Frans jus d'orange)
482,638
suffere d) 164
suffIsantie (Frans suffIsance) 269
suggestie 'voorstel' (Frans suggestion) 661
suggestie 'ingegeven denkbeeld'
(Engels suggestion) 661
suiker (Frans sucre) 19,59,160,
192, 400, 401, 407
suikerij (van cichorei) 495
suikerklontje (vert. van Engels
lump of sugar) 612
suit (Engels suit) 542
suite (Frans suite (de chambres»
159, 184, 542
sujet (Frans sujet) 529
sukade (Oudfrans succade) 46,

338

sukiyaki (Japans sukiyaki) 451
sulky ( Engels sulky) 318
sultan (Arabisch sultAn) 404
sultanaat 110
summa cum laude (Latijn summa cum laude) 99
summary (Engels summary) 317
summier (Frans sommaire) 180
sumo(worstelen) (Japans sumO)
451
super 'boven, zeer' (Latijn super)
322, 510, 656

super 'soort benzine' (Duits Super) 510, 656
super- (Latijn super-) 113, 535
superbe (Frans superbe) 27,161
supercarga (Portugees sobrecarga) 226
supercargo (Spaans sobrecargo)
214
superego (modern Latijn superego) 573
superfijn 113
superieur (Frans supérieur) 175,
529
superior (Latijn superior) 529
supermacht (vert. van Engels
superpower) 113,320
supermarkt (Engels supermarket) 113, 321, 535
superpower (Engels superpower)
320
supersonisch (van Latijn super- +
sonus) 535
superster (Engels superstar) 113,
373

supervisor (Engels supervisor)
130
superzaken 113
supporter (Engels supporter)
308,318
suppositie (Latijn suppositio) 587
supra- (Latijn supra-) 115
suprematie (Frans suprematie)

189

surfen (Engels to surf) 318
sur place (Frans sur place) 160
surprise (Frans surprise of Engels
surprise) 18, 300
surprise-partij (Engels surprise
party) 317
surrogaat (Latijn surrogatus) 99
surveillance (Frans surveillance)
158
survival of the fittest (Engels survival ofthe fittest) 330
Susanna (Latijn Susanna) 104
sushi (Japans sushi) 451
suspense (Engels suspense) 343
s.v. (Latijn s.v. sub voce) 99
svarabhakti(vocaal) (Sanskriet
svarabhakti) 395
swami (Hindi svimi) 395
swastika (Sanskriet svastika) 395
sweater (Engels sweater) 319,331
sweatshirt (Engels sweat-shirt)
319
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sweatshop (Engels sweat-shop)
316
sweep (Engels sweep) 326
sweepen (Engels to sweep) 326
swingen (Engels to swing) 322
syfilis (modern Latijn syphilis)
204,466
syl- (Grieks sul-) 374
syllabe (Frans syllabe) 195
syllabus (Latijn syllabus) 99,473
sym- (Grieks sum-) 374
symbiose (Grieks sumbiösis of
Frans symbiose) 368
symbool (Frans symbole) 195
symfonie (Frans symphonie) 195
sympathetisch (Duits sympathetisch) 550
sympathie (Frans sympathie) 60,
195
sympathiek (Frans sympathique)
)82,550
sympathisch (Duits sympathisch)
)82,550
symposium (Latijn symposium)
126
syn- (Grieks sun-) 374
synagoge (Latijn synagoga) 125,
249

synode (Frans synode) 195
synoniem (Frans synonyme) 195
synthese (Frans synthèse) 195
systeem (Latijn systema) 126
systeemanalist (Engels systems
analyst) 322
taak (Picardisch tasque) 133,532
taal (dode talen) (vert. van Engels
dead languages) 614
taal (in zeven talen zwijgen)
(vert. van Duits in sieben Sprachen schweigen) 607
taalgevoel (vert. van Duits
Sprachgefühl) 606
taalwetenschap (vert. van Duits
Sprachwissenschaft) 606
taart (Frans tarte) 147
tabak (Spaans tabaco) 19, 25, 218,
222, 224, 336

tabbaard (Oudfrans tabart) 179
tabberd (Oudfrans tabart) 179
tabby (Engels tabby) 542
tabee (Maleis tabel 27,424> 431
tabernakel (Latijn tabernaculum)
95
tabijn (Frans tabis) 542
taboe (Engels taboo) 25, 349

tabuia rasa (Latijn tabula rasa) 115
tabulator (modern Latijn tabulator) 103
Tachtigers 242
tachy- (Grieks tachu-) 374
tackelen (Engels to tackle) 318,
347
taco (Spaans taco) 223
tact (Frans tact) 160
tactiek (Frans tactique) 150
tactvol (Duits taktvoll) 255
taf (Frans taffetas) 147
tafel (Latijn tabula ) 90
tafeltennis (Engels table-tennis)
318
tagliatelle (Italiaans tagliatelle)
205
tagrijn (Jiddisch tagrijn) 286,484
tahoe (Maleis tahoe) 432,546
taifoen (Japans tai fü) 349, 452
taikoen (Japans taikun) 349, 450,
452
taille (Frans taille) 200, 534
tailleur (Frans tailleur) 542
tailor (Engels tailor) 542
tajga (Russisch tajga) )85, 390
takke( -) (van Frans attaque) 161,
490
takkewijf 161
taks 'belasting' (Frans taxe) 147,
532
taks 'soort hond' (Duits Tacks)
260,511
talent (Latijn talentum) 126,633
taler (Duits Taler) 556,558
talie (Italiaans taglio) 534
taling 357
talisman (Frans talisman) 407,
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talk (Frans tak) 400,401,407
ta1kmaster 337
talkshow (Engels talkshow) 319
tallith (Hebreeuws talli!) 409
talloos (vert. van Frans sans
nombre) 597
talmoed (Hebreeuws talmUd)
409
talrijk (Duits zahlreich) 13,258
taluud (Frans talus) 158
tamari (Japans tamari) 24, 451
tamarinde (Portugees tamarindo) 229
tamboer (Frans tambour) 190
tamboereren (ergens op-) 151
Tamilgate (Engels Tamilgate) 328
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tampat(je) (Maleis tempat) 425
tampon (Frans tampon) 188
tamtam (Engels tamtam) 348
tand des tijds (vert. van Engels
tooth of time) 613
tand (tot op de -en bewapend)
(vert. van Frans armé jusqu'aux dents) 600
tandak (Maleis tandak) 423
tandakken (van Maleis tandak)
423.426
tandem 'tweepersoonsfiets' (Engels tandem) 102.
102.315
315
tandil (Maleis tandil)
tandiI) 423
tandoori (Engels tandoori) 348
tandtechnieker (Duits Zahntechniker) 242. 538
tang (een oude-) (Maleis
se(i)tan) 424
tanga(slip) (Spaans tanga) 221
tangan (Maleis tangan) 425.426
tango (Spaans tango) 220
tangsi (Maleis tangsi) 425
tank (Engels tank) 36. 150. 308.
310• 333. 348
tantaluskwelling 43. 366. 375
tante (Frans tante) 27.28.152
Tante Pos 429
tantefeer (van Frans tant à faire)
140
tantra (Sanskriet tantra) 395
tao (Chinees dao) 450
taoïsme (Chinees dao jiao) 450
tapas (Spaans tapas) 220
tapdans (Engels tap dance) 322
tape-deck (Engels tape deck) 322
tapijt (Oud
(Oudfrans
frans tapit) 147.196.
400
tapioca (Spaans tapioca) 217.224
tapir (Spaans tapir) 217.224
tapkraan (van Engels tap) 506
tarantella (Italiaans tarantella)
204
tarantula (modern Latijn tarantula) 204
tarbot (Frans turbot) 188
-taria 328
tarief (Frans tarif)
tarit) 157.192.407
tarok (Italiaans tarocchi. mv.)
204. 210. 544
tarot (Frans tarot) 544
tarra (Italiaans tara) 203. 210. 544
tas 'kopje' (Frans tasse) 401.407
tasten (Oudfrans taster) 198
tatami (Japans tatami) 451
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tatoe (Engels tattoo) 349
tatoeëren (Frans tatouer) 189. 349
tau (Grieks tau) 380
taugé (Maleis tauge) 424.430.432
taveerne (Frans taverne) 461
tawarren (Maleis tawar) 425
taxi (Frans taxi(mètre)) 158.333.
45 8
t.b. 27
t.b.c. 27
teach-in (Engels teach-in) 68
teak (Engels teak) 344
team (Engels team) 58.297.310.
318
teamgeest (vert. van Engels team
spirit) 569
teamwerk (Engels team-work)
297
tearoom 310
technicus (Latijn technicus) 538
technieker (Duits Techniker)
242.307.538
techno- (Grieks techno-) 372
technocomplex 372
technocratie 369
technolui 372
technowelzijnsgebabbel 372
teckel (Duits Teckel) 260. 511
teddybeer (Engels teddy bear)
297
Te-Deum (Latijn Te Deum) 97
teenager (Engels teenager) 26.
321.322
teerling (de - is geworpen) (vert.
van Latijn alea iacta est) 590
teetotalIer (Engels teetotalIer) 317
tefIllin (Hebreeuws tefillïn) 409
tegel (Latijn tegula) 34.63.89.
460. 461. 553
tegengif (vert. van Latijn antidotum) 573
tegenpartij (vert. van Frans
contrepartie) 177
tegenspraak (vert. van Latijn contradictio) 581
tegenvoeter (vert. van Duits GegenfüBIer
genfüBler of Grieks antipodes.
mv.) 268.617
tegenwoordigheid van geest
d' es(vert. van Frans présence d'esprit) 600
teil (Latijn tegula) 34. 63. 461. 553
teint (Frans teint) 161.519
-teit (Picardische vorm van Frans
-té) 168

tekst (Latijn textus of Frans
texte) 458.462
tekstschrijver (vert. van Engels
copywriter) 610
tekstueel (Frans textuel) 169
tekstverwerker (vert. van Engels
word processor) 30.322.611
tele- (Grieks tèle-) 373
telebabbelen 373
telebankieren 373
telecommunicatie 373
telefax (Engels telefax) 373
telefonade 167
telefoon (Frans téléphone) 373.
376.508.572
telegrafie (Frans télégraphie) 373
telegram (Engels telegram) 317.
373
telekrant 373
telemark (Noors Telemark) 362
telepathie (Engels telepathy) 344.
373.382
telepuzzelen 373
telescoop (Italiaans teIescopio
telescopio of
modern Latijn telescopium)
25.205
telespelen 373
televisie (van Grieks tèle- + Latijn
visio) 43.65.369.373.572
telewerken 373
telewinkelen 373
telex (Engels telex) 318.333
teller (vert. van Latijn numerator
of Duits Zähler) 584.643
584. 643
tellurium (Duits Tellurium) 259
telor (Maleis telor) 425.426
telwoord (vert. van Latijn numerale) 583
temeie(r) (Jiddisch temeie) 288
temen (van Latijn thema) 98
tempel (Latijn tempIurn)
tempiurn) 89
temperament (Latijn temperamenturn) 98
tempo (Italiaans tempo) 204.
208.531
tempo doeloe (Maleis tempo
dehoeloe) 429. 432
tempus (Latijn tempus) 118.531
Tenach (Hebreeuws tanak) 409
tendens (Duits Tendenz) 239. 274
tendens- (Duits Tendenz-) 269
tendensbericht 269
tendensroman (Duits Tendenzroman) 269
tender (Engels tender) 315

teneur (Frans teneur) 534
tenger (Frans tendre) 27,161
tennis (Engels tennis) 33,318,488
tenor (Italiaans tenore) 203, 534
tentamen (Latijn tentamen) 98,
117
tera- (Grieks teras) 373
terazzo (Italiaans terrazzo) 534
terebint (Latijn terebinthus) 529
teriyaki (Japans teriyaki) 451
terloops (vert. van Frans en passant) 597
term 'uitdrukking' (Frans terme)
554,661
term 'voorwaarde' (Engels term)
661
term (in -en van) (vert. van Engels in terms of) 615
termijn (Latijn terminus) 99, 554
terminaal (Frans terminal) 549,
554
terminal (Engels terminal) 322,
549,554
terminus (Latijn terminus) 554
teroes (Maleis teroes) 425
terp (Fries terp) 355
terpentijn (Oudfrans terbentine)
198,529
terracotta (Italiaans terracotta)
203
terra incognita (Latijn terra in115
cognita) U5
terrarium (modem Latijn terrarium) 102,111
terras (Frans terrasse) 155,200,
534
terrein (Frans terrain) 147,158
terriër (Engels terrier) 320,343
territoir (Frans territoire
territoire)) 175
territoor (Frans territoire) 175,
529
territorium (Latijn territorium)
529
terrorisme (Frans terrorisme) 153
tertium comparationis (Latijn tertium comparationis) 115
terugkomen 'op het vroegere peil
komen' (bet. van Engels to
come back) 657
terugtrekken (zich-) (vert. van
Frans se retirer) 601
terugval (Duits Rückfall) 255
terugwijzen 'afwijzen' (Duits
zurückweisen) 656
terzet (Duits Terzett) 274

test 'kom, hoofd' (Latijn testa)
80, 108, 301, 659
test 'proef (Engels test) 36, 46,
301,
309, 317, 333, 659
301,309,317,333,659
testament (Latijn testamenturn)
94, 98, lll, 128, 504, 586, 628
test-case (Engels test case) 320
testimonium paupertatis (Latijn
115
testimonium paupertatis) U5
tête-à-tête (Frans tête-à-tête) 172
(Grieks tetra-) 374
tetra- (Griekstetra-)
-teur (Frans -teur) 167, 529
textielbaron 176
textielmagnaat 176
TGV (Frans TGV =
= train à grande
vitesse ) 158
theater (Frans théätre) 16, 195
theatraliteit 182
thee (Maleis teh) 25,43,379,424,
430,432,455
430,
432, 455
thee (dat is niet mijn kopje -)
(vert. van Engels that' snot my
cup oftea) 325
theeboy (Engels teapoy) 348
1l2,169,
-theek (Latijn -theca) 112,169,
371
thema 'onderwerp' (Latijn the98, 126
ma) 32,
32,98,126
thema 'schoolopgave' (bet. van
Frans thème) 32
theocratie 369
theologie (Latijn theologia) 123,
125
theoloog (Latijn theologus) 371
theorie (Frans théorie) 195,470
therapeut (Grieks therapeutès)
368,378
therapie (Frans thérapie of
Grieks therapeia) 60, 368
thermo- (Grieks thermo-) 374
thermometer (Frans thermomètre) 376
thesaurus (Latijn thesaurus) 126,
530
these (Frans thèse) 529
117, 126, 529
thesis (Latijn thesis) 117,126,529
theta (Grieks thèta) 380
thinner (Engels thinner) 317
Thomas (Latijn Thomas) 104,105
Thomas (ongelovige -) 105
thora (Hebreeuws törah) 250,
409
thrill (Engels thrill) 323,
323,565
565
thriller (Engels thriller) 11,321,
U,321,
565

Thucydides (Latijn Thucydides)
106
thuisland (Afrikaans tuisland)
434
thuissituatie 328
-thymie (Frans -thymie) 370
tichel (Latijn tegula) 460,553
ticket (Engels ticket) 33,309,317,
555
tidoeren (Maleis tidoer) 427
tieferitis nicht 377
-tiek (Frans -tique) 169,371
tifoso (Italiaans tifoso) 205
tijd (de - doden) (vert. van Engels to kill time) 614
tijd (de goede oude -) (vert. van
Frans Ie bon vieux temps) 599
tijd (het is de hoogste -) (vert.
van Duits es ist die höchste
Zeit) 607
. tijd is geld (vert. van Engels time
is money) 613
tijd winnen (vert. van Frans
gagner du temps) 600
tijdgebonden 243
tijdgeest (Duits Zeitgeist) 259
tijdopname 242
tijdschrift (Duits Zeitschrift) 157,
260
tijdsruimte (Duits Zeitraum)
Zeitraurn) 268
tijdverdrijf (vert. van Frans passeternps) 596
tijger (Latijn tigris) 43,124,400
tijger (pa pieren -) (vert. van ehinees zhi lao hu) 624
tijloos (Duits ZeitIose)
Zeitlose) 260
tijm (Latijn thymus) 95
til 'houten bruggetje' (Fries tille)
350
tilde (Spaans tilde) 217,554
timbre (Frans timbre) 58
time is money (Engels time is
money) 331
timen (Engels to time) 298,334
tilnide
timide (Frans timide) 160
timing (Engels timing) 317,323
tinnef (Jiddisch tinnef) 286, 294
tinnegieter (een politieke -)
(vert. van Deens den politiske
Kandestöber) 616
tint (Frans teint) 519
Tinus Kretek 425
tip 'heimelijke informatie' (Engels tip) 323, 657
tipparade (Engels tip-parade) 322
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tippelant 167
tippelen (Jiddisch tippelen) 287,
293
tippelverbod 293
tippen (Engels to tip) 321,323
tipsie (Engels tipsy) 325
tipsy (Engels tipsy) 316
tiptop (Engels tip-top) 323
tirade (Frans tirade) 191
tiran (Frans tyran) 195
tiranniek (Frans tyrannique) 169
tissu (Frans tissu) 542
tissue (Engels tissue) 542
titaan (Duits Titan) 259
titanenarbeid 375
titanenwerk 375
titel (Latijn titulus) 121,554
tittel (Latijn titulus) 554
titularis 102, 166
titulatuur 112
112
tjalk (Fries tsjalk) 356
tjap-tjoi (Kantonees chap choi)
455
tjet (Maleis tjat, tjet) 427
tjetten (Maleis tjat, tjet) 427
tjitjak (Maleis tjitjak) 423
tjoelikken (van Maleis tjoelik)
426
tjoema (voor-) (Maleis pertjoema) 428
tjokvol (Engels chock-full) 356
tjomme (voor -) (Maleis pertjoema) 428
tjot (Atjehs tjot) 425
tjotter (Fries tsjotter) 356
t.l. (Engels TL) 323
to the point (Engels to the point)
330
tobog(g)an (Engels toboggan)
317,350
toddy (Engels toddy) 317,348
toean (Maleis toewan) 423
toeclip (Engels toe-clip) 315, 500
toekan (Spaans tUcan) 217, 224
toekang (Maleis toekang) 423
toekang Lol 425
toekomstmuziek (Duits
Zukunftsmusik) 260
toelis (Maleis toelis) 427
toename (Duits Zunahme) 240
toendra (Russisch tundra) 385,
390,412
toenemen (Duits zunehmen)
254
toer (op de snelle -) (vert. van
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Duits auf die schnelle Tour)
608
toerbeurt (van Frans tour) 506
toerisme (Engels tourism) 317
-toerisme (Engels tourism) 317
toerist (Engels tourist) 36,317
-toerist (Engels tourist) 317
toernooi (Frans tournoi) 146,
463,650
toeslag (Duits Zuschlag) 236
toespitsen (Duits zuspitzen) 259
toestand 'gesteldheid' (Duits
Zustand ) 259, 656
toetoep (Maleis toetoep ) 425
toetoepen (Maleis toetoep ) 425,
428
toets (Picardische vorm van
Frans touche) 133
toetsen (Picardische vorm van
Frans toucher) 461, 534
toetsenbord (vert. van Engels keyboard) 322,611
322,6u
toetssteen (vert. van Frans pierre
de touche) 177
toeval (vert. van Latijn accidens
of Duits Zufall) 254,581
toeval (blind -) (vert. van Latijn
fortuna caeca) 588
toevallig (Duits zufallig) 254
tof (Jiddisch tot)
tof) 289
toffee (Engels toffee) 319
toffel (van pantoffel) 466
toffelemoon (Jiddisch tofelemone) 290
tofoe (Kantonees dau foo) 24,
455,546
toga (Latijn toga) 99
toi (Frans toi) 162
toi toi toi (Jiddisch toi toi toi) 293
toilet (Frans toilette) 27,
27,161,175
161,175
toko (Maleis toko) 424
tol 'betaling' (Latijn teloneum)
89,124
tolerant (Frans tolérant) 160
tolk (Middelnederduits tolk, tollik) 257, 273
tollenaar (Latijn tolenarius) 39
tomaat (Spaans tomate) 217,224
tomahawk (Engels tomahawk)
35 0
tombak (Maleis tembaga) 431,433
tombe (Frans tombe) 506,571
tombola (Italiaans tombola) 204
-tomie (Grieks -tomia of Frans
-tomie) 370

ton (Latijn tunna) 91,
128
91,128
toneel (Oudfrans tine!)
tinel) 461, 492
toner (Engels toner) 317
tonic (Engels tonic) 319, 542
tonicum (modem Latijn tonicum) 102
tonijn (Latijn tonina) 126
tonisch (Frans tonique) 542
toodeloo (Engels toodle-oo) 27,
324
toon 'klank' (Latijn tonus) 538,
653
toon 'manier waarop men zich
gedraagt' (Frans ton) 653
toon (de - aangeven) (vert. van
Frans donner Ie ton) 600, 653
toon (de goede -) (vert. van
Frans Ie bon ton) 599, 653
toon (het is de - die de muziek
maakt) (vert. van Frans c'est Ie
ton qui fait la musique) 601
toonaangevend (Duits tonangebend) 240
toonzaal (vert. van Engels
showroom) 610
toornig (Duits zornig) 254
toornigheid (Middellioogduits
(Middelhoogduits
zornlicheit, zornecheit) 254
toorts (Picardische vorm van
Frans torche) 133
toost (Engels toast) 317,319,634
top 'hoogste leiding' (Engels top)
65,325,657
top- (Engels top) 65,329,657
top van de ijsberg (vert. van Engels tip of the iceberg) 614
topaas (Frans topaze) 147
topadviseur 329
topambtenaar 329
topattractie 329
topconditie 329
topconferentie (Engels topconference) 321
topdag 329
topdrukte 329
topfiguur 329
topfunctie 329
topic (Engels topic) 318,344,366
topjaar 329
topklasse 329
topless (Engels topless) 321
topo- (Grieks topo-) 374
topper (Engels topper) 321
toppie (Maleis topi) 430,431
topprestatie 329

toppunt (vert. van Latijn punctum verticale) 584
topvorm 329
tor ,361
-tor (Latijn -tor) 102,103,110,
167,529
toreador (verouderd Spaans toreador) 221
toren (Latijn turrem, 4de nv.) 95
toren (ivoren -) (vert. van Frans
tour d'ivoire) 599
torero (Spaans torero) 221
tornado (Spaans tornado) 214
torpederen 222
torpedo (Spaans of Engels torpedo) 60,214, 634
torso (Italiaans torso) 203, 208
tortel(duif) (van Latijn turtur)
468,507
tortilla (Spaans tortilla) 218
tossen (Engels to toss) 318
tosti (Italiaans tosti, mv.) 205
totaal- (Duits Total-) 245,263
totaalaantal 240
totaalbedrag 245
totaalindruk 245
totaalscore 245
totaalwasmiddel 245
totaalweigeraar 245
totalisator (Engels totalisator)
343
totalloss (Engels totalloss) 310,
312,330
totem (Engels totem) 350
totok (Maleis totok) 423
totum pro parte (Latijn totum
pro parte) 115
touché (Frans touché) 160
toucheren (Frans toucher) 160,
461,534
touroperator (Engels tour operator) 317
tout (Frans tout) 162
tout court (Frans tout court) 162
tracé (Frans tracé) 158
trachten (Latijn tractare) 65, 95,
461,515
track (Engels track) 322
tractor (Engels tractor) 118, 317,
331,333
trade-mark (Engels trademark)
316
trade-union (Engels trade-union)
316
traditie (Latijn traditio) 99

tragedie (Latijn tragoedia) 124.
125
trahado di repa (Papiaments trahado di repa) 438
trailer (Engels trailer) 512
trainee (Engels trainee) 318, 343
trainen (Engels to train) 318, 542
trainer (Engels trainer) 309, 318
traineren (Frans trainer) 542
training (Engels training) 320
trait d'union (Frans trait
d'union) 172
traject (Latijn traiectum) 515
traktaat (Latijn tractatus) 95
traktement (Frans traitement)
180
trakteren 'behandelen' (Latijn
tractare) 99, 461, 515, 653
trakteren 'onthalen' (Frans traiter) 653
tram (Engels tram) 308, 315. 324.
331,333
trammelant (van Frans trémulant) 163, 487
tramontane (Italiaans tramontana) 207
tramontane kwijt zijn (Italiaans
perdere la tramontana) 207
tramp (Engels tramp) 347
trampoline (Italiaans trampolinol 204
trance (Engels trance) 343
tranendal (vert. van Latijn vallis
lacrimarurn) 585
tranentrekker (vert. van Engels
tear-jerker) 612
tranquil (Frans tranquille) 534
tranquillo (Italiaans tranquillo)
534
trans- (Latijn trans-) 114
transcultureel 114
transfer (Engels transfer) 321
transferbureau 176, 335
transformator (modern Latijn
transformator) 118
transideologisch 114
transistor (Engels transistor) 118,
321, 324. 333
transistorium (modern Latijn
transistorium) 104
transit (Frans transit of Engels
transit) 300, 534
transito (Italiaans transito) 534
transparant (Frans transparant)
156

transpersoonlijk 114
transpireren (Frans transpirer)
27,161
transport (Frans transport) 158
trap (vrije -) (vert. van Engels
free kick) 614
trapeze (Frans trapèze) 530
trapezium (Latijn trapezium) 530
trapgans (van Duits Trappe) 275,
507
trapper 'vallenzetter' (Engels trapper) 317
tras (Engels trash) 340,440
trassi (Maleis terasi) 424
trauma (Grieks trauma) 368
travaat (Portugees ventos travados, mv.) 226
trawant (Duits Trabant) 258, 275
trawler (Engels trawler) 314.512
trecht (Latijn traiectum) 515
trechter (Latijn tractarius) 91
trederikken (Zigeunertaal tirach)
395
treders (Zigeunertaal tirach) 395
treffen (Duits treffen) 257
treffend 'opvallend' (bet. van
Frans frappant) 650
treiers (Zigeunertaal tirach) 395
treife (Jiddisch treife) 287
treiler (Engels trailer) 512
trein (Engels train) 315,343
treiteren (van Frans traitre) 160,
461
trekker 'tractor' (bet. van Engels
tractor) 657
tremmen (Engels to trim) 520
tremoleren (Italiaans tremolare)
534
tremolo (Italiaans tremolo) 203
tremuleren (Frans trémuler) 534
trend (Engels trend) 321
trendmatig 335
trendvolger 335
trendy (Engels trendy) 324
treuren (Duits trauern) 254
treurspel (aller treurspelen -) 623
trezoor (Frans trésor) 530
triatlon (van Grieks tri- + athion)
368
tribulatie (Frans tribulation) 143
-trice (Frans -trice) 110, lll, 167,
170,530
tricht (Latijn traiectum) 515
tricycle (Engels tricycle) 316
triest (Frans triste) 519
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trijp (Frans tripel 191,401,407
triktrak (Frans trictrac) 160
triljoen (Frans trillion) 157
triller (Italiaans trillo) 210
trimbaan 335
trimmen (Engels to trim) 320,
321,520
trio (Italiaans trio) 203
triomf (Frans triomphe) 544
trip (Engels trip) 317,322
trippen (Engels to trip) 322
triste (Frans triste) 519
trits (Frans triche) 157
triviaal (Frans trivial) 161
-trix (Latijn -trix) 110, 167,170,
530
troebel (Frans trouble) 468
troef (Duits Trumpt) 232, 260,
544
troep (Frans troupe) 41,567
troep (4000 -en) (vert. van Engels 4000 troops) 615
troetelen (Middelhoogduits triuten, trüten) 258
trofee (Latijn trophaeum) 98,126
troffel (Frans truelle) 519
-trofie (Grieks -trophia) 370
trojka (Russisch trojka) 385
trol (DeensINoors trold) 362
trolley (Engels trolley) 315
trolleybus (Engels trolley-bus)
102, 317, 466
trombone (Italiaans trombone)
203,210
trombose (Grieks thrombösis of
Frans thrombose) )68
trompet (Frans trompette) 154
tronie (Frans trogne) 163, 186
tronk (Frans tronc) 158
troon (Latijn thronus) 124
troonhemel (Duits Thronhimmei) 268
-troop (Grieks -tropos) 370
troost 'geestelijke steun' (bet. van
Latijn consolatio) 647
tropen (van Grieks tropè, enk.)
368
-tropie (Grieks -tropia) 370
tropisch (Duits tropisch) 273
tros 'legertros' (Duits TroS) 258
trots (Duits Trotz) 255
trotseren 170
trottoir (Frans trottoir) 158, 175
troubadour (Frans troubadour)
146,194

816

troubleshooter (Engels troubleshooter) 323
trouserclip (Engels trouser-clip)
316
trouw (te goeder/kwader -) (vert.
van Frans de bonne/mauvaise
foi) 597
trubbels (van Engels troubles)
324
truc (Frans truc) 194,325
truck (Engels truck) 36,333
trui (Nederduits tröje) 257
trust (Engels trust) 310, 316, 318
truweel (Frans truelle) 519
try out (Engels try-out) 319
tsaar (Russisch car') 386, 554
tsarina (Duits Zarin) 386
T-shirt (Engels T-shirt) 319
tsigaan (Hongaars cigány) 393,
412,545
Tsjeka (Russisch Ceka) 387
tsjoenen (Fries tsjoene) 356
tsjoensterbloem 356
tsunami (Japans tsunami) 451
tube 'buisje' (Frans tube) 27
tube 'fietsband' (Engels tube)
316,318
tuberculose (Frans tuberculose)
27
tuberkel (Duits Tuberkel) 273
tuchtigen (Middeinederduits
tuchtigen) 255
tufsteen (Duits Tuffstein) 258,
274
tuigage 167
tuinier 166
tulband (Turks tülbent) 196,
400,401,415,416,417,545,635
tulbandpan 416
tule 'homoseksueel persoon'
(Rotwelsch Dille, Tille ofTülle)
264,267
tulp (Frans tulipe) 196,416,417,
545
tumtum (Engels tumtum) 319
tune (Engels tune) 322,538
tungsteen (Zweeds tungsten) 362
tunica (Latijn tunica) 558
tuniek (Frans tunique) 558
tunnel (Engels tunnel) 179, 315,
343
turbine (Frans turbine) 195,329
turbo- (Engels turbo-) 325, 329
turbobrommer 325
turbolevering 329

turbomachine 329
turbo-oven 325
turbostofzuiger 325
turbotaal 329
turbotrut 329
turbovarken 329
turbulent (Frans turbulent) 468
turkoois (Frans turquoise) 155
turnen (Duits turnen) 260
tussenspel (vert. van Latijn interludium) 585
tussenwerpsel (vert. van Latijn
interiectio) 583
tutor (Engels tutor) 343
tutoyeren (Frans tutoyer) 26
tuttifrutti 209
-tuur (Latijn -tura of Frans -ture)
112,167
t.v.-marathon 373
tweed (Engels tweed) 319
tweedens (Duits zweitens) 262
tweelingen 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn gemini) 648
tweespalt (Duits Zwiespalt) 258
twen (van Engels twenty) 337
twijnen (Engels to twine) 317
twist 'dans' (Engels twist) 321
twisten 'de twist dansen' (Engels
to twist) 645
two-step (Engels two-step) 322
tycoon (Engels tycoon) 349, 450
tyfoon (Engels typhoon) 349,450
tyfus (Latijn typhus) 125
type (Frans type) 195
typen (Engels to type) 317
typisch 'representatief' (Engels
typical) 298
typist (Engels typist) 37
typiste (Engels typist) 37,165,317
typografie (Frans typographie)
157
tzatziki (Nieuwgrieks tzatziki)
369
überhaupt (Duits überhaupt) 35,
234,458
übermensch (Duits übermensch) 234, 260
u-boot (Duits u-Boot) 262
ui (Latijn unionem, 4de nv.) 90,
483
uilebord (Fries dl(e)boerd) 355
uilenspiegel (Duits Eulenspiegel)
258
uit zijn (vert. van Engels to be
out) 613

uitbouwen 'doen groeien, ontwikkelen' (Duits ausbauen) 656
uitbundig (Duits ausbündig) 259
uitchecken (Engels to check out)
335
uitdaging 'uitlokking van een grote prestatie' (bet. van Engels
challenge) 657
uitdossen 160
uitdraai (vert. van Engels printout) 322
uitdrukkelijk (vert. van Latijn expresse of Duits ausdrücklich)
259,581
uitdrukking (vert. van Frans expression) 596
uitdrukkingsloos (Duits ausdruckslos) 241
uiteenzetten (vert. van Latijn exponere) 581
uitfaden (Engels to fade out) 335
uitgangspunt (vert. van Frans
point de départ) 596
uitgemaakt (-e zaak) (Duits eine
ausgemachte Sache) 255
uitgesproken'
uitgesproken 'duidelijk,
duidelijk, onmiskenbaar' (bet. van Frans prononcé) 643, 650
uitgezonderd 'met uitwndering
van' (bet. van Frans excepté of
Latijn exceptus) 651
uitgewnderd (niemand-) (vert.
van Frans n' exceptépersonne)
597
uitkomen 'homoseksualiteit bekend maken' (bet. van Engels
to come out) 325
uitkomen 'van som' (vert. van Latijn evenire of Duits herauskommen) 584
uitkotsen (Duits auskotzen)
266
uitkramen (Duits auskramen?)
267
uitloggen (Engels to log out) 335
uitmiddelpuntig (vert. van Latijn
excentricus) 584
uitoefenen (Duits ausüben) 239,
604
uitplaatsing (vert. van Engels outplacement) 318, 610
uitproberen (Duits ausprobieren) 246
uitputten (vert. van Frans épuiser) 595

uitputtend 'compleet' (bet. van
Duits erschöpfend) 656
uitsorteren (Engels to sort out)
298
uitspreken (zich voor/tegen iets
-) (vert. van Duits sich filr/gegen etwas aussprechen) 608
uitstaan (iemand niet kunnen -)
(vert. van Duits jemanden
nicht ausstehen können) 259
uitstek (bij -) (vert. van Frans
par excellence) 599
uittesten 335
uitvaardigen (Duits ausfertigen)
259
uitveteren (van uitfoeteren) 500
'uitzoeken' (Engels to
uitvinden 'uitweken'
find out) 298
uitvoerig (Duits ausfilhrlich) 259
uitwendig (Duits auswendig) 254
uitwijzen (iemand -) (vert. van
Duits jemanden ausweisen)
608
uitzichtloos (Duits aussichtslos)
241
uitwnderlijk 'bijzonder'
'bijwnder' (bet. van
Frans exceptionnel) 651
uitwomen (Engels to zoom out)
335
ukelele (Engels ukelele) 349
ulaan (Duits Ulan) 275
(ll(e)boerd) 355
ulebord (Fries ill(e)boerd)
ulevel (Italiaans oliveUa, ouder
ulivella) 202
ultimo (Italiaans ultimo of Latijn
ultimo) 200, 485
ultimus (Latijn ultimus) 107
ultra 'zeer, boven, meer dan' (Latijn ultra) 322, 653
ultra 'extremist' (Frans ultra) 653
ultra- (Latijn ultra-) 114
ultrafilter 114
ultramodern 114
ultrarechts 114
ultra's 114
ultrastraling 114
umlaut (Duits Umlaut) 260
umpire (Engels umpire) 316,343,
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unaniem (Frans unanime) 154
unberufen (toi toi toi) (Jiddisch
unberufen (toi toi toi) 293
unbeschriejen (Jiddisch unbeschriejen
schriejen)) 293
uncool (Engels uncool) 324

underdog (Engels underdog)
323,333
underground (Engels underground) 317,321
understatement (Engels understatement) 325
undine (modern Latijn undina)
258
UNESCO (Engels UNESCO) 323
unheimisch (verouderd Duits unheimisch of zelfgemaakt) 46,
272
unheimlich (Duits unheimlich)
272
uni- (Latijn uni-) 115
unicura 104
uniek (Frans unique) 161
unificeren (Latijn unificare) 525
unifiëren (Frans unifier) 525
universale (Latijn universale) 117
universum (Latijn universum)
155
untrendy (Engels untrendy) 324
unverfroren (Duits unverfroren)
234
Unverfrorenheit (Duits Unverfrorenheit) 267
updaten (Engels to update) 322
upgraden (Engels to upgrade) 323
upper ten (Engels upper ten) 317
ups and downs (Engds ups and
downs) 330
upsilon (Grieks upsilon) 380
up to date (Engels up-to-date)
317,330
uraan (Duits Uran) 259
urbi et orbi (Latijn urbi et orbi)
115
uremie (Frans urémie) 57
urgent (Frans urgent) 154
urgentie (Latijn urgentia) 60
Urheber (Duits Urheber) 267
Uria (Latijn Uria) 105
uriasbrief 105
-urie (Frans -urie) 370
urineren (Frans uriner) 27
urinoir (Frans urinoir) 158
urn (Latijn urna) 90
us 'kapot' (Engels us unserviceable) 326
usance (Frans usance) 56
Usta!a (Servokroatisch Usta!a)
389
ut 'muzieknoot' 96
utopie (Engels utopia) 315

=
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uur (Oudfrans (h)ore) 157,195,
460 ,524
uur (te goeder/kwader ure) (vert.
van Frans à la bonne/mauvaise
heure) 597
-uur (Latijn -ura of Frans -ure)
112,167
uzi 410
vaandrig (Duits Fähnrich) 149,
258
vaartuig (Duits Fahrzeug) 258
vaas (Frans vase) 159
vacature 183
vacuüm (Latijn vacuum) 99, 117
vacullmverpakt 243
vademecum (modern Latijn vademecum) 101
101
vader 'God als schepper' (bet.
van Latijn pater) 590,648
vader des vaderlands (vert. van
Latijn pater patriae) 590
vaderland (vert. van Latijn patria) 584
vaderlijkheid (Middelhoogduits
vaterlicheit) 254
vadermoorder (vert. van Frans
parricide) 596
va-et-vient (Frans va-et-vient)
172
vagevuur (vert. van Latijn purgatorius/purgationis ignis) 580
vakantiegebeuren (vert. van
Duits Urlaubsgeschehen) 242,
606
vakbekwaam 240
val 'deur' (Zigeunertaal fäla) 396
valies (Frans valise) 160,192
160, 192
valium 104
valkenier (Oud
(Oudfrans
frans fauconnier)
147
vallei (Frans vallée) 147,461
valuta (Italiaans valuta) 203, 208
vamp (Engels vamp) 324
vampier (Duits Vampir) 275
Van (Turkse-) 'kattesoort' 415
vandalisme (Frans vandalisme)
83
vangrail 335
vanille (Frans vanille) 18,177,193,
458,510
vanitas vanitatum (Latijn vanitas
vanitatum) 127
vanzelfsprekend 241
vaporisator (modern Latijn vaporisator) 103
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varaan (Frans varan) 190
varia (Latijn varia) 344
vas(o)- (Latijn vas(o)-) 115
vasteland (vert. van Italiaans terraferma of Duits Festland) 602
vasten 'naleven van spijsverboden' (bet. van Latijn abstinere )
647
vattelink (Zigeunertaal pláxta)
396
vazal (Latijn vas(s)allus) 128
veda (Sanskriet veda) 395
vedel (Latijn vidula) 558
vedette (Frans vedette) 165,191
veelhoek (vert. van Latijn polygonus of Duits Vieleck) 584
veelvraat (Nederduits velevrät)
velevrat)
257, 272, 364
veelzeggend (Duits vielsagend)
255
vegetariër (Duits Vegetarier) 260
veilig stellen (vert. van Duits
sicherstellen) 609
veinzen (Latijn fingere) 461,515
veld (gestorven op het - van eer)
(vert. van Frans mort au
champ d'honneur) 599
veldwerk (vert. van Engels field
work) 611
velerlei 169
vélo (Frans vélo) 143
velours (Frans velours) 160,517
velum (Latijn velum) 530
velvet (Engels velvet) 319,343
vendetta (Italiaans vendetta) 205
vendu (Frans vendu) 158
veni, vidi, vici (Latijn veni, vidi,
vici) 619
venkel (vulgair Latijn 'fenicJum)
'feniclum)
95
venster (Latijn fenestra) 89,465
ventilator (Engels ventilator) 118
ventileren (Duits ventilieren)
170,183
ventrikel (Latijn ventriculus) 115
veramuseren 508
veranda (Engels verandah) 348
verassureren 508
verbarium 111
verbatim (Latijn verbatim) 100
verbeeldingskracht (Duits Einbildungskraft) 259
verbouwereerd zijn (van Frans
être ébaubi) 487
verbrijzelen 176

verbuiging (vert. van Latijn declinatio) 583
verbum (Latijn verbum) 566,649
verdagen 'uitstellen' (bet. van
Frans ajourner) 650
verdeel en heers (vert. van Latijn
divide et impera) 590
verdenking (de - valt op mij)
(vert. van Frans Ie soupçon
tombe au moi) 600
verdict (Engels verdict) 343
verdisconteren 208
verdragen (zich - met) (vert. van
Duits sich vertragen mit) 255,
609
verdunner (vert. van Engels thinner) 317
vereenzaamd (Duits vereinsamt)
255
verexcuseren 508
verfilmen 335
verfomfaaien (Nederduits verfumfeien) 259
vergeet-me-nietje (vert. van
Duits VergiBmeinnicht) 606
vergelijking (vert. van Latijn comparatio of Duits Gleichung)
584
vergelijking (de - gaat mank)
(vert. van Latijn comparatio
cJaudicat)
claudicat) 590
verhouding 'omstandigheid'
(Duits Verhältnis) 236,656
verifiëren (Frans vérifier) 26,300
verkapt (Duits verkappt) 259
verkeer (Duits V
Verkehr)
erkehr) 236
verkeersmoloch 105
verkoeveren (Oudfrans recouvrer) 171, 300
verkoeverkamer 300
verkommeren (Duits verkümmem) 259
verkooppraatje (vert. van Engels
sales talk) 610
verleiden 'van de rechte weg afleiden' (bet. van Latijn seducere
of Duits verführen) 648
verleider (verborgen -) (vert. van
Engels hidden persuader ) 614
verliezen (zich - in) (vert. van
Frans se perdre dans/en of
Duits sich verlieren in) 601,
609
verloederen (Duits verludern?)
267

verluchten (vert. van Latijn illuminare of illustrare) 582
vermaledijen (van Latijn male dicere) 95, 508
vermicelli (Italiaans vermicelli,
205, 208,483
mv.) 205,208,483
vermicellisoep 208
vermiljoen (Frans vermillon) 155
vermouth (Frans vermouth) 188
vernederen (Duits erniedrigen)
254
vernegligeren 508
verneukeratief 162
vernietigingskamp (Duits Vernichtungslager) 262
vernuft (Duits Vernunft) 10,254,
258,461
vernufteling 54
vernuftig (Duits vernünftig) 254
vernuftigheid (Duits Vernünftigvernuftiglteid
keit) 254
veronderstellen 648
veronderstelling 'vermoeden'
(bet. van Latijn suppositio) 648
verpachten 38, 120
verpatsen (van Zigeunertaal pas)
396,
396,397,398
397, 398
verpozen (Frans reposer) 570
verramsjen 286
verrekijker (vert. van Italiaans telescopio of modem Latijn telescopium) 617
verrekken (Duits verrecken) 259,
271
verrijken (zich -) 78
verrinneweren (van ruïneren)
488
4 88
verrukken (Duits verrücken) 254
verrukt (Duits verrückt) 254
vers'
dichtregel' (Latijn versus)
vers 'dichtregel'
28,95
vers (blanke verzen) (vert. van
Engels blank verses) 614
versagen (Duits verzagen) 257
verschaffen (Duits verschaffen)
255
versificare )
versificeren (Latijn versificare)
25
5525
versifiëren (Frans versifier ) 525
versifi~ren
versjteren (Jiddisch verschteren)
289
verso (Latijn verso) 99, 485
verstand (een man van veel-)
(vert. van Frans un homme
d'esprit) 597

verstandig (Duits verständig)
254
verstandshuwelijk (vert. van
Frans mariage de raison) 596
verstandskies (vert. van Latijn
dens sapientiae) 573
verstek (vert. van Frans forclufordusion) 595
verstoren (Oudfrans restorer) 171
verstrooid 'afgeleid' (bet. van
Frans distrait) 650
versus (Latijn versus) 101
vertegenwoordigen (vert. van
Frans représenter of Latijn repraesentare ) 595
vertrouwenskwestie (de - stellen)
(vert. van Frans poser la question de confiance) 600
vertrouwensman (Duits Vertrauensmann) 236
vertwijfeling (Duits Verzweiflung) 238, 258
vervallen 'van wissel' (bet. van
653
Italiaans scadere) 569,
569,653
vervoeging (vert. van Latijn
54. 570, 583
coniugatio) 54>
Verwalter) 262
verwalter (Duits Verwaiter)
verwant (Duits verwandt) 258
-verwante 165
Verweggistan 388,399
388, 399
verwijlen (Duits verweilen) 258
verzamelaarsobject (vert. van Engels collectors' item) 612
verzekeren 'verzekering afsluiten'
(bet. van Italiaans assicurare)
653
verzoeking (Duits Versuchung)
255
verzorgingsflat 335
vesper (Latijn vesper) 95
vessie (lik me -) (Frans fesse) 163
192, 461,
vest (Frans veste) 160, 192,461,
640
vestiarius (Latijn vestiarius) 110
vestibule (Frans vestibule) 159,
312
vet (iemand zijn - geven) (vert.
van Frans donner à quelqu'un
son fait?) 630
veter 'mannelijk geslachtsdeel'
(Duits Feder) 268
veteraan (Latijn veteranus) 98
veto (Latijn veto) 119
vetso 'dikzak' (van Engels fatso)
324

via (Latijn via) 89,101,
89,101,119,121,
119, 121,
485,530
viaduct (van Latijn via + ductus)
103
vice- (Latijn vice) 114
vice-koning 114
vice-president 114
vice versa (Latijn vice versa) 115
vice-voorzitter 114
vicuiia
vicufia (Spaans vicuiia)
vicufia) 217,224,
545
video (Engels video) 130, 329
video- (Engels video-) 329
videoapparatuur 329
videoband 329
videobeeld 329
videobranche 329
videocamera (Engels video camera) 329
video-cd 329
video-dip) 324
videoclip (Engels video-clip)
videofilm 329
videografisch 329
videokeuring 329
videomateriaal 329
video-opname 329
videopresentatie 329
videorecorder (Engels video recorder) 329
videoscherm 329
videosysteem 329
videotape (Engels video tape)
329
32 9
videotheek 112
vief (Frans vit)
viO 534
vieren (Latijn feriari) 95
vierletterwoord (vert. van Engels
four-letter word) 612
vigilant (Frans vigilant) 166
vigilante (Frans vigilante) 145,
167,640
vigileren 167
vignette)) 157
vignet (Frans vignette
vigogne (Frans vigogne) 545
Vijftigers 242
vijg (Oudfrans figes) 530
vijver (Oudfrans vivier) 461
Viking (Engels Viking) 361
vilein (Frans vi1ain)
vilain) 633
villa (Italiaans villa) 89, 203
vinden (zim
(zich - in) (Duits sich
sim fmfinden in) 255
vindplaats (vert. van Duits
Fundort) 606
vinger (we moeten onze -s ge-
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kruist houden) (vert. van Engels we must keep our fingers
crossed) 615
vinger (winnen met de -s in de
neus) (vert. van Frans gagner
avec les doigts dans son nez)
601

vingerhoedskruid (vert. van Latijn digitalis) 581
vinotheek 112, 371
violen laten zorgen 503
violet (Frans violet) 155
violist 166
violoncel (Italiaans violoncello)
203,209
viool 'muziekinstrument' (Oudfrans viole ofItaliaans viola)
191,209,503, 504, 558
viool 'bloem' (Oudfrans viola)
504
VIP (Engels VIP) 323
virtueel (Frans virtuel of Engels
virtual) 325
virtuoos (Frans virtuose) 191
visagist(
visagist(e)
e) (Frans visagiste) 141
visie (Latijn visio) 464,526,530
visioen (Frans vision) 135, 148,
461, 464, 526, 530
visite (Frans visite) 26
26
visitekaartje (vert. van Engels
visiting-card) 612
vissen 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn pisces ) 648
visserij 168
vita brevis, ars longa (Latijn vita
brevis, ars longa) 115
vitamine 168
vitse (Latijn vicia) 461, 515
vivo (Italiaans vivo) 534
vizier 'helmklep' (Frans visière)
28,68
vizier 'hoogwaardigheidsbekleder' (Turks vezir) 28,415,416
vlaflip 335
vlag (de - dekt de lading) (vert.
van Frans Ie pavillon couvre la
marchandise) 598
vlak 'platte kant van meetkundig
lichaam' (bet. van Latijn pIaplanum) 53,648
vlammenwerper (Duits FIamFlammenwerfer) 262
vlees noch vis 574
vleeseter (vert. van Latijn camivorus) 581
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vleeswording (vert. van Latijn incarnatio) 570
vlegel (Latijn flagellum) 91
vleugel 'legervleugel, vleugel van
een gebouw' (bet. van Latijn
ala) 648
vliegenier 36, 166
vliering 357
vlijm (Latijn phle(bo)tomus)
465,466
vlijmscherp 465
vlinderdasje (vert. van Engels butterfly) 338
(witte-)
vloed (witte
-) (vert. van Latijn
fluor albus) 588
vloeistof (vert. van Frans fluide)
597
vlooienmarkt (vert. van Frans
marché aux puces) 596
vlos (Frans floche) 542
vlot (Duits flott) 266
vluggerd 164
vlugschrift (Duits Flugschrift)
260,268,627
vocabulaar (Frans vocabulaire)
175
vocabulaire (Frans vocabulaire)
175
vocatief (Latijn (casus) vocativus) 587
vocativus (een rare -) 107
vodou (creools Frans vaudou)
198,542
voedingsbodem (vert. van Duits
Nährboden) 606
voegwoord (vert. van Latijn
coniunctio of verouderd Duits
Fügewort) 583
voelbaar (Duits filhlbar) 259
voeling (Duits Fühlung) 255
voet 'versvoet' (bet. van Latijn
pes) 648
voet (op - van gelijkheid) (vert.
van Frans sur un pied d'égalité)
600
voet (op - van oorlog) (vert. van
Frans sur Ie pied de guerre)
600
voet (op grote -leven) (vert. van
Frans vivre sur un grand pied)
600
voet (op staande-) (vert. van Latijn stante pede) 649
voetbal (Engels football) 297,
304, 318, 609

voetbalbons 263
voetbalgebeuren 242
voetballer (Engels footballer)
609
voetbalmatch (Engels football
match) 318
voetbalpool (Engels football
pool) 318
voetfout (vert. van Engels foot
fault) 611
Voetiaan 110
voet1icht
voetlicht (vert. van Engels footlights) 612
vogel (vreemde -) (vert. van Latijn rara avis) 590
vogelvrij (Duits vogelfrei) 259
vogue (Frans vogue) 192
voilà (Frans voilà) 162
voile (Frans voile) 463, 530
vol 'diefstal' (Frans vol) 163
vol- (Duits Voll-/voll-) 269
-vol (Duits -volI) 241, 269
volautomatisch (Duits vollautomatisch) 240
volbloed (vert. van Engels fullblood) 612
volgas (Duits Vollgas) 269
volgens 'voorzetsel' (bet. van
Frans suivant) 651
volière (Frans volière) 35
volk (ik ben al mijn - tot belaching geworden (vert. van
Hebreeuws hayili
!el:lOq lek91
lekQl
hayïlï !e1:lOq
'amnT) 624
volkenrecht (vert. van Latijn ius
gentium) 582
volkorenbrood (Duits Vollkornbrot) 269
volksbesluit (vert. van Latijn
plebiscitum) 584
volksetymologie (Duits Volksetymologie) 260
volksfront (vert. van Frans front
populaire) 177
volkslied (Duits Volkslied) 260
vollen (Latijn fullare) 91
volleybal (Engels volleybalI) 318,
334
volleyballen 334
volmacht (vert. van Latijn plenipotentia) 584
volontair (Frans volontaire) 269
volpension (Duits Vollpension)
269
volslank (Duits vollschlank) 261

voltallig (Duits vollzählig) 259
volte (Frans volte) 191
voltijd (vert. van Engels fulltime) 310,610
voltreffer (Duits Volltreffer) 236,
269
voluptueus (Frans voluptueux)
161
Vondels(e) 246
vont (Frans fonte) 249
voodoo (Engels voodoo) 542
voogd (Latijn vocatus) 65,94,98,
136,466
voogdij 168
voor (het - en tegen) (vert. van
Frans Ie pour et Ie contre) 600
vooravond (Duits Vorabend)
239
voorbeschikking (vert. van Latijn
praedestinatio) 580
voordracht (Duits Vortrag) 259
voordragen (Duits vortragen)
269
voorgebergte (vert. van Latijn
promunturium) 629
voorgeschiedenis (Duits Vorgeschichte) 235, 604
voorhoede (vert. van Frans avantgarde) 596
voorhuid (Duits Vorhaut) 255
voorliefde (Duits Vorliebe) 239
voorlopig (Duits vorläufig) 269
voorman (vert. van Engels foreman) 610
voornaam 'aanzienlijk' (vert. van
Latijn praecipuus) 585
voornaamwoord (vert. van Latijn
pronomen of verouderd Duits
Vornennwort) 583
vooroordeel (vert. van Latijn
praeiudicium) 582
voorpost (vert. van Frans avantposte) 596
voorraad (Duits Vorrat) 255
voorradig (Duits vorrätig) 240,
260
voorschrift (vert. van Latijn praescripturn) 585
voorstanderklier (vert. van Latijn
prostata ) 582
voortgang (vert. van Frans progrès) 596
vooruit (inhet-) (vert. van Duits
im voraus) 609
voor wat betreft (Frans en ce qui

concerne of pour ce qui est de)
142
voorwerp (vert. van Latijn obiecturn) 581
voorwoord (Duits Vorwort) 247,
260
voorzetsel (vert. van Latijn praepositio) 583
voorzienigheid (vert. van Latijn
providentia) 580
voorzitten (vert. van Latijn praesidere) 585
voorzitter (vert. van Latijn praeses) 585
Vopo (Duits Vopo) 263,323
vork (Latijn furca) 85,91,461
vorkheftruck (vert. van Engels
forklift truck) 569
vorm (Latijn forma) 515
vorm (in/uit -) (vert. van Engels
in form, out ofform) 613
vormeloos (Duits formlos) 254
vorsen (Duits forsehen) 258
vorst (vert. van Latijn princeps)
577
vorstbestendig 242
vorstgevoelig 242
vorwärts (Duits vorwärts) 260
votsen (van Duits Fotze) 264
voucher (Engels voucher) 317
vouwblad (vert. van Engels folder) 612
vozen (Rotwelsch vosen) 264
v.p. (Engels v.p. = vice-president)
3 22

vraag 'kwestie, probleem' (Duits
Frage) 656
vraag (een brandende -) (vert.
van Frans une question
brOlante) 599
vraagteken (vert. van Latijn signum interrogationis) 583
vracht 357
vrede (rust in -) (vert. van Latijn
requiescat in pace) 590
vredespijp (de - roken) (vert. van
Engels to smoke the pipe of
peace) 612
vrederechter (vert. van Frans juge
de paix of Engels justice of the
peace) 596,610
vreemd gaan (vert. van Duits
fremdgehen) 609
vreemdeling (Duits Fremdling)
255

vreugde (Duits Freude) 258
vriend (valse -en) (vert. van
Frans faux amis) 641
vrij (bet. van Keltisch of erfwoord) 77
vrijage 167
vrijdag (vert. van Latijn dies Veneris) 578
vrijdenker (vert. van Engels freethinker) 296, 610
vrijgeleide (vert. van Frans saufconduit) 150
vrijgeven 'vrijlaten' (Duits freigeben) 656
vrijgevig (Duits freigebig) 236
vrijhandel (vert. van Engels free
trade) 610
vrijhandelaar (vert. van Engels
free-trader) 610
vrijheid (dichterlijke -) (vert. van
Latijn licentia poetica) 589
vrijheid, gelijkheid en broederschap (vert. van Frans liberté,
égalité et fraternité) 597
vrijmetselaar (vert. van Engels
freemason) 610
vrijpostig 500
vrijwillig (Duits freiwillig) 254
vrijwilliger (vert. van Frans volontaire) 269, 597
vrijwilligheid (Duits Freiwilligkeit) 254
vrijzinnig (Duits freisinnig) 255,
268
vroedvrouw (vert. van Frans sagefemme) 595
vroeger oflater (vert. van Duits
früher oder später of Engels
sooner or later) 609
vroom 'godvruchtig' (bet. van Latijn pius of Hebreeuws tämim)
647
vrucht 'ooft' (Latijn fructus) 91,
255, 530, 653
vrucht 'resultaat' (bet. van Frans
fruit of Latijn fructus) 653
vruchteneter (vert. van modern
Latijn fructivorus) 581
vruchtgebruik (vert. van Latijn
usus-fructus) 582
vuistneuken (vert. van Engels fistfucking) 325
vulgair (Frans vulgaire) 633
vulgarisator (modem Latijn vulgarisator) 103
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vurehout (van Oudnoor(d)s
fyrl-) 508
vuren (Oudnoor(d)s fura) 351,
S08
vuur (open -) (vert. van Engels
open lire) 614
Vuurland (vert. van Spaans Tierra del Fuego) 625
vuurwater (vert. van Engels lire
water) 612
vuurwerk (vert. van Italiaans
fuochi artificiali of Duits Feuerwerk) 255, 602
waaier 109
Waals (Keltisch) 77
waanzinnig (Duits wahnsinnig)
260
waarde (van grote -) (vert. van
Frans de grande valeur) 597
waardepapier (Duits Wertpapier)
236
waarderen 170
waardigheidsbekleder (vert. van
Latijn dignitarius) 584
waarheid (de naakte -) (vert. van
Latijn nuda veritas) 589
waarnemingsvermogen (Duits
Wahmehmungsvermögen)
255
waarschijnlijk (vert. van Latijn
verisimilis of Frans vraisemblabie) 585, 594
wadjang (Maleis wadjan) 421
wagon (Frans wagon) 158
wajang (Javaans wajang) 423
wakaman (Sranantongo wakaman) 443
wal (Latijn vallum) 43, 82., 89, 461
wal (de - van zijn tanden) (vert.
van Grieks herkos odontön)
620
waldhoom (Duits Waldhorn)
2)4, 260, 460
Walen (Keltisch) 77
walhalla (Duits Walltalla) 274
walkie-talkie (Engels walkietalkie) 320
walkman (Engels walkman) 9,
349
walkure (Duits Walküre) 274
Wall-street (Engels Wall street)
316
wallaby (Engels wallaby) 349
walnoot (vert. van Latijn nux gallica) 581
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walrus (Zweeds valross of Deens
hvalros) 362, 364
wals 'dans' (Frans valse) 160
wals 'pletmachine' (Duits Walze)
260
walsen 'pletten' (Duits walzen)
260
wambuis (Oudfrans wambais)
147, 273, 465
wammes (van wambuis) 465
wampum (Engels wampum)
350
wan (Latijn vannus) 91
W.A.o.-gate 32.8
wapen (te -!) (vert. van Latijn ad
arma) 588
wapenstilstand (vert. van Frans
armistice ) 596
wapiti(hert) (Engels wapiti) 350
waranda (Picardisch warande)
348
warenhuis (Duits Warenhaus)
234, 235, 260
warenkennis (Duits Warenkenntnis) 260
waringin (Javaans waringin) 422
warning (pakje-) 'shag' 326
warrant (Engels warrant) 318
wasserette 168
water (in troebel- vissen) 574,
590
water naar de zee dragen (vert.
van Latijn aquas in mare fundere) 590
watercloset (Engels water-closet)
301
Watergate (Engels Watergate)
32.8
watergekoeld 243
waterman 'sterrenbeeld' (vert.
van Latijn aquarius) 649
waterproof (Engels waterproof)
319
watjekal (Engels what you call)
482
watjekouw (Engels what you call)
314. 325, 482
watt (Engels Watt) 641
watten (Latijn wadda) 98
watman 311
w.c. (Engels wc) 27,301,323
we are not amused (Engels we are
not amused) 330
wederdoper (vert. van Grieks anabaptizein) 617

wedergeboorte (Duits Wiedergeburt) 254
wederopstanding (vert. van Latijn resurrectio) 580
wederrechtelijk (Duits widerrechtlich) 259
wedgwood (Engels Wedgwood)
317
wedijver (Duits Wetteifer) 259
wedstrijd (Duits Wettstreit) 259
weed (Engels weed) 322,332
weegschaal 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn libra) 648
week (vorige -) (vert. van Duits
vorige Woche) 608
weekdieren (vert. van Latijn mollusca) 581
weekeinde (vert. van Engels weekend) 310, 610
weekend (Engels weekend) 309,
310, 32), 610
weekendretour 38, 176, 335
weemoed 'droefheid' (Duits
Wehmut) 654
weercomputer 335
weermacht (Duits Wehrmacht)
12.8, 262
weermachtsbon (Duits Wehrmachtsbon) 262
weespijp (Engels waste-pipe) 317
weet ik veel (Jiddisch waass isch
viel) 291
wegen der duisternis (vert. van
Hebreeuws garke-1;Io~ëk) 624
weirdo (Engels weirdo) 324, 325
wekker 109
welbeschouwd (alles-) (vert. van
Frans tout bien considéré)
597
weldaad (vert. van Latijn beneficium) 585
welfare (Engels welfare) 320
welgedaan (vert. van Frans bien
fait) 597
welgevallen (vert. van Latijn beneplacitum) 585
welkom (vert. van Frans bienvenu) 597
welles 291
wellust (Duits Wollust) 254
wellusteling (Duits Wollüstling)
255
Welsh (Engels Welsh) 77
weltschmerz (Duits Weltschmerz) 234. 260, 267

welvaartsstaat (vert. van Engels
welfare state) 297, 626
welwillend (vert. van Latijn benevolens) 585
wel zeker (vert. van Frans bien
s6r) 597
Wende (Duits Wende) 263
wens (vrome-) (vert. van Latijn
pium desiderium) 590
wensbeeld (Duits Wunschbild)
259

werda (Duits Werda) 172,258
Werdegang (Duits Werdegang)
2)4, 267

wereld 'het aardse bestaan' (bet.
van Latijn saeculum) 648
wereld (de - wil bedrogen worden) (vert. van Latijn mundus
vult decipi) 590
wereld (derde-) (vert. van Frans
tiers monde) 599
wereld (nieuwe-) (vert. van
Spaans nuevo mundo) 604
wereldberoemd (Duits weltberühmt) 27,261
wereldbeschouwing (Duits Weltanschauung) 255, 259
wereldburger (vert. van Grieks
kosmopolitès) 618
wereldcentrum 120
wereldgeschiedenis (Duits
Weltgeschichte) 255
wereldliteratuur (Duits Weltliteratur) 259
werelds 'aards' (bet. van Latijn
saecularis) 648
wereldwijd (vert. van Engels
worldwide) 323,610
werkelijk (Duits wirklich) 254
werkelijkheid (Duits Wirklichkeit) 254, 269
werkgeheugen (vert. van Engels
working memory) 611
werkster 110
werst (Russisch versta) 385
wervelwind (Oudnoor(d)s hvirfLIvindr) 361
Wessies (Duits Wessis) 264
western (Engels western) 319
weten (te-) (vert. van Frans à savoir) 597
weten (ik weet niet wat) (vert.
van Frans je ne sais quoi) 597
wetenschapper (Duits Wissenschaftier) 12,66,242, 263

wetmatigheid (Duits GesetlmäSigkeit) 259
wezen (vert. van Latijn essentia)
576

-wezen (Duits -wesen) 239
whisk(e)y (Engels whisk{e)y) 315,
345,486

whizzkid (Engels whizz-kid) 322,
324

whodun(n)it (Engels whodun(n)it) 319
Wichtigmacherei (Duits Wichtigmacherei) 267
Wiedergutmachung (Duits Wiedergutmachung) 234
wiegedruk (vert. van Latijn incunabula, mv.) 582
wiet (Engels weed) 310,332
wigwam (Engels wigwam) 350
wijk (Latijn vicus) 89
wijn (Latijn vinum) 91,461
wijs (aantonende -) (vert. van Latijn modus indicativus) 588
wijs (aanvoegende-) (vert. van
Latijn modus coniunctivus)
588

wijs (gebiedende -) (vert. van Latijn modus imperativus) 588
wijs (onbepaalde-) (vert. van Latijn modus infinitivus) 588
wijsbegeerte (vert. van Grieks philosophia) 618
wijsgeer (vert. van Grieks philosophos) 618
wijze (bij - van spreken) (vert.
van Frans par manière de dire)
599

wijzer 109
wijzigen (vert. van Latijn modificare of Frans modifier ) 585
Wiking (Oudnoor( d)s Vikingr of
Duits Wiking) 262, 361
wikke (Latijn vicia) 461, 515
wildebeest (verouderd Afrikaans
wildebeest) 434
wildvreemd (Duits wildfremd)
27,261

Wild West (Engels Wild West)
317

wild-west- (Engels wild west)
330

wild-westtafereel 330
wild-westverhaal 330
willens nillens 116
Willygate 328

windas (Oudnoor(d)s vind-áss)
361

windbuil (Duits Windbeutel) 259
windhond 386
windjak (Duits Windjacke) 301
windkruid (vert. van Grieks
anemönè) 628
windmolen (vechten tegen -sj
(vert. van Spaans molinos de
viente acometer) 604
winkelcentrum (vert. van Engels
shopping centre) 612
winkeldochter (vert. van verouderd Frans fille de boutique)
46,595

winnaar 109
winti (Sranantongo winti) 443
wirtschaftswunder (Duits Wirtschaftswunder) 234
wishful thinking (Engels wishful
thinking) 330
wisselbrief (vert. van Italiaans lettera di cambio) 569, 602
wisselstukken (vert. van Frans
pièces d'échange) 687
wisselwerking (Duits Wechselwirkung) 259
Wit-Rusland (vert. van Russisch
Belorussija) 388,625
Witrussisch (vert. van Russisch
belorusskij) 388
witwassen (vert. van Engels to
launder) 612
witz (Duits Witz) 234
wodka (Russisch vodka) 386,
566

woede (Duits Wut) 254
woede (blinde -) (vert. van Frans
fureur aveugle) 599
woede (hij barst van -) (vert. van
Latijn rumpitur invidia) 588
woensdag (vert. van Latijn dies
Mercurii) 578
woestijnoorlog (vert. van Engels
desert war) 612
woestijnrat (vert. van Engels
desert rat) 612
woiwode (Pools wojewoda) 388
wok (Kantonees gwok) 455
wolf(een eenzame-) (vert. van
Engels a lone wolf) 615
wolfraam (Duits Wolfram) 260
wolfshond (vert. van Engels wolfdog) 612
wolkenkrabber (vert. van Duits
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Wolkenkratzer of Engels sky574,610
scraper) 574.610
wollig 'vaag' (bet. van Engels
woolly) 657
wombat (Engels wombat) 349
wonderbaarlijk (Duits wunderbar) 255
woonachtig (Duits wohnhaft) 259
woongebeuren 606
woonkamer (vert. van Engels
living-room) 612
woonsituatie 328
woord 'woord van God' (bet. van
Latijn verbum) 648
woord 'erewoord' (bet. van Frans
parole d'honneur) 650
woord van eer (vert. van Frans
parole d'honneur) 600
woord (gevleugelde -en) (vert.
van Grieks epea pteroënta)
619,620
619.620
woordenschat (vert. van Latijn
copia verborum) 585
wordprocessor (Engels word processor) 30, 322
workaholic (Engels workaholic)
322
workshop (Engels workshop) 317
worriën (Engels to worry) 324
worst (dat is me -) (Duits das ist
mir Wurscht/Wurst?) 267
rnir
wortel 'wortel van een getal' (bet.
569, 648
van Latijn radix) 53, 569.
wortels 'oorsprong' (bet. van Engels roots) 657
Woud (Zwarte-) (vert. van
Duits Schwarzwald) 625
would-be (Engels would-be) 316,
317
wow (Engels wow) 324
wreed 443
wreedaard 164
wuft 357
wulk (Oudengels weoloc) 314
x 'onbekende in de wiskunde'
217, 223.
223, 402
(Spaans x) 217.
xantho- (Grieks xantho-) 374
Xantippe (Grieks Xanthippè) 375
xeno- (Grieks xeno-) 374
xenofobie (van Grieks xeno- +
-phobia) 370
xero- (Grieks xèro-) 374
xerografie (van Grieks xèro- +
-graphia) 462
= ecstasy) 322
XTC (Engels XTC =
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xylo- (Grieks xulo-) 374
xylofoon (van Grieks xulo- +
368, 462
-phonos) 368.462
yacht (Engels yacht) 347,567
yak (Engels yak) 349
yam (Engels yam) 344
yamashita (Japans yamashita)
45 1
yang (Chinees yang) 250.
250, 455
Yankee (Engels Yankee) 347
yawl (Engels yawl) 347.567
347,567
250,455
yin (Chinees yin) 250.455
yoga (Sanskriet yoga) 58,250,
395
yoghurt (Turks yogurt) 415, 416
yoghurtbeker 416
yogi (Hindi yogi) 395
yucca (Spaans yuca) 217,224
217, 224
yup 333
yuppie (Engels yuppie) 322
yuppy (Engels yuppy) 333
zaad
13ad 'nakomelingen' (bet. van Latijn semen) 648
zaak
13ak (de - is een belangrijke)
(vert. van Engels the matter is
an important one) 615
zaakgelastigde
13akgelastigde (vert. van Frans
chargé d'affaires) 596
13baglione (Italiaans zabaglione)
zabaglione
67
zadel
13del (Oudslavisch sedïlo) 385
zak
13k (Latijn saccus) 89,107,126
zakenjet
13kenjet 335
zakenkabinet
13kenkabinet (vert. van Frans cabinet d'affaires) 596
zakenman
13kenman (vert. van Frans
homme d'affaires) 596
23kgeld (vert. van Frans argent de
zakgeld
pochel 596
zalm
13lm (Latijn salmo) 81,82,
81,82,89
89
13nd (iemand - in de ogen strooistrooi·
zand
en) (vert. van Latijn alicui pulverem ob oculos aspergere) 590
13ngfestival 37
zangfestival
zappen
13ppen (Engels to zap)
13p) 319
zaterdag
13terdag (vert. van Latijn dies Sa314,578
turni) 314.578
zebra (Portugees zebra) 227.
227, 229
Zee (Dode -) (vert. van Grieks
Nekrè Thalassa) 625
Zee (Gele -) (vert. van Chinees
huanghai) 624
zee (hoge -) (vert. van Italiaans
altomare of Duits hohe See)
603

Zee (Middellandse -) (vert. van
Latijn Mediterraneum Mare)
625
Zee (Rode-) (vert. van Arabisch
al-bal}r al-al}mar) 625
Zee (Witte -) (vert. van Russisch
Beloje more) 625
Zee (Zwarte-) (vert. van Russisch ëërnoje more) 625
zeeboezem (vert. van Latijn sinus
maritimus) 584
zeeëngte (vert. van Italiaans stretto di mare of Duits Enge des
Meeres) 602
zeefruit (Frans fruits de mer) 142
zeehond (vert. van Latijn canis
marinus) 581
zeem (Frans chamois) 490.549
490,549
zeepaard (vert. van Latijn equus
marinus ) 581
zeewaardig (Engels seaworthy)
314
zeewezen (Duits Seewesen) 269
zegel (Latijn sigillum) 95
zegen (Latijn signum) 95, 125,
506,557
zegenen (Latijn signare) 63, 95
zeggen (om zo te -) (vert. van
Duits sozusagen of Engels so to
say) 609
zegsman (vert. van Engels
spokesman) 610
zeker 'veilig, stellig' (Latijn secu100,121,461,515,652
rus) 100,121,461.515.652
zeker 'onbepaald' (Frans certain)
652
zekering (Duits Sicherung) 236,
240
zelfbedienings- (vert. van Engels
self-service) 330.
330, 613
zelfbedieningsbedrijf 330, 613
zelfbedieningspomp 330.
330, 613
zelfbeheersing (Duits Selbstbeherrschung) 259
zelfbestuur (vert. van Engels selfgovernment) 610
zelfbewust (Duits seibstbewuBt)
selbstbewuBt)
641
zelfbewustzijn (Duits SelbstbewuBtsein) 255
zelfgenoegzaamheid (Duits
Selbstgenügsarnkeit) 269
zelfmoord (Duits Selbstmord)
234, 235, 604
234.
zelfmoordcommando 222

zelfstarter (Engels self-starter) 317
zelfvertrouwen (Duits Selbstvertrauen) 159
zelfZucht (Duits Selbstsucht) 159
zemelachtig (van zenuwachtig)
490
zemelappig (van zenuwachtig)
490
zemelen (Latijn simila) 89
zen (Japans zen) 450
zenboeddhisme 450
zenegroen (vert. van Latijn sempervivum) 501
zenit (Frans zénith) 193,474. 476,
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zenleer 450
zenmeester 450
zenuwblad (van seneblad) 495
zeperd (Jiddisch sewel) 191
zeppelin (Duits Zeppelin) 160
zerk (Latijn sarcophagus) 89,
466,530
zero (Frans zéro) 401, 511
zeta (Grieks zèta) 380
Zevengebergte (vert. van Duits
Siebengebirge) 615
zevenmijlslaarzen (vert. van
Frans bottes de sept lieues) 596
zich (Duits sich) 16, 63, 251, 158
zich (op -) 608
zichtbaar (Duits sichtbar) 159
ziedaar (vert. van Frans voilà) 595
ziehier (vert. van Frans voici) 595
. zie je (vert. van Engels see you)
17,314,615
zieke (ingebeelde -) (vert. van
Frans malade imaginaire) 599
ziel 'geest' (bet. van Latijn animus) 648
ziel (dode -en) (vert. van Russisch mërtvyje du!i) 621
ziel (twee -en, één gedachte)
(vert. van Duits zwei Seelen
und ein Gedanke) 170,607
zielement 111
zielverkoper (van ceelverkoper)
499
zigeuner (Duits Zigeuner) 175,
393,411,545
zijde 'stof (Romaans ·seda) 18,
95,455
zijde 'grenslijn van een vlakke figuur' (bet. van Latijn latus) 648
zijdenhemdje (Engels sydenham)
495

zilver (Akkadisch arpu) 15
zink (Duits Zink) 158, 260
zinnebeeld (Duits Sinnbild) 259,
571

zinnebeeldig (Duits sinnbildlich)
155
zinnelijk (Duits sinnlich) 154
zinnelijkheid (Duits Sinnlichkeit)
154
zinnen (Duits sinnen) 158
zionisme (Duits Zionismus) 160
zirkonium (Duits Zirkonium)
159
zitting 'sessie' (bet. van Frans session) 650
zizel (Duits Ziesel) 275
zoeklicht (vert. van Engels searchlight) 612
zoet 'hoogst aangenaam' (bet.
van Latijn du1cis) 650
zoet 'lief (bet. van Frans douce)
650
zoetelaar (Middelnederduits
sut(t)eler) 158
zolder (Latijn solarium) 89,101,
467,516,587
zolletje (Jiddisch zol) 286
zombie (Engels zombie) 314
zomer (lange hete -) (vert. van
Engels long hot summer) 613
zondag (vert. van Latijn dies solis) 577
zondaar 109
zonde 'morele zonde' (bet. van
Latijn peccatum) 643
zondebok (Duits Sündenbock)
149
zonder meer (vert. van Duits
ohne weiteres) 608
zondvloed (Middelhoogduits
sint t)f!uot) 149, 155, 501
zondvloed (na ons de -) (vert.
van Frans après nous Ie déluge)
600
zone (Latijn zona of Frans zone)
58,116
zongedroogd (Duits sonnengetrocknet of Engels sun-dried)
143,199
zongerijpt (Duits sonnengereift
of Engels sun-ripened) 143,
199
zonnesteek (vert. van Frans
coupe de soleil) 596
zonverbrand (Duits sonnenver-

brannt of Engels sunbumt)
143,199
zoö- (Grieks zöio-) 374
zool (Latijn solea) 91
zoölogie (Frans zoologie) 57
zoon 'Jezus, zoon van God' (bet.
van Latijn filius) 648
zorg dragen 588
zuidwester (Engels south-wester?) 314. 347
zuigeling (Duits Säugling) 155
zuiver (Latijn suber, sobrius)
100,531
zuivering (etnische -) (vert. van
Russisch etniëeskaja ëistka) 389
Zukunftsmusik (Duits
Zukunftsmusik) 260
zulke ... als (vert. van Engels such
...... as) 615
zum Kotzen (Duits zum Kotzen)
167
zundgat (Duits Zündloch) 158
zuster « en) je -!) (vert. van
Frans et ta soeur!) 598
zuurbestendig 146
zuurzak (Papiaments sorsaka)
437,438
zwaardlelie (vert. van Latijn gladiolus) 581
zwaargewicht (vert. van Engels
heavy-weight) 611
zwaartepunt (vert. van Latijn centrum gravitatis of Duits
Schwerpunkt) 584
zwak (een - hebben voor) (vert.
van Frans avoir un faible pour)
601
zwakstroom (Duits Schwachstrom) 243
zwakzinnig (Duits schwachsinnig) 239
zwaluw (één - maakt nog geen
zomer) (vert. van Grieks mia
chelidön ear ou poiei) 611
zwartgalligheid (vert. van Grieks
melancholia) 617,618
zwei Seelen und ein Gedanke
(Duits zwei Seelen und ein Gedanke) 170
zwendelaar (Engels swindler) 318
zwetsen (Duits schwätzen) 158
zwiep 'snelle patrouille' (Engels
sweep) 316
zwiepen 'snelle patrouille uitvoeren' (Engels to sweep) 326
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zwijgen (wie zwijgt, stemt toe)
(vert. van Latijn qui tacet, consentit) 590
zwijn 'fiets' 289
zwijnen 'geluk hebben' (JiddischDuits Schwein haben) 289
zwijnenbollebof'fietsenverhuurder' 289
zwijnenverhuurder 'fietsenverhuurder' 289
zwijnjak (Nederduits swienjack)
273
zwijnrijder 'fietsrijder' 289
zwijntje 'gelukje' 289
zwijntjesjager 'fietsendief 289
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Woordregister per taal
In dit woordregister worden niet alle woorden genoemd die wij uit een bepaalde taal
geleend hebben (dat is zeker voor talen als Latijn, Frans, Duits, Engels onmogelijk),
maar alleen die woorden, die in dit boek genoemd zijn. De talen worden in dezelfde
volgorde gegeven als in hoofstuk I. Zie verder de inleiding op pag. 711-715

1.

Invloed van het Keltisch

ambacht (Keltisch)
bok (Keltisch of erfwoord)
broek (Keltisch of erfwoord)
duin (Keltisch)
eed (Keltisch of erfwoord)
erf' erfgenaam' (Keltisch of erfwoord)
gijzelaar (Keltisch of erfwoord)
ijzer (Keltisch)
klok (Oudiers cloc)
lei(steen) (Keltisch)
lood (Keltisch of erfwoord)
rijk (Keltisch)
vrij (bet. van Keltisch of erfwoord)
Waals (Keltisch)
Walen (Keltisch)

:1.

Invloed van het Latijn

-aal (Latijn -alis)
aalmoes (Romaans *a1mos(i)na)
-aan (Latijn -anus)
aanbeeld (altijd op hetzelfde - hameren) (vert. van Latijn eandem incudem tundere)
aanbidden (vert. van Latijn adarare)
aandoen 'emotioneel treffen'
(bet. van Latijn afficere)
aandoening 'emotie' (bet. van Latijn affectio)
aangedaan 'getroffen' (bet. van
Latijn affectus )
aanwezig (vert. van Latijn praesens)
-aar (Latijn -arius)
aäronskelk (van Latijn arum)
aarts- (Latijn arci-, archi-)
aartsbisschop (Latijn archiepiscopus)

aartsengel (Latijn archangelus)
aartsvader (Latijn patriarcha)
-aat (Latijn -atus)
ab- (Latijn ab-)
abactis (Latijn (servus) ab actis)
abalil!natie (Latijn abalienatio)
abalii!neren (Latijn abalienare)
abdij (Romaans *abbadia)
abdis (Romaans *abbadesse)
ablatief (Latijn (casus) ablatiws)
Abraham (Latijn Abraham)
abs- (Latijn abs-)
absis (Latijn absis)
absolutie (Latijn absolutio)
absoluut 'onbeperkt, volstrekt'
(Latijn absolutus)
absolveren (Latijn absolvere )
abstraheren (Latijn abstrahere)
absurd (Latijn absurdus of Frans
absurde)
abt (Latijn abbatem, 4de nv.)
abundant (Latijn abundans abundantis)
abundantie (Latijn abundantia)
ac- (Latijn ac- of Frans ac-)
acacia (Latijn acacia)
academicus (Latijn academicus)
academie 'hogeschool' (Latijn
academia)
accent (Latijn accentus)
accumulator (Latijn accumulator)
accusatief(Latijn (casus) accusativus)
acetaat (van Latijn acetum)
aceton (van Latijn acetum)
Achilles (Latijn Achilles)
acupunctuur (van Latijn acu- +
punctura)
acuut (Latijn acutus)
ad- (Latijn ad- of Frans ad-)
A.D. (Latijn A.D. = Anno Domini)
ad absurdum (Latijn ad absurdum)
adagium (Latijn adagium)

addenda (Latijn addenda)
adder( tje) (een - onder het gras)
(vert. van Latijn anguis in herba)
addictie 'toewijding' (Latijn addictio)
adequaat 'gelijkwaardig' (Latijn
adaequatus)
ad fundum (Latijn ad fundum)
ad infinitum (Latijn ad infinitum)
ad interim (Latijn ad interim)
adjectief (Latijn adiectivus)
adjunct 'nauw verbonden' (Latijn
adiunctus)
ad nauseam (Latijn ad nauseam)
ad patres (Latijn ad patres)
ad rem (Latijn ad rem)
adrenaline (van Latijn ad renes)
advent (Latijn adventus)
adverbium (Latijn adverbium)
advocaat (Latijn advocatus)
advocaat van de duivel (vert. van
Latijn advocatus diaboli)
Aeneas (Latijn Aeneas)
Aeschylus (Latijn Aeschylus)
Aesopus (Latijn Aesopus)
af- (Latijn af- of Frans af-)
affodil (Latijn asphodelus)
afleiden 'concluderen' (vert. van
Latijn deducere)
a fortiori (Latijn a fortiori)
aftrekken (vert. van Latijn sub-I
detrahere of Duits abziehen)
afwezig 'niet ter plaatse' (vert.
van Latijn absens)
afwezigheid (vert. van Latijn absentia)
afzichtelijk (vert. van Latijn
despectus)
ag- (Latijn ag- of Frans ag-)
agenda 'aantekenboek' (Latijn
agenda, mv.)
agens (Latijn agens)
agitator (Latijn agitator)
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agnosticus (modern Latijn agnosticus)
agrimonie (Latijn agrimonia)
Ahasverus (Latijn Ahasverus)
Ajax (Latijn Aiax)
ajuin (Latijn unionem, 4de nv.)
ak- (Latijn ac- of Frans ac-)
akkefietje (van Latijn aquavita)
akkerbouw (vert. van Latijn agricultura)
al- (Latijn al- of Frans al-)
alambiek (Latijn alambicum)
albast (Latijn alabastrum)
album 'boek met witte bladen'
(modern Latijn album)
alchimie (Latijn alchimia)
alea iacta est (Latijn alea iacta est)
alfabet (Latijn alphabetum)
algebra (Latijn algebra)
algoritme (Latijn algorismus)
-alia (Latijn -alia)
alias (Latijn alias)
alibi (Latijn alibi)
alleenspraak (vert. van Latijn soliloquium of Grieks monologos)
alleluja (Latijn alleluia)
alleseter (vert. van Latijn omnivorus)
alluderen (Latijn alludere)
almachtig (vert. van Latijn omnipotens)
almachtigheid (vert. van Latijn
omnipotentia of Duits Allmächtigkeit)
alma mater (Latijn alma mater)
almanak (Latijn almanachus?)
almucium (Latijn almucium)
aloë (Latijn aloe)
altaar (Latijn altare)
alter ego (Latijn alter ego)
aluminium (modern Latijn aluminium)
alumna (Latijn alumna)
alumnus (Latijn of Engels alumnus)
alwetend (vert. van Latijn omnisciens)
a.m. (Latijn a.m. = ante meridiem)
amalgaam (Latijn almagama)
amandel (Latijn amandula)
Amazone (Latijn Amazona)
ambivalent (van Latijn ambo +
valens)
amen (Latijn amen)
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amerijtje (van Latijn Ave Maria)
amethist (Latijn amethystus)
amfitheater (Latijn amphitheatrum)
amfoor/amfora (Latijn amphora)
amice (Latijn amice, aanspreekvorm)
amplificeren (Latijn amplificare )
ampul (Latijn ampulla)
an- (Latijn an- of Frans an- )
andijvie (Latijn endivia)
Andreas (Latijn Andreas)
anemie (Latijn anaemia)
anemoon (Latijn anemone)
angelus (Latijn angelus)
angina (Latijn angina)
animisme (van Latijn animus)
animus (Latijn animus)
anker (Latijn ancora)
anno Domini (Latijn anno Domini)
ante meridiem (Latijn ante meridiem)
anthurium (modern Latijn anthurium)
anti-christ (Latijn antichristus)
anticonceptivum (modern Latijn
anticonceptivum)
-antie (Latijn -antia)
antimoon (Latijn antimonium)
antimycoticum (modern Latijn
antimycoticum)
antipode (Latijn antipodes, mv.)
ap- (Latijn ap- of Frans ap-)
apert (Latijn apertus)
apocalyps (Latijn apocalypsis)
Apollo (Latijn Apollo)
apostel (Latijn apostolus)
apostelpaarden (op zijn - gaan)
(Latijn per pedes apostolorum)
apostelwagen (inlmet zijn -)
(Latijn per pedes apostolorum)
apostrof (Latijn apostrophus)
apotheek (Latijn apotheca)
appendix (Latijn appendix)
applaus (Latijn applausus)
april (Latijn (mensis) Aprllis)
a priori (Latijn a priori)
apsis (Latijn apsis)
aquaduct (Latijn aquaeductus)
aquaviet (Latijn aquavita)
ar- (Latijn ar- of Frans ar-)
arboretum (Latijn arboretum)
archief (Latijn archivum)

archivalia (modern Latijn archivalia)
arena (Latijn arena)
argument (Latijn argumentum)
Argus (Latijn Argus)
-aria (Latijn -aria)
-arium (Latijn -arium)
-arius (Latijn -arius)
ark (Latijn arca)
armageddon (Latijn armagedon)
aroma 'welriekend kruid' (Latijn
aroma)
aronskelk (van Latijn arum)
artefact (van Latijn ars artis + factum)
arterie (Latijn arteria )
articuleren (Latijn articulare)
artikel (Latijn articulus)
as 'lijn midden door een vlak'
(bet. van Latijn axis)
as- (Latijn as- of Frans as-)
asbest (Latijn asbestos)
Asmodee (Latijn Asmodaeus)
asparagus (Latijn asparagus)
aspirator (Latijn aspirator)
assessor (Latijn assessor)
assistent (Latijn assistens assistentis)
-aster (Latijn -aster)
astrologie (Latijn astrologia)
astroloog (Latijn astrologus)
astronomie (Latijn astronomia)
Aswoensdag (vert. van Latijn dies
cinerum)
at- (Latijn at- of Frans at-)
atavisme (van Latijn atavus)
-atie (Latijn -atio of Frans -atie)
atleet (Latijn athleta)
atoom (Latijn atomus)
-ator (Latijn -ator)
attenderen (Latijn attendere)
attent (Latijn attentus)
-atuur (Latijn -atura of Frans
-ature)
audi- (Latijn audi-)
auditor (Latijn auditor)
augustus (Latijn (mensis) Augustus)
aula (Latijn aula)
aura (Latijn aura)
auspicien (onder - van) (Latijn
sub auspiciis)
ave (Latijn ave)
avi- (Latijn avi- )
avifauna (van Latijn avi- + fauna)

azalea (modem Latijn azalea)
baarmoeder (vert. van Latijn matrix)
baccalaureus (Latijn baccalaureus)
bacil (van Latijn bacillum)
balsem (Latijn baisamum)
barbarisme (Frans barbarisme of
Latijn barbarismus)
barbeel (Latijn barbellus)
basilica (Latijn basilica)
basiliek (Latijn basilica)
basis (Latijn basis)
beamen (van Latijn amen)
bedreven 'geoefend' (bet. van Latijn exercitus)
bedrijf 'deel van toneelstuk' (bet.
van Latijn actus)
Beëlzebub (Latijn Beelzebub)
Beer (Grote -) (vert. van Latijn
Ursus maior)
beet(wortel) (Latijn beta)
bef (Latijn biffa of Oudfrans biffe)
begrijpelijkheid (vert. van Latijn
capacitas of Duits Begreiflichkeit)
behoudens 'zonder' (bet. van
Frans sauf of Latijn salvoJsalvis)
bekennen 'belijden' (bet. van Latijn confitëri)
bekentenis 'belijdenis' (bet. van
Latijn confessio)
beker (Latijn bicarium)
bekeren (vert. van Latijn convertere)
bekken (Latijn baccinum)
belijden (vert. van Latijn confitëri)
belijder (vert. van Latijn confessor)
benedijen (Latijn bene dicere)
beneficiarius (Latijn beneficiarius)
bereklauw (vert. van Latijn branca ursina)
berg (gouden -en beloven) (vert.
van Latijn montes auri pollicëri)
beril (Latijn beryllus)
beroep 'roeping tot God' (bet.
van Latijn vocatio)
bescheiden 'verstandig, ingetogen' (bet. van Latijn discretus)
beschermengel (vert. van Latijn
angelus tutelaris)

Bethesda (Latijn Bethesda)
Bethlehem (Latijn Bethlehem)
Betuwe (van Latijn insula Batavorum)
beurs (Latijn bursa)
bevestigen (vert. van Latijn confirmare)
beweegreden (vert. van Latijn
motivum)
bewijs (vert. van Latijn demonstratio of Duits Beweis)
bezitten 'hebben' (bet. van Latijn
possidere)
bi- (Latijn bi-)
bibliotheek (Latijn bibliotheca of
Frans bibliothèque)
biecht 'belijdenis van zonden'
(bet. van Latijn confessio)
biet (Latijn beta)
bijwoord (vert. van Latijn adverbium ofverouderd Duits
Zuwort)
bilinguïsme (van Latijn bi- + lingua)
bindweefsel (vert. van Latijn ligamentum)
bis- (Latijn bis-)
bisschop (Latijn episcopus)
bitumen (Latijn bitumen)
blanco (Latijn blanco)
blasfemeren (Latijn blasphemare)
blindedarm (vert. van Latijn coloncaecum)
bloemlezing (vert. van modem
Latijn florilegium)
boa 'slang' (Latijn boa)
boekerij (vert. van Latijn libraria)
boete 'straf voor zonden' (bet.
van Latijn poena)
bolus 'vette klei' (Latijn bolus)
bonafide (Latijn bona fide)
bont (Latijn punctus)
boogschutter 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn sagittarius)
borax (Latijn borax)
botanicus (modern Latijn botanicus)
boter (Latijn butyrum)
boterbriefje (vert. van Latijn literae butyricae)
bottelier (Latijn butticularius)
breedte 'afstand van de evenaar'
(bet. van Latijn latitudo)
breuk 'gebroken getal' (bet. van
Latijn fractio)

breve (Latijn breve)
breviarium (Latijn breviarium)
brevier (Latijn breviarium)
brief (Latijn brevis)
bril (van Latijn beryllus )
bronchiën (Latijn bronchia)
brood en spelen (vert. van Latijn
panem et circenses)
buiging 'verbuiging' (bet. van Latijn flexio)
buikspreker (vert. van Latijn ventriloquus)
buitengewoon (vert. van Latijn
extraordinarius)
buitensporig (vert. van Latijn
exorbitans )
bul (Latijn bulla)
bunder (Latijn bonnarium)
bus 'doos' (Latijn buxis)
caesar (Latijn caesar)
calcium (modem Latijn calcium)
Calvarië (Latijn Calvaria, Calvariae locus)
campus 'veld' (Latijn campus)
canna (Latijn canna)
cannabis (Latijn cannabis)
canon (Latijn canon)
cantharel (van Latijn cantharus)
Canticum Canticorum (Latijn
Canticum Canticorum)
caput (Latijn caput)
carbon (van Latijn carbo)
carburator (modem Latijn carburator)
caroteen (van Latijn carota)
casu quo (Latijn casu quo)
casus (Latijn casus)
catalogus (Latijn catalogus)
cataract (Latijn cataracta)
cathedra (Latijn cathedra)
-cator (Latijn -cator)
causa (Latijn causa)
caverna (Latijn caverna)
ceder (Latijn cedrus)
cel 'klein vertrek' (Latijn cella)
centi- (Latijn centi- of Frans
centi-)
centrum 'middelpunt' (Latijn
centrum)
ceremoniemeester (vert. van Latijn magister ceremoniarum)
certificeren (Latijn certificare)
cerviduct (van Latijn cervi- +
ductus)
charta (Latijn charta)
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chemicalia (modem Latijn chemicaJia)
chemicus (modem Latijn chemicus)
chemie (Latijn chimia, chemia)
cherub (Latijn cherub)
cherubijn (Latijn cherubim, cherubin)
chimaera (Latijn chimaera)
chirurg (Latijn chirurgus)
chloor (modern Latijn chlorium)
cholera (Latijn cholera)
cholerisch (Latijn cholericus)
christen (Latijn christianus)
Christus (Latijn Christus)
chronisch (Latijn chronicus of
Duits chronisch)
chroom (modem Latijn chromium)
chrysant (Latijn chrysanthemum)
cijns (Latijn census)
circa (Latijn circa)
circumflex (Latijn circumflexus)
circus (Latijn circus)
cirkel (Latijn circulus of Frans
cercle)
citaat (Latijn citatum)
citer (Latijn cithara)
citrus (Latijn citrus)
civitas (Latijn civitas)
clandestien (Latijn clandestinus)
clariliceren (Latijn clarificare)
classis (Latijn classis)
clausule (Latijn clausuia)
clematis (Latijn clematis)
clementie (Latijn clementia)
clerus (Latijn clerus)
climax 'opklimming' (Latijn climax)
clitoris (modem Latijn clitoris)
Clytaemnestra (Latijn Clytaemnestra)
co- (Latijn co-)
coccus (modem Latijn coccus)
codex (Latijn codex)
cohort (Engels cohort of Latijn
cohors cohortis)
coïtus (Latijn coitus)
col- (Latijn col- of Frans col-)
collector (modem Latijn collector)
collega (Latijn collega)
collocatie (Latijn collocatio)
com- (Latijn com- of Frans com- )
combinatie (Latijn combinatio)
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commentator (Latijn commentator)
communi- (Latijn communi-)
communiceren (Latijn communicare)
communie (Latijn communio)
communis opinio (Latijn communis opinio)
communiteit (Latijn communitas)
commutator (modem Latijn
commutator)
compassie (Frans compassion of
Latijn compassio)
competentie 'bevoegdheid' (Latijn competentia)
componeren (Latijn componere)
composiet (Latijn compositum)
compos mentis (Latijn compos
mentis)
compressor (modem Latijn compressor)
compromitteren (Latijn compromittere)
con- (Latijn con- of Frans con-)
concluderen (Latijn concludere)
conclusie (Latijn conclusio)
condensator (modem Latijn condensator)
condensor (modem Latijn condensor)
conditio sine qua non (Latijn
conditio sine qua non)
condoleantie (Latijn condolentia)
conductor (modem Latijn conductor)
conferentie (Latijn conferentia)
configuratie 'samenstel van figuren' (Latijn configuratio)
conflict (Latijn conflictus)
confrater (Latijn confrater)
conjugatie (Latijn coniugatio)
conjunctuur (Latijn coniunctura)
connector (modem Latijn connector)
conrector (modem Latijn conrector)
conservator (Latijn conservator)
conservatorium (Latijn conservatorium)
conservatrix (Latijn conservatrix)
consilium abeundi (Latijn consiliumabeundi)
consistent 'duurzaam' (Latijn
consistens consistentis)

constellatie (Latijn constellatio)
consul 'Romeinse overheidsfunctionaris' (Latijn consul)
consument (Latijn consumens
consumentis)
context (Frans contexte of Latijn
contextus)
continuüm (Latijn continuum)
contra (Latijn contra)
contra- (Latijn contra-)
contradictio in terminis (Latijn
contradictio in terminis)
convector (modem Latijn convector)
convent (Latijn conventus)
converteren 'verwisselen' (Latijn
convertere )
copromotor (modem Latijn
copromotor)
cor- (Latijn cor- of Frans cor-)
coreferent (modem Latijn coreferens coreferentis)
corona (Latijn corona)
corporaal (Latijn corporalis)
corpus (Latijn corpus)
corpus delicti (Latijn corpus deIicti)
corrector (Latijn corrector)
correlatie (Frans corrélation of
Latijn correlatio)
corrigenda (Latijn corrigenda)
cosinus (modem Latijn cosinus)
c.q. (Latijn c.q. = casu quo)
creatuur (Latijn creatura of Frans
créature)
credit 'tegoed' (Latijn credit)
credo (Latijn credo)
crematorium (modem Latijn crematorium)
cremeren (Latijn cremare)
crisis (Latijn crisis)
criterium (modem Latijn criterium)
criticus (Latijn criticus)
Croesus (Latijn Croesus)
c.s. (Latijn c.s. = cum suis)
culinaria (Latijn culinaria)
cultuur 'beschaving' (Latijn cultura)
cum annexis (Latijn cum annexis)
cum laude (Latijn cum laude)
cum suis (Latijn cum suis)
cunnilingus (modem Latijn cunnilingus)
cupido (Latijn Cupido)

curator (Latijn curator)
curatrix (Latijn curatrix)
curriculum vitae (Latijn curriculumvitae)
cursor 'gerechtsbode' (Latijn cursor)
cursus (Latijn cursus)
custos (Latijn custos)
c.v. (Latijn c.v. = curriculum vitae)
cyclus (Latijn cyclus)
cynicus (Latijn cynicus)
cynisch (Latijn cynicus)
Cyprus (Latijn Cyprus)
dactylus (Latijn dactylus)
dag des heren (vert. van Latijn
dies dominicus)
dag (een zwarte -) (vert. van Latijn dies ater)
dag (bij de -leven) (vert. van Latijn in diem vivere)
dag (pluk de -) (vert. van Latijn
carpediem)
dagboek (vert. van Latijn diurnum (commentariolum))
damhert (van Latijn dam(m)a)
dampkring (vert. van modem Latijn atmosphaera)
Daniël (Latijn Daniel)
data 'dagtekeningen' (Latijn data)
datief(Latijn (casus) datiws)
datum (Latijn datum)
David (Latijn David)
de- (Latijn de-)
decaan (Latijn decanus)
december (Latijn (mensis) December)
deci- (Latijn deci- of Frans déci-)
declinatie (Latijn declinatio)
decorum (Latijn decorum)
decreet (Latijn decreturn)
de dato (Latijn de dato)
deelnemen (vert. van Latijn participere)
deelwoord (vert. van Latijn participium)
de facto (Latijn de facto)
defensie (Latijn defensio)
deficit (Latijn deficit)
deïsme (van Latijn deus)
de jure (Latijn de iure)
deken 'overste' (Latijn decanus)
delen 'splitsen in factoren' (bet.
van Latijn dividere)
deleren (Latijn delëre)

delirium (Latijn delirium)
delta 'landland omsloten door rivierarmen' (Latijn delta)
dementeren (Latijn dementire)
dementie (Latijn dementia)
demon (Latijn daemon)
demonstreren (Latijn demonstrare)
denarius (Latijn denarius)
dent- (Latijn dent-)
deo volente (Latijn deo volente)
dependentie (Latijn dependentia)
depilatoria (modem Latijn depilatoria)
deponeren (Latijn deponere)
desolaat 'onbebouwd, verwoest'
(Latijn desolatus)
detrimenteus (Latijn detrimentosus)
deugd 'zedelijke goedheid' (bet.
van Latijn virtus)
deugd (de - in het midden) (vert.
van Latijn virtus in medio)
deugdzaam (vert. van Latijn virtuosus of Middelhoogduits tugendsam)
deus ex machina (Latijn deus ex
machina)
Deuteronomium (Latijn Deuteronomium)
diabetes (Latijn diabetes)
diaconie (Latijn diaconia)
diaken (Latijn diaconus)
dialectica (Latijn dialectica)
dichten (Latijn dictare)
dichter (Latijn dictator)
dictaat (Latijn dictaturn)
dictator (Latijn dictator)
dienen 'functie verwllen' (vert.
van Latijn servire)
dienst 'godsdienstoefening' (bet.
van Latijn ministerium)
dies (natalis) (Latijn dies (natalis))
Diets (vert. van Latijn (lingua)
wlgaris)
differentiaalrekening (vert. van
Latijn calculus differentialis)
dilemma (Latijn dilemma)
dinsdag (vert. van Latijn dies
Martis)
diploma (Latijn diploma)
dis 'tafel' (Latijn discus)
dis- (Latijn dis-)
discrepantie (Latijn discrepantia)

discus (Latijn discus)
discuteren (Latijn discutere)
disharmonie (van Latijn dis +
harmonia)
diversificeren (Latijn diversificare)
docent (Latijn docens docentis)
doceren (Latijn docere)
doctor (Latijn doctor)
doctorandus (Latijn doctorandus)
doctrine (Latijn doctrina)
document (Latijn documentum)
dogma (Latijn dogma)
doksaal (Latijn doxale)
dokter (Latijn doctor)
domina (Latijn domina)
dominant (Latijn dominans dominantis)
dominee (Latijn domine, aanspreekvorm)
dominicaan (Latijn dominicanus)
dominus (Latijn dominus)
donderdag (vert. van Latijn dies

Iovis)
donor (modem Latijn donor)
dood (over de doden niets dan
goeds) (vert. van Latijn de mortuis nil nisi bene)
doodzonde (vert. van Latijn peccatum mortale of Duits
Todsünde)
doorluchtig (vert. van Latijn
perillustris )
doos (Latijn dosis)
dormitorium (Latijn dormitorium)
dormter (Latijn dormitorium)
dosis (Latijn dosis)
draak (Latijn draco)
drama (Latijn drama)
drieëenheid (vert. van Latijn trinitas)
driehoek (vert. van Latijn triangulum of Duits Dreieck)
druïde (Latijn druides, mv.)
dubben 'twijfelen' (Latijn dubitare?)
dubieus (Latijn dubi(os)us)
duiden (vert. van Latijn wlgare)
Duits (vert. van Latijn (lingua)
wlgaris)
duivel (Latijn diabolus)
duivels (Latijn diabolicus)
duizendpoot (vert. van Latijn milipeda)
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duplex- (Latijn duplex)
dupliceren (Latijn duplicare)
dura mater (Latijn dura mater)
dux (Latijn dux)
dwalen is menselijk (vert. van Latijn errare humanum est)
ebbehout (van Latijn ebenus)
ebben (Latijn ebenus)
ecclesia (Latijn ecclesia)
echo (Latijn echo)
economie (Latijn aconomia)
edict (Latijn edictum)
eenheid (vert. van Latijn unitas
of Duits Einheit)
eenhoorn (vert. van Latijn unicornis)
eenvormig (vert. van Latijn uniformis)
eenvoudig (vert. van Latijn simplex)
efemeride (modem Latijn ephemeridae, mv.)
effect 'uitwerking, afloop' (Latijn
effectus)
efficiêntie (Latijn efficientia )
e.g. (Latijn e.g. = exempli gratia)
-egge (Latijn -iga)
-ei (Latijn -iga)
eierstok (vert. van modem Latijn
ovarium)
eigenhandig (vert. van Latijn
manu propria)
eigennaam (vert. van Latijn nomen proprium)
elegantie (Latijn elegantia)
element (Latijn elementum)
Elisabeth (Latijn Elisabeth)
elixer (Latijn elixirium)
ellips (Latijn ellipsis)
elpenbeen (van Latijn elephas)
emanciperen 'buiten de vaderlijke macht stellen' (Latijn emancipare)
emblema (Latijn emblema)
emeritus (Latijn emeritus)
emmer (Latijn amphora)
encyclopedie (Latijn encydopaedia)
engel (Latijn angelus)
enigen 'verenigen' (vert. van Latijn unire of Duits einigen)
enigma (Latijn aenigma)
enorm (Frans énorme of Latijn
enormis)
-entie (Latijn -entia )
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epidemie (Latijn epidemia)
epiglottis (Latijn epiglottis)
episcopaat (Latijn episcopatus)
epistel (Latijn epistula)
epitheton ornans (Latijn epithetonomans)
equa- (Latijn aequa-)
equator (Latijn aequator)
equi- (Latijn aequi-)
equinoctium (Latijn aequinoctium)
-er (Latijn -arius)
erelid (vert. van Latijn membrum
honorarium)
erfronde (vert. van Latijn peccatum hereditarium)
ergo (Latijn ergo)
error 'juridische fout' (Latijn error)
-es (Latijn -us)
essentie (Latijn essentia)
et al. (Latijn et al. = et alii)
etc. (Latijn etc. = et cetera)
ether (Latijn aether)
Europa (Latijn Europa)
Eva (Latijn Eva)
evangelie (Latijn evangelium)
evenaar (vert. van Latijn aequator)
evenwicht (vert. van Latijn aequilibrium)
ex 'uit' (Latijn ex)
ex aequo (Latijn ex aequo)
examen (Latijn examen)
examinator (Latijn examinator)
ex cathedra (Latijn ex cathedra)
excommunicatie (Latijn excommunicatio)
excommuniceren (Latijn excommunicare)
exempli gratia (Latijn exempli
gratia)
exit 'hij treedt af (van toneel)'
(Latijn exit)
ex-libris (Latijn ex libris)
Exodus (Latijn Exodus)
expliceren (Latijn explicare)
explorator (Latijn explorator)
exponeren (Latijn exponere)
expressis verbis (Latijn expressis
verbis)
extra (Latijn extra)
extra- (Latijn extra-)
extract (Latijn extractum)
extraneus (Latijn extraneus)

extraordinarius (Latijn extraordinarius)
ex-voto (Latijn ex voto)
ezel (Latijn asinus)
ezelsbrug (vert. van Latijn pons
asinorum)
faam (Latijn fama)
fabel (Latijn fabula of Frans fable)
factotum (Latijn fac totum)
fakkel (Latijn fada)
fallus (Latijn phallus)
falsaris (Latijn falsarius)
falsificeren (Latijn falsificare)
familie 'bloedverwanten' (Latijn
familia)
fantast (Latijn phantasta)
farao (Latijn pharao)
farizeei!r (Latijn Pharisaeus)
februari (Latijn (mensis) Februarius)
feces (Latijn faeces)
feest (Latijn festa of Oudfrans
feste)
fellatio (modem Latijn fellatio)
ferri- (Latijn ferri-)
feut (Latijn foetus)
fiat (Latijn fiat)
-ficeren (Latijn -ficere)
ficus (Latijn ficus)
fiducit (Latijn fiducit)
figuur 'gestalte, vorm' (Latijn figura)
fijt (van Latijn ficus)
filistijn (Latijn Philistinus)
fingeren (Latijn fingere)
firmament (Latijn firmamentum)
fiscus (Latijn fiscus)
fles (Latijn flasco of erfwoord)
florilegium (Latijn florilegium)
flos (Latijn flos)
fluxie (van Latijn fluere)
foelie (Latijn folium)
foet (Latijn foetus)
folie (Latijn folium)
folio (Latijn folio)
folium (Latijn folium)
forens (Latijn forensis)
forma (Latijn forma)
formica (Engels for mica of Latijn
formica)
forum 'groep deskundigen' (Latijn forum of Engels forum)
fragment (Latijn fragmentum)
framboesia (modem Latijn framboesia)

frater (Latijn frater)
frequentie (Latijn frequentia)
fuif (van Latijn foveo?)
functie (Latijn functio)
fungeren (Latijn fungi)
fysica (Latijn physica)
Gabriël (Latijn Gabriel)
Galilea (Latijn Galilaea)
Gaudeamus igitur (Latijn Gaudeamus igitur)
geduld (vert. van Latijn patientia)
gedurende 'tijdens' (bet. van
Frans ce temps durant of Latijn
durante)
geest 'ziel' (bet. van Latijn spiritus)
geest (een gezonde - in een gezond
rond lichaam) (vert. van Latijn
mens sana in corpore sano)
geestig (vert. van Latijn spiritualis)
gegeven 'feit' (bet. van Latijn datum)
Gehenna (Latijn Gehenna)
gehoorzaam (vert. van Latijn
oboediens)
geld stinkt niet (vert. van Latijn
pecunia non olet)
geleerd(e) 'erudiet (persoon)'
(bet. van Latijn doctus)
gelegenheid maakt de dief (vert.
van Latijn occasio facit furem)
geletterd 'bestudeerd' (bet. van
litteratus )
Latijn litteratus)
gelijkheid (vert. van Latijn aequalitas of Duits Gleichheit)
gelijkvormigheid (vert. van Latijn
conformitas of Duits Gleichförmigkeit)
geloof 'vertrouwen in God' (bet.
geloof'vertrouwen
van Latijn fides)
geloven 'vertrouwen in God'
(bet. van Latijn credere)
gematigd 'ingetogen' (bet. van Latijn temperatus of moderatus)
gember (Latijn zingiberi)
gemeen (vert. van Latijn communis)
gemeenplaats (Duits Gemeinplatz of vert. van Latijn locus
communis)
gemeente (vert. van Latijn communio)
gemenebest (vert. van Latijn res
publica)

genade 'goedertierenheid'
genade'
goedertierenheid' (bet.
van Latijn gratia)
genera re))
genereren (Latijn generare
Genesis (Latijn Genesis)
genitief (Latijn (casus) genitivus)
genoegdoening (vert. van Latijn
satisfactio)
genus (Latijn genus)
geometrica (Latijn geometrica)
geordend (vert. van Latijn ordinatus of Duits geordnet)
geranium (Latijn geranium)
gerstekorrel (vert. van Latijn hordeolus)
geschieden (wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doet dat ook een ander niet) (vert. van Latijn quod
tibi fieri non vis, alteri ne feceris)
geslacht'
de soort van een woord'
geslacht 'de
(bet. van Latijn genus)
gesteld 'aangenomen' (bet. van
Latijn positio)
(heel -) (vert. van Latijn nugetal (heel-)
merus totus of Duits ganze
Zahl)
lah!)
gevolmachtigde (vert. van Latijn
plenipotentiarius)
gewetensvrijheid (vert. van Latijn
libertas conscientiae)
gezegde 'spreekwoord' (bet. van
Latijn dictum)
gezichtspunt (vert. van Latijn
punctum visus)
gezworene 'beëdigde' (bet. van
Latijn iuratus)
gigant (Latijn gigas gigantis)
gips (Latijn gypsum)
gladiator (Latijn gladiator)
gladiool (Latijn gladiolus)
gloria (Latijn gloria)
glorie (ter meerdere -) (vert. van
gloriam)
Latijn ad maiorem g1oriam)
God 'opperwezen' (bet. van Latijn deus)
god (mindere -en) (vert. van Latijn minores dü)
godsoordeel (vert. van Latijn iudicium
ciumdei)
dei)
godsvrede (vert. van Latijn treuga
dei)
goed (een groot -) (vert. van Latijn magnum bonum)
hoogste -) (vert. van
goed (het hoogite
Latijn summum bonum)

Golgotha (Latijn Golgotha)
Goliath (Latijn Goliath)
Gomorrha (Latijn Gomorrha)
gorilla 'aap' (modem Latijn gorilla)
graad (Latijn gradus)
graan (Latijn granum)
graduaal (Latijn gradualis)
gram (zijn - halen) (van Latijn
grantum)
grammatica (Latijn grammatica)
graseter (vert. van modern Latijn
herbivorus)
gratie (Latijn gratia)
gratis (Latijn gratis)
gravitatie (van Latijn gravitare
gravitare))
Griek (Latijn Graecus)
griffel (Latijn graphium)
grijp 'griffioen' (Latijn gryps, grypus)
grootheidswaan (vert. van Latijn
megalomania)
groothertog (vert. van Latijn magnusdux)
grootmoedig (vert. van Latijn
magnanimus)
grosso modo (Latijn grosso
modo)
gum(mi) (Latijn gummi)
haard 'bron' (bet. van Latijn focus)
haast u langzaam (vert. van Latijn festina lente)
habitus (Latijn habitus)
halveren (vert. van Latijn mediare of Duits halbieren)
handboek (vert. van Latijn manualis)
handeling 'deel
handeling'
deel van toneelstuk'
(bet. van Latijn actus)
handschrift (vert. van Latijn manuscriptum)
hangende 'in afwachting van'
(bet. van Frans pendant of Latijn pendens)
harmonika (van Latijn harmonieus)
harmonium (van Latijn harmonia)
hebbelijk (vert. van Latijn habilis
of Middelhoogduits habelich,
hebelich)
Hector (Latijn Hector)
heden ik, morgen gij (vert. van
Latijn hodie mihi, cras tibi)
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heer 'titel' (vert. van Latijn senior)
heer 'God' (bet. van Latijn dominus)
heffe des volks (vert. van Latijn
faex civitatis)
heilig'geestelijk volmaakt' (bet.
van Latijn sanctus)
heiligbeen (vert. van Latijn os sacrum)

hel 'verblijfplaats van verdoemden' (bet. van Latijn infemum)
Helena (Latijn Helena)
hemd (het - is nader dan de rok)
(vert. van Latijn tunica pallio
proprior est)
hemel 'verblijfplaats van gelukzaligen' (bet. van Latijn caelum)
hemelrijk (vert. van Latijn regnum caelorum)
Hephaestus (Latijn Hephaestus)
herademen (vert. van Latijn respirare)
herbariseren (van Latijn herba)
herbarist (van Latijn herba)
herbarium (modern Latijn herbarium)
Hercules (Latijn Hercules)
herder 'zielenherder' (bet. van Latijn pastor)
heremiet (Latijn eremita)
Herodotus (Latijn Herodotus)
herpes (Latijn herpes)
hersenpan (vert. van Latijn testa
cerebri)
herstellen (vert. van Latijn restituere)
hervorming (vert. van Latijn reformatio)
heterdaad (op -) (vert. van Latijn
in flagranti delicto)
heul (Latijn oleum)
hiaat (Latijn hiatus)
historicus (Latijn historicus)
hoedanigheid (vert. van Latijn
qualitas)
hoek 'ruimte tussen twee snijdende lijnen' (bet. van Latijn angulus)
hoeveelheid (vert. van Latijn
quantitas)
Homerus (Latijn Homerus)
hominidae (modem Latijn hominidae)
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homunculus (modem Latijn homunculus)
hondsdagen (vert. van Latijn dies
caniculares)
Hondsster (vert. van Latijn Canicula)
honorarium (Latijn honorarium)
honoris causa (Latijn honoris
causa)
hoofdstad (vert. van Latijn urbs
capitalis)
hoofdstuk (vert. van Latijn caput
of capitulum)
hoop (de - van het vaderland)
(vert. van Latijn spes patriae)
hoop (tussen - en vrees) (vert.
van Latijn inter spem et meturn)
hoorn des overvloeds (vert. van
Latijn comu copiae)
hora est (Latijn hora est)
horig (vert. van Latijn diens)
horizon (Latijn horizon)
hosanna (Latijn hosanna)
hospes (Latijn hospes)
hospita (Latijn hospita)
hospitaal (Latijn hospitaie)
hospiteren (Latijn hospitari)
hostie (Latijn hostia)
humaan (Latijn humanus)
humor 'vocht' (Latijn (h)umor)
humus (Latijn humus)
hyacint (Latijn hyacinthus of
Frans hyacinthe)
hyena (Latijn hyaena)
hypotenusa (Latijn hypotenusa)
ibid. (Latijn ibid. = ibidem)
ibis (Latijn ibis)
i.c. (Latijn i.c. = in casu)
-ica (Latijn -ica)
karus (Latijn karus)
-iceren (Latijn -icare)
icoon 'voorstelling van Christus
en heiligen' (Latijn icon)
-icus (Latijn -icus)
id. (Latijn id. idem)
id est (Latijn id est)
idioot 'zwakzinnige' (Latijn idiota)
-ië (Latijn -ia)
i.e. (Latijn i.e. id est)
ignoramus (Latijn ignoramus)
ijken (Latijn aequare)
ijsbeen (van Latijn ischium)

=

=

ik (tweede -) (vert. van Latijn alter ego)
il- (Latijn il- of Frans il-)
illuminatie (Latijn illuminatio)
im- (Latijn im- of Frans im-)
imago (Latijn imago)
imperium (Latijn imperium)
imprimatur (Latijn imprimatur)
impuls (Latijn impulsus)
in- (Latijn in- of Frans in- )
in abstracto (Latijn in abstracto)
inblik (vert. van Latijn intuitus of
Duits Einblick)
inboezemen (vert. van Latijn insinuare of Frans insinuer)
in casu (Latijn in casu)
in concreto (Latijn in concreto)
incunabel (Latijn incunabula)
index (Latijn index)
indolentie (Latijn indolentia)
indruk (vert. van Latijn impressio of Duits Eindruck)
in dubio (Latijn in dubio)
in extenso (Latijn in extenso)
inflatie 'opgezette buik' (Latijn inflatio)
influentie (Latijn influentia)
informatica (modem Latijn informatica)
informaticus (modem Latijn informaticus)
infra- (Latijn infra-)
infusoriën (modem Latijn infusoria)
injector (modem Latijn iniector)
inkt (Latijn encaustum)
inlichten (vert. van Latijn illustrare of Middelhoogduits inliuhten)
inlijven (vert. van Latijn incorporare)
in medias res (Latijn in medias
res)
in memoriam (Latijn in memoriam)
in natura (Latijn in natura)
in optima forma (Latijn in optima forma)
in persona (Latijn in persona)
in politicis (modem Latijn in politicis)
in praxi (modem Latijn in praxi)
I.N.R.I. (Latijn I.N.R.I.)
in spe (Latijn in spe)

instelling (vert. van Latijn instituturn)
instinct (Latijn instincturn)
instrument (Latijn instrumenturn of Frans instrument)
intelligentie (Latijn intelligentia)
inter- (Latijn inter-)
interbellum (van Latijn inter +
bellum)
interest (Latijn interest)
interim (Latijn interim)
interim- (Latijn interim)
interrumperen (Latijn interrumpere)
intimus (Latijn intimus)
in toto (modern Latijn in toto)
in totum (modem Latijn in toturn)
intra- (Latijn intra-)
intramuraal (van Latijn intra- +
murus)
introduceren (Latijn introducere)
inval (vert. van Latijn incidens of
Duits Einfall)
invallen (vert. van Latijn incidere)
inventaris (Latijn inventarium)
invertebrata (modem Latijn invertebrata)
in vino veritas (Latijn in vino
veritas)
in voce (Latijn in voce)
inwendig (vert. van Latijn interior of Duits inwendig)
inzien (vert. van Latijn inspicere
of Duits einsehen)
10 vivat (Latijn 10 vivat)
ir- (Latijn ir- of Frans ir-)
Isaïas (Latijn Isaias)
-isator (Latijn -isator)
Israël (Latijn Israel)
item 'dezelfde' (Latijn item)
-itor (Latijn -itor)
-ium (Latijn -ium)
i.v. (Latijn i.v. in voce)
jaarboeken (vert. van Latijn annales)
Jacob (Latijn lacob)
januari (Latijn (mensis) lanuarius)
Jehova (Latijn lehova)
Jeremias (Latijn leremias)
Jerusalem (Latijn lerusalem)
Jezus (Latijn lesus)
Joachim (Latijn loachim)
Job (Latijn lob)

=

Johannes (Latijn loannes)
jokken (van Latijn iocus)
Jonas (Latijn lonas)
jood (Latijn ludaeus)
jubileum (modem Latijn iubileum)
Judas (Latijn ludas)
juli (Latijn (mensis) lulius)
juni (Latijn (mensis) lunius)
junior (Latijn iunior)
jurisdictie (Latijn iurisdictio)
jurist (Latijn iurista)
kaas (Latijn caseus)
Kaïn (Latijn Cain)
kalium (modern Latijn kalium)
kalk (Latijn cakem, 4de nv.)
kameel (Latijn camelus)
kamer 'vertrek' (Latijn camera)
kamp 'stuk land, strijd' (Latijn
campus)
kamperfoelie (van Latijn caprifoIium)
kandidaat (Latijn candidatus)
kanker (Latijn cancer)
kant (Latijn cantus)
kanteren (Latijn cantare)
kanttekening (vert. van Latijn
nota marginalis)
kanunnik (Latijn canonicus)
kap (Latijn cappa)
kapel (Latijn capella)
kapelaan (Latijn capellanus)
kapittel (Latijn capitulurn)
kapittelen (Latijn capitulare)
kapsies (maken/hebben) (van Latijn captio)
kar 'tweewielig voertuig' (Latijn
carrus)
karbonkel (Latijn carbunculus)
kardinaal (Latijn cardinalis)
kartuizer (van Latijn cartusia)
kastanje (Latijn castanea)
kastelein (Latijn castellanus)
kastijden (Latijn castigare)
kat 'dier' (Latijn catta of cattus)
kathaar (Latijn Cathari, mv.)
katholiek (Latijn catholicus)
kazuifel (Latijn casubula)
keerkring (vert. van Latijn circulus tropicus)
kegelsnede (vert. van Latijn
sectio conica of Duits Kegel
schnitt)
keizer (Latijn caesar)
keizersnede (vert. van Latijn sec-

tio caesarea of Duits Kaiserschnitt)
kelder (Latijn cellarium)
kelk (Latijn calicem, 4de nv.)
kemel (Latijn camelus)
kemp (Latijn cannabis)
kerfdiertje (vert. van Latijn insectus)
kerker (Latijn carcer)
kern 'binnenste van planeet' (bet.
van Latijn nucleus)
kers (Latijn ceresia)
kerst (Latijn Christus)
kerstenen (Latijn christianizare)
kervel (Latijn caerefolium)
ketel (Latijn catillus)
keten 'ketting' (Latijn catena)
ketter (Latijn Cathari, mv.)
keuken (Latijn cocina)
kist (Latijn cista)
klaar (Latijn clarus of Oudfrans
c1ar)
klas (Latijn classis)
kleren maken de man (vert. van
Latijn vestis virum reddit/facit)
klerk (Latijn clericus)
klooster (Latijn claustrum)
kluis (Latijn c1usa)
kluister (Latijn c1(a)ustrum)
kok (Latijn coco, 4de nv.)
koken (Latijn cocere)
koker (Latijn cucurum)
kolonie (Latijn colonia)
kolonisator (modem Latijn colonisator)
kolos (Latijn colossus)
komedie (Latijn comoedia)
komeet (Latijn cometa)
komen (ik kwam, zag en overwon) (vert. van Latijn veni,
vidi, vici)
komma (Latijn comma)
kooi (Romaans cavia)
kool 'plant' (Latijn caulis)
koolvis (vert. van Latijn carbonarius)
koor (Latijn chorus)
kop (Latijn cuppa of erfwoord)
kopen (van Latijn caupo)
koper 'metaal' (Latijn cyprum)
koppelen (Latijn copulare)
koraal (Latijn corallum of Oudfrans coral)
korf (Latijn corbem, 4de nv.?)
kornuit (Latijn cornutus)
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korreltje (met een - zout) (vert.
van Latijn cum grano salis)
korst (Latijn crusta)
kort (Latijn curtus)
kost (Latijn costa)
koster (Latijn custor, custos)
kouter (Latijn culter of Oudfrans
coltre)
kraal 'siervoorwerp' (Oudfrans
coral of Latijn corallum)
kracht (met vereende -en) (vert.
van Latijn unitis viribus)
krater (Latijn crater)
kreeft 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn cancer)
kriek (Latijn (prunum) graecum)
krijt (Latijn creta)
krocht (Latijn crypta)
krokodillentranen (vert. van Latijn crocodyli lachrymae)
krokus (Latijn crocus)
Kronieken (Latijn Chronica)
kroon (Latijn corona)
kruidje-roer-me-niet (vert. van
Latijn noli-me-tangere)
kruin (Latijn corona)
kruis (Romaans cru ce)
kruizemunt (Latijn ment(h)a crispa)
krysant (Latijn chrysanthemum)
kubus (Latijn cubus)
kuip (Latijn cupa)
kuis (Latijn conscius)
kuisboom (vert. van Latijn agnus
castus)
kuislam (vert. van Latijn agnus
castus)
kul (Latijn culleus)
kuur (Latijn cura)
kwaad (noodzakeJijk-) (vert. van
Latijn malum necessarium)
kwalificeren (Latijn qualificare)
kwart (Frans quart of Latijn quarta (pars»
kwibus (van Latijn quibus)
kwikzilver (vert. van Latijn argentum vivum)
labi- (Latijn labi-)
labiaat (van Latijn labium)
labiodentaal (van Latijn labio- +
dens)
laboratorium (modern Latijn laboratorium)
laboreren (Latijn laborare)
labyrint (Latijn labyrinthus)
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lambiek (van Latijn alambicum)
lamprei (Latijn lampreta)
Langobarden (Latijn Langobardi)
lankmoedig (vert. van Latijn longanimus)
lariks (Latijn larix)
laudanum (modern Latijn laudanum)
lauwer (Latijn laurus)
lavabo (Latijn lavabo)
laven (Latijn lavare)
lavendel (Latijn lavenduia)
Lazarus (Latijn Lazarus)
lazuur (Latijn lazur(i)um)
l.c. (Latijn l.c. = loco citato)
leek (Latijn laicus)
leeuw 'dier, sterrenbeeld' (Latijn
leo)
legaal (Latijn legalis)
legende 'heiligenleven' (Latijn legenda)
leges (Latijn leges)
legio (Latijn legio)
legionella (modern Latijn legionella)
lelie (Latijn lilium)
lemma (Latijn lemma)
lengte 'afstand tussen breedtecirkel en lengtepunt' (bet. van Latijn longitudo)
lepra (Latijn lepra)
les (Latijn lectio)
lessenaar (Latijn lectionarium)
leven (het - is kort, de kunst is
lang) (vert. van Latijn vita brevis est, longa ars)
levensloop (vert. van Latijn curriculum vitae)
levervlek (vert. van Latijn macula
hepatica)
leviathan (Latijn leviathan)
leviet (Latijn Levites, mv.)
Leviticus (Latijn Leviticus)
lezen 'schrift lezen (bet. van Latijn legere )
libido (Latijn libido)
librarius (Latijn librarius)
licht in de duisternis (vert. van
Latijn lux in tenebris)
Lichtmis (vert. van Latijn festum
luminum)
lidwoord (vert. van Latijn articulus)
liebaard (Latijn leobardus)
lier (Latijn lyra)

liesje (vlijtig -) (vert. van Latijn
impatiens)
lijden 'lijden van Christus' (bet.
van Latijn passio)
lijn 'streep' (Latijn linea)
linea recta (Latijn linea recta)
liquor (Latijn liquor)
litanie (Latijn litania)
loco- (Latijn loco)
lorum (in de -) (van Latijn delirium)
lotus (Latijn lotus)
L.S. (Latijn L.S. = Lectori Salutem)
lucifer (Latijn lucifer)
lues (Latijn lues)
lupus (Latijn lupus)
lustrum (Latijn lustrum)
lux (Latijn lux)
Iymfe- (Latijn Iympha)
lynx (Latijn lynx)
maag (knorrende -) (vert. van Latijn latrantis stomachus)
maagd 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn virgo)
maanbeen (vert. van Latijn os lunaticum)
maandag (vert. van Latijn dies lunae)
maanziek (vert. van Latijn lunaticus)
maart (Latijn (mensis) Martius)
maat 'versmaat' (bet. van Latijn
metrum)
macis (Latijn macis)
Magdalena (Latijn Magdalena)
magister (Latijn magister)
magistraal (Latijn magistralis)
magnesium (modern Latijn magnesium)
magnificat (Latijn magnificat)
magnum opus (Latijn magnum
opus)
majesteitsschennis (vert. van Latijn laesa maiestas)
major (Latijn maior)
malafide (Latijn mala fide)
maluwe (Latijn malva)
malve (Latijn malva)
mammon (Latijn mammona)
mandaat (Latijn mandatum)
mangaan (modern Latijn manganum)
manie (Latijn mania)
manipulator (modern Latijn manipulator)

mank (Latijn mancus)
manna (Latijn manna)
mantel (Latijn mantellum)
mantellurn)
manuaal (Latijn manualis)
manuscript 'handgeschreven' (Latijn manu scriptus)
manusje (van alles) (van Latijn
manus)
Marcus (Latijn Marcus)
Maria (Latijn Maria)
markt (Latijn mercatus)
marmer (Latijn marmor)
marrnor)
martelaar (Latijn martyr)
martelen (van Latijn martyrium)
martiaal (Latijn martialis)
massa (Latijn massa)
mat 'deurmat' (Latijn matta)
mater (Latijn mater)
materiaal (Latijn materialis)
mathematica (Latijn mathematica)
matrix (Latijn matrix)
mausoleum (Latijn mausoleum)
maximum (Latijn maximum)
maximum- (Latijn maximum)
mea culpa (Latijn mea culpa)
mecenas (Latijn Maecenas)
mechanica (modem Latijn mechanica)
mechaniek (Latijn mechanicus)
mechanisch (Latijn mechanicus
of Duits mechanisch)
Medea (Latijn Medea)
medeklinker (vert. van Latijn
consonans)
medeweten (vert. van Latijn
conscientia of Duits Mitwissen)
medi- (Latijn medi-)
medicijn (Latijn medicina)
medio (Latijn medio)
medium 'middel, persoon met supranormale vermogens' (Latijn
medium)
Medusa (Latijn Medusa)
meeëter (vert. van Latijn comedo)
meeldraad (vert. van Latijn stamen)
meerderjarig (vert. van Latijn
maiorennis)
mei (Latijn (mensis) Maius)
meier 'rentmeester' (Latijn maior
(domus))
melkweg (vert. van Latijn via lactea)
memento (Latijn memento)

memorandum (Latijn memorandum)
memorie (Latijn memoria)
menie (Latijn miniurn)
menigvuldigheid (vert. van Latijn
pluralitas of Duits Mannigfaltigkeit)
meniscus (modem Latijn meniscus)
mens (inwendige-) (vert. van Latijn interior homo)
mens (de - wikt, maar God beschikt) (vert. van Latijn homo
proponit, sed Deus disponit)
mensa (Latijn mensa)
menselijks (niets - is mij vreemd)
(vert. van Latijn humani nihil a
me alienum puto)
-ment (Latijn -menturn of Frans
-ment)
mentor (Latijn mentor)
merel (Latijn merula)
mergel (Latijn margila)
Messias (Latijn Messias)
metrum (Latijn metrum)
metselen (van Latijn macio)
Michaël (Latijn Michael)
middeleeuwen (vert. van Latijn
medium aevum of Frans
moyen äge)
middellands (vert. van Latijn
mediterraneus)
middelpunt (vert. van Latijn centrum)
middelpuntvliedend (vert. van
modern Latijn centrifugus)
middelpuntzoekend (vert. van
modern Latijn centripetus)
middelmaat (gulden -) (vert. van
Latijn aurea mediocritas)
mijl (Latijn milia)
mijn en dijn (vert. van Latijn
meum et tuum)
mijt 'hooimijt' (Latijn meta)
*micca)
mik (vulgair Latijn 'micca)
millennium (modern Latijn millennium)
minderbroeder (vert. van Latijn
frater minor)
minderjarig (vert. van Latijn minorennis)
minimum (Latijn minimum)
minimum- (Latijn minimum)
minister 'kerkdienaar' (Latijn minister)

ministeriaal (Latijn ministerialis)
ministerie (Latijn ministeriurn)
minor (Latijn minor)
minuskel (Latijn minusculus)
mirabile dictu (Latijn mirabile
dictu)
mirre (Latijn myrrha)
mis (Latijn missa)
mispel (Latijn mespila)
m.m. (Latijn m.m. =mutatis mutandis)
modus (Latijn modus)
modus operandi (Latijn modus
operandi)
modus vivendi (Latijn modus vivendi)
moederkoek (vert. van Latijn placenta)
moedertaal (Duits Muttersprache
of vert. van Latijn lingua materna)
moerbei (van Latijn morus)
molen (Latijn molina)
molenaar (Latijn molinarius)
Moloch (Latijn Moloch)
monasterium (Latijn monasterium)
monitor' ouderejaars die jongerejaars helpt' (Latijn monitor)
monnik (Latijn monicus)
monopolie (Latijn monopoliurn)
monster 'klooster' (Latijn monasterium)
monster 'staal' (Latijn monstrum)
monstrum (Latijn monstrum)
monument (Latijn monumentum
turn of Frans monument)
mores (Latijn mores)
Morpheus (Latijn Morpheus)
mors (hij is -) (Latijn mors)
morsipiep (van Latijn mors)
mortel (Latijn mortarium)
mortelefitikus (van Latijn mors)
mortibus (van Latijn mors)
mortie (van Latijn mors)
mortje (van Latijn mors)
mortjes (van Latijn mors)
mos 'gewoonte, gebruik' (Latijn
mos)
*mostu)
most (Romaans 'mostu)
Mozes (Latijn Mo(y)ses)
mud (Latijn modius)
muil(dier) (van Latijn mulus)
mulder (Latijn molinarius)
muit i- )
multi - (Latijn multi-
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munster (Latijn monasterium)
munt 'geldstuk' (Latijn moneta)
munt 'plant' (Latijn ment(h)a)
munter (Latijn monetarius)
mus (Latijn muscio)
museum (Latijn museum)
musicus (Latijn musicus)
mutatis mutandis (Latijn mutatis
mutandis)
muts (Latijn almucia, almucium)
muur (Latijn murus)
muze (Latijn Musa)
mysterie (Latijn mysterium)
mythe (Latijn mythus)
naamval (vert. van Latijn casus)
naamwoord (bijvoeglijk -) (vert.
van Latijn nomen adiectivum)
naamwoord (ze1fstandig-) (vert.
van Latijn nomen substantivum of Duits selbständiges
Nennwort)
naaste 'vertrouwde' (bet. van Latijn proximus)
nafta (Latijn naphta)
nagedachtenis (ter zaliger - )
(vert. van Latijn beatae memoriae)
narcis (Latijn narcissus)
Narcissus (Latijn Narcissus)
narcoticum (modern Latijn narcoticum)
naschrift (vert. van Latijn postscriptum)
natrium (modern Latijn natrium)
natura (Latijn natura)
natuur (Latijn natura of Frans nature)
Nazareth (Latijn Nazareth)
N.B. (Latijn N.B. = Nota Bene)
nec plus ultra (Latijn nec plus ultra)
nectar (Latijn nectar)
neer 'dorsvloer' (van Latijn area)
negatie (Frans négation of Latijn
negatio)
negéren (Latijn negare)
negotie (Latijn negotium)
nestor (Latijn Nestor)
netvlies (vert. van Latijn retina)
nevel 'materie in de ruimte' (bet.
van Latijn nebuIa )
nevenschikking (vert. van Duits
Nebenordnung of Latijn coordinatio)
niettegenstaande (vert. van Latijn
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non obstantem of Frans nonobstant)
niettemin (vert. van Latijn nihilo
minus)
nieuws (er is niets - onder de
zon) (vert. van Latijn nihil est
sub sole novum/nil novi sub
sole)
nihil (Latijn nihil)
nimbostratus (van Latijn nimbo+ stratus)
N.N. (Latijn N.N. = Nomen Nescio)
noctuarium (modern Latijn noctuarium)
Nol! (Latijn Noe)
noemer (vert. van Latijn denominator of Duits Nenner)
noen (Latijn (hora) nona)
nolens volens (modern Latijn nolens volens)
nomen (Latijn nomen)
nomenclatuur (Latijn nomenclatura)
nomen est omen (Latijn nomen
est omen)
Nomen Nescio (Latijn Nomen
Nescio)
nominatief (Latijn (casus) nominativus)
non (Romaans nonna)
non multurn, sed multa (Latijn
non multurn, sed multa)
non plus ultra (Latijn non plus
ultra)
non sequitur (Latijn non sequitur)
nood (van de - een deugd maken) (vert. van Latijn facere de
necessitate virtutem)
normaliter (Latijn normaliter)
nota bene (Latijn nota bene)
notaris (Latijn notarius)
notarius (Latijn notarius)
notedop (in een -) (vert. van Latijn in nuce)
notulen (Frans notules of Latijn
notulae)
nova (Latijn nova (stella) )
november (Latijn (mensis) November)
novum (Latijn novum)
nu of nooit (vert. van Latijn (aut)
nunc aut nunquam)
nuchter (Latijn noctumus)

Numeri (Latijn Numeri)
numerus (Latijn numerus)
numerus clausus (modem Latijn
numerus clausus)
numerus fixus (modem Latijn
numerus fIXUS)
obligaat (Latijn obligatus)
observatorium (modem Latijn
observatorium)
obsidiaan (Latijn (lapis) Obsidianus)
obstinaat (Latijn obstinatus)
octavo (Latijn octavo)
odium (Latijn odium)
Odysseus (Latijn Odysseus)
oedeem (modern Latijn oedema
of Duits Odem)
Oedipus (Latijn Oedipus)
oester (Latijn ostreum)
offeren (Latijn offerre)
okkernoot (van Latijn nucarius)
oksaal (van Latijn doxale)
oktober (Latijn (mensis) October)
olie (Latijn olium, oleum)
olie inlop het vuur gieten (vert.
van Latijn oleum igni addere)
olijf (Latijn oliva)
olim (Latijn olim)
Olympisch (Latijn Olympicus)
omineus (Latijn ominosus)
omstandigheid (vert. van Latijn
circumstantia of Frans circonstance)
omzichtig (vert. van Latijn circumspectus)
onderschikking (vert. van Latijn
subordinatio)
onderst~lIen 'als grondslag van
een redenering stellen' (bet.
van Latijn supponere of Frans
supposer)
onderwerp (vert. van Latijn
subiectum)
ons 'gewicht' (Latijn uncia)
ontvangenis (onbevlekte -) (vert.
van Latijn conceptio immaculatal
ontvouwen (vert. van Latijn explicare)
ontwerpen (vert. van Latijn
proiectare)
onyx (Latijn onyx)
onzevader (vert. van Latijn pater
noster)

onzijdig 'grammaticaal geslacht'
(bet. van Latijn neutrum)
oog om oog en tand om tand
(vert. van Latijn oculum pro
oculo et dentem pro dente)
oogst (Latijn augustus)
oordeel 'mening over iets' (bet.
van Latijn iudicium)
opaal (Latijn opalus)
op.cit. (Latijn op.cit. = opere cita-

=

tol
opera 'werken' (Latijn opera)
operator 'wiskundig symbool dat
een operatie aanduidt' (Latijn
operator)
opinie (Latijn opinio)
opium (Latijn opium)
oplossen (vert. van Latijn absolvere of Duits auflösen)
oppervlakte (vert. van Latijn suOberfläche)
perficies of Duits Oberf1äche)
opponens (Latijn opponens)
opponeren (Latijn opponere)
ora et labora (Latijn ora et labora)
orakel (Latijn oraculum)
oratie (Latijn oratio)
oratio pro domo (Latijn oratio
prodomo)
pro
domo)
orchidee (modern Latijn orchidea, van Latijn orchis)
ordinaris (Latijn ordinarius)
ordinarius (Latijn ordinarius)
oremus (Latijn oremus)
oreren (Latijn orare)
orgaan (Latijn organum)
organisator (modern Latijn organisator)
orgel (van Latijn organa)
-orium (modern Latijn -orium)
orthodox (Latijn orthodoxus)
Osee (Latijn Osee)
o tempora, 0 mores (Latijn 0 tempora, 0 mores)
oudgediende (vert. van Latijn
emeritus)
outaar (Latijn altare
altare))
outer (Latijn altare)
(modem Latijn ovariovarium (modern
um)
overblijven (vert. van Latijn restare of Duits übrigbleiben)
pal us)
paal (Latijn palus)
paar (Latijn par)
paard (Latijn paraveredus)
pacht (Latijn pacturn)

pacificatie (Latijn pacificatio of
Frans pacification)
pacificeren (Latijn pacificare)
pagina (Latijn pagina)
Palestina (Latijn Palaestina)
palm (Latijn palrna)
palmzondag (vert. van Latijn dominica palmarum)
pan (Latijn panna)
Pandora (Latijn Pandora)
pantheon (Latijn pantheon)
pap (Latijn pappa)
papaver (Latijn papaver)
papyrus (Latijn papyrus)
paraat (Latijn paratus)
parabel (Latijn parabola)
paradigma (Latijn paradigma)
paradijs (Latijn paradisus)
parelmoer (vert. van Latijn mater
perlarum)
parochie (Latijn parochia)
pars pro toto (Latijn pars pro
toto)
participium (Latijn participium)
Pasen (Latijn pascha)
passie (Latijn passio)
passiebloem (vert. van Latijn flos
passionis)
passim (Latijn passim)
pastinaak (Latijn pastinaca)
pastoor (Latijn pastor)
pastor (Latijn pastor)
pastorie (Latijn pastoria)
pastorij (Latijn pastoria)
pater (Latijn pater)
pater familias (Latijn pater
familias)
paternoster (Latijn pater noster)
patiëntie (Latijn patientia)
patriarch (Latijn patriarcha)
patriciër (Latijn patricius)
Paulus (Latijn Paulus)
pauper (Latijn pauper)
paus (Romaans 'pabes)
pauw (Latijn pavo)
pauze (Latijn pausa)
pax (Latijn pax)
peccavi (Latijn peccavi)
pecuniën (Latijn pecunia)
peer (Latijn pirum)
Pegasus (Latijn Pegasus)
pek (Latijn picem, 4de nv.)
pelgrim (Latijn pelegrinus, peregrinus)
pels (Latijn pellicia)

peluw (Latijn pulvinus)
pen (Latijn penna)
pendel 'hanglamp, hanginstrument' (Latijn pendulus)
pene (Latijn poena)
penning (Latijn pannus?)
Pentateuch (Latijn Pentateuchus)
pepel 'vlinder' (Latijn papilio)
peper (Latijn piper)
peppel 'populier' (Latijn papulus)
per (Latijn per)
per- (Latijn per-)
per aspera ad astra (Latijn per aspera ad astra)
percolator (modern Latijn percolator)
(modem Latijn perfoperforator (modern
rator)
periculeus (Latijn periculosus)
perk (Latijn parricus)
perpetuum mobile (Latijn perpetuum mobile)
tuummobile)
pers 'wijnpers, drukpers' (Latijn
pressa)
per se (Latijn per se)
persona (non) grata (Latijn persona (non) grata)
personalia (Latijn personalia)
persoon (Latijn persona of Frans
personne)
Perzië (Latijn Persia)
perzik (Latijn (malurn) Persicum)
pessarium (modern Latijn pessarium)
peterselie (Latijn petrosilium)
petroleum 'minerale olie' (Latijn
petroleum)
Petrus (Latijn Petrus)
pia mater (Latijn pia mater)
pijl (Latijn pilurn)
pijler (vulgair Latijn 'pilare)
pijn (Latijn pena, poena)
pijnboom (van Latijn pinus)
pijp (Romaans 'pipa)
pik 'pek' (Latijn picem, 4de nv.)
pil 'geneesmiddel' (Latijn pillula)
pilaar (vulgair Latijn 'pilare)
pinetum (Latijn pinetum)
Pinksteren (Latijn pentecoste)
pip (Romaans 'pippita)
plaag (Latijn plaga)
placebo (modern Latijn placebo)
placenta (Latijn placenta)
plagiator (modern
(modem Latijn plagiator)
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planeet (Latijn planeta)
plani- (Latijn plani-)
plant (Latijn planta)
planten (Latijn plantare)
plantare )
Plato (Latijn Plato)
plecht (vulgair Latijn *plecta)
plectrum (Latijn plectrum)
pleister (Latijn plastrurn)
plenum (Latijn plenum)
pluim (Latijn plurna)
plukken (Romaans *piluccare)
plurale (Latijn plurale)
plurale )
pluralis (Latijn pluralis)
pluri-))
pluri- (Latijn pluriplus (Latijn plus)
plusminus (modem Latijn plusminus)
Plutarchus (Latijn Plutarchus)
p.m. (Latijn p.m. = post meridiem of Latijn pro memoria)
podagra (Latijn podagra)
podium (Latijn podium)
poëet (Latijn poeta)
poena (Latijn poena)
poene (Latijn poena)
poenitet (Latijn poenitet)
politie 'zaken van het bestuur en
verordeningen daarover' (Latijn politia)
pols (Latijn pulsus)
polsen (Latijn pulsare)
pond (Latijn pondo)
(Latijnponto)
pont (Latijn
ponto)
poort (Latijn porta)
poot (vulgair Latijn *pauta)
pootje 'jicht' (van Latijn
podagra)
pop 'speelgoed' (Latijn pupa)
porie (Latijn porus)
post 'deurpost' (Latijn postis)
post- (Latijn post-)
posthuum (Latijn postumus)
postludium (modem Latijn postludium)
post meridiem (Latijn post meridiem)
postscriptum (Latijn postscriptum)
postulaat (Latijn postulaturn)
postuum (Latijn postumus)
pot (Galloromaans *pottus)
potentiaal (Latijn potentialis of
Duits Potential)
prae (Latijn prae)
praeses (Latijn praeses
praeses))
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prakkezeren (van Latijn practizare)
praktizeren (Latijn practizare)
pre- (Latijn prae- of Frans
pré-)
prebende (Latijn praebenda)
predator (Latijn praedator)
prediken (Latijn praedicare)
praedica)
preek (Latijn praediea)
prelaat (Latijn praelatus)
prae1atus)
preludium (Latijn praeludium)
premie (Latijn praemium)
prenataal (van Latijn prae + natalis)
presbyter (Latijn presbyter)
presumptie (Latijn praesumptio
of Frans présomption)
priem (Latijn (hora) prima)
priemgetal (Latijn primus numerus)
priester (Romaans *prestre)
prij (Latijn preda)
primo (Latijn primo)
primus inter pares (Latijn primus
inter pares)
privaat (Latijn privata)
privaatrecht (vert. van Latijn ius
privatum)
privaturn)
pro (Latijn pro)
pro- (Latijn pro-)
probare )
proberen (Latijn probare)
procent (Latijn pro cento)
pro Deo (Latijn pro Deo)
produceren 'voortbrengen' (Latijn producere)
produkt (Latijn producturn)
profeet (Latijn propheta)
profeet (niemand is een - in
eigen land) (vert. van Latijn
nemo propheta acceptus est
in patria sua)
professor (Latijn professor)
proficiat (Latijn proficiat)
pro forma (Latijn pro forma)
programma (Latijn programma)
project (Latijn proiectum)
projector (modern Latijn proiector)
pro memoria (Latijn pro memoria)
promovendus (Latijn promovendus)
pronuntius (van Latijn pro +
nuntius)
proost 'heildronk' (Latijn prosit)

proost 'voorzitter van kapittel'
(Latijn propositus)
propaganda (Latijn propaganda)
pro poena (Latijn pro poena)
protestant (Latijn protestantes,
mv.)
provincie (Latijn provincia)
proviso (Latijn proviso)
proza (Latijn prosa)
prunus (Latijn prunus)
p.s. (Latijn p.s. = postscriptum)
psalm (Latijn psalmus)
Psalmen (Latijn Psalmi)
psalter(ium) (Latijn psalterium)
psychologie (modem Latijn psychologia)
Ptolemaeus (Latijn Ptolemaeus)
puber (Latijn puber)
publiceren (Latijn publicare)
puimsteen (van vulgair Latijn
*pumicem, 4de nv.)
pulsus )
puls (Latijn pulsus)
pulver (Latijn pulvis pulveris)
pulverisator (Latijn pulverisator)
punt (Latijn punctum)
pupil (Latijn pupilla)
purificeren (Latijn purificare )
purper (Latijn purpura)
pus (Latijn pus)
put (Latijn puteus)
= quod erat
q.e.d. (Latijn q.e.d. =
demonstrandurn)
q.e.f. (Latijn q.e.f. = quod erat faciendum)
q.q. (Latijn q.q. = qualitate qua)
qua (Latijn qua)
quadri- (Latijn quadri-)
qualitate qua (Latijn qualitate
qua)
quarto (Latijn quarto)
quasi- (Latijn quasi)
quasimodo (Latijn quasi modo)
quod erat demonstrandum (Latijn quod erat demonstrandum)
quod erat fuciendum (Latijn
quod erat fuciendum)
quod lieet
licet Iovi, non licet bovi (Latijn quod licet Iovi, non licet
bovi)
quod non (Latijn quod non)
raaf (witte -) (vert. van Latijn
corvus albus)
raap (Latijn rapa)
rabarber (Latijn rha barbarum)
rabbijn (Latijn rabbinus)
rabbinus )

radi(o)- (Latijn radi(o)-)
radix (Latijn radix)
ram 'stormram, sterrenbeeld'
(bet. van Latijn aries)
ratio (Latijn ratio)
re- (Latijn re-)
recept (Latijn recepturn)
recht (burgerlijk -) (vert. van Latijn ius civile)
recht (geschreven -) (vert. van
Latijn ius scripturn)
recht (goddelijk -) (vert. van Latijn ius divinum)
recht (ongeschreven -) (vert. van
Latijn ius non scripturn)
recht (publiek -) (vert. van Latijn
ius publicum)
rechthoek (vert. van Latijn rectangulum)
recipit!ren (Latijn recipere)
recto (Latijn recto)
rector (Latijn rector)
rectrix (Latijn rectrix)
rededeel (vert. van Latijn pars
orationis)
reduceren (Latijn reducere)
refectorium (Latijn refectorium)
referendaris (Latijn referendarius)
referendum (Latijn referendum)
reflector (modem Latijn reflector)
reformator (Latijn reformator)
refter (Latijn refectorium)
regaal (Latijn regalis)
regel (Latijn regula)
regeren (Latijn regere)
regio (Latijn regio)
religie (Latijn religio)
relikwie (Latijn reliquiae, mv.)
repertorium (Latijn repertorium)
repetitor (Latijn repetitor)
requiem (Latijn requiem,
4denv.)
reseda (Latijn reseda)
resistentie (Latijn resistentia)
responderen (Latijn respondere)
retorica (Latijn rhetorica)
retro- (Latijn retro-)
revisor (modem Latijn revisor)
richel (Latijn regula)
riem 'roeiriem' (Latijn remus)
ritme (Latijn rhythmus)
ritus (Latijn ritus)
roem (eigen - stinkt) (vert. van
Latijn propria laus est foetidal
sordet)

roepende (een - in de woestijn)
(vert. van Latijn (vox) clamantis in deserto)
roeping 'roeping tot God' (bet.
van Latijn vocatio)
Romaan(s) (Latijn Romanus)
roos (Latijn rosa)
rosarium (Latijn rosarium)
roseola (modern Latijn roseola)
rosmarijn (Latijn ros marinus)
rotor (modem Latijn rotor)
rozemarijn (Latijn ros marinus)
rozenkrans (vert. van Latijn rosarium)
Rubicon (de - oversteken) (Latijn Rubico)
rubriek (Frans rubrique of Latijn
rubrica)
ruiter (Latijn ru(p)tarius)
s.a. (Latijn s.a. = sine anno)
sabbat (Latijn sabbatum)
sacrament (Latijn sacramentum)
sacrificeren (Latijn sacrificare )
sacristie (Latijn sacristia)
Sadduceei!r (Latijn Sadducaeus)
saffier (Latijn sapphirus)
salaris (Latijn salarium)
Salomon (Latijn Salomon)
salvo iure (Latijn salvo iure)
salvo titulo (Latijn salvo titulo)
Samaritaan (Latijn Samaritanus)
samengesteldbloemige (vert. van
Latijn compositum)
samengezworene 'samenzweerder' (bet. van Latijn coniuratus)
samenspraak (vert. van Latijn colloquium)
Samson (Latijn Samson)
Samuel (Latijn Samuel)
sanctie (Latijn sanctio)
sanctuarium (Latijn sanctuarium)
sancturn sanctorurn (Latijn sancturn sanctorurn)
satan (Latijn satan)
satraap (Latijn satrapes)
scepter (Frans sceptre of Latijn
sceptrum)
scharlaken (Oudfrans escarlate of
Latijn scarlaturn)
schede 'deel van vrouwelijk geslachtsorgaan' (bet. van Latijn
vagina)
Schedelberg (vert. van Latijn Calvariae locus)
schema (Latijn schema)

schepper 'God de schepper' (bet.
van Latijn creator)
schiereiland (vert. van Latijn
paeninsula)
schip 'deel van een kerk' (bet. van
Latijn navis)
school (Latijn schola)
school (niet voor de -, maar voor
het leven leren wij) (vert. van
Latijn non scholae, sed vitae
discimus)
schorpioen 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn scorpio)
schotel (Latijn scutella)
schouw (Latijn excava)
schrift (heilige -) (vert. van Latijn sancta scriptura)
schrijn (Latijn scrinium)
schrijven (Latijn scribere )
secretaris (Latijn secretarius)
sector (Latijn sector)
secuur (Latijn securus)
semen (Latijn semen)
semi- (Latijn semi- )
seminarie (Latijn seminarium)
seminarium (Latijn seminarium)
senator (Latijn senator)
seneblad (Latijn sen(n)a)
senior (Latijn senior of Engels
senior)
sensatie (Latijn sensatio)
sententie (Frans sentence of Latijn sententia)
seponeren (Latijn seponere)
september (Latijn (mensis) September)
Septuagint(a) (Latijn septuaginta)
seraf (Latijn seraphim, seraphin)
serafijn (Latijn seraphim, seraphin)
serum (Latijn serum)
sesam (Latijn sesamurn)
sic (Latijn sic)
siepel (Latijn cipolla)
sikkel 'joodse munt' (Latijn
siclus)
sikkel'oogstmes' (wlgair Latijn
·sicila)
Simon (Latijn Simon)
sine ira et studio (Latijn sine ira
et studio)
singulare (Latijn singulare)
singularis (Latijn singularis)
Sinksen 'Pinksteren' (Latijn cinquagesima)
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sinus (Latijn sinus)
s.1. (Latijn sj.
s.l. = sine loco)
s.l.
slaaf (Latijn sclavus)
sdavus)
s.l.e.a. (Latijn s.l.e.a. =sine loco
et anno)
sleutelbeen (vert. van Latijn clavicula)
smaragd (Latijn smaragdus)
snijlijn (vert. van Latijn secans linea)
snijtanden (vert. van Latijn dentes incisores)
socio- (Latijn socius)
Socrates (Latijn Socrates)
Sodom (Latijn Sodoma)
sok (verouderd) 'muil' (Latijn
soccus)
solideer
solidee(tje)
tje) (van Latijn soli
Deo)
solideren (Latijn solidare)
souter (Latijn psalterium)
spatel (Latijn spatuia)
spatuia )
specie (Latijn species)
species (Latijn species)
specificeren (Latijn specificare )
specimen (Latijn specimen)
spectrum (Latijn spectrum)
speculatie (Latijn speculatio)
speld (Latijn spinuia)
speling van de natuur (vert. van
Latijn lusus naturae)
spiegel (Latijn speglum)
spijs (Latijn spesa)
spiritus (Latijn spiritus)
spitaal (van Latijn hospitale )
sprokkelmaand (van Latijn spurcalia)
staande 'tijdens' (bet. van Latijn
stante)
staat 'toestand, positie' (Latijn
status)
staat (een - in een/de staat) (vert.
van Latijn imperium in imperio)
stabiel (Latijn stabilis )
stabilisator (modern Latijn stabilisator)
stadhouder (vert. van Latijn 10cum tenens)
stadium (Latijn stadium)
stamboom (vert. van Latijn arbor
generationis )
status 'stand, toestand' (Latijn
status)
status quo (Latijn status quo)
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steen der wijzen (vert. van Latijn
lapis philosophorum)
steenbok 'sterrenbeeld' (bet. van
Latijn capricomus)
capricomus )
steenbreek (vert. van Latijn
saxifraga)
stem (de -van
- van het volk/des
volk! des
volks) (vert. van Latijn vox populi)
-ster (Latijn -istria)
stier 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn taurus )
stilte (diepe -) (vert. van Latijn alturn silentium)
stimulus (Latijn stimulus)
stipendium (Latijn stipendium)
stola (Latijn stola)
stool (Latijn stola)
stoppel (vulgair Latijn *stupula)
straal' straal van een cirkel' (bet.
van Latijn radius)
straat (Latijn (via) strata)
strafrecht (vert. van Latijn ius criminaie)
strikt (Latijn strictus)
stringent (Latijn stringens stringentis)
strop (Latijn stroppus)
struis( vogel) (van Latijn struthio)
student (Latijn studens studentis)
studie (Latijn studium)
studium generale (Latijn studium
generale)
sub- (Latijn sub-)
subject (Latijn subiectum)
sub rosa (Latijn sub rosa)
subsidie (Latijn subsidium)
substantie (Latijn substantia)
summa cum laude (Latijn summa cum laude)
super 'boven, zeer' (Latijn super)
super- (Latijn super-)
(modern Latijn supersuperego (modem
ego)
superior (Latijn superior)
supersonisch (van Latijn super- +
sonus)
suppositie (Latijn suppositio)
supra- (Latijn supra-)
surrogaat (Latijn surrogatus)
Susanna (Latijn Susanna)
s.v. (Latijn s.v. =
=subvoce)
syfilis (modem
(modern Latijn syphilis)
syllabus (Latijn syllabus)
symposium (Latijn symposium)

synagoge (Latijn synagoga)
systeem (Latijn systema)
tabernaculum)
tabernakel (Latijn tabemaculum)
tabuia rasa (Latijn tabuia rasa)
tabulator (modern Latijn tabulator)
tafel (Latijn tabula)
talent (Latijn talenturn)
tarantula (modern Latijn tarantula)
technicus (Latijn technicus)
Te-Deum (Latijn Te Deum)
teerling (de - is geworpen) (vert.
van Latijn alea iacta est)
tegel (Latijn tegula)
tegengif (vert. van Latijn antidotum)
tegenspraak (vert. van Latijn contradictio)
teil (Latijn tegula)
tekst (Latijn textus of Frans texte)
telescoop (Italiaans telescopio of
modern Latijn telescopium)
teller (vert. van Latijn numerator
of Duits Zähler)
telwoord (vert. van Latijn numerale)
temen (van Latijn thema)
tempel (Latijn tempiurn)
temperament (Latijn temperamenturn)
tempus (Latijn tempus)
tentamen (Latijn tentamen)
terebint (Latijn terebinthus)
termijn (Latijn terminus)
terminus (Latijn terminus)
terra incognita (Latijn terra incognita)
terrarium (modern Latijn terrarium)
territorium (Latijn territorium)
tertium comparationis (Latijn tertium comparationis)
test 'kom, hoofd' (Latijn testa)
testament (Latijn testamenturn)
testimonium paupertatis (Latijn
testimonium paupertatis)
-theek (Latijn -theca)
thema 'onderwerp' (Latijn thema)
theologie (Latijn theologia)
theoloog (Latijn theologus)
thesaurus (Latijn thesaurus)
thesis (Latijn thesis)
Thomas (Latijn Thomas)
Thucydides (Latijn Thucydides)

tichel (Latijn tegula)
tijger (Latijn tigris)
tijm (Latijn thymus)
titel (Latijn titulus)
tittel (Latijn titulus)
toeval (vert. van Latijn accidens
of Duits Zufall)
toeval (blind -) (vert. van Latijn
fortuna caeca)
toga (Latijn toga)
tol 'betaling' (Latijn teloneum)
tollenaar (Latijn tolenarius)
ton (Latijn tunna)
tonicum (modern Latijn tonicum)
tonijn (Latijn tonina)
toon 'klank' (Latijn tonus)
toppunt (vert. van Latijn punctum verticale)
-tor (Latijn -tor)
toren (Latijn turrem, 4de nv.)
tortel( duit) (van Latijn turtur)
totum pro parte (Latijn totum
pro parte)
trachten (Latijn traetare)
tractare)
traditie (Latijn traditio)
tragedie (Latijn tragoedia)
traject (Latijn traiectum)
traktaat (Latijn tractatus)
trakteren 'behandelen' (Latijn
tractare)
tranendal (vert. van Latijn vaUis
vallis
lacrimarurn)
trans- (Latijn trans-)
transformator (modern Latijn
transformator)
transistorium (modern Latijn
transistorium)
trapezium (Latijn trapezium)
trecht (Latijn traiectum)
trechter (Latijn tractarius)
tricht (Latijn traiectum)
-trix (Latijn -trix)
trofee (Latijn trophaeum)
troon (Latijn thronus)
troost 'geestelijke steun' (bet. van
Latijn consolatio)
tunica (Latijn tunica)
tussenspel (vert. van Latijn interludium)
tussenwerpsel (vert. van Latijn
interiectio)
-tuur (Latijn -tura of Frans -ture)
tweelingen 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn gemini)

tyfus (Latijn typhus)
ui (Latijn unionem, 4de nv.)
uitdrukkelijk (vert. van Latijn
expresse of Duits ausdrücklich)
uiteenzetten (vert. van Latijn exponere)
uitgezonderd 'met uitzondering
van' (bet. van Frans excepté of
Latijn exceptus)
uitkomen 'van som' (vert. van Latijn evenire of Duits herauskommen)
uitmiddelpuntig (vert. van Latijn
excentricus)
ultimo (Italiaans ultimo of Latijn
ultimo)
ultimus (Latijn ultimus)
ultra 'zeer, boven, meer dan' (Latijn ultra)
ultra- (Latijn ultra-)
undine (modem Latijn undina)
uni- (Latijn uni-)
unificeren (Latijn unificare )
universale (Latijn universale)
universum (Latijn universum)
urbi et orbi (Latijn urbi et orbi)
urgentie (Latijn urgentia)
Uria (Latijn Uria)
urn (Latijn uma)
-uur (Latijn -ura of Frans -ure)
vacuüm (Latijn vacuum)
vademecum (modem Latijn vademecum)
vader 'God als schepper' (bet.
van Latijn pater)
vader des vaderlands (vert. van
Latijn pater patriae)
vaderland (vert. van Latijn patria)
vagevuur (vert. van Latijn purgatorius/purgationis ignis)
vanitas vanitatum (Latijn vanitas
vanitatum)
vaporisator (modern
(modem Latijn vaporisator)
varia (Latijn varia)
vas(o)- (Latijn vas(o)-)
vasten 'naleven van spijsverboden' (bet. van Latijn abstinëre)
vazal (Latijn vas(s)aUus)
vas(s)allus)
vedel (Latijn vidula)
veelhoek (vert. van Latijn polygonus of Duits Vieleck)
veinzen (Latijn fingere)
velum (Latijn velum)

veni, vidi, vici (Latijn veni, vidi,
vici)
venkel (vulgair Latijn 'fenidum)
venster (Latijn fenestra)
ventrikel (Latijn ventriculus )
verbatim (Latijn verbatim)
verbuiging (vert. van Latijn dedinatio)
verbum (Latijn verbum)
verdeel en heers (vert. van Latijn
divide et impera)
vergelijking (vert. van Latijn comparatio of Duits Gleichung)
vergelijking (de - gaat mank)
(vert. van Latijn comparatio
claudicat)
verleiden 'van de rechte weg afleiden' (bet. van Latijn seducere
of Duits verführen)
verluchten (vert. van Latijn illuminare of illustrare)
vermaledijen (van Latijn male dicere)
veronderstelling 'vermoeden'
(bet. van Latijn suppositio)
verrekijker (vert. van Italiaans telescopio of modern Latijn telescopium)
vers 'dichtregel' (Latijn versus)
versificeren (Latijn versificare)
verso (Latijn verso)
verstandskies (vert. van Latijn
dens sapientiae)
versus (Latijn versus)
vertegenwoordigen (vert. van
Frans représenter of
ofLatijn
Latijn repraesentare )
vervoeging (vert. van Latijn
coniugatio)
vesper (Latijn vesper)
vestiarius (Latijn vestiarius)
veteraan (Latijn veteranus)
veto (Latijn veto)
via (Latijn via)
viaduct (van Latijn via + ductus)
vice- (Latijn vice)
vice versa (Latijn vice versa)
vieren (Latijn feriari)
vingerhoedskruid (vert. van Latijn digitalis)
visie (Latijn visio)
vissen 'sterrenbeeld' (bet. van Latijn pisces)
vita brevis, ars longa (Latijn vita
brevis, ars longa)
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vitse (Latijn vicia)
vlak 'platte kant van meetkundig
lichaam' (bet. van Latijn planum)
vleeseter (vert. van Latijn camivorus)
vleeswording (vert. van Latijn incarnatio)
vlegel (Latijn flagellum)
vleugel 'legervleugel, vleugel van
een gebouw' (bet. van Latijn
ala)
vlijm (Latijn phle(bo)tomus)
phle(bo )tomus)
vloed (witte -) (vert. van Latijn
fluor albus)
vocatief (Latijn (casus) vocativus)
voegwoord (vert. van Latijn
coniunctio of verouderd Duits
Fügewort)
voet 'versvoet' (bet. van Latijn
pes)
staande-)
-) (vert. van Lavoet (op staande
tijn stante pede)
vogel (vreemde -) (vert. van Latijn rara avis)
volkenrecht (vert. van Latijn ius
gentium)
volksbesluit (vert. van Latijn
plebiscitum)
vollen (Latijn fullare)
volmacht (vert. van Latijn pleple·
nipotentia)
voogd (Latijn vocatus)
voorbeschikking (vert. van Latijn
praedestinatio)
voorgebergte (vert. van Latijn
promunturium)
voornaam 'aanzienlijk' (vert. van
Latijn praecipuus)
voornaamwoord (vert. van Latijn
pronomen of verouderd Duits
Vornennwort)
vooroordeel (vert. van Latijn
praeiudicium)
voorschrift (vert. van Latijn praescripturn)
voorstanderklier (vert. van Latijn
prostata)
voorwerp (vert. van Latijn obiecturn)
voorzetsel (vert. van Latijn praepositio)
voorzienigheid (vert. van Latijn
providentia)
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voorzitten (vert. van Latijn praesidere)
voorzitter (vert. van Latijn praeses)
vork (Latijn furca)
vorm (Latijn forma)
vorst (vert. van Latijn princeps)
vraagteken (vert. van Latijn signum interrogationis)
vrede (rustin-) (vert. van Latijn
requiescat in pace)
vrijdag (vert. van Latijn dies Veneris)
vrijheid (dichterlijke -) (vert. van
Latijn licentia poetica)
vroom 'godvruchtig' (bet. van
Latijn pius of Hebreeuws
tämim)
vrucht 'ooft' (Latijn fructus)
vrucht 'resultaat' (bet. van Frans
fruit of Latijn fructus )
vruchteneter (vert. van modem
Latijn fructivorus)
vruchtgebruik (vert. van Latijn
usus-fructus )
vulgarisator (modem Latijn vulgarisator)
waardigheidsbekleder (vert. van
Latijn dignitarius)
waarheid (de naakte -) (vert. van
Latijn nuda veritas)
waarschijnlijk (vert. van Latijn verisimilis of Frans vraisemblable)
wal (Latijn valium)
walnoot (vert. van Latijn nux galgal·
lica)
wan (Latijn vannus)
wapen (te -I) (vert. van Latijn ad
arma)
water naar de zee dragen (vert.
van Latijn aquas in mare fundere)
waterman 'sterrenbeeld' (vert.
van Latijn aquarius)
watten (Latijn wadda)
wederopstanding (vert. van Latijn resurrectio)
weegschaal 'sterrenbeeld' (bet.
van Latijn libra)
weekdieren (vert. van Latijn mollusca)
weldaad (vert. van Latijn beneficium)
welgevallen (vert. van Latijn beneplacitum)

welwillend (vert. van Latijn benevolens)
wens (vrome -) (vert. van Latijn
pium desiderium)
wereld 'het aardse bestaan' (bet.
van Latijn saeculum)
wereld (de - wil bedrogen worden) (vert. van Latijn mundus
vult decipi)
werelds 'aards' (bet. van Latijn
saecularis)
wezen (vert. van Latijn essentia)
wiegedruk (vert. van Latijn incunabula, mv.)
wijk (Latijn vicus)
wijn (Latijn vinurn)
wijs (aantonende-) (vert. van latijn modus indicativus)
wijs (aanvoegende -) (vert. van
Latijn modus coniunctivus)
wijs (gebiedende-) (vert. van laLa·
tijn modus imperativus)
wijs (onbepaalde -) (vert. van latijn modus infmitivus)
infinitivus)
wijzigen (vert. van Latijn modificare of Frans modifier )
wikke (Latijn vicia)
woede (hij barst van -) (vert. van
Latijn rumpitur invidia)
woensdag (vert. van Latijn dies
Mercurii)
woord 'woord van God' (bet. van
Latijn verbum)
woordenschat (vert. van Latijn
copia verborum)
wortel 'wortel van een getal' (bet.
van Latijn radix)
zaad 'nakomelingen' (bet. van Latijn semen)
zak (Latijn saccus)
zalm (Latijn salmo)
zand (iemand - in de ogen strooien) (vert. van Latijn alicui pulverem ob oculos aspergere)
zaterdag (vert. van Latijn dies Saturni)
Zee (Middellandse -) (vert. van
Latijn Mediterraneum Mare)
zeeboezem (vert. van Latijn sinus
maritimus)
zeehond (vert. van Latijn canis
marinus)
zeepaard (vert. van Latijn equus
marinus)
zegel (Latijn sigillum)

zegen (Latijn signum)
zegenen (Latijn signare)
zeker 'veilig, stellig' (Latijn
(Latijnsecurus)
zemelen (Latijn simila)
zenegroen (vert. van Latijn sempervivum)
zerk (Latijn sarcophagus)
ziel 'geest' (bet. van Latijn animus)
zijde 'stof (Romaans 'seda)
zijde 'grenslijn van een vlakke figuur' (bet. van Latijn latus)
zoet 'hoogst aangenaam' (bet.
van Latijn dulàs)
zolder (Latijn solarium)
zondag (vert. van Latijn dies solis)
zonde 'morele zonde' (bet. van
Latijn peccatum)
zone (Latijn zona of Frans zone)
zool (Latijn solea)
zoon 'Jezus, zoon van God' (bet.
van Latijn filius)
zuiver (Latijn suber, sobrius)
zwaardlelie (vert. van Latijn gladiolus)
zwaartepunt (vert. van Latijn centrum gravitatis of Duits
Schwerpunkt)
zwijgen (wie zwijgt, stemt toe)
(vert. van Latijn qui tacet, consentit)
3. Invloed van de Romaanse
talen
J.I Invloed van het Frans

à (Frans à)

-aal (Frans -al)
aalmoezenier (Oudfrans aImosnier)
aangaande 'voorzetsel' (bet. van
Frans touchant)
aangezien 'voegwoord' (bet. van
Frans vu)
aanzien (het - hebben van) (vert.
van Frans avoir I'air de)
aard (dat het een - heeft) (Frans
art)
-aard (Frans -ard)
aarzelen (vert. van Frans reculer)
aas 'één in het kaartspel' (Oudfrans ais)

abattoir (Frans abattoir)
abberdaan (verouderd Frans
abourdan)
abces (Frans abcès)
abnormaal (Frans anormal)
abominabel (Frans abominabie)
abondance (Frans abondance)
abondant (Frans abondant)
abondantie (Frans abondance)
abonnee (Frans abonné)
abonnement (Frans abonnement)
abrikoos (Frans abricots, mv.)
absent (Frans absent)
abside (Frans abside)
absint (Frans absinthe)
absoluut 'ongedeeld' (Frans absolu)
abstract 'onstoffelijk' (Frans abstract)
absurd (Latijn absurdus of Frans
absurde)
abuis (Frans abus)
ac- (Latijn ac- of Frans ac-)
academie 'wetenschappelijk genootschap' (Frans académie)
accessoire (Frans accessoire)
accessoor (Frans accessoire)
accidenteel (Frans accidentel)
accijns (Oudfrans assise)
accommodatie 'aanpassing'
(Frans accommodation)
accordeon (Frans accordéon)
accrocheren (Frans accrocher)
à charge (Frans à charge)
achterban (vert. van Frans arrière-ban)
achterhoede (vert. van Frans arrière-garde)
achterste 'biJlen' (bet. van Frans
derrière)
acrobaat (Duits Akrobat of Frans
acrobate)
acrobatie (Frans acrobatie)
acteur (Frans acteur)
actie (Frans action)
activeren (Frans activer)
activiteit (Frans activité)
actueel 'huidig' (Frans actuel)
ad- (Latijn ad- of Frans ad-)
-ade (Frans -adel
à décharge (Frans à décharge)
adeldom verplicht (vert. van
Frans noblesse oblige)
adieu (Frans adieu)

adjudant (Frans adjudant)
adjunct 'toegevoegd functionaris'
(Frans adjoint)
administrateur (Frans administrateur)
administratie 'bestuur' (Frans administration)
admiraal (Frans amiral)
admiraliteit (Frans amirauté)
adoreren (Frans adorer)
adres 'woon- of verblijfplaats'
(Frans adresse)
adspirant (Frans aspirant)
advertentie (Oudfrans a(d)vertance)
adverteren (Frans avertir)
advies (Frans avis)
af- (Latijn af- of Frans af-)
affabiliteit (Frans affabilité)
affaire (Frans affaire)
affectie (Frans affection)
affectueus (Frans affectueux)
affirmatie (Frans affU11lation)
affreus (Frans affreux)
affront (Frans affront)
affuit (Frans affftt)
afhangen (vert. van Frans dépendre)
afijn (Frans enfin)
afwezig 'verstrooid' (bet. van
Frans absent of Engels absent)
afwezig (de -en hebben ongelijk)
(vert. van Frans les absents ont
tort)
afwezigheid (schitteren door-)
(vert. van Frans briller par $On
absence)
ag- (Latijn ag- of Frans ag-)
agaat (Frans agate)
-age (Frans -age)
agent 'politieagent' (Frans agent
de police)
agent 'vertegenwoordiger' (Frans
agent)
agglomeraat (Frans agglomérat)
agitateur (Frans agitateur)
agressief (Frans agressif)
aimabel (Frans aimable)
air (Frans air)
air (zich een - geven) (Frans se
donner un air)
-air (Frans -aire)
ajuus (van Frans adieu)
ak- (Latijn ac- of Frans ac-)
akkoord (Frans accord)
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akkoord (tot een - komen)
(vert. van Frans arriver à un
accord)
akkoord zijn met (vert. van Frans
être d'accord)
akoestiek (Frans acoustique)
akte (Frans acte)
akte van iets nemen (Frans prendre acte de quelque chose)
al- (Latijn al- of Frans al-)
à la bonne heure (Frans à la
bonne heure)
à la minute (Frans à la minute)
à la mode (Frans à la mode)
alarm (Frans alarme)
Albion (perfide -) (Frans perfide
Albion)
alexandrijn (Frans alexandrin)
-algie (Frans -algie)
à I'improviste (Frans à !'improviste)
alinea (Frans alinéa)
alkali (Frans alcali)
alkoof (Frans alcove)
allee (Frans allée)
allegorie (Frans allégorie)
alliantie (Frans alliance)
alliteratie (Frans allitération)
allooi (Frans aloi)
alteratie (Frans altération)
ambassade (Frans ambassade)
ambassadeur 'gevolmachtigd gezant' (Frans ambassadeur)
amber (Frans ambre)
ambiance (Frans ambiance)
ambitieus (Frans ambitieux)
ambulance (Frans ambulance)
amendement (Frans amendement)
ameublement (Frans ameublement)
amicaal (Frans amical)
ammunitie (verouderd Frans
amunition)
amoureus (Frans amoureux)
ampel (Frans ample of Engels ample)
amplifiëren (Frans amplifier)
amusant (Frans amusant)
amuse-gueule (Frans amusegueule)
amusement (Frans amusement)
amuseren (Frans amuser)
an- (Latijn an- of Frans an-)
anabaptist (Frans anabaptiste)
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anarchie (Frans anarchie)
anarchist (Frans anarchiste)
anatomie (Frans anatomië)
-ance (Frans -ance)
anijs (Frans anis)
animatie 'bezieling' (Frans animation)
annonce (Frans annonce)
-ant (Frans -ant)
antagonisme (Frans antagonisme)
antecedent (Frans antécédent)
anthologie (Frans anthologie)
antichambre (Frans antichambre)
antiek (Frans antique)
antipathie (Grieks antipatheia of
Frans antipathie)
antiquair (Frans antiquaire)
antiquiteit (Frans antiquité)
antirevolutionair (Frans antirévolutionnaire)
antwoord (in-op) (vert. van
Frans en réponse à)
ap- (Latijn ap- of Frans ap-)
apart (Oudfrans apart)
aperitief (Frans apéritit)
aplomb (Frans aplomb)
apoplexie (Frans apoplexie)
apotheose (Frans apothéose)
apparaat (Oudfrans apparat)
appartement (Frans appartement)
appel 'beroep, verzet' (Frans appel)
appelsien (vert. van Frans
pomme de Sine)
appetijt (Frans appétit)
après nous Ie déluge (Frans après
nous Ie déluge)
après tout (Frans après tout)
à propos (Frans à propos)
aquarel (Frans aquarelle)
aquavion (Frans aquavion)
ar- (Latijn ar- of Frans ar-)
arabesk (Frans arabesque)
arbitrair (Frans arbitraire)
arcade (Frans arcade)
arceren (Frans hacher)
archeoloog (Frans archéologue)
archipel (Frans archipel)
architect (Frans architécte)
architectuur (Frans architecture )
ardent (Frans ardent)
are (Frans are)
aristocratie (Grieks aristokratia
of Frans aristocratie)
arkebussier (Frans arquebusier)

arm 'rivierarm, arm van een
stoel' (bet. van Frans bras)
armee (Frans armée)
aroma 'geur' (Frans arome)
aromatisch (Frans aromatique)
arrangement (Frans arrangement)
arrest (Oudfrans arest)
arrestant (Oudfrans arestant)
arresteren (Oudfrans arester)
arriveren (Frans arriver)
arrogant (Frans arrogant)
arrogantie (Frans arrogance)
arrondissement (Frans arrondissement)
arsenaal (Frans arsenal)
artiest (Frans artiste)
artillerie (Frans artillerie)
as- (Latijn as- of Frans as-)
ascese (Frans ascèse)
asfalt (Frans asphalte)
asiel (Frans asile)
asperge (Frans asperge)
aspic (Frans aspic)
aspirateur (Frans aspirateur)
assertoir (verouderd Frans assertoire)
assise(n) (Frans assise)
assisteren (Frans assister)
assurant (Frans assurant)
assurantie (Frans assurance)
assureren (Frans assurer)
asterisk (Frans astérisque)
astrakan (Frans astrakan)
astrant (van Frans assurant)
at- (Latijn at- of Frans at-)
atelier (Frans atelier)
-ateur (Frans -ateur)
atheïsme (Frans athéisme)
-atie (Latijn -atio of Frans -atie)
à titre personnel (Frans à titre
personnel)
atomiseur (Frans atomiseur)
à tout prix (Frans à tout prix)
attaché (Frans attaché)
attaque (Frans attaque)
attaqueren (Frans attaquer)
attribuut (Frans attribut)
-atuur (Latijn -atura of Frans
-ature)
aubade (Frans aubade)
au bain-marie (Frans au bainmarie)
aubergine (Frans aubergine)
aucun(e) (Frans aucun(e»
auditeur (Frans auditeur)

au fond (Frans au fond)
augustijn (Frans augustin)
au revoir (Frans au revoir)
au sérieux (Frans au sérieux)
authentiek (Frans authentique)
autocratie (Grieks autokrateia of
Frans autocratie)
autorally (Frans rallye-auto)
autostrade (Frans autostrade)
avant-garde (Frans avant-garde)
avant la lettre (Frans avant la
lettre)
avenue (Frans avenue)
avontuur (Frans aventure)
à votre santé (Frans à votre santé)
azijn (Oudfrans aisin)
azimut (Frans azimut)
azuur (Frans azur)
baai (Frans baie)
baal (Frans balie)
baar 'staaf'
'staaf (Frans barre)
baboesje (Frans babouche)
bagage (Frans bagage)
bagatel (Frans bagatelle)
baisse (Frans baisse)
bajonet (Frans baïonnette)
bal 'dansfeest' (Frans bal)
balie)
bal 'gulden' (Frans balIe)
balanceren (Frans balancer)
balans (Frans balance)
baldakijn (Frans baldaquin)
balein (Frans baleine)
balie (Oudfrans baille)
baliemand (van Frans baille)
baljuw (Picardisch baliu)
balkon (Frans balcon)
ba1con)
ballade (Frans ballade)
ballet (Frans ballet)
ballon (Frans ballon)
balloteren (Frans ballotter)
balustrade (Frans balustrade)
ba mbobambochade (Frans bambochade)
bampoesje (Frans babouche)
banaal (Frans banal)
bandelier (Frans bandoulière)
banderol (Frans banderole)
banier (Frans bannière)
banket (Frans banquet)
bankier (Frans banquier)
bankroet (Frans banqueroute)
barak (Frans baraque)
barbaar (Frans barbare)
barbarisme (Frans barbarisme of
Latijn barbarismus)

barbier (Frans barbier)
baret (Frans barrette)
Bargoens (Frans baragouin?)
bark (Frans barque)
barkas (Frans barcasse)
barok 'grillig' (Frans baroque)
baron 'adellijke rang' (Frans baron)
barrage (Frans barrage)
barre (Frans barre)
barricade (Frans barricade)
basalt (Frans basalte)
base (Frans base)
bassin (Frans bassin)
bastaard (Oudfrans bastard)
Bastille (Frans Bastille)
bastion (Frans bastion)
bataljon (Frans bataillon)
batterij 'legerafdeling' (Frans batterie)
batterik (van Frans bateau )
bazuin (Oudfrans boisine)
beantwoorden aan (vert. van
Frans répondre à)
beaujolais primeur (Frans beaujolais primeur)
bedilal (vert. van Frans mêletout)
bedoeïen (Frans bédouin)
beest (Oudfrans beste)
of Oud frans biffe)
bef (Latijn biffa ofOudfrans
begaafd 'getalenteerd' (bet. van
Frans doué?)
-) (vert. van Frans
begeven (zich
(zich-)
se rendre)
behoudens 'zonder' (bet. van
salvol
Frans sauf of Latijn salvo!
salvis)
bei 'bes' (Frans baie)
beige (Frans beige)
bek (Frans bec)
belle (Frans belle)
bellefleur (van Frans reinette bellefleur)
belvédère (Frans belvédère)
bemoeial (vert. van Frans mêletout)
bende (Frans bande)
bergamot(peer) (Frans bergamote)
motel
beschaafd 'erudiet'
beschaafd'
erudiet' (bet. van
Frans poli)
beschaving 'eruditie' (bet. van
Frans politesse)
beschuit (Frans biscuit)

bestemoer (vert. van Frans bonma
man)
maman)
bestevaar (vert. van Frans bonpapa)
bête (Frans bête)
bêton)
beton (Frans béton)
betreffende 'voorzetsel' (bet. van
Frans touchant)
bezaan (Frans misaine)
bezjoer (van Frans bonjour)
bibliotheek (Latijn bibliotheca of
Frans bibliothèque)
bic (Frans bic)
bidet (Frans bidet)
bidon (Frans bidon)
biel(s) (Frans bille)
bier (dat is geen klein -) (vert.
van Frans ce n'
n'est
est pas de la
petite bière)
bijbel (Frans bibie)
bijbelpapier (Frans papier bibie)
bijou (Frans bijou)
biljart (Frans billard)
biljet (Frans billet)
biljoen (Frans billion)
biscuit (Frans biscuit)
bivak (Frans bivouac)
bizar (Frans bizarre)
bizon (Frans bison)
blameren (Frans blämer)
blasé (Frans blasé)
blauwbaard (vert. van Frans
Barbe-Bleu)
blawen (Frans blason)
blazoen
blessure (Frans blessure)
bleu 'blauw' (Frans bleu)
blinderen (Frans blinder)
blocnote (Frans bloc-notes)
bloemkool (vert. van Italiaans
cavolfiore of van Frans
chou-fleur)
blokkeren (Frans bloquer)
blond (Frans blond)
blondine (Frans blondine)
blouse (Frans blouse)
blouson (Frans blouson)
boa 'halsbont' (Frans boa)
boei 'ton' (Oudfrans buie)
boekanier (Frans boucanier)
boeket (Frans bouquet)
boetiek (Frans boutique)
boetseren (Picardisch
( Picardisch bocer)
boezeroen (Frans bourgeron)
bohémien (Frans bohémien)
bokaal (Frans bocal)
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bom (Frans bombe)
bombazijn (Frans bombasin)
bon 'goed' (Frans bon)
bon 'tegoedbon' (Frans bon)
bonbon (Frans bonbon)
bonificatie (Frans bonification)
bonjour (Frans bonjour)
bon-mot (Frans bon mot)
bonnefooi (op de-)
de -) (Frans à la
bonne foi)
bonsoir (Frans bonsoir)
bon-ton (Frans bon ton)
bon-vivant (Frans bon vivant)
bootsen (Picardisch bocer)
bordeaux (Frans bordeaux)
bordeauxwijn (Frans (vin de)
Bordeaux)
bordeel (Frans bordel)
bordes (Oudfrans
(Oud frans bretesche)
borduren (van Frans bordure)
bosschage (Oudfrans boschage)
boudoir (Frans boudoir)
bougie (Frans bougie)
bouillabaisse (Frans bouillabaisse)
bouillon (Frans bouillon)
boulevard (Frans boulevard)
bouquet (Frans bouquet)
bouquiniste (Frans bouquiniste)
bourgeois (Frans bourgeois)
bourgogne (Frans bourgogne)
bourgognewijn (Frans (vin de)
Bourgogne)
boutade (Frans boutade)
boutique (Frans boutique)
bovenmenselijk (vert. van Frans
surhumain)
braaf (Frans brave)
brancard (Frans brancard)
bras (Frans bras)
bravo (Frans bravo)
bravoure (Frans bravoure)
breken (met iemand -) (vert. van
Frans rompre avec quelqu'un)
bres (Frans brèche)
bretel (Frans bretelIe)
brie (Frans brie)
bries (Frans brise of Engels
breeze)
brigade (Frans brigade)
brigadier (Frans brigadier)
brigantijn (Frans brigantin)
briket (Frans briquette)
briljant (Frans brillant)
brioche (Frans brioche)
broche (Frans broche)
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brocheren (Frans brocher)
brochure (Frans brochure)
brons (Frans bronze)
brunette (Frans brunette)
brut (Frans brut)
brutaal 'onbeschoft' (Frans brutal)
bruusk (Frans brusque)
bruut (Frans brut)
budgetteren (Engels to budget of
Frans budgéter)
buffel (Frans buffle)
buffet (Frans buffet)
buis 'pijp' (Oudfrans buse)
buizerd (Oudfrans busard)
bulletin (Frans bulletin)
bureau (Frans bureau)
bureaucratie (Frans bureaucratie)
bureel (Oudfrans burel)
burger 'iemand die aan allen gelijk is' (bet. van Frans citoyen)
burger 'lid van de middenstand'
(bet. van Frans bourgeois)
burgerschool (hogere-) (vert.
van Frans école civile supérieure)
burlesk (Frans burlesque)
buste 'vrouwelijke borst' (Frans
buste)
cabaret (Frans cabaret)
cabine 'hokje' (Frans cabine)
cabriolet (Frans cabriolet)
cadans (Frans cadence)
cadeau (Frans cadeau)
cadet (Frans cadet)
café (Frans café)
caffeïne (Frans caféine)
calèche (Frans calèche)
calicot (Frans calicot)
Calvados (Frans Calvados)
calvinisme (Frans calvinisme)
camee (Frans camée)
camembert (Frans camembert)
camion (Frans camion)
camionneuse (Frans carnionneuse)
canapé (Frans canapé)
canneleren (Frans canneIer)
canneler)
cantate (Frans cantate)
caoutchouc (Frans caoutchouc)
capituleren (Frans capituler)
caprice (Frans caprice)
capricieus (Frans capricieux)
capriool (Frans caprioie)
capsule (Frans capsule)

carambole (Frans carambole)
caramel (Frans caramel)
carcinoom (Frans carcinome)
carnaval (Frans carnaval)
carrière (Frans carrière)
carroussel (Frans carroussel)
carte blanche (Frans carte blanche)
cassette 'houder' (Frans cassette)
castagnetten (Frans castagnettes)
casuïst (Frans casuiste)
catarre (Frans catarrhe)
catastrofe (Frans catastrophe)
catechisatie (Frans catéchisation)
-cateur (Frans -cateur)
cause célèbre (Frans cause célèbre)
cavalcade (Frans cavalcade)
cavalerie (Frans cavalerie)
cavalier (Frans cavalier)
caverne (Frans caverne)
co (Frans CD =corps diplomatique)
cedel (Frans cédule)
cedille (Frans cédille)
ceel (Frans cédule)
ceintuur (Frans ceinture)
centi- (Latijn centi- of Frans centi- )
centralisatie (Frans centralisation)
centrifuge (Frans centrifuge)
ceramiek (Frans céramique)
cercle (Frans cercle)
cérémonie protocolaire (Frans cérémonie protocolaire)
cerise (Frans cerise)
certifiëren (Frans certifier)
cervelaat(worst) (van Oudfrans
cervelat)
chagrijn (Frans chagrin)
champagne (Frans champagne)
champetter 'veldwachter' (van
Frans garde champêtre)
champignon (van Frans champignon de Paris)
chance (Frans chance)
changeren (Frans changer)
chanson (Frans chanson)
chapitre (Frans chapitre)
charade (Frans charade)
chargé d'affaires (Frans chargé
d'affaires)
charlatan (Frans charlatan)
charmant (Frans charmant)
chäteau (Frans chäteau)

chauffeur (Frans chauffeur)
chaussee (Frans chaussée)
chef (Frans chef)
chef- (Frans chef)
chef d'équipe (Frans chef
d'équipe)
chemise (Frans chemise)
cheque (Frans chèque of Engels
cheque, check)
chevalier (Frans chevalier)
chic (Frans chic)
chicaneurig (van Frans chicaneur)
chimère (Frans chimère)
chimpansee (Frans chimpanzé)
chirograaf (Frans chirographe)
chirurgie (Frans chirurgie)
chirurgijn (Frans chirurgien)
choqueren (Frans choquer)
chose (Frans chose)
chronique scandaleuse (Frans
chronique scandaleuse)
cichorei (Oudfrans cicorée,
chichorée)
-cide (Frans -cide)
cider (Frans cidre)
cijfer (Oudfrans cifre)
cimbaal (Frans cymbale)
cinema (Frans cinéma)
cipier (Oud frans cipier)
circulaire (Frans circulaire)
circumstantiee1 (Frans circonstancie1)
cirkel (Latijn circulus of Frans
cercle)
citadel (Frans citadeUe)
cité (Frans cité)
citroen (Frans citron)
civet(kat) (van Frans civette)
civiel (Frans civil)
civiel-ingenieur (Frans ingénieur
civil)
civilité (Frans civilité)
civiliteit (Frans civilité)
clair-obscur (Frans clair-obscur)
clarifiëren (Frans clarifier)
cliché (Frans cliché)
clochard (Frans clochard)
clou (Frans clou)
coalitie (Frans coalition of Engels
coalition)
coca 'drank' (Frans coca)
cocon (Frans cocon)
code (Frans code)
cognac (Frans cognac)
coifferen (Frans coiffer)

coiffeur (Frans coiffeur)
col (Frans col)
col- (Latijn col- of Frans col-)
colère (Frans colère)
collaborateur (Frans collaborateur)
collaboreren (Frans coUaborer)
collecte (Frans collecte)
college (Frans collège)
collier (Frans collier)
colonne (Frans colonne)
colportage (Frans colportage)
colporteren (Frans colporter)
com- (Latijn com- of Frans com-)
combiné (Frans combiné)
comité (Frans comité)
commanderen (Frans commander)
commandeur (Frans commandeur)
comme il faut (Frans comme il
faut)
commentateur (Frans commentateur)
commercieel (Frans commercial)
commissie (Frans commission)
commissionair (Frans commissionnaire)
commode (Frans commode)
communautair (Frans communautaire)
communauteit (Frans communauté)
communii!ren (Frans communier)
communiqué (Frans communiqué)
communisme (Frans communisme)
communist (Frans communiste)
compagnie (Frans compagnie)
compagnon (Frans compagnon)
compassie (Frans compassion of
Latijn compassio)
compatibel (Frans compatible of
Engels compatible)
competitie 'wedstrijdencyclus'
(Frans compétition)
compliment (Frans compliment)
compote (Frans compote)
con- (Latijn con- of Frans con-)
concert (Frans concert)
concours (Frans concours)
concours hippique (Frans concours hippique)

concurrent (Frans concurrent)
conditie 'voorwaarde' (Frans condition)
condoléance (Frans condoléance)
conducteur (Frans conducteur)
conférence (Frans conférence)
confituur (Frans confiture)
conform (Frans conforme)
confrère (Frans confrère)
confuus (Frans confus)
congé (iemand zijn - geven)
(Frans donner congé à quelqu'un)
congres (Frans congrès)
conisch (Frans conique)
connectie 'verbinding' (Frans
connexion)
consequent (Frans conséquent)
conservatief 'behoudend' (Frans
conservatif)
conservatoire (Frans conservatoire)
conserven (van Frans conserves
de fruits)
console 'steundeel' (Frans console)
constant (Frans constant)
constitutie (Frans constitution)
constructief (Frans constructif)
consul 'gevolmachtigd vertegenwoordiger van een land' (Frans
consul)
consultant 'die advies vraagt'
(Frans consultant)
content (Frans content)
context (Frans contexte of Latijn
contextus)
contrabande (Frans contrebande)
contract (Frans contrat)
contradans (Frans contredanse)
contradictoir (Frans contradictoire)
contra-expertise (Frans contreexpertise)
contramine (Frans contremine)
contrasigneren (Frans contresigner)
contredans (Frans contredanse)
controle (Frans contr6le)
controleren 'inspecteren' (Frans
contr6ler)
controleur (Frans contr6leur)
conventie 'vergadering' (Frans
convention)
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conventioneel 'traditioneel'
(Frans conventionnel)
conversatie (Frans conversation)
convertibel (Frans convertible)
coördinatrice (Frans coordinatrice)
copuleren (Frans copuler)
cor- (Latijn cor- of Frans cor-)
corporatie (Frans corporation of
Engels corporation)
corps (Frans corps)
corps diplomatique (Frans corps
diplomatique)
correct (Frans correct)
correcteur (Frans correcteur)
correlatie (Frans corrélation of
Latijn correlatio)
corsage (Frans corsage)
cortège (Frans cortège)
corvee (Frans corvée)
coryfee (Frans coryphée)
coucher)
couchee (van Frans couch
er)
couleur (Frans couleur)
coup (Frans coup)
coupé (Frans coupé)
coupon (Frans coupon)
cour (Frans cour)
courant (Frans courant)
courtage (Frans courtage)
courtisane (Frans courtisane)
couscous (Frans couscous)
coOte que coOte (Frans coOte que
coOte)
couvert (Frans couvert)
couverture (Frans couverture)
cravate (Frans cravate)
creatuur (Latijn creatura of Frans
créature)
crèche (Frans crèche)
creëren (Frans créer)
crematie (Frans crémation)
crème (Frans crème)
crème de la crème (Frans crème
de la crème)
creool (Frans créole)
crêpe (Frans
(F rans crêpe)
cretin (Frans crétin)
crimineel (Frans criminel)
croissant (Frans croissant)
cru (Frans cru)
cruciaal (Frans crucialof Engels
crucial)
crucia!)
crypt(e)
crypt( e) (Frans crypte)
cultuur 'bebouwing van de
grond' (Frans culture)
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cumulatif)
cumulatief (Frans cumulatit)
curatrice (Frans curatrice)
curieus (Frans curieux)
cursif)
cursief (Frans cursit)
cynisme (Frans cynisme)
datel)
dadel (Oudfrans date!)
dag (op zijn oude -) (vert. van
Frans sur ses vieux jours)
dagblad (vert. van Frans journal)
dagorde (vert. van Frans ordre du
jour)
daguerreotypie (Frans daguerréotypie)
damast (Frans damas)
dame 'vrouw' (Frans dame)
dame-jeanne (Frans damejeanne)
dammen (van Frans dame)
dank (iemand --weten)
weten) (vert. van
Frans savoir gré à quelqu'un)
dans (Frans danse)
dansen (Frans danser)
dauphin (Frans dauphin)
debäde (Frans débäde)
debacle
débacle)
debardeur (Frans débardeur)
debat (Frans débat of Engels debate)
debatteren (Frans débattre of Engels to debate)
debiteur (Frans débiteur)
debrayeren (Frans débrayer)
debuut (Frans début)
deca- (Frans déca-)
decalage (Frans décalage)
decaliter (Frans décalitre)
dechargeren (Frans décharger)
deci- (Latijn deci- of Frans décidéci-))
decigram (Frans décigramme)
decimaal (Frans décimal)
décirnal)
decimeter (Frans décimètre)
decisoir (Frans décisoire)
déclamer)
declameren (Frans dédamer)
declasseren (Frans dédasser)
déclasser)
déconfiture (Frans déconfiture)
decor (Frans décor)
decoreren (Frans décorer)
defaitisme (Frans défaitisme)
defaitist (Frans défaitiste)
defilé (Frans défilé)
déflatoire)
deflatoir (Frans détlatoire)
déjà-vu (Frans déjà-vu)
dejeuneren (Frans déjeuner)
dek''deel
deel van een schip' (bet. van
dek
Frans couvert)
delegatie (Frans délégation)

delicieus (Frans délicieux)
demagoog (Frans démagogue)
demarcatie (Frans démarcation)
demarrage (Frans démarrage)
demarreren (Frans démarrer)
demi (van Frans vêtement/
vêtementl
paletot de demi-saison)
demi-monde (Frans demimonde)
demi-saison (van Frans vêtement/paletot de demi-saison)
democratie (Frans démocratie of
Grieks dèmokratia)
demonstratie 'het tonen' (Frans
démonstration)
denier (Frans denier)
depêche (Frans dépêche)
dependance (Frans dependance)
depot (Frans dépöt)
dépót)
depressief (Frans dépressit)
dépressif)
derailleur (Frans dérailleur)
derogatoir (Frans dérogatoire)
derrière (Frans derrière)
desolaat 'ontroostbaar' (Frans
désolé)
desorder (Frans dés:Jrdre)
désordre)
despotisch (Frans despotique)
dessert (Frans dessert)
dessin (Frans dessin)
detectie (Frans détection)
detective 'speurder' (Engels detective of Frans détective)
deugniet (vert. van Frans vaurien)
deur (een open - intrappen)
(vert. van Frans enfoncer une
porte ouverte )
deux-chevaux (Frans deux-chevaux)
devotie (Frans dévotion)
<Iiadeem (Frans diadème)
diagnose (Grieks diagnösis of
Frans diagnose)
diagona!)
diagonaal (Frans diagonal)
dialect (Frans dialecte)
dialoog (Frans dialogue)
dialyse (Frans dialyse)
diameter (Frans diamètre)
diarree (Frans diarrhée)
dictee (Frans dictée)
dicteren (Frans dicter)
dieet (Frans diète)
dienen''onderdanig
onderdanig zijn' (bet.
dienen
van Frans servir)
digitaal 'm.b.t. de vingers' (Frans
digital)

diligence (Frans diligence)
dimensie 'afmeting' (Frans dimension)
diner (Frans diner)
diocees (Frans diocèse)
diplomaat (Frans diplomate)
diplomatie (Frans diplomatie)
diplomatiek (Frans diplomatique)
directeur (Frans directeur)
directoire (Frans directoire)
dirigeren (Frans diriger)
discipel (Frans disciple)
discipline 'tucht' (Frans discipline)
discotheek 'verzameling grammofoonplaten' (Frans discothèque)
discours (Frans discours)
discreet (Frans discret)
discriminadiscriminatoir (Frans discriminatoire)
discussie (Frans discussion)
diskrediet (Frans discrédit)
displezier (Oudfrans desplaisir)
dispuut (Frans dispute)
district (Frans district)
divan (Frans divan)
diversificatie (Frans diversification)
diversifil!ren (Frans diversifier )
dividend (Frans dividende)
divisie 'afdeling' (Frans division)
dobbelen (van Oudfrans doble)
documentatie (Frans documentation)
doen (zo gedaan) (vert. van Frans
si fait)
doeniet (vert. van Frans fainéant)
dolfijn (Oudfrans dalfm, dauphin)
dolmen (Frans dolmen)
dom 'kerk' (Frans döme)
domper (een - op iets zetten)
(vert. van Frans mettre une
sourdine à quelque chose)
doorgronden (vert. van Frans approfondir)
doorschijnend (vert. van Frans
transparant)
dormen (Frans dormir)
dorper (vert. van Frans villain)
dos (Frans dos)
dossier (Frans dossier)
douane (Frans douane)
douceur (Frans douceur)

douche (Frans douche)
doyen (Frans doyen)
dozijn (Frans douzaine)
draineren (Frans drainer)
dresseren (Frans dresser )
dressoir (Frans dressoir)
dringend 'urgent' (bet. van Frans
pressant)
drogist (Frans droguiste)
dromedaris (Frans dromadaire)
drossen (Frans drosser )
dubbel (Oudfrans do(u)ble)
dubbelen (van Oud frans
do(u)ble)
duel (Frans duel)
dukaat (Frans ducat)
dukdalf (Frans duc d' Alve?)
du moment (Frans du moment)
duperen (Frans duper)
durabel (Frans durable)
duren (Frans durer)
duur kosten (vert. van Frans
coftter cher)
dynamiek (Frans dynamique)
dysenterie (Frans dysenterie)
-e (Frans -el
eau-de-vie (Frans eau de viel
échappade (Frans échappade)
echec (Frans échec)
eclectisch (Frans éclectique)
eclips (Frans éclipse)
ecrin (Frans écrin)
-ectomie (Grieks -ektomè of
Frans -ectomie)
écu (Frans écu)
edel 'nobel' (bet. van Frans gentil)
editeur (Frans éditeur)
educatie (Frans éducation)
educatie (permanente -) (Frans
éducation permanente)
-eel (Frans -el)
-een (Frans -ain)
-ees (Frans -ais)
effect 'schuldbrief (Frans effet)
egaal (Frans égal)
egaal (het is me -) (Frans égal of
Duitsegal)
eigenliefde (vert. van Frans
amour propre)
-ein (Frans -ain)
eind (aan het - van zijn Latijn
zijn) (vert. van Frans être au
bout de son latin)
elastiek (Frans élastique)
élégance (Frans élégance)

elegant (Frans élégant)
elektricien (Frans électricien)
elitair (Frans élitaire)
emancipatoir (Frans émancipatoire)
emancipatoor (Frans émancipatoire)
emanciperen 'zelfstandig maken'
(Frans émanciper)
embarras des richesses (Frans embarras des richesses)
embleem (Frans emblème)
embonpoint (Frans embonpoint)
emerald (Frans émeraude)
éminence grise (Frans éminence
grise)
eminent (Frans éminent)
eminentie (grijze-) (vert. van
Frans éminence grise)
émissaire (Frans émissaire)
emissie (Frans émission)
emotie (Frans émotion)
empire- (Frans empire)
en bloc (Frans en bloc)
energie (Frans énergie)
energiek (Frans énergique)
enfant terrible (Frans enfant terrible)
enfin (Frans enfin)
engagement 'verloving' (Frans engagement)
engageren (Frans engager)
engelbewaarder (vert. van Frans
ange-gardien)
enkwest (Oudfrans enqueste)
en masse (Frans en masse)
enorm (Frans énorme of Latijn
enonnis)
en passant (Frans en passant)
en petit comité (Frans en petit comité)
en plein public (Frans en plein
public)
enquête (Frans enquête)
-ent (Frans -ent)
enthousiasme (Frans enthousiasme)
enthousiast (Frans enthousiaste)
entr'acte (Frans entracte)
entree (Frans entrée)
entre nous (Frans entre nous)
envelop (Frans enveloppe)
en vogue (Frans en vogue)
epigoon (Grieks epigonos of
Frans épigone)
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epiloog (Frans épilogue)
epoque (Frans époque)
equinox (Frans équinoxe)
equipage (Frans équipage)
equipe (Frans équipe)
equiperen (Frans équiper)
-erd (Frans -ard)
-eren (Frans -er)
erewoord (Duits Ehrenwort of
vert. van Frans parole d'honneur)
ernstig (iets - nemen) (vert. van
Frans prendre au sérieux of Engels to take something seriûusly)
erreur (Frans erreur)
erudiet (Frans érudit)
-es (Frans -esse)
escargot (Frans escargot)
escorte (Frans escorte)
esculaap (Frans esculape)
-esk (Frans -esque)
eskader (Frans escadre)
eskadron (Frans escadron)
esmerald (Oudfrans esmeralde)
esoterisch (Frans ésotérique)
essence (Frans essence)
estafette (Frans estafette)
estrade (Frans estrade)
etage (Frans étage)
etappe (Frans étape)
état (Frans état)
etiket (Frans étiquette)
etiologie (Frans étiologie)
etiquette (Frans étiquette)
-ette (Frans -ette)
etter 'naar persoon' (Frans être)
eufemisme (Frans euphémisme)
euphérnisme)
euforie (Frans euphorie)
-eur (Frans -eur)
-eus (Frans -eux)
-euse (Frans -euse)
euthanasie (Frans euthanasie)
evacueren (Frans évacuer)
eventueel (Frans éventuel)
evident (Frans évident)
ex- (Frans ex-)
exact 'precies' (Frans exact)
exact 'tussenwerpsel' (Frans exactement of Engels exactly)
examinatrice (Frans examinatrice)
examineren (Frans examiner)
excellent (Frans excellent)
excentriek (Frans excentrique)
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exceptioneel (Frans exceptionnel)
exclusief (Frans exclusif)
excommunii!ren (Frans excommunier)
excuseren (Frans excuser )
excusez Ie mot (Frans excusez Ie
mot)
executie 'uitvoering' (Frans exécution)
executief (Frans exécutif)
exegeet (Grieks exègètès of Frans
exégète)
exegetisch (Frans exégétique)
exerceren (Frans exercer)
exotisch (Frans exotique)
expediteur (Frans expéditeur)
expert (Frans expert)
expertise (Frans expertise)
explicatie (Frans explication)
expliqueren (Frans expliquer)
exploiteren (Frans exploiter)
exploot (Frans exploit)
explorateur (Frans explorateur)
exploratrice (Frans exploratrice)
exporteren (Frans exporter
exporter))
expositie (Frans exposition)
expres 'uitdrukkelijk, opzettelijk'
(Frans exprès)
expressief (Frans expressif)
exquis (Frans exquis)
extatisch (Frans extatique)
fabel (Latijn fabula of Frans fa bIe)
fabricatie (Frans fabrication)
fabriceren (Frans fabriquer)
fabriek (Frans fabrique)
fabrikant (Frans fabricant)
facie (Frans face)
façon (Frans façon)
factuur (Frans facture)
faïence (Frans faïence)
failliet (Frans faillite)
fait accompli (Frans fait accompli)
fakonet
falconet (Oudfrans fauconneau,
fauconel)
falen (Oudfrans faillir)
faIsifier))
falsifiëren (Frans falsifier
fameus (Frans fameux)
fanatisme (Frans fanatisme)
fanfare (Frans fanfare)
fantasie (Oudfrans fantasie)
fatsoen (Frans façon)
fausset (Frans fausset)
fauteuil (Frans fauteuil)
faux pas (Frans faux pas)

favoriet (Frans favorite)
fazant (Oudfrans fesant)
feest (Latijn festa of Oudfrans
feste)
feesten (Oudfrans fester )
feilen (Frans faillir)
feit (Frans fait)
fel (Oudfrans
(Oud frans fel)
feliciteren (Frans féliciter)
ferm (Frans ferme)
festoen (Frans feston)
feston (Frans feston)
fêteren (Frans fêter)
fetisj (Frans fétiche)
feuille (Frans feuille)
feuilleton (Frans feuilleton)
fez (Frans fez)
fiacre (Frans fiacre)
fiche (Frans fiche)
fictie (Frans fiction)
fideel 'trouw' (Frans fidèle)
fielt (Frans vil)
fier (Frans fier)
figuur 'persoon' (Frans figure)
figuur (een goed - slaan) (Frans
faire bonne figure)
fijn (Frans fin)
filantroop (Frans philanthrope)
filatelie (Frans philatélie)
filigraan (Frans filigrane)
ftligrane)
filologie (Frans philologie)
filosofie 'wijsbegeerte' (Frans philosophie)
filosoof (Frans philosophe)
filter 'zeef' (Frans filtre)
flItre)
fin de siècle (Frans fin de siècle)
fine fleur (Frans fine fleur)
fiool (Frans fiole)
fixeren (Frans fixer)
flacon (Frans flacon)
flaneren (Frans flàner)
fläner)
flank (Frans flanc)
flatteren (Frans flatter )
flèche (Frans flèche)
flegmatiek (Frans flegmatique)
flits (Frans flèche)
floers (Oudfrans velous )
florijn (Frans florin)
flottielje (Frans flottille)
fluim (Oud frans flume)
fl(\te)
fluit (Frans flOte)
fluweel (Oudfrans veluel)
fobie (Frans phobie)
-fobie (Grieks -phobia of Frans
-phobie)

foerageren (Frans fourrager)
foeteren (van Frans foutre)
fonds (Frans fonds)
fondue (Frans fondue)
fonetiek (Frans phonétique)
fontein (Frans fontaine)
fooi (van Frans voie)
force majeure (Frans force
majeure)
formaat (Frans format)
formeren (Frans former)
formule 'vaste uitdrukking'
(Frans formule)
fornuis (Oudfrans fornaise)
fort (Frans fort)
fortificatie (Frans fortification)
fotogeniek (Frans photogénique)
fotograaf (Frans photographe)
fotografie (Frans photographie)
fourneren (Frans fournir)
fout (Frans faute)
fout (dat ismijn-)
is mijn -) (vert. van
Frans c'
c'est
est ma faute)
foyer (Frans foyer)
fragiel (Frans fragile)
framboos (Frans framboise)
Franglais (Frans franglais)
frank 'vrij, munt' (Frans franc)
Frans (Oudfrans françois)
Frans spreken als een koe Spaans
(vert. van Frans parier français
comme une vache espagnoie)
frappant (Frans frappant)
fraude (Frans fraude)
fregat (Frans frégate)
frêle (Frans frêle)
fretboor (van Frans foret)
fricandeau (Frans fricandeau)
frileus (Frans frileux)
frivolité (Frans frivolité)
frivoliteit (Frans frivolité)
frivool (Frans frivole)
frotté (Frans frotté)
fruit (Frans fruit)
functioneel (Frans fonctionnel)
functioneren (Frans fonctionner)
fundament (Frans fondement)
furieus (Frans furieux)
futiel (Frans futiIe)
fysiek (Frans physique)
fysionomie (Frans physionomie)
gaai (Picardisch gai)
gaas (Frans gazel
gage (Frans gage)
gala (Frans gala)

galactiet (Frans galactite)
galant (Frans galant)
galei (Frans galée)
galerie (Frans galerie)
galerij (Frans galerie)
galjoen (Frans galion)
galopperen (Frans galoper)
gamelIe))
gamel (Frans gamelIe
garage (Frans garage)
garantie (Frans garantie)
garçon (Frans garçon)
garde 'veldwachter' (van Frans
garde champêtre)
garderobe (Frans garde-robe)
gareren (Frans garer)
gargantuesk (Frans gargantuesque)
garneren (Frans garnir)
garnizoen (Frans garnison)
gaullisme (Frans gaullisme)
gazel (Frans gazelle)
gazette))
gazet (Frans gazette
geborneerd (Frans borné)
gebrouilleerd (Frans brouillé)
gedistingeerd (Frans distingué)
gedurende 'tijdens' (bet. van
Frans ce temps durant of Latijn
durante)
geëngageerd zijn (Frans être engagé)
geest 'geestigheid' (bet. van Frans
esprit)
gehangen tot de dood erop volgt
(vert. van Frans pendu jusqu'à
ce que mort s' ensuive)
geklimatiseerd (Frans climatisé)
gelatine (Frans gélatine)
geld (geen -, geen Zwitsers)
(vert. van Frans point/pas d'argent, point/pas de Suisses)
gelei (Frans gelée)
geloofsbrieven (vert. van Frans
lettres de créance)
gemodereerd (Frans modéré)
genade 'vergevensgezindheid'
(bet. van Frans merci)
genade vinden (vert. van Frans
trouver merci)
genadeslag (vert. van Frans coup
de gräce)
gendarme (Frans gendarme)
gendarmerie (Frans gendarmerie)
gêne (Frans gêne)
genealogie (Frans généalogie)
Geneefs (Frans genevois)

generaal (Frans général)
genereus (Frans généreux)
genetkat (van Frans genette)
Genève (Frans Genève)
geniaal (Frans génial)
genie (Frans génie)
geodesie (Frans géodésie)
geografie (Frans géographie)
geometrie (Frans géométrie)
gepikeerd (Frans piqué)
geporteerd (Frans porté)
gepresseerd zijn (Frans être pressé)
gereformeerd (Frans réformé)
geschiedenis (de - herhaalt zich)
(vert. van Frans l'histoire se répète)
gesitueerd (Frans situé)
gesjeesd (van Frans chaise)
gesorteerd (Frans sorti)
gestel 'lichamelijke gesteldheid'
(bet. van Frans constitution)
getal (zonder -) (vert. van Frans
sans nombre)
getroubleerd (van Frans troublé
d'esprit)
getuige 'voorzetsel' (bet. van
Frans témoin)
geus (Frans gueux, mv.)
gevaar lopen (vert. van Frans courir risque)
geven (dit geeft te denken)
(vert. van Frans cela donne
à penser)
gevoelig 'aanzienlijk' (bet. van
Frans sensiblement)
gewicht (dat is van het hoogste -)
(vert. van Frans c'est de la plus
haute importanee)
gezien 'voegwoord' (bet. van
Frans vu)
gigantesk (Frans gigantesque)
gigantisme (Frans gigantisme)
gigolo (Frans gigolo)
gilet (Frans gilet)
giraf (Frans giraffe)
gitaar (Frans guitare)
globe (Frans globe)
gobelin (Frans gobelin)
golf'zeeboezem' (Frans golfe)
gom (Frans gomme)
gordijn (Oudfrans curtine)
gouache (Frans gouache)
gourmet (Frans gourmet)
gouvernante (Frans gouvernante)
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gouvernement (Frans gouvernement)
gouverneur (Frans gouverneur)
gracieus (Frans gracieux)
gradueel (Frans gradueJ)
graftombe (van Frans tombe)
-gram (Grieks -gramma of Frans
-gramme)
granaat (Frans grenade)
grandeur (Frans grandeur)
grandig (van Frans grand)
grandioos (Frans grandiose)
graniet (Frans granit)
granje (van Frans garante)
gratuit (Frans gratuit)
graveel (Oudfrans gravel)
graveren (Frans graver)
gravure (Frans gravure)
grein (Frans grain)
grief (Oudfrans griet)
griep (Frans grippe)
griffie (Frans greffe)
griffier (Frans greffier)
griffioen (Frans griffon)
grille (Frans grille)
grilleren (Frans griller)
groep 'verzameling' (Frans
groupe)
grootboek (vert. van Frans grandlivre)
grootmoeder (vert. van Frans
grand-mère)
grootmogol (vert. van Frans
grand mogol)
grootouder (vert. van Frans
grand-parent)
grootvader (vert. van Frans
grand-père)
gros (Frans (douzaine) grosse)
grot (Frans grotte)
grotesk (Frans grotesque)
gruyèrekaas (Frans (fromage de)
Gruyère)
guillotine (Frans guillotine)
guirlande (Frans guirlande)
gulzig (van Oudfrans golos)
gymnastiek (Frans gymnastique)
haarvat (vert. van Frans capillair)
haast (Oud frans haste)
habijt (Frans habit)
halo (Frans halo)
halte (Frans halte)
handhaven (Duits handhaben of
vert. van Frans maintenir)
hangende 'in afwachting van'
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(bet. van Frans pendant of Latijn pendens)
Hans Soep (vert. van Frans Jean
Potage)
Hans Sop (vert. van Frans Jean
Potage)
hanteren (Frans hanter)
harlekijn (Frans harlequin)
harmonie (Frans harmonie)
harnas (Oudfrans harnasc)
harpoen (Frans harpon)
hausse (Frans hausse)
haute couture (Frans haute couture)
hecto- (Frans hecto-)
helaas (Frans hélas)
helderziende (vert. van Frans
clairvoyant)
helicoptère (Frans hélicoptère)
helikopter (Frans hélicoptère
oj.v. Engels helicopter)
her- (Noordfrans er-, Frans re-)
heraut (Oudfrans heralt)
herboriseren (Frans herboriser )
herborist (Frans herboriste)
herenigen (vert. van Frans
réunir)
heresie (Frans hérésie)
herhalen (zich -) (vert. van Frans
se répéter)
hermafrodiet (Frans hermaphrodite)
hernemen (vert. van Frans reprendre)
heroïek (Frans héroïque)
herwinnen (vert. van Frans
regagner)
herzien (vert. van Frans revoir)
hobo (Frans hautbois)
hoes (Frans housse)
hof (het - maken) (vert. van
Frans faire la cour)
holocaust 'brandoffer' (Frans holocauste)
homogeen (Frans homogène)
homoniem (Frans homonyme)
hon(n)i soit qui mal y pense
(Frans hon(n)i soit qui mal y
pense)
honoreren (Franshonorer)
hoofs (vert. van Frans courtois)
hoogte (op de - zijn) (vert. van
Frans être à la hauteur)
horloge (Frans horloge)
horribel (Frans horribie)

hors d'oeuvre (Frans horsd'reuvre)
hotel (Frans h6teJ)
houweel (Oudfrans houweJ)
hugenoot (Frans huguenot)
huis (in het - van de gehangene
spreekt men niet van de strop)
(vert. van Frans il ne faut pas
parler de corde dans la maison
d'unpendu
humeur (Frans humeur)
hyacint (Latijn hyacinthus of
Frans hyacinthe)
hydraulisch (Frans hydraulique)
hygii!ne (Frans hygiène)
hymne (Frans hymne)
hypermarkt (Frans hyperrnarché)
hypocriet (Frans hypocrite)
hypotheek (Frans hypothèque)
-iaan (Frans -ien)
-kien (Frans -kien)
iconostase (Frans iconostase)
-ide (Frans -ide)
ideaal (Frans idéal)
idealist (Frans idéaliste)
idee (Frans idée)
idée fixe (Frans idée fIXe)
identiek (Frans identique)
identiteit (Frans identité)
idioom (Frans idiome)
idioot 'gek' (Frans idiot)
idool (Frans idole)
idylle (Frans idylle)
-ie (Frans -ie)
-ieel (Frans -iel)
-iek (Frans -ique)
-ien (Frans -ien)
-ier (Frans -ier)
-il!ren (Frans -ier)
-iet (Frans -ite)
-ieus (Frans -ieux)
ignorant (Frans ignorant)
-ij (Frans -ie)
-ije (Frans -ie)
-ijn (Frans -in)
ijsheiligen (vert. van Frans saints
de glace)
il- (Latijn il- of Frans il-)
illegaal (Frans illégal)
illustreren (Frans illustrer)
im- (Latijn im- of Frans im-)
immanent (Frans immanent)
impasse (Frans impasse)
impasse (in een - raken) (Frans
être dans une impasse)

impetueus (Frans impétueux)
importeren (Frans importer)
imprimé (Frans imprimé)
in- (Latijn in- of Frans in-)
inboezemen (vert. van Latijn insinuare of Frans insinuer)
incapabel (Frans inca pa bie )
incarnatie (Frans incarnation)
incompatibilité d'humeurs
(Frans incompatibilité d'humeurs)
indifferent (Frans indifférent)
individu (Frans individu)
indruk maken (vert. van Frans
faire impression)
industrie 'nijverheid' (Frans industrie)
industrieel (Frans industriel)
-ine (Frans -ine)
inert (Frans inerte)
infanterie (Frans infanterie)
inflatoir (Frans inflatoire)
inflatoor (Frans inflatoire)
informatie (Frans information)
informeren 'informatie vragen'
(Frans informer)
informeren (zich - omtrent iets)
(vert. van Frans s'informer de
quelque chose)
ingenieur (Frans ingénieur)
ingrediënt (Frans ingrédient)
initiaal (Frans initiale)
inkomst/intocht (blijde -) (vert.
van Frans joyeuse entrée)
inquisitoir (Frans inquisitoire)
inquisitoor (Frans inquisitoire)
insekt (Frans insecte)
insigne (Frans insigne)
insinueren (Frans insinuer)
insisteren (Frans insister)
insolvabel (Frans insolvabie)
installeren (Frans instalIer)
instituut (Frans institut)
instrument (Latijn instrurnenturn of Frans instrument)
insubordinatie (Frans insubordination)
intellectueel (Frans intellectueI)
interessant (Frans intéressant)
interieur (Frans intérieur)
interlinie (Frans interligne)
internaat (Frans internat)
internationale (Frans internationale)
interval (Frans intervalIe )

intiem (Frans intirne)
intraveneus (Frans intraveineux)
intree (Frans entrée)
introductie (Frans introduction)
invalide (Frans invalide)
inventief (Frans inventif)
ir- (Latijn ir- of Frans ir-)
ironie (Frans ironie)
irrationeel (Frans irrationnel)
-iseren (Frans -iser)
-isme (Frans -isme)
-ist (Frans -iste)
-ité (Frans -ité)
-iteit (Picardische vorm van
Frans -ité)
ivoor (Frans ivoire)
jacquet (Frans jaquette)
jade (Frans jade)
jak 'jas' (Oudfrans jacque)
jakhals (Frans chacal)
jakobijn (Frans jacobin)
jaloers (Oudfrans jalous)
Jantje huilt en Jantje lacht (vert.
van Frans Jean qui pleure et
Jean qui rit)
jardin (Frans jardin)
jasmijn (Frans jasmin)
Jean Potage (Frans Jean Potage)
jenever (Frans genièvre)
jeu nesse dorée (Frans jeunesse
dorée)
jijjouwen (vert. van Frans tutoyer)
jolijt (Frans joli)
jongleren (Frans jongIer)
Jordaan (van Frans jardin?)
journaal (Frans journal)
joviaal (Frans jovial)
juist (Frans juste)
julep (Frans julep)
jupe (Frans jupe)
jupon (Frans jupon)
jurk (van Oud frans journée)
jus (Frans jus)
jus d'orange (Frans jus d'orange)
justitie (Frans justice)
juweel (Oudfrans joël)
juwelier (Frans joaillier)
kaai (Frans quai)
kaap (Italiaans ca
capo
po of Frans cap)
kaapstander (Frans cabestan)
kaart (Frans carte)
kaatsen (Picardisch cachier)
kabaal (Frans cabale)
kabel (Frans cäble)

kabinet (Frans cabinet)
kabuiskool (Frans chou cabus)
kadaster (Frans cadastre)
kade (Frans quai)
kajuit (Frans cahute)
kalebas (Frans calebasse)
kalefateren (Frans calfater)
kales (Frans calèche)
kalfaten (Frans calfater)
kaliber (Frans calibre)
kalief (Arabisch .kalïfa
lsalifa of Frans calife)
kalm (Frans cairne)
kamenier (Picardisch camb(e)riere)
kamer' deel van het parlement'
(Frans Chambre)
kameraad 'vriend' (Frans camarade)
kamfer (Frans camphre)
kamp 'legerplaats' (Picardisch
camp)
(Oudfrans
frans chamkampernoelie (Oud
pegnuel)
kampioen (Picardische vorm van
Frans champion)
kanaal 'kunstmatige waterweg'
(Frans canal)
kanalje (Frans canaille)
kanarie (Frans canari)
kandelaar (Picardisch candelier)
kandij (Frans candi)
kaneel (Frans cannelle)
kanjer (Frans cagnard)
kanon 'wapen' (Frans canon)
kanonnenvlees (vert. van Frans
chair à canon)
kanonnier (Frans canonnier )
kans (Picardisch cancel
kanselier (Frans chancelier )
kanteel (Picardische vorm van
Oud frans chantel)
kanteloep (Frans cantaloup)
kantine (Frans cantine)
kanton (Frans canton)
kantoor (Frans comptoir)
kapitaal (Frans capita!)
kapitalist (Frans capitaliste)
kapitein (Frans capitaine)
kapoen (Picardisch capon)
kapotje (van Frans capote
anglaise)
kapucijn (Frans capucin)
karaat (Frans carat)
karabijn (Frans carabine)
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karaf (Frans carafe)
karakter 'aard' (Frans caractère)
karakteristiek (Frans caractéristique)
karamel (Frans caramel)
karavaan (Frans caravane)
karbies (Frans cabas)
karbonade (Frans carbonnade)
kardeel (Oudfrans cordel)
kariboe (Frans caribou)
karikatuur (Frans caricature )
karonje (Picardisch carogne)
carrosse))
karos (Frans carrosse
karrebies (Frans cabas)
karton (Frans carton)
karwei (Frans corvée)
kaskadee (Frans gasconnade)
kaskedie 'achterste, kwibus' (van
Frans qu'est-ce qu'dit)
kaskedie 'grootspraak' (Frans gasconnade)
kaskedole(s) (Frans gasconnade)
kaskenade (Frans gasconnade)
kaskenades (Frans gasconnade)
kassei (Picardisch cauchie)
kastanjes uit het vuur halen (vert.
van Frans tirer les marrons du
feu)
kasteel (Picardisch casteI)
kastrol (Frans casserole)
katafalk (Frans catafalque)
katapult (Frans catapulte)
kathedraal (Frans cathédral)
katoen (Frans coton)
kaviaar (Frans caviar)
kazak 'overkleed' (Frans casaque)
kazemat (Frans casemate)
kazerne (Frans caserne)
caseme)
kepie (Frans képi)
keskedie (van Frans qu'est-ce
qu'dit)
keu (Frans queue)
kien 'spel' (Frans quine)
kiet (Frans quitte)
kilo (Frans kilo)
kilo- (Frans kilo- )
kilogram (Frans kilogramme)
kilometer (Frans kilomètre)
kiosk (Frans kiosque)
kiskedie (van Frans qu'est-ce
qu'dit)
darus of Oudfrans
klaar (Latijn clarus
dar)
clar)
klant (Picardisch calant)
klaroen (Frans clairon)
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klavier (Frans clavier)
davier)
kleindochter (vert. van Frans petite-fille)
Kleinduimpje (vert. van Frans Ie
Petit Poucet)
kleinkind (vert. van Frans petitenfant)
kleinzoon (vert. van Frans petitfils)
klere (Frans colère)
kleur (Frans couleur)
knier (Picardisch carniere)
knijpbril (vert. van Frans pincenez)
koeioneren (verouderd Frans
coïonner)
koepel (Frans coupole)
koers 'richting' (Frans cours)
koers 'wielerwedstrijd' (Frans
course)
koeskoes (Arabisch kuskus of
Frans couscous)
koest (Frans couche-toi)
koetsier (Frans cocher)
koffer (Frans coffre)
koffertorie (Frans couverture)
koket (Frans coquet)
koketterie (Frans coquetterie)
kolbak (Frans colback)
kolere (Frans colère)
kolibrie (Frans colibri)
koliek (Frans colique)
kolom (Frans colonne)
kolonel (Frans colonel)
kolossaal (Frans colossal)
komfoor (Picardisch cauffoir)
komiek (Frans comique)
komijn (Oudfrans comin)
komiteit (Frans comité)
komkommer (Frans concombre)
kommaliewant (van Frans
gamelIe)
kompaan (Oudfrans compaign)
kompas (Frans compas)
komplementen (van Frans complirnents)
kompres (Frans compresse)
konijn (Oudfrans conin)
de-!)
-!)
koning (de - is dood, leve de
(vert. van Frans Ie roi est mort,
vive Ie roil)
konstabel (Oudfrans conestable)
konvooi (Frans convoi of Engels
convoy)
kool (de - en de geit sparen)

(vert. van Frans sauver la
chèvre et Ie chou)
koord (Frans corde)
kopie (Frans copie)
kopij (Frans copie)
kopkool (vert. van Frans chou cabus)
koppel (Oudfrans cople)
koppig (vert. van Frans têtu of
entêté)
koraal (Latijn corallum of Oudfrans coral)
kornet (Frans cornette)
comette)
korporaal (verouderd Frans corporal)
korps (Frans corps)
kortegaard (Frans corps de garde)
kostuum (Frans costume)
koud (dat laat me -) (vert. van
Frans ça me laisse froid)
kous (Picardisch cauce)
kouter (Latijn culter of Oudfrans
coltre)
kozijn (Picardisch cassin)
kraal 'siervoorwerp' (Oudfrans
coral of Latijn corallum)
kraan 'flinke kerel' (Frans cräne)
krakeel (Frans querelIe)
krant (Frans courant)
kravat (Frans cravate)
krediet (Frans crédit)
krediteur (Frans créditeur)
krek (van Frans correct)
kreng (Picardisch carogne)
krent (van Frans raisin de Corinthe)
krip (Frans crêpe)
kristal (Frans cristal)
kritiek (Frans critique)
krokodil (Frans crocodile)
kroniek (Frans chronique)
kroot (Frans carotte)
kuras (Frans cuirasse)
kurateur (Frans curateur)
kussen (Oudfrans cussin)
kust (Oudfrans coste)
kwadraat (Frans quadrat)
kwalifiëren (Frans qualifier)
kwaliteit (Frans qualité)
kwantiteit (Frans quantité)
kwart (Frans quart of Latijn quarta (pars))
kwartier (Frans quartier)
kwijt (Frans quitte)
kwitantie (Frans quittanee )

laat (beter - dan nooit) (vert. van
Frans mieux vaut tard que jamais)
labberdaan (verouderd Frans labourdan)
laconiek (Frans laconique)
lagune (Frans lagune)
lak (Frans laque)
lakei (Frans laquais)
lamp (Frans lampe)
lampion (Frans lampion)
langoest (Frans langouste)
langue d'oc (Frans langue d'oc)
langue d'oïl (Frans langue d'oit)
lans (Frans lance)
lansier (Frans lander)
lantaarn (Frans lanteme)
I'art pour I'art (Frans I'art pour
l'art)
laten (ik laat u) (vert. van Frans
je vous laisse )
latent (Frans latent)
laurier (Frans laurier)
laveren (Oudfrans loveer)
lavoor 'ivoor' (Frans I'ivoire)
lectuur (Frans lecture)
ledikant (Frans lit de camp)
leer (een - omhelzen) (vert. van
Frans embrasser une doctrine)
legaliseren (Frans légaliser)
legende 'ongeloofwaardig verhaal' (Frans légende)
legioen (Frans légion)
-lei (Oudfrans ley,loy)
lenen (zich - voor) (vert. van
Frans se prêter à)
I'état, c'est moi! (Frans I'état,
c'est moi!)
lethargie (Frans léthargie)
letteren (schone -) (vert. van
Frans belles lettres)
letterlijk (vert. van Frans littéralement)
leveren (Frans livrer)
liaison 'liefdesverhouding' (Frans
liaison)
liber (los en -) (Frans libre)
liberaal (Frans libéral)
liefdesappel (vert. van Frans
pomme d'amour)
lijfwacht (vert. van Frans garde
du corps)
likeur (Frans liqueur)
lila (Frans lilas)
limiet (Frans lirnite)

limoen (Frans limon)
limonade (Frans limonade)
limousine (Frans limousine)
linguïstiek (Frans linguistique)
linkerpartij (vert. van Frans Ie
parti gauche )
liter (Frans litre)
literatuur (Frans littérature)
lits-jumeaux (Frans lits jumeaux)
liturgie (Frans liturgie)
livrei (Frans livrée)
lodderein (Frans l'eau de la
reine)
loge (Frans loge)
logeren (Frans loger)
logies (Frans logis)
lombard (Frans lombard)
lommer (Frans I'ombre)
lommerd (Frans lombard)
loods 'schuur' (Frans loge)
lorgnet (Frans lorgnette)
loyaal (Frans loyal)
ludiek (Frans ludique)
luipaard (Oudfrans leupart)
luister (Frans lustre)
luit (Oudfrans leüt)
luitenant (Frans lieutenant)
luitenant-kolonel (Frans lieutenant-colonel)
lumineus (Frans lumineux)
luster (Frans lustre)
luxe- (Frans luxe)
luxueus (Frans luxueux)
maarschalk 'legerleider' (Frans
maréchal)
maat 'afgemeten hoeveelheid'
(bet. van Frans mésure)
macaber (Frans macabre)
macedoine (Frans macédoine)
machine (Frans machine)
macramé (Frans macramé)
madam (Frans madame)
madame (Frans madame)
mademoisel(le) (Frans mademoiselle)
magazijn (Frans magasin)
magnaat 'invloedrijk iemand'
(Frans magnat)
magneet (Oudfrans magnete)
maillot (van Frans maillot de
jambes)
maire (Frans maire)
maison d'un pendu)
maisonnette (Frans maisonnette)
maître (Frans maître)

maître d'hOtel (Frans maître
d'hOtel)
maitresse (Frans maîtresse)
majesteit (Frans majesté)
majestueus (Frans majestueux)
makaron (Frans macaron)
makreel (Oudfrans maquerel)
makro(o)n (Frans macaron)
malaise (Frans malaise)
malie (Frans maille)
malloot (verouderd Frans màlot,
mälaud)
malvezij (Oudfrans malvesi)
mama (Frans maman)
mamzel (van Frans mademoiselle)
man van de wereld (vert. van
Frans homme du monde)
man (een - van veel verstand)
(vert. van Frans un homme
d'esprit)
manche (Frans manche)
mandarijn 'vrucht' (Frans
mandarin)
mandoline (Frans mandoline)
manege (Frans manège)
maniak (Frans maniaque)
manier (Frans manière)
maniok (Frans manioc)
manitoe (Frans Manitou)
manjefiek (van Frans magnifique)
mannequin (Frans mannequin)
manoeuvre (Frans manreuvre)
mantille (Frans mantille)
manueel (Frans manuel)
manuscript 'handschrift' (Frans
manuscrit)
maraboe (Frans marabout)
marasquin (Frans marasquin)
marcheren (Frans marcher)
marechaussee (Frans maréchaussée)
marine (Frans marine)
marinier (Frans marinier)
marionet (Frans marionnette)
markant (Frans marquant)
markeren (Frans marquer)
markies (Frans marquis)
marmelade (Frans marmelade)
marokijn (Frans maroquin)
mars (Frans marche)
Marseillaise (Frans Marseillaise)
marsepein (Oudfrans marcepain)
marter (Frans martre)
mascotte (Frans mascotte)
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masker (Frans masque)
masse (Frans masse)
massief'niet hol' (Frans massiO
mat 'moe, lusteloos' (Oudfrans
mat)
mat 'schaakmat' (Oudfrans mat)
mat 'Spaanse munt' (Frans
matte?)
materieel (Frans matériel)
matinee (Frans matinée)
matineus (Frans matineux)
matje matje (Frans (à) moitié ...
(à) moitié)
matras (Oudfrans materas)
matrijs (Frans matrice)
matroos (Frans matelots, mv.)
mauve (Frans mauve)
mayonaise (Frans mayonnaise)
mazurka (Frans mazurka)
mecanicien (Frans mécanicien)
medaille (Frans médaille)
medaillon (Frans médaillon)
meerderheid (vert. van Frans
supériorité of pluralité)
meester (Oudfrans maistre)
meesterwerk (vert. van Frans
chef-d'oeuvre)
meisje van plezier (vert. van
Frans fille de joie)
mekaniek (Frans mécanique)
melaats (van Frans malade)
melancholie (Frans mélancolie)
melancholiek (Frans mélancolique)
melasse (Frans mélasse)
melodie (Frans mélodie)
meloen (Frans melon)
memoires (Frans mémoires)
memoriseren (Frans mémoriser)
menage (Frans ménage)
menagerie (Frans ménagerie)
menhir (Frans menhir)
mening (openbare -) (vert. van
Frans opinion publique)
mensdom (vert. van Frans humanité)
-ment (Latijn -mentum of Frans
-ment)
menu (Frans menu)
menuet (Frans menuet)
mer à boire (Frans mer à boire)
merakels (van Frans miracles,
mv.)
mercantiel (Frans marcantiIe)
merci (Frans merci)
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mère (Frans mère)
meringue (Frans meringue)
mesurabel (Frans mesurable)
metaal (Frans métal)
metafoor (Frans métaphore)
metamorfose (Grieks metamorphOsis of Frans métamorphose)
meteorologie (Frans météorologie)
meter (Frans mètre)
-meter (Grieks -metron of Frans
-mètre)
methode (Frans méthode)
métier (Frans métier)
-metrie (Grieks -metria of Frans
-métrie)
metriek (Frans métrique)
metro (Frans métro)
metropool (Frans métropole)
meubel (Frans meuble)
microbe (Frans microbe)
middeleeuwen (vert. van Latijn
medium aevum of Frans
moyenäge)
midinette (Frans midinette)
migraine (Frans migraine)
mijn (Frans mine)
mijnheer (vert. van Oudfrans
mes sire)
mijnvrouw (vert. van Frans ma
dame)
mijter (Frans mitre)
mikmak (verouderd Frans mutemaque)
milicien (Frans milicien)
milieu (Frans milieu)
militair (Frans militaire)
miljard (Frans milliard)
miljoen (Frans million)
millefleurs (Frans mille-f1eurs)
milli- (Frans milli-)
mime (Frans mime)
minaret (Frans minaret)
minderheid (vert. van Frans minorité)
mineur 'kleinere tertstoonsoort'
(Frans mineur)
mineur 'mijnengraver' (Frans mineur)
miniatuur (Frans miniature)
minister 'hoofd van een departement' (Frans ministre of Engels
minister)
ministerieel (Frans ministériel)

minnespel (vert. van Frans jeu
d'amour)
minstreel (Oudfrans menestrel)
minuscuul (Frans minuscule)
minuut (Frans minute)
mirakel (Frans miracle)
misantroop (Frans misanthrope)
miserabel (Frans misérable)
misère (Frans misère)
miserie (Oudfrans miserie)
miskennen (vert. van Frans méconnaitre)
misschien (vert. van Frans peutêtre)
missen (er mist iets) (vert. van
Frans il manque quelque
chose)
missionair (Frans missionnaire)
mistral (Frans mistral)
mitrailleur (Frans mitrailleuse)
mobiel (Frans mobile)
mode (Frans mode)
model (Frans modèle)
modelleren (Frans modeler)
modereren (Frans modérer)
modern (Frans moderne)
moeras (Picardisch marasc)
mogol (Frans mogol)
moi (Frans moi)
moiré (Frans moiré)
moment (Frans moment)
moment suprême (Frans moment suprême)
monarchist (Frans monarchiste)
monogaam (Frans monogame)
monseigneur (Frans monseigneur)
monsieur (Frans monsieur)
monster 'ondier' (Frans monstre)
monteur (Frans monteur)
monument (Latijn monumentum of Frans monument)
mortier (Frans mortier)
moskee (Frans mosquée)
mosterd (Oudfrans mostarde)
mosterd na de maaltijd (vert. van
Frans (servir) de la moutarde
après diner)
motard (Frans motard)
motie (Frans motion of Engels
motion)
motief (Frans motiO
mousseline (Frans mousseline)
mouvement (Frans mouvement)
mozaïek (Frans mosaïque)

muiltje (glazen -) (vert. van
Frans mule de vair/de verre)
muizenissen (van Frans muser)
mummie (Oudfrans momie)
munitie (Frans munition)
munt (met gelijke - terugbetalen) (vert. van Frans payer en
même monnaie)
muskadel (Frans muscadel)
musket (Oudfrans mousquet)
muzelman (Frans musulrnan)
muziek (Frans musique)
muzikaal (Frans musical)
muzikant (verouderd Frans musicant)
myria- (Frans myria-)
myriade (Frans myriade)
mystiek (Frans mystique)
mystificatie (Frans mystification)
naïef (Frans naïf)
narcose (Grieks narkösis of Frans
narcose)
nationaal (Frans national)
nationaliteit (Frans nationalité)
natron (Frans natron)
natuur (Latijn natura of Frans nature)
navenant (van Frans à I'avenant)
negatie (Frans négation of Latijn
negatio)
negatief (Frans négatif)
negligé (Frans négligé)
negligeren (Frans négliger)
nepotisme (Frans népotisme)
nerveus (Frans nerveux)
net (Frans net)
neus (bij de - nemen) (vert. van
Frans mener par Ie nez)
niettegenstaande (vert. van Latijn
non obstantem of Frans nonobstant)
n'importe (Frans n'importe)
nis (Frans niche)
nobel (Frans nobie)
noblesse oblige (Frans noblesse
oblige)
noga (Frans nougat)
nomade (Frans nomade)
non- (Frans non- )
nonchalant (Frans nonchalant)
nondeju (Frans nom de Dieu)
nonkel (van Frans onc1e)
non-valeur (Frans non-valeur)
nootmuskaat (Oudfrans noiz
muscate)

norm (Frans norme)
notariaat (Frans notariat)
notoir (Frans notoire)
notulen (Frans notuJes of Latijn
notulae)
nouveau riche (Frans nouveau
riche)
nul (van - en gener(1ei) waarde)
(Oudfrans nul)
numeriek (Frans numérique)
nummer (Frans nombre)
nummer honderd (vert. van
Frans numéro cent)
obligatie (Frans obligation)
obligatoir (Frans obligatoire)
obool (Frans obole)
obus (Frans obus)
occasion (Frans occasion)
oceaan (Frans océan)
ocelot (Frans ocelot)
octaaf (Frans octave)
octrooi (Frans octroi)
ode (Frans ode)
odeklonje (Frans eau de cologne)
oekaze (Frans ukase)
oeuvre (Frans reuvre)
offerande (Frans offrande)
offerte (verouderd Frans offerte)
officieel (Frans officiel)
officier 'hogere militair' (Frans officier)
officier van gezondheid
(vert. van Frans officier
de santé)
officieus (Frans officieux)
offreren (Frans offrir)
-oïde (Frans -oïde)
-oir (Frans -oire)
oker (Frans ocre)
olifant (Oudfrans olifant)
olm (Oudfrans olme)
omelet (Frans omelette)
omhelzen 'aanhangen' (bet. van
Frans embrasser )
omnibus 'voertuig' (Frans
(voiture) omnibus)
omslag (vert. van Frans enveloppe)
omstandigheid (vert. van Latijn
circumstantia of Frans circonstance)
ondanks (mijns -) (vert. van
Frans rnalgré moi)
onderhouden (vert. van Frans
entretenir)

onderneming (vert. van Frans
entreprise )
ondernemingsgeest (vert. van
Frans esprit d'entreprise)
onderstellen 'als grondslag van
een redenering stellen' (bet.
van Latijn supponere of Frans
supposer)
onderwijs (hoger/lager -) (vert.
van Frans I'instruction supérieure/inférieure)
onderwijs (middelbaar -)
(vert. van Frans instruction
moyenne)
ongenade (in-vallen) (vert. van
Frans tomber en disgràce)
ongesteld 'beetje ziek' (bet. van
Frans indisposé)
ontcijferen (vert. van Frans déchiffrer)
ontdekken (vert. van Frans découvrir)
ontgoocheling (vert. van Frans
désillusion)
onzin (Duits Unsinn of vert. van
Frans non-sens of Engels nonsense)
oog (het - van de meester) (vert.
van Frans I'reil du maître)
oog (in het - springen) (vert. van
Frans sauter aux yeux)
oog (om iemands mooie ogen)
(vert. van Frans pour les beaux
yeux)
oog (onder vier ogen) (vert. van
Frans entre quatre yeux)
oor (ik ben een en al-) (vert. van
Frans je suis tout oreilles)
-oor (bijvoeglijk naamwoord)
(Frans -oire)
-oor (zelfstandig naamwoord)
(Frans -oir(e»
oorlogstoneel (vert. van Frans
théàtre de la guerre)
operatie (Frans opération)
operette (Frans opérette)
oplossing 'verdeling van vaste
stof in vloeistof (bet. van Frans
solution)
oppositie (Frans opposition of
Engels opposition)
opril (van Frans appareille)
opticien (Frans opticien)
optimisme (Frans optimisme)
optimist (Frans optimiste)
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oranje (Frans orange)
orde (Oudfrans ordene)
orde (aan de - van de dag zijn)
(vert. van Frans être ~ I'ordre
dujour)
Orde van het Gulden Vlies (vert.
van Frans I'Ordre de la Toison
d'Or)
order (Frans ordre)
ordinair (Frans ordinaire)
ordonnantie (Frans ordonnance)
organiek (Frans organique)
organist (Frans organiste)
orgasme (Frans orgasme)
orgie (Frans orgie)
origineel (Frans originel)
orkest (Frans orchestre)
orthografie (verouderd Frans orthographie)
ortolaan (Frans ortolan)
-ose (Grieks -ösis of Frans -ose)
Ottomaans (Frans Ottoman)
ottoman (Frans ottoman)
ottomane (Frans ottomane)
ouverture (Frans ouverture)
ouwel (van Oudfrans neule,
niule, nieule)
overal (vert. van Frans partout)
overzee (van -) (vert. van Frans
d'outremer)
paaien (Frans payer)
paars (Frans pers)
pacificatie (Latijn pacificatio of
Frans pacification)
pacifii!ren (Frans pacifier)
pact (Frans pacte)
page (Frans page)
pais (Oudfrans pais)
pakket (Frans paquet)
pal (Frans pal)
paladijn (Frans paladin)
paleis (Frans palais)
palet (Frans palette)
palfrenier (Frans palefrenier)
palissade (Frans palissade)
paljas (Frans paillasse)
pampoesje (Frans babouche)
panache (Frans panache)
pandoer (Frans pandour)
paneel (Oudfrans panel)
panne (Frans panne)
pantalon (Frans pantalon)
pantoffel (Frans pantoufle)
pantser 'harde beschutting' (Oudfrans panciere)
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papa (Frans papa)
papegaai (Oudfrans papegai)
paperassen (Frans paperasses)
papier (Frans papier)
papoesje (Frans babouche)
paraaf (Frans paraphe)
parade (Frans parade)
paradox (Frans paradoxe)
parafrase (Frans paraphrase)
paragraaf (Frans paragraphe)
parallel (Frans parallèle)
parallellogram (Frans parallélogramme)
paraplu (Frans parapluie)
parasiet (Frans parasite)
parasol (Frans parasol)
par avion (Frans par avion)
parcours (Frans parcours)
pardon (Frans pardon)
parel (Frans perle)
parentage (Frans parentage)
par excellence (Frans par excellence)
parfum (Frans parfum)
park (Frans pare of Engels park)
parket (Frans parquet)
parlement (Frans parlement of
Engels parliament)
parlementair (Frans parlementaire)
parmezaan(se kaas) (Frans parmesan)
parodie (Frans parodie)
parool (Frans parole)
part (noch deel) (Frans part)
parterre (Frans parterre)
partij (Frans partij
partij trekken (vert. van Frans tirer partij
parti pris (Frans parti pris)
partizaan (Frans partisan)
pas (Frans pas)
paspoort (Frans passeport)
passagier (Oudfrans passagier)
passé (Frans passé)
passen 'zijn beurt voorbij laten
gaan' (Frans passer)
passe-partout (Frans passe-partout)
passeren (Frans passer)
passeroute (Frans passe-route)
pastei (Oudfrans pasté)
pastel (Frans pastel)
pastiche (Frans pastiche)
pastis (Frans pastis)

pastoraal (Frans pastoral)
pat(stelling) (Frans pat)
pAte (Frans pAte)
pAté (Frans pAté)
pateen (Frans patin)
patent 'akte, bewijs' (Frans
(Iettre) patente)
pathetisch 'vol pathos' (Frans pathétique)
pathologie (Frans pathologie)
patience (Frans patience)
patii!nt (Frans patient)
patrijs (Oudfrans patrice)
patriot (Frans patriote)
patron (Frans patron)
patronage (Frans patronage)
pavane (Frans pavane)
paviljoen (Frans pavillon)
pecan(noot) (Frans pacane)
peccadille (Frans peccadille)
pêche melba (Frans pêche melba)
pedaal (Frans pédale)
pedagoog (Grieks paidagögos of
Frans pédagogue)
pedant (Duits Pedant of Frans pédant)
pederast (Frans pédéraste)
peigné (Frans peigné)
peignoir (Frans peignoir)
peinzen (Frans penser )
peis (Oudfrans pais)
pelgrimage (Frans pèlerinage)
pelikaan (Frans pélican)
penaliteit (Frans pénalité)
penarie (Frans pénurie)
pendule (Frans pendule)
pensioen (Frans pension)
pension (Frans pension)
pensionaat (Frans pensionnat )
perceel (Frans parcelle)
perfide (Frans perfide)
perforateur (Frans perforateur)
performant (Frans performant)
periode (Frans période)
periodiek (Frans périodique)
peristaltisch (Frans péristaltique)
perkament (Oudfrans parcamin)
permanent (Frans permanent)
permutatie (Frans permutation)
pers 'amandelpers' (van Oudfrans paste)
pers (een goede - hebben) (vert.
van Frans avoir une bonne
presse)
persen (Frans presser)

persienne (Frans persienne)
personage (Frans personnage)
personeel (Frans personnel)
personifil!ren (Frans personnifier)
persoon (Latijn persona of Frans
personne)
pessimist (Frans pessimiste)
pest (Frans peste)
petite histoire (Frans petite histoire)
petrificatie (Frans pétrification)
petrifii!ren (Frans pétrifier)
piano 'muziekinstrument' (Frans
piano)
pièce (Frans pièce)
pièce de résistance (Frans pièce
de résistance)
pied-à-terre (Frans pied-à-terre)
pii!destal (Frans piédestal)
piek 'lans, gulden' (Frans pique)
piesemopsantee (van Frans est -il
permis de m'absenter?)
pik (de - op iemand hebben)
(Frans pique)
pikant (Frans piquant)
piket (Frans piquet)
pikeur (Frans piqueur)
pil (de - vergulden) (vert. van
Frans dorer la pilule)
pilaster (Frans pilastre)
piloot (Frans pilote)
pint (Oudfrans pinte)
pion (Frans pion)
pionier (Frans pionnier)
piqué (Frans piqué)
piraat (Frans pirate)
piramide (Frans pyramide)
pirouette (Frans pirouette)
pis (van Oud frans pissier )
pissen (Oudfrans pissier)
pistache (Frans pistache)
piste (Frans piste)
pittoresk (Frans pittoresque)
plaats 'plek' (Frans place)
plaats (in/op de eerste -) (vert.
van Frans en premier lieu)
plafond (Frans plafond)
plaisanterie (Frans plaisanterie)
plan de campagne (Frans plan de
campagne)
plank (Picardisch planke)
plantsoen (Frans plançon)
plaquette (Frans plaquette)
plasdankje (van Frans plaisir)
plastiek (Frans plastique)

plat (Frans plat)
plataan (Frans platane)
plateau (Frans plateau)
plateel (Oudfrans platel)
platform 'verhoging' (Frans plateforme)
plaveien (van Frans paver)
plee (van Frans plait-il of s'il vous
plalt ofpetit (cabinet»
plein (Oudfrans plain)
pleisteren 'rust houden' (van
Oudfrans paistre)
pleit (Oud frans plait)
pleonasme (Frans pléonasme)
pleti (Frans plalt-il)
pleuris (Oudfrans pleurisie)
plezier (Frans plaisir)
plint (Frans plinthe)
plissé(rok) (Frans plissé)
pluche (Frans peluche)
pluis (Frans peluche)
plumeau (Frans plumeau)
plutocratie (Grieks ploutokratia
of Frans ploutocratie)
pneu (Frans pneu)
po (Frans pot)
poeder (Frans poudre)
poef (Frans pout)
poelepetaat (van Frans poule pintade)
poelier (Oudfrans ·poullier)
poesjenel (Frans polichinelIe)
poi!zie (Frans poésie)
poil (Frans poil)
pointe (Frans pointe)
pointilleren (Frans pointiller)
polemiek (Frans polémique)
polemologie (Frans polémologie)
polichinel (Frans polichinelIe)
poliep (Frans polype)
polijsten (van Frans polir)
politie 'overheidsdienst voor
openbare orde' (Frans police)
politiek (Frans politique)
polka (Frans polka)
polonaise (Frans polonaise)
polygaam (Frans polygame)
polyglot (Frans polyglotte)
pomander (Frans pomme
d'ambre)
pommade (Frans pommade)
pompeus (Frans pompeux)
pompoen (Oudfrans pompon)
ponteneur (Frans point d'honneur)

pool 'uiteinde van as' (Frans pOle)
poos (Frans pause)
populier (Oudfrans poplier)
porselein (Frans porcelaine)
portaal (Oudfrans portal)
portefeuille (Frans portefeuille)
portemonnee (Frans portemonnaie)
portie (Frans portion)
portiek (Frans portique)
portier (Frans portier)
portret (Frans portrait)
pose (Frans pose)
poseren (Frans poser)
post 'briefvervoer' (Frans poste)
poste restante (Frans poste
restante)
postiljon (Frans postillon)
postuur (Frans posture)
pot au feu (Frans pot au feu)
potentieel (Frans potentiel)
potpourri (Frans pot-pourri)
poursuite (Frans poursuite)
pover (Frans pauvre)
praline (Frans praline)
pre- (Latijn prae- of Frans pré-)
precedent (Frans précédent)
precieus (Frans précieux)
predikant (Frans prédicant)
prei (Oudfrans porée)
prelude (Frans prélude)
premier (Frans premier)
première (Frans première)
prent (Oudfrans preinte)
preparatoir (Frans préparatoire)
present (Frans présent)
president (Frans président)
presidentieel (Frans présidentiel)
pressen 'sterk drukken' (Frans
presser)
presseren (Frans presser)
prestige (Frans prestige)
presumptie (Latijn praesumptio
of Frans présomption)
preuts (Oudfrans proz)
prijs (Oudfrans pris)
prijzen (Oudfrans prisier)
primair (Frans primaire)
principe (Frans principe)
prins (Frans prince)
prinses (Frans princesse)
probleem (Frans problème)
probleem (een - aansnijden)
(vert. van Frans entamer une
question)
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procederen (Frans procéder)
procedure (Frans procédure)
proces (verbaal) (Frans procès
(verbai))
produktie (Frans production)
proeven (Oudfrans prover )
professoraat (Frans professorat)
profetes (Frans prophétesse)
profiel 'zijaanzicht' (Frans profil)
profylactisch (Frans prophylactique)
prognose (Grieks prognösis of
Frans prognose)
proloog (Frans prologue)
promotie 'bevordering in rang'
(Frans promotion)
prompt (Frans prompt)
prononceren (Frans prononcer)
prooi (Frans proie)
propageren (Frans propager)
propositie 'voorstel' (Frans proposition)
prosodie (Frans prosodie)
prospectus' drukwerk als aankondiging' (Frans prospectus)
prostaat (Frans prostate )
prostituée (Frans prostituée)
protagonist (Frans protagoniste)
protectie (Frans protection)
protégé (Frans protégé)
protegeren (Frans protéger)
protestantisme (Frans protestantisme)
prothese (Frans prothèse)
prouveren (Frans prouver)
provisie (Frans provision)
provisoir (Frans provisoire)
provisoor (Frans provisoire)
provocatie (Frans provocation)
provoost (Oudfrans provost)
prudent (Frans prudent)
pruik (Frans perruque)
pruimedant (Frans prune
d'ente)
prune (Frans prune)
psychose (Grieks psuchösis of
Frans psychose)
-ptose (Grieks -ptösis of Frans
-ptose)
puberteit (Frans puberté)
publiciteit (Frans publicité of Engels publicity)
publikatie (Frans publication)
pui (Oudfrans poie)
puissance (Frans puissance)
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pulseren (Frans pulser)
pulverisateur (Frans pulvérisateur)
punaise (Frans punaise)
punctueel (Frans ponctuel)
puree (Frans purée)
purgeren (Frans purger)
purifiëren (Frans purifier)
purisme (Frans purisme)
pur sang (Frans pur sang)
puur (Frans pur)
quadrille (Frans quadrille)
quantité négligeable (Frans quantité négligeable)
quarantaine (Frans quarantaine)
quitte (Frans quitte)
qui-vive (op zijn -) (Frans quivive)
raar (Frans rare)
radiateur (Frans radiateur)
radicaal (Frans radical of Engels
radical)
radijs (Frans radis)
raffineren (Frans raffiner)
raison d'être (Frans raison d'être)
rakende 'voorzetsel' (bet. van
Frans touchant)
ramasseren (Frans ramasser )
randeevou (Frans rendez-vous)
rang (Frans rang)
rangeren (Frans ranger)
rantsoen 'losgeld' (Frans rançon)
rantsoen 'portie' (Frans ration)
rapport (Frans rapport)
rapsodie (Frans rhapsodie)
ras (Frans race)
ratatouille (Frans ratatouille)
ratjetoe (Frans ratatouille)
ravijn (Frans ravin)
ravitailleren (Frans ravitailIer)
razzia (Frans razzia)
reactie (Frans réaction)
realiseren 'verwezenlijken' (Frans
réaliser)
realiteit (Frans réalité)
rebus 'figuurraadsel' (Frans
rébus)
recent (Frans récent)
receptie (Frans réception)
reces 'besluit, akte' (Frans recès)
recette (Frans recette)
recherche (Frans recherche)
rechten studeren (vert. van Frans
étudier Ie droit of Duits Jura
studieren)

rechterpartij (vert. van Frans Ie
parti droit)
rechtlijnig (vert. van Frans linéaire)
recidivist (Frans récidiviste)
reclame (Frans réclame)
rédame)
record (Frans record)
recours (Frans recours)
rectificatie (Frans rectification)
rectrice (Frans rectrice)
reçu (Frans reçu)
recupereren (Frans récupérer)
redacteur (Frans rédacteur)
redeneren (vert. van Frans raisonner)
rederijker (van Frans rhétorique)
rederijkerskamer (Frans chambre
de rhétorique)
referent (Frans référent)
reformateur (Frans réformateur)
reformatie (Frans réformation)
refractie (Frans réfraction)
refrein (Frans refrain)
refugié (Frans réfugié)
regel (tussen de -s lezen) (vert.
van Frans lire entre les lignes )
regent (Frans régent)
regie (Frans régie)
regime (Frans régime)
regiment (Frans régiment)
regionaal (Frans régional)
regisseur (Frans régisseur)
regisseuse (Frans régisseuse)
register (Frans registre)
registreren (Oudfrans regestrer)
reglement (Frans règlement)
rehabilitatie (Frans réhabilitation)
rekenen (op iemand -) (vert. van
Frans compter sur quelqu'un)
rekenschap (zich - geven) (vert.
van Frans se rendre compte)
relaas (van Frans relation)
relatie (Frans relation)
relaxen (Frans se relaxer of Engels to relax)
relevant 'ter zake dienend' (verouderd Frans relevant)
reliëf (Frans relief)
reliek (Frans relique)
religieus (Frans religieux)
remise (Frans remise)
rendez-vous (Frans rendez-vous)
reneweren (van Frans ruiner)
rente (Frans rente)
repertoire (Frans répertoire)

repetitie (Frans répétition)
represaille (Frans représailles,
mv.)
republiek (Frans république)
republikein (Frans républicain)
requisitoir (Frans réquisitoire)
reservoir (Frans réservoir)
reservoor (Frans réservoir)
résistance (Frans résistance)
resoluut (Frans résolu)
respect (Frans respect)
respectabel (Frans respectable)
respijt (Oudfrans respit)
ressource (Frans ressource)
rest (Frans reste)
restaurant (Frans restaurant)
restaurateur (Frans restaurateur)
resultaat (Frans résultat)
retirade (Frans retirade)
retoriek (Frans rhétorique)
retoucheren (Frans retoucher)
retour (Frans retour)
reumatisme (Frans rhumatisme)
reünie (Frans réunion)
reveille (van Frans réveillez-vous)
revolteren (Frans révolter)
revolutie (Frans révolution)
riant (Frans riant)
richard (Frans richard)
ridder (vert. van Frans chevalier)
ridicuul (Frans ridicule)
Riffijn (Frans Rifain)
rigoureus (Frans rigoureux)
rijm 'gelijke klank' (Frans rime)
rijst (Oudfrans ris)
rinneweren (van Frans ruiner)
riposte (Frans riposte)
risee (de - zijn) (Frans être la
risée)
rite (Frans rite)
rivier (Oudfrans riviere)
robber (Frans robre)
robuust (Frans robuste)
Roemeen (Frans roumain)
rogatoir (Frans rogatoire)
rol (een - spelen) (vert. van Frans
jouer un role)
rollade (Frans roulade)
roman (Frans roman)
romance 'volkslied' (Frans romance)
romancier (Frans romancier)
Romein(s) (Frans romain)
(Fransrond)
rond (Frans
rond)
rondas (Frans rondache)

rondeau (Frans rondeau)
rondschrijven (Duits Rundschreiben of vert. van Frans
circulaire)
rooilijn (van Frans roie)
rotonde (Frans rotonde)
rots (Picardische vorm van Oudfrans roche)
rouge (Frans rouge)
rouleren (Frans rouier)
roulet (Frans roulette)
routine (Frans routine)
routine- (Frans routine)
routinier (Frans routinier)
roya!)
royaal (Frans royal)
royalist (Frans royaliste)
rozijn (Picardisch rosin)
rubriek (Frans rubrique of Latijn
rubrica)
ruche (Frans ruche)
rug (achter iemands-) (vert. van
Frans derrière Ie dos de quelqu'un)
ruïneren (Frans ruiner)
ruïneus (Frans ruineux)
rumoer (Oudfrans rumour)
rustiek (Frans rustique)
saai 'stofnaam' (Oudfrans saye)
saboteren (Frans saboter)
sacrifiëren (Frans sacrifier)
sacristi (Frans sacristij
saffraan (Frans safran)
saggerijn (van Frans chagrin)
saillant (Frans saillant)
salade (Frans salade)
salamander (Frans salamandre)
salon (Frans salon)
samenloop van omstandigheden
(vert. van Frans concours de
circonstances)
sandaal (Frans sandale)
sandelhout (van verouderd Frans
sandal)
sanguïen (Frans sanguin)
santé (Frans santé)
santjes (van Frans (à votre) santé)
sapristi (Frans sapristi)
sarcofaag (Frans sarcophage)
sardine (Frans sardine)
sas (Frans sas)
satijn (Frans satin)
satire (Frans satire)
saus (Frans sauce)
savanne (Frans savane)
savoir-vivre (Frans savoir-vivre)

scalpel (Frans scalpel)
scarabee (Frans scarabée)
scène (Frans scène)
scène (een - maken) (vert. van
Frans faire une scène)
scepter (Frans sceptre of Latijn
sceptrum)
sceptisch (Grieks skeptikos, Duits
skeptisch of Frans sceptique)
schaak (Frans échec)
schaakmat (Frans échec et mat)
schaars (Oudfrans escars)
schaats (Picardische vorm van
Oud frans eschace)
schallebijter (van Frans escarbot)
schalmei (Oudfrans chalemie)
schandaal (Frans scandale)
schandaleus (Frans scandaleux)
scharlaken (Oudfrans escarlate of
Latijn scarlatum)
scharnier (Frans charnière)
scharrebijter (van Frans escarbot)
schavot (Frans (é)chafaud)
schoelje (Oudfrans escouillon?)
school maken (vert. van Duits
Schule machen of Frans faire
école)
schoonbroe( de) r (vert. van Frans
beau-frère)
schoondochter (vert. van Frans
belle-fille)
schoonouders (vert. van Frans
beaux-parents)
schoonzoon (vert. van Frans
beau-fiIs)
schoonzus( ter) (vert. van Frans
belle-seeur )
schorpioen 'dier' (Frans scorpion)
schors (Oudfrans escorce)
schorseneer (Frans scorsonère)
schuimwijn (vert. van Frans vin
mousseux)
sclerose (Grieks sklèrösis of Frans
sclérose)
sculptuur (Frans sculpture)
sec (Frans sec)
seconde (Frans seconde)
secreet (Frans secret)
segrijn (Frans chagrin)
seigneur (Frans seigneur)
sein (Oudfrans sein(g))
seinen (van Oudfrans sein(g))
seizoen 'jaargetijde' (Frans saison)
sekse (Frans sexe)
selderie (Frans céleri)
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selderij (Frans céleri)
sententie (Frans sentence of Latijn sententia)
serenade (Frans sérénade)
serge (Frans serge)
sergeant (Frans sergent)
sergeant-majoor (Frans sergentmajor)
serieus (Frans sérieux)
sermoen (Frans sermon)
serre (Frans serre)
servet (Frans serviette)
service 'bediening' (Frans service
of Engels service)
servies (Frans service)
sfeer (Frans sphère)
orange)
sidderans (Frans jus d'
d'orange)
sier (goede - maken) (Oudfrans
faire bonne chiere)
sifon (Frans siphon)
sigaar (Frans cigare)
sigaret (Frans cigarette)
signaal (Frans signa))
signa!)
signalement (Frans signalement)
simpel (Frans simpie)
simpIe)
sinaasappel (vert. van Frans
pomme de Sine)
cingle)
singel (Oudfrans cingIe)
singulariteit (Frans singularité)
sinjeur (Frans seigneur)
sint (Frans saint)
Sioux (Frans Sioux)
sire (Frans sire)
sirene (Frans sirène)
siroop (Frans sirop)
sjaans (Frans chance)
sjagrijn (Frans chagrin)
sjampetter 'veldwachter' (van
Frans garde champêtre)
sjanker (Frans chancre)
sjans (Frans chance)
sjansen (van Frans chance)
sjees (Frans chaise)
sjeik 'chic' (Frans chic)
sjezen (van Frans chaise)
sjiek (Frans chic)
slaapwandelaar (vert. van Frans
somnambule)
sleutelroman (vert. van Frans roman à cIef)
def)
esduse)
sluis (Oudfrans escIuse)
smaak' esthetische waarde' (bet.
van Frans go(\t)
goOt)
snaar (iemands gevoelige - raken) (vert. van Frans toucher
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la corde sensible de
quelqu'un)
snelweg (vert. van Duits SchnellstraBe of Frans voie/route
express)
sober (Frans sobre)
socialisme (Frans socialisme)
socialist (Frans socialiste)
sociëteit (Frans société of Engels
society)
sociologie (Frans sociologie)
soep (Frans soupe)
soepel (Frans souple)
soes (van Frans chou à la crème)
soeverein (Frans souverain)
sofa (Frans sofa)
soigneren (Frans soigner)
soigneur (Frans soigneur)
soiree (Frans soirée)
soit (Frans soit)
soixante-neuf (Frans soixanteneuf)
soldaat (Frans soldat)
soldatesk (Frans soldatesque)
solderen (Frans solder)
soldij (van Frans solde)
sollen (Oudfrans so(u)ler)
solutie 'oplossing' (Frans solution)
som (Frans somme)
som (ronde -) (vert. van Frans
compte rond)
somber (Frans sombre)
sonnet (Frans sonnet)
sorbet (Frans sorbet)
soubrette (Frans soubrette)
souche (Frans souche)
souffleren (Frans souffler)
sourdine (Frans sourdine)
souterrain (Frans souterrain)
souverein (Frans souverain)
specerij (Oudfrans espeserie)
speciaal (Frans spécial)
spécia!)
specialité (Frans specialité)
specialiteit (Frans specialité)
specificatie (Frans spécification)
specifiëren (Frans spécifier)
speculeren (Frans spéculer)
spektakel (Frans spectacIe)
spectade)
spelbreker (vert. van Frans
trouble-fête)
spiegelei (vert. van Frans oeuf au
miroir)
spijt (van Oudfrans despit)
spinazie (Oudfrans espinache)

spion (Frans espion)
spiritueel (Frans spirituel)
spiritueI)
spons (Oudfrans esponge)
staal 'monster' (Oudfrans
estale)
staat 'land' (Frans état)
staat van beleg (vert. van Frans
état de siège)
staat van genade (vert. van Frans
état de gràce)
staat (Provinciale Staten) (vert.
van Frans Etats Provinciaux)
staatsgreep (vert. van Frans coup
d'état)
staatsie (Oudfrans estage)
staatsman (vert. van Frans
homme d'état)
stage (Frans stage)
stagiair (Frans stagiaire)
stagiaire (Frans stagiaire)
stagnatie (Frans stagnation)
staket(sel) (Oudfrans estakette)
standaard (Oudfrans estendard)
Staten-Generaal (vert. van Frans
Etats-Généraux)
station (Frans station)
statue
sta
tue (Frans statue)
steken 'aan steekspelen deelnemen' (bet. van Oudfrans
poindre)
stellig (vert. van Frans positif)
stem 'stem bij verkiezing' (bet.
van Frans voix)
steppe (Frans steppe)
stijl (Frans style)
stof (Oudfrans estoffe)
stokebrand (vert. van Frans boutefeu)
storm (een - in een glas water)
(vert. van Frans une tempête
dans un verre d'eau)
strategie (Frans stratégie)
strijdtoneel (vert. van Frans
théàtre de la guerre)
strofe (Frans strophe)
stroman (vert. van Frans homme
de paille)
stroop (Frans sirop)
si rop )
stuc (Frans stuc)
stuk 'theaterstuk' (bet. van Frans
pièce)
stupéfait (Frans stupéfait)
styleren (Frans styler)
subiet (Frans subit)
subliem (Frans sublirne)

substantieel 'stoffelijk' (Frans
substantiel)
subtiel (Frans subtiI)
succes (Frans succès)
suderans (Frans jus d'orange)
suffisantie (Frans suffisance)
suggestie 'voorstel' (Frans suggestion)
suiker (Frans sucre)
suite (Frans suite (de chambres»
sujet (Frans sujet)
sukade (Oud frans succade)
summier (Frans sommaire)
superbe (Frans superbe)
superieur (Frans supérieur)
suprematie (Frans suprématie)
sur place (Frans sur place)
surprise (Frans surprise of Engels
surprise)
surveillance (Frans surveillance)
syllabe (Frans syllabe)
symbiose (Grieks sumbiösis of
Frans symbiose)
symbool (Frans symbole)
symfonie (Frans symphonie)
sympathie (Frans sympathie)
sympathiek (Frans sympathique)
synode (Frans synode)
synoniem (Frans synonyme)
synthese (Frans synthèse)
taak (Picardisch tasque)
taart (Frans tarte)
tabbaard (Oudfrans tabart)
tabberd (Oudfrans tabart)
tabijn (Frans tabis)
tact (Frans tact)
tactiek (Frans tactique)
taf (Frans taffetas)
taille (Frans taille)
tailleur (Frans tailleur)
takke( -) (van Frans attaque)
taks 'belasting' (Frans taxe)
talisman (Frans talisman)
talk (Frans tale)
talloos (vert. van Frans sans
nombre)
taluud (Frans talus)
tamboer (Frans tambour)
tampon (Frans tampon)
tand (tot op de -en bewapend)
(vert. van Frans armé jusqu'aux dents)
tante (Frans tante)
tantefeer (van Frans tant à faire)
tapijt (Oudfrans tapit)

tarbot (Frans turbot)
tarief (Frans tarif)
tarot (Frans tarot)
tas 'kopje' (Frans tasse)
tasten (Oudfrans taster)
tatoei!ren (Frans tatouer)
taveerne (Frans taverne)
taxi (Frans taxi(mètre»
tegenpartij (vert. van Frans
contrepartie)
tegenwoordigheid van geest
(vert. van Frans présence d'esprit)
teint (Frans teint)
-teit (Picardische vorm van Frans
-té)
tekst (Latijn textus of Frans texte)
tekstueel (Frans textuel)
telefoon (Frans téléphone)
telegrafie (Frans télégraphie)
teneur (Frans teneur)
tenger (Frans tendre)
terloops (vert. van Frans en passant)
term 'uitdrukking' (Frans terme)
terminaal (Frans terminal)
terpentijn (Oudfrans terbentine)
terras (Frans terrasse)
terrein (Frans terrain)
territoir (Frans territoire)
territoor (Frans territoire)
terrorisme (Frans terrorisme)
terugtrekken (zich -) (vert. van
Frans se retirer)
tête-à-tête (Frans tête-à-tête)
-teur (Frans -teur)
TGV (Frans TGV =train à grande
vitesse)
theater (Frans théätre)
thema 'schoolopgave' (bet. van
Frans thème)
theorie (Frans théorie)
therapie (Frans thérapie of
Grieks therapeia)
thermometer (Frans thermomètre)
these (Frans thèse)
-thymie (Frans -thymie)
-tiek (Frans -tique)
tijd (de goede oude -) (vert. van
Frans Ie bon vieux temps)
tijd winnen (vert. van Frans
gagner du temps)
tijdverdrijf (vert. van Frans passetemps)

timbre (Frans timbre)
timide (Frans timide)
tint (Frans teint)
tirade (Frans tirade)
tiran (Frans tyran)
tiranniek (Frans tyrannique)
tissu (Frans tissu)
toerbeurt (van Frans tour)
toernooi (Frans tournoi)
toets (Picardische vorm van
Frans touche)
toetsen (Picardische vorm van
Frans toucher)
toetssteen (vert. van Frans pierre
de touche)
toi (Frans toi)
toilet (Frans toilette)
tolerant (Frans tolérant)
tombe (Frans tombe)
-tomie (Grieks -tomia of Frans
-tomie)
toneel (Oudfrans tinel)
tonisch (Frans tonique)
toon 'manier waarop men zich
gedraagt' (Frans ton)
toon (de - aangeven) (vert. van
Frans donner Ie ton)
toon (de goede -) (vert. van
Frans Ie bon ton)
toon (het is de - die de muziek
maakt) (vert. van Frans c'est Ie
ton qui fait la musique)
toorts (Picardische vorm van
Frans torche)
topaas (Frans topaze)
toren (ivoren -) (vert. van Frans
tour d'ivoire)
touché (Frans touché)
toucheren (Frans toucher)
tout (Frans tout)
tout court (Frans tout court)
tracé (Frans tracé)
traineren (Frans trainer)
trait d'union (Frans trait d'union)
traktement (Frans traitement)
trakteren 'onthalen' (Frans traiter)
trammelant (van Frans trémulant)
tranquil (Frans tranquilIe)
transit (Frans transit of Engels
transit)
transparant (Frans transparant)
transpireren (Frans transpirer)
transport (Frans transport)
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trapeze (Frans trapèze)
treffend 'opvallend' (bet. van
Frans frappant)
treiteren (van Frans traitre)
tremuleren (Frans trémuler)
trezoor (Frans trésor)
tribulatie (Frans tribulation)
-trice (Frans -trice)
triest (Frans triste)
trijp (Frans tripe)
triktrak (Frans trictrac)
triljoen (Frans trillion)
triomf (Frans triomphe)
triste (Frans triste)
trits (Frans triche)
triviaal (Frans trivial)
troebel (Frans trouble)
troep (Frans troupe)
troffel (Frans truelle)
trombose (Grieks thrombösis of
Frans thrombose)
trompet (Frans trompette)
tronie (Frans trogne)
tronk (Frans tronc)
trottoir (Frans trottoir)
troubadour (Frans troubadour)
trouw (te goeder/kwader-) (vert.
van Frans de bonne/mauvaise
foi)
truc (Frans truc)
truweel (Frans truelle)
tube 'buisje' (Frans tube)
tuberculose (Frans tuberculose)
tulp (Frans tulipe)
tuniek (Frans tunique)
turbine (Frans turbine)
turbulent (Frans turbulent)
turkoois (Frans turquoise)
tutoyeren (Frans tutoyer)
-tuur (Latijn -tura of Frans -ture)
type (Frans type)
typografie (Frans typographie)
uitdrukking (vert. van Frans expression)
uitfoeteren (van Frans foutre)
uitgangspunt (vert. van Frans
point de départ)
uitgesproken 'duidelijk, onmiskenbaar' (bet. van Frans prononcé)
uitgezonderd 'met uitzondering
van' (bet. van Frans excepté of
Latijn exceptus)
uitgezonderd (niemand -) (vert.
van Frans n'excepté personne)
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uitputten (vert. van Frans épuiser)
uitstek (bij -) (vert. van Frans
par excellence)
uitzonderlijk 'bijzonder' (bet. van
Frans exceptionnel)
ultra 'extremist' (Frans ultra)
unaniem (Frans unanime)
uniek (Frans unique)
unifii!ren (Frans unifier )
uremie (Frans urémie)
urgent (Frans urgent)
-urie (Frans -urie)
urineren (Frans uriner)
urinoir (Frans urinoir)
usance (Frans usance)
uur (Oudfrans (h)ore)
-uur (Latijn -ura of Frans -ure)
uur (te goeder/kwader ure) (vert.
van Frans à la bonne/mauvaise
heure)
vaas (Frans vase)
vadermoorder (vert. van Frans
parricide)
va-et-vient (Frans va-et-vient)
valies (Frans valise)
valkenier (Oudfrans fauconnier)
vallei (Frans vallée)
vandalisme (Frans vandalisme)
vanille (Frans vanille)
varaan (Frans varan)
vedette (Frans vedette)
veld (gestorven op het - van eer)
(vert. van Frans mort au
champ d'honneur)
vélo (Frans vélo)
velours (Frans velours)
vendu (Frans vendu)
verbouwereerd zijn (van Frans
être ébaubi)
verdagen 'uitstellen' (bet. van
Frans ajoumer)
verdenking (de - valt op mij)
(vert. van Frans Ie soupçon
tombe au moi)
verifii!ren (Frans vérifier)
verkoeveren (Oudfrans recouvrer)
verliezen (zich - in) (vert. van
Frans se perdre dans/en of
Duits sich verlieren in)
vermiljoen (Frans vermillon)
vermouth (Frans vermouth)
verpozen (Frans reposer)
versifii!ren (Frans versifier)

verstand (een man van veel-)
(vert. van Frans un homme
d'esprit)
verstandshuwelijk (vert. van
Frans mariage de raison)
verstek (vert. van Frans forc1usion)
verstoren (Oudfrans restorer)
verstrooid 'afgeleid' (bet. van
Frans distrait)
vertegenwoordigen (vert. van
Frans représenter of Latijn repraesentare )
vertrouwenskwestie (de - stellen)
(vert. van Frans poser la question de confiance)
vessie (lik me -) (Frans fesse)
vest (Frans veste)
vestibule (Frans vestibule)
vet (iemand zijn - geven) (vert.
van Frans donner à quelqu'un
$On fait?)
vief (Frans vit)
vigilant (Frans vigilant)
vigilante (Frans vigilante)
vignet (Frans vignette)
vigogne (Frans vigogne)
vijg (Oudfrans figes)
vijver (Oudfrans vivier)
vilein (Frans vilain)
vinger (winnen met de -s in
de neus) (vert. van Frans
gagner avec les doigts dans
$On nez)
violet (Frans violet)
viool 'bloem' (Oudfrans viola)
viool 'muziekinstrument' (Oudfrans viole of Italiaans viola)
virtueel (Frans virtuel of Engels
virtual)

virtuoos (Frans virtuose)
visagist(e) (Frans visagiste)
visioen (Frans vision)
visite (Frans visite)
vizier 'helmklep' (Frans visière)
vlag (de- dekt de lading) (vert.
van Frans Ie pavillon couvre la
marchandise)
vloeistof (vert. van Frans fluide)
vlooienmarkt (vert. van Frans
marché aux puces)
vlos (Frans floche)
vocabulaar (Frans vocabulaire)
vocabulaire (Frans vocabulaire)
vodou (creools Frans vaudou)

voet (op - van gelijkheid) (vert.
van Frans sur un pied d'égalité)
voet (op - van oorlog) (vert. van
Frans sur Ie pied de guerre)
voet (op grote -leven) (vert. van
Frans vivre sur un grand pied)
vogue (Frans vogue)
voilà (Frans voilà)
voile (Frans voile)
vol 'diefstal' (Frans vol)
volgens 'voorzetsel' (bet. van
Frans suivant)
volière (Frans volière)
volksfront (vert. van Frans front
populaire)
volontair (Frans volontaire)
volte (Frans volte)
voluptueus (Frans voluptueux)
vont (Frans fonte)
voor (het - en tegen) (vert. van
Frans Ie pour et Ie contre)
voor wat betreft (Frans en ce qui
concerne of pour ce qui est de)
voorhoede (vert. van Frans avantgarde)
voorpost (vert. van Frans avantposte)
voortgang (vert. van Frans progrès)
vraag (een brandende -) (vert.
van Frans une question brOlante)
vrederechter (vert. van Frans juge
de paix of Engels justice of the
peace)
vriend (valse -en) (vert. van
Frans faux amis)
vrijgeleide (vert. van Frans saufconduit)
vrijheid, gelijkheid en broederschap (vert. van Frans liberté,
égalité et fraternité)
vrijwilliger (vert. van Frans volontaire)
vroedvrouw (vert. van Frans sagefemme)
vrucht 'resultaat' (bet. van Frans
fruit of Latijn fructus)
vulgair (Frans vulgaire)
waarde (van grote -) (vert. van
Frans de grande valeur)
waarschijnlijk (vert. van Latijn
verisimilis of Frans vraisemblable)
wagon (Frans wagon)

wals 'dans' (Frans valse)
wambuis (Oudfrans wambais)
wapenstilstand (vert. van Frans
armistice)
waranda (Picardisch warande)
welbeschouwd (alles -) (vert. van
Frans tout bien considéré)
welgedaan (vert. van Frans bien
fait)
welkom (vert. van Frans bienvenu)
wel zeker (vert. van Frans bien
sftr)
wereld (derde -) (vert. van Frans
tiers monde)
weten (ik weet niet wa t) (vert.
van Frans je ne sais quoi)
weten (te-) (vert. van Frans à savoir)
wijze (bij - van spreken) (vert.
van Frans par manière de dire)
wijzigen (vert. van Latijn modificare of Frans modifier)
winkeldochter (vert. van verouderd Frans fille de boutique)
wisselstukken (vert. van Frans
pièces d'échange)
woede (blinde --)) (vert. van Frans
fureur aveugie)
aveugle)
woord' erewoord' (bet. van Frans
parole d'honneur)
woord van eer (vert. van Frans
parole d'honneur)
zaakgelastigde (vert. van Frans
chargé d'affaires)
zakenkabinet (vert. van Frans cabinet d'affaires)
zakenman (vert. van Frans
homme d'affaires)
zakgeld (vert. van Frans argent de
pochel
zeefruit (Frans fruits de mer)
zeem (Frans chamois)
zeker 'onbepaald' (Frans certain)
zenit (Frans zénith)
zero (Frans zéro)
zevenmijlslaarzen (vert. van
Frans bottes de sept lieues)
ziedaar (vert. van Frans voilà)
ziehier (vert. van Frans voici)
zieke (ingebeelde -) (vert. van
Frans malade imaginaire)
zitting 'sessie' (bet. van Frans session)
zoet 'lief (bet. van Frans douce)

zondvloed (na ons de -) (vert.
van Frans après nous Ie déluge)
zone (Latijn zona of Frans zone)
zonnesteek (vert. van Frans
coupe de soleil)
zoölogie (Frans zoologie)
zuster «en) je -!) (vert. van
Frans et ta soeur!)
zwak (een - hebben voor) (vert.
van Frans avoir un faible pour)

3.2 Invloed van het Italiaans

abbreviatuur (Italiaans abbreviatura)
accelerando (Italiaans accelerando)
accuratesse (Italiaans accuratezza
of pseudo-Frans)
a capella (Italiaans a cappelIa)
a conto (Italiaans a conto)
a costi (Italiaans a costi)
adagio (Italiaans adagio)
affettuoso (Italiaans affettuoso)
aggiornamento (Italiaans aggiornamento)
agio (Noorditaliaans agio)
agitato (Italiaans agitato)
a governo (Italiaans a govemo)
allegro (Italiaans allegro)
alpino(pet) (Italiaans cappello alpino)
amabile (Italiaans amabile)
amoroso (Italiaans amoroso)
andante (Italiaans andante)
animo (Italiaans animo)
antenne (Italiaans antenna)
a prima vista (Italiaans a prima
vista)
aqua non potabile (Italiaans aqua
non potabile)
ardente (Italiaans ardente)
aria (Italiaans aria)
arpeggio (italiaans
(Italiaans arpeggio)
arrivederci (Italiaans arrivederd)
arrivederci)
artisjok (verouderd Italiaans articioeco)
doeco)
autostrada (Italiaans autostrada)
averij (Italiaans avaria)
bagno (Italiaans bagno)
ballerina (Italiaans ballerina)
bambino (Italiaans bambino)
banco (Italiaans banco)
bank (Italiaans banco)
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bariton (Italiaans baritono)
bas 'laagste stem' (Italiaans basso)
bassethoorn (Italiaans corno di
bassetto)
basta (Italiaans, Spaans of Portugees basta)
belcanto (Italiaans bel canto)
belladonna (Italiaans belladonna)
benwi! (Italiaans benwe)
bericht (geen - goed -) (vert. van
Italiaans nulla nuova, buona
nuova)
bloemkool (vert. van Italiaans
cavolfiore of van Frans choufleur)
boekhouden (vert. van Italiaans
tenere i libri of Duits Buchhaltung)
bokkesprong (vert. van Italiaans
capriola)
boni (Italiaans boni, mv.)
bravissimo (Italiaans bravissimo)
brio (Italiaans brio)
broccoli (Italiaans broccoli, mv.)
brokaat (Italiaans broccato)
bruto (Noorditaliaans bruto)
buste 'borstbeeld' (Italiaans
busto)
cadens (Italiaans cadenza)
cadenza (Italiaans cadenza)
caduta (Italiaans caduta)
cambio (Italiaans cambio)
camorra (Italiaans camorra)
campionissimo (Italiaans campionissimo)
campo (Italiaans campo)
cannelloni (Italiaans cannelloni,
mv.)
canto (Italiaans canto)
capo (Italiaans capo)
cappuccino (Italiaans cappuccino)
capriccio (Italiaans capriccio)
carabinieri (Italiaans carabinieri)
casanova (Italiaans casanova)
casino (Italiaans casino)
catenaccio (Italiaans catenaccio)
cembalo (Italiaans cembalo)
certosa (Italiaans certosa)
chianti (Italiaans chianti)
chiaroscuro (Italiaans chiaroscurol
chipolata (Italiaans cipollata)
ciao (Italiaans ciao)
coda (Italiaans coda)
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colli (Italiaans colli, mv.)
collo (Italiaans collo)
coloratuur (Italiaans coloratura)
commodo (Italiaans comodo)
con amore (Italiaans con amore)
con brio (Italiaans con brio)
con dolore (Italiaans con dolore)
condottiere (Italiaans condottiere)
confetti (Italiaans confetti, mv.)
con gusto (Italiaans con gusto)
contant (Italiaans contante)
conto (Italiaans conto)
contrabas (Italiaans contrabbassol
corridor (Italiaans corridore)
corso (Italiaans corso)
cosl fan tutte (Italiaans cosl fan
tutte)
crescendo (Italiaans crescendo)
da capo (Italiaans da capo)
deposito (Italiaans deposito)
dilettant (Italiaans dilettante)
diminuendo (Italiaans diminuendo)
disconto (Italiaans disconto)
dito (Noorditaliaans dito)
diva (Italiaans diva)
do 'muzieknoot' (Italiaans do)
dolce far niente (Italiaans dolce
far niente)
dolce vita (Ia -) (Italiaans la dolce
vita)
domino (Italiaans domino?)
don (Italiaans don of Spaans don)
donna (Italiaans donna)
donna è mobile (Italiaans donna
è mobile)
draaien (en toch draait ze) (vert.
van Italiaans eppur si muove)
dragen 'van stem' (bet. van Italiaans portamento)
duce (Italiaans duce)
duo (verouderd Italiaans duo)
è pericoloso sporgersi (Italiaans è
pericoloso sporgersi)
espressivo (Italiaans espressivo)
espresso (Italiaans espresso)
fagot (Italiaans fagotto)
falset (Italiaans falsetto)
fascisme (Italiaans fascismo)
fata morgana (Italiaans fata morgana)
fiasco (Italiaans fiasco)
finale (Italiaans finale)

finito (Italiaans of Spaans finito)
finna (Italiaans firma)
forte (Italiaans forte)
franco (Italiaans franco (di porto»
fresco (Italiaans fresco)
fuga (Italiaans fuga)
furioso (Italiaans furioso)
furore (Italiaans furore)
furore maken (Italiaans far furore)
gedragen 'plechtstatig' (bet. van
Italiaans portato)
geheim (openbaar/publiek -)
(vert. van Italiaans iI pubblico
secreto)
giro (Italiaans giro)
glissando (Italiaans glissando)
gondel (Italiaans gondola)
gorgonzola (Italiaans gorgonzola)
gouverno (Italiaans governo)
graffiti 'versieringstechniek' (Italiaans graffiti)
grandezza (Italiaans grandezza)
grave (Italiaans grave)
grazioso (Italiaans grazioso)
gregario (Italiaans gregario)
groppetto (Italiaans groppetto)
heffen 'innen van belasting' (bet.
van Italiaans levare)
impetuoso (Italiaans impetuoso)
impresario (Italiaans impresario)
improvisator (Italiaans improvvisatore)
incasso (Italiaans incasso)
incognito (Italiaans incognito)
inferno (Italiaans inferno)
influenza (Italiaans influenza)
intermezw (Italiaans intermezw)
intrigant (Italiaans intrigante)
intrige (Italiaans intrigo)
kaap (Italiaans capo of Frans cap)
karaak (Spaans, Portugees carraca ofItaliaans caracca)
kas (Italiaans cassa)
kassa (Italiaans cassa)
kattebelletje (Italiaans (s)cartabel10)
klarinet (Italiaans c1arinetto)
koloriet (Italiaans colorito)
kraak 'schip' (Spaans, Portugees
carraca ofI taliaans caracca)
krats (voor een -) (Italiaans crazia)

la 'de beroemde' (Italiaans la)

lasagne (Italiaans lasagna)
lasciate ogni speranza, voi ch'intrate (Italiaans lasciate ogni
speranza, voi ch'intrate)
lava (Italiaans lava)
lazaret (Italiaans lazaretto)
libero (Italiaans libero)
libretto (Italiaans libretto)
lingua franca (Italiaans lingua
franca)
lire (Italiaans lira)
loggia (Italiaans loggia)
lotto (Italiaans lotto)
macaroni (Italiaans maccheroni,
mv.)
machiavellisme (Italiaans machiavellismo)
madonna (Italiaans madonna)
madrigaIe)
madrigaal (Italiaans madrigaie)
maëstoso (Italiaans maestoso)
maëstro (Italiaans maestro)
maffia (Italiaans mafia)
maffioso (Italiaans mafioso)
majolica (Italiaans maiolica)
malaria (Italiaans malaria)
manco (Italiaans manco)
mans (Italiaans mancia)
mancia )
marchese (Italiaans marchese)
marconist (Italiaans marconista)
marsala (Italiaans marsala)
marziale (Italiaans marziale)
mascarpone (Italiaans mascarpone)
messa (Italiaans messa)
millefiori (Italiaans millefiori)
minestrone (Italiaans minestrone)
motto (Italiaans motto)
movimento (Italiaans movimentol
netto (Italiaans netto)
niëllo (Italiaans niello)
niente (Italiaans niente)
nieuws (geen - goed -) (vert. van
Italiaans nulla nuova, buona
nuova)
nul (Italiaans nulla)
numero (Italiaans numero)
obbligato (Italiaans obbligato)
-oor (persoonsnaam) (Spaans -or
ofItaliaans -or)
opera 'gezongen toneelspel' (Italiaans opera)
osteria (Italiaans osteria)
ostinato (Italiaans ostinato)

ottetto (Italiaans ottetto)
paparazzo (Italiaans paparazzo)
pari (Italiaans pari)
paskwil (Italiaans pasquillo)
passionato (Italiaans passionato)
pasta (Italiaans pasta)
pastorale (Italiaans pastorale)
patetico (Italiaans patetico)
patina (Italiaans patina)
pentito (Italiaans pentito)
percent (Italiaans percento)
pergola (Italiaans pergola)
per resto (Italiaans per resto)
petto (in - hebben) (Italiaans avere in petto)
pianissimo (Italiaans pianissimo)
piano 'langzaam' (Italiaans piano)
piaster (Italiaans piastra)
piazza (Italiaans piazza)
piccolo (Noorditaliaans piccolo)
pico- (van Italiaans piccolo)
piëta (Italiaans pietà)
pizza (Italiaans pizza)
pomodoro (Italiaans pomodoro)
porto (Italiaans porto)
portvrij (vert. van Italiaans franco di porto)
postmeester (vert. van Italiaans
maestro delle poste of Duits
Postmeister)
presto (Italiaans presto)
prima (Italiaans prima)
primadonna (Italiaans prima
donna)
pronunziare (Italiaans pronunziare)
rammenas (Italiaans ramolaccio)
ravioli (Italiaans ravioli, mv.)
replica (Italiaans replica)
rigoroso (Italiaans rigoroso)
risico (Italiaans risico)
ristorno (Italiaans ristorno)
Rivièra (Italiaans Riviera)
Roeland (razende -) (Italiaans
Orlando furioso)
rondo (Italiaans rondo)
salami (Italiaans salami, mv.)
saldo (I
taliaans saldo)
(Italiaans
salto (Italiaans salto)
salto mortale (Italiaans salto mortale)
salvo (Italiaans salva)
scala (Italiaans scala)
scampi (Italiaans scampi, mv.)
scenario (Italiaans scenario)

scherzo (Italiaans scherzo)
schets (Italiaans schizzo)
sconto (Italiaans sconto)
scudo (Italiaans scudo)
secco (Italiaans secco)
segno (Italiaans segno)
se non è vero, è ben trovato (Italiaans se non è vero, è ben trovatol
signora (Italiaans signora)
signore (Italiaans signore)
sirocco (Italiaans scirocco)
soda (Italiaans soda)
soldateska (Italiaans soldatesca)
solo (Italiaans solo)
solo- (Italiaans solo)
somma (Italiaans somma)
sonate (Italiaans sonata)
sopraan (Italiaans soprano)
sotto voce (Italiaans sotto voce)
spaghetti (Italiaans spaghetti,
mv.)
spinet (Italiaans spinetta)
spon (Ouditaliaans (s
)punto)
(s)punto)
staccato (Italiaans staccato)
stanniool (Italiaans stagn(u)olo)
stiletto (Italiaans stiletto)
storno (Italiaans storno)
stringendo (Italiaans stringendo)
stukadoor (Italiaans stuccatore of
Spaans estucador)
subito (Italiaans subito)
tagliatelle (Italiaans tagliatelle)
talie (Italiaans taglio)
tarantella (Italiaans tarantella)
tarok (Italiaans tarocchi, mv.)
tarra (Italiaans tara)
telescoop (Italiaans telescopio of
modern Latijn telescopium)
tempo (Italiaans tempo)
tenor (Italiaans tenore)
terazzo (Italiaans terrazzo)
terracotta (Italiaans terracotta)
tifoso (Italiaans tifoso)
tombola (Italiaans tombola)
torso (Italiaans torso)
tosti (Italiaans tosti, mv.)
tramontane (Italiaans tramontana)
tramontane kwijt zijn (Italiaans
perdere la tramontana)
trampoline (Italiaans trampolino)
tranquillo (Italiaans tranquillo)
transito (Italiaans transito)
tremoleren (Italiaans tremolare)
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tremolo (Italiaans tremolo)
triller (Italiaans trillo)
trio (Italiaans trio)
trombone (Italiaans trombone)
ulevel (Italiaans olivella, ouder
ulivella)
ultimo (Italiaans ultimo of Latijn
ultimo)
valuta (Italiaans valuta)
vasteland (vert. van Italiaans terraferma of Duits Festland)
vendetta (Italiaans vendetta)
vermicelli (Italiaans vermicelli,
mv.)
verrekijker (vert. van Italiaans telescopio of modem Latijn telescopium)
vervallen 'van wissel' (bet. van
Italiaans scadere)
verzekeren 'verzekering afsluiten'
(bet. van Italiaans assicurare)
villa (Italiaans villa)
violoncel (Italiaans violoncello)
viool 'muziekinstrument' (Oudfrans viole ofItaliaans viola)
vivo (Italiaans vivo)
vuurwerk (vert. van Italiaans
fuochi artificiali of Duits Feuerwerk)
wisselbrief (vert. van Italiaans lettera di cambio)
zabaglione (Italiaans zabaglione)
zee (hoge -) (vert. van Italiaans altomare of Duits hohe
See)

zeeëngte (vert. van Italiaans stretto di mare of Duits Enge des
Meeres)

3.3 Invloed van het Spaans
aficionado (Spaans aficionado)
alcalde (Spaans alcalde)
alcarraza (Spaans alcarraza)
alcazar (Spaans alcázar)
alcohol (Spaans alcohol)
alfalfa (Spaans alfalfa)
Alhambra (Spaans Alhambra)
alkanna (Spaans alcana)
alpaca (Spaans alpaca)
amarillo (Spaans amarillo)
amigo (Spaans amigo)
ananas (Spaans ananás)
Andalusië (Spaans Andalucla)
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ansjovis (Spaans anchoa, ouder
anchova)
Apachen (Spaans apaches)
ara (Spaans ara)
armada (Spaans armada)
armadil (Spaans armadillo)
auto-de-fe (Spaans auto de fel
avocado (verouderd Spaans avocado)
Azteken (Spaans aztecas)
azulejo (Spaans azulejo)
banderilla (Spaans banderilla)
barracuda (Spaans barracuda)
basta (Italiaans, Spaans ofportugees basta)
bataat (Spaans batata)
bevrijdingstheologie (vert. van
Spaans teologla de la Iiberación)
bemar (Spaans bezoar)
bloed (blauw-) (vert. van Spaans
sangre azul)
bodega (Spaans bodega)
boetelingensneeuw (vert. van
Spaans nieve de los penitentes)
bolero (Spaans bolero)
bonanza (Spaans bonanza)
bonito (Spaans bonito)
caballero (Spaans caballero)
cacao (Spaans cacao)
cacique (Spaans cacique)
camarilla (Spaans camarilla)
canasta (Spaans canasta)
cafton (Spaans caftón)
caramba (Spaans caramba)
cargadoor (Spaans cargador)
cargo (Spaans cargo)
Cariben (Spaans caribes)
casco (Spaans casco)
cassave (Spaans cazabe)
caudillo (Spaans caudillo)
cha-cha-cha (Spaans cha-cha-chá)
chili (Spaans chile)
chinchilla (Spaans chinchilla)
chocola(de) (Spaans chocolate)
chorizo (Spaans chorizo)
cid (Spaans cid)
cigarillo (Spaans cigarrillo)
coca 'bladeren van Peruaanse
struik' (Spaans coca)
cocaïne (Spaans cocaina)
commando (Spaans comando)
condor (Spaans cóndor)
conquistadores (Spaans conquistadores)

contra's (Spaans contras)
corrida (Spaans corrida (de
toros»
coyote (Spaans coyote)
criticaster (Spaans criticastro)
curare (Spaans curare)
demarcatielijn (vert. van Spaans
linea de demarcación)
don (Italiaans don of Spaans don)
dofta (Spaans dofta)
donjuan (Spaans donjuán)
dubloen (Spaans doblón)
duefta(Spaansduefta)
dulcinea (Spaans dulcinea)
ei van Columbus (vert. van
Spaans el huevo de Colón)
eldorado (Spaans el dorado
(pais»
el Nifto (Spaans el Nifto)
embargo (Spaans embargo)
emisario (Spaans emisario)
enteren 'een schip binnendringen' (Spaans entrar)
escaleren (Spaans escalar)
escapade (Spaans escapada)
fandango (Spaans fandango)
finito (Italiaans of Spaans finito)
flamenco (Spaans flamenco)
gaucho (Spaans gaucho)
gazpacho (Spaans gazpacho)
Generalfsimo (Spaans Generalfsimol
gringo (Spaans gringo)
guerrilla 'kleine oorlog' (Spaans
guerilla)
guerrillero (Spaans guerrillero)
haciënda (Spaans hacienda)
hangmat (Spaans hamaca)
hasta la vista (Spaans hasta la vista)
havanna (Spaans habano)
hermandad (heilige-) (Spaans
Santa Hermandad)
hidalgo (Spaans hidalgo)
incomunicado (Spaans incomunicado)
indigo (Spaans indigo)
junta (Spaans junta)
kaaiman (Spaans caimán)
kannibaal (Spaans canibal)
kano (Spaanscanoa)
karaak (Spaans, Portugees carraca ofItaliaans caracca)
kina (Spaans quina)
koati (Spaans coat!)

kokos(noot) (van Spaans of Portugees coco)
kolonne (vijfde -) (vert. van
Spaans quinta columna)
kraak 'schip' (Spaans, Portugees
carraca of! taliaans caracea)
kurk (Spaans corcho)
lama 'dier' (Spaans llama)
lasso (Spaans lazo of Engels lasso)
leguaan (Spaans la iguana)
leven (het - is een droom) (vert.
van Spaans la vida es suefto)
macha (Spaans macha)
machete (Spaans machete)
machismo (Spaans machismo)
macho (Spaans macho)
madera (Spaans madera)
maduro (Spaans maduro)
maïs (Spaans maiz)
majoor (Spaans mayor)
malaga (Spaans málaga)
mantilla (Spaans mantilla)
maiiana (Spaans maiiana)
maraan (Spaans marrano)
marihuana (Spaans marihuana)
mascara (Spaans máscara of Engels mascara)
maskerade (Spaans mascarada)
matador (Spaans matador)
maté (Spaans mate)
mescal (Spaans mezcal)
mesties (Spaans mestizo)
Mexico (Spaans Mexico)
moment (het - van de waarheid)
(vert. van Spaans el momento
de la verdad of Engels the moment of truth)
mulat (Spaans mulato)
muskiet (Spaans mosquito)
nada (Spaans nada)
nandoe (Spaans iiandó)
neger (Spaans of Portugees negro)
no pasarán! (Spaans no pasarán)
olé (Spaans olé)
olla podrida (Spaans olla podrida)
omber 'kaartspel' (Spaans hombie)
-oor (persoonsnaam) (Spaans-or
of!taliaans -or)
opstand der horden (vert. van
Spaans la rebeli6n de las masas)
oregano (Spaans orégano)
orkaan (Spaans huracán)
palaver (Spaans palabra of Portugees palavra)

pampa (Spaans pampa)
papaja (Spaans papaya)
parkiet (Portugees of Spaans periquito)
parlesanten (van Spaans por/par
los santos)
paso doble (Spaans paso doble)
passaat (Spaans pasada)
pataat (Spaans patata)
patio (Spaans patio)
perfecto (Spaans perfecto)
peseta (Spaans peseta)
peso (Spaans peso)
picador (Spaans picador)
platina (Spaans platina)
plaza (Spaans plaza)
poema (Spaans puma)
pomp (Portugees of Spaans bomba)
poncho (Spaans poncho)
pueblo (Spaans pueblo)
reaal (Spaans real)
ridder van de droevige figuur
(vert. van Spaans el Caballero
de la Triste Figura)
riem 'papiermaat' (Spaans resma)
rioja (Spaans rioja)
rodeo (Spaans rodeo)
rossinant (Spaans rocinante)
rumba (Spaans rumba)
salsa (Spaans salsa)
Sancho Panza (Spaans Sancho
Panza)
sangria (Spaans sangria)
schampavie spelen/zijn (van
Spaans escampavia)
seftor (Spaans seiior)
seiiora (Spaans seiiora)
siësta (Spaans siesta)
silo (Spaans silo)
sinjoor (Spaans seiior)
sombrero (Spaans sombrero)
spanjool (Spaans espaftol)
stukadoor (Italiaans stuccatore of
Spaans estucador)
supercargo (Spaans sobrecargo)
tabak (Spaans tabaco)
taco (Spaans taco)
tanga(slip) (Spaans tanga)
tango (Spaans tango)
tapas (Spaans tapas)
tapioca (Spaans tapioca)
tapir (Spaans tapir)
tilde (Spaans tilde)
toekan (Spaans tócan)

tomaat (Spaans tomate)
toreador (verouderd Spaans toreador)
torero (Spaans torero)
tornado (Spaans tornado)
torpedo (Spaans of Engels torpedo)
tortilla (Spaans tortilla)
vicufta (Spaans vicufta)
Vuurland (vert. van Spaans
Tierra del Fuego)
wereld (nieuwe-) (vert. van
Spaans nuevo mundo)
windmolen (vechten tegen -s)
(vert. van Spaans molinos de
viente acometer)
x 'onbekende in de wiskunde'
(Spaans x)
yucea (Spaans yuca)

3.4 Invloed van het Portugees
acajou (Portugees acaju)
albino (Portugees albino)
Algarve (Portugees Algarve)
amfioen (verouderd Portugees
anfiäo)
auto-da-fe (Portugees auto-da-fé)
azijnhout (Portugees azinho)
banaan (Portugees banana)
basta (Italiaans, Spaans of Portugees basta)
betel(noot) (Portugees bétel)
boegseren (Portugees puxar)
cobra (Portugees cobra)
dodo (Portugees doudo)
dom 'titel' (Portugees dom)
escudo (Portugees escudo)
fado (Portugees fado)
fidalgo (Portugees fidalgo)
flamingo (Portugees flamingo)
Kaap de Goede Hoop (vert. van
Portugees Cabo de Boa Esperança)
kabelaring (Portugees cabo de ala
e larga)
kakkerlak (verouderd Portugees
cacalacca)
karaak (Spaans, Portugees carraca of!taliaans caracea)
kaste (Portugees casta)
kokos(noot) (van Spaans of Portugees coco)
kopra (Portugees copra)
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kornak (Portugees cornaca)
kraak 'schip' (Spaans, Portugees
carraca ofItaliaans caracca)
kraal 'inboorlingendorp' (Portugees curral)
kwispedoor (Portugees cuspidor)
lambada (Braziliaans-Portugees
lambada)
madeira (Portugees madeira)
makaak (Portugees macaco)
malefijt (Portugees malfeito)
mandarijn 'Chinees ambtenaar'
(Portugees mandarim)
moesson (Portugees monçäo)
neger (Spaans of Portugees
negro)
paai 'ervaren matroos' (Portugees pai)
pagode (Portugees pagode)
palankijn (Portugees palanquim)
palaver (Spaans palabra ofportugees palavra)
parkiet (Portugees of Spaans periquito)
piranha (Portugees piranha)
pomp (Portugees of Spaans bomba)
reis 'munt' (Portugees reis)
supercarga (Portugees sobrecarga)
tamarinde (Portugees tamarindo )
travaat (Portugees ventos travados,mv.)
zebra (Portugees zebra)

4. Invloed van andere Germaansetalen
4.1

Invloed van het Duits

Invloed van het Nederduits
augurk (Nederduits agurke)
barnsteen (Midde1nederduits
barnstën)
bars (Nederduits of Duits barsch)
beunhaas (Nederduits böhnhase)
bullebak (Middelnederduits bullerbäck)
daalder (Nederduits diler)
eigenwijs (Middelnederduits
eigenwis)
grens (Nederduits grenize of
Duits Grenze)
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hannekemaaier (Nederduits Hankemeier)
kroeg (Middelnederduits
kröch)
morsdood (Nederduits mursdot)
nuf (Nederduits nüff)
onbeschoft (Nederduits unbeschuft)
pol (Middelnederduits polle)
ransel (Nederduits RenzeI)
rit (Middelnederduits rit)
roes (Middelnederduits rüsch)
ruiterij (Middelnederduits ruterie)
sander 'snoekbaars' (Nederduits
sander)
schelm (Midde1nederduits of
Middelhoogduits schelm(e»
scheurbuik (Middelnederduits
schorbiik)
schobbejak (Nederduits schubjack?)
schoft (Nederduits schufft)
schransen (Nederduits schrantsen)
schrijnen (Middelnederduits
schnnen)
slungel (Middelnederduits slungel)
smullen (Nederduits smullen)
snoeshaan (Nederduits snüshän)
tolk (Middelnederduits tolk, tollik)

trui (Nederduits tröje)
tuchtigen (Middelnederduits
tuchtigen)
veelvraat (Nederduits velevrät)
verfomfaaien (Nederduits verfumfeien)
zoetelaar (Middelnederduits
sut(t)eler)
zwijnjak (Nederduits swienjack)

Invloed van het Hoogduits en Rotwelsch
-aal (Duits -al)
aandacht 'godsdienstige overpeinzing' (Duits Andacht)
aangelegd (vert. van Duits veranlagt)
aangewezen zijn op (vert. van
Duits angewiesen sein auf)
aanhangwagen (Duits Anhängewagen)

aanhankelijkheid (Duits Anhänglichkeit)
aankatsen (Rotwelsch anquatschen)
aanknopingspunt (Duits Anknüpfungspunkt)
aankwatsen (Rotwelsch anquatschen)
aanleg (Duits An1age)
aanmatigen (Duits anmaSen)
aanspreken 'bevallen' (Duits ansprechen)
aanstalten (Duits Anstalten)
aanstoot (de - geven) (vert. van
Duits den AnstoS geben)
aantal (Duits Anzahl)
aanvankelijk (Duits anfànglich)
aanverwant (Duits anverwandt)
aarde wil van aarde niet (Duits
Art läSt von Art nicht)
abituriënt (Duits Abiturient)
ablaut (Duits Ablaut)
accept (Duits Akzept)
achterland (vert. van Duits Hinterland)
acrobaat (Duits Akrobat of Frans
acrobate)
adel (Duits Adel)
adelaar (Duits Adler)
advocatuur (Duits Advokatur)
afbouwen 'verminderen' (Duits
abbauen)
afdampen (Duits abdampfen)
affect (Duits Affekt)
afgebrand 'platzak' (Duits abgebrannt?)
afgezant (Duits Abgesandte(r»
afgodisch (Duits abgöttisch)
afkeer (Duits Abkehr)
aflevering (Duits Ablieferung)
afnemer (Duits Abnehmer)
afroep (op -) (vert. van Duits auf
Abruf)
afschatten (Duits abschätzen)
afschieten (Duits abschieSen)
afslachten (Duits abschlachten)
aftrekken (vert. van Latijn sub-I
detrahere of Duits abziehen)
afvallig (Duits abfàllig)
afwerpen 'laten vallen' (Duits
abwerfen)
afzet (Duits Absatz)
afzinken (Duits absinken)
afzwakken (Duits abschwächen)
agentuur (Duits Agentur)

aha-erlebnis (Duits Aha-Erlebnis)
aha-ervaring (vert. van Duits
Aha-Erlebnis)
ahorn (Duits Ahorn)
aïs (Duits Ais)
a1coholieker (Duits Alkoholiker)
alge (Duits Alge)
alleenrecht (Duits Alleinrecht)
alleenverkoop (Duits Alleinverkauf)
almachtigheid (vert. van Latijn
omnipotentia of Duits Allmächtigkeit)
alruin (Duits Alraune)
andersoortig (vert. van Duits andersartig)
angehaucht (Duits angehaucht)
anglist (Duits Anglist)
angstgegner (Duits Angstgegner)
angsthaas (Duits Angsthase)
aniline (Duits Anilin)
an sich (Duits an sich)
ansicht(kaart) (Duits Ansichtskarte)
antipyrine (Duits Antipyrin)
antiquaar (Duits Antiquar)
applicatuur (Duits Applikatur)
aquatisch (Duits aquatisch)
arbeid 'letterkundig of wetenschappelijk werk' (Duits Arbeit)
arbeidsdienst (Duits Arbeitsdienst)
arbeidsinzet (Duits Arbeitseinsatz)
arbeidslager (Duits Arbeitslager)
arbeidsongeschiktheid (vert. van
Duits Arbeitsunflihigkeit)
arbeidsverhouding (Duits Arbeitsverhältnis)
argeloos (Duits arglos)
argwaan (Duits Argwohn)
arii!r (Duits Arier)
arisch (Duits arisch)
arisering (Duits Arisierung)
armzalig (Duits armselig)
arts (Duits Arzt)
artsenij (Duits Arznei)
aspirine (Duits Aspirin)
assertorisch (Duits assertorisch)
auerhaan (Duits Auerhahn)
auerhoen (Duits Auerhuhn)
augustijner (Duits Augustiner)
ausdauer (Duits Ausdauer)

aus einem Guss (Duits aus einem
GuS)
ausputzer (Duits Ausputzer)
Ausweis (Duits Ausweis)
autisme (Duits Autismus)
autistisch (Duits autistisch)
autobaan (Duits Autobahn)
avondland (de ondergang van het
-) (vert. van Duits der Untergang des Abendlandes)
baanbrekend (Duits bahnbrechend)
bakkebaard (Duits Baekenbart)
bakvis (Duits Backfisch)
ban 'betovering' (Duits Bann)
band 'boekdeel' (Duits Band)
bandiet (Duits Bandit)
Bantoe (Duits Bantu)
bard (Duits Barde)
barmhartig (Duits barmherzig)
barok 'bepaalde stijlperiode'
(Duits Baroek)
barones (Duits Baronesse)
bars (Nederduits of Duits
barsch
bas 'stuiver' (Duits Batzen)
bazelen (Duits faseln)
bedaagd (Duits betagt)
bediende (Duits Bediente(r))
bedrijf (buiten/in -) (vert. van
Duits auSer/in Betrieb)
bedrukken (Duits bedrüeken)
beduidend (Duits bedeutend)
beëindigen (Duits beenden)
beeldschoon (Duits bildschön)
beeltenis (Duits Bildnis)
beer 'schuld' (Duits Bär of
Bäre/Bere)
begeerlijkheid (Duits Begehrlichkeit)
begeesteren (Duits begeistem)
begrijpelijkheid (vert. van Latijn
capacitas of Duits Begreiflichkeit)
begrijpen (Duits begreifen)
begrip (Duits Begrift)
behaagzucht (Duits Gefallsucht)
beheerder (vert. van Duits Verwalter)
behelzen (Middelhoogduits behelsunge)
beïnvloeden (Duits beeintlussen)
beitsen (Duits beizen)
bekentenisliteratuur (vert. van
Duits Bekenntnisdichtung)

beklagenswaardig (Duits beklagenswert)
beknijzen (Rotwelsch bekneisen)
beledigen (Duits beleidigen)
belegeren (Duits belagern)
belevenis (Duits Erlebnis)
belezen (Duits belesen)
belezenheid (Duits Belesenheit)
belichten (Duits belichten)
bemerking (Duits Bemerkung)
bemiddeld (Duits bemittelt)
bemoeien (zich -) (Duits (sich)
bemühen)
bemoeiing (Duits Bemühung)
benedictijner (Duits Benediktiner)
beneveld (Duits benebelt?)
benijdenswaardig (Duits beneidenswert)
benutten (Duits benutzenlbenützen)
benzine (Duits Benzin)
beraadslagen (Duits beratschlagen)
bereik 'werkingssfeer, actieradius'
(Duits Bereich)
beroemd (Duits berühmt)
beroepsverbod (Duits Berufsverbot)
berserkerwoede (Duits Berserkerwut)
besjoechelen (Duits beschummeln)
besjoemelen (Duits beschummeln)
bespreken (Duits besprechen)
-bestand (Duits -bestand)
bestanddeel (Duits Bestandteil)
bestek 'tafelzilver' (Duits Besteek)
bestemd 'bepaald, zeker' (Duits
bestimmt)
bestendig (Duits beständig)
-bestendig (Duits -beständig)
betere (kringen etc.) (Duits die
besseren Kreise)
betonen (Duits betonen)
betrachten 'beschouwen' (Duits
betrachten)
betrekken van (Duits beziehen
von)
betwijfelen (Duits bezweifeln)
bevoegd (Duits befugt)
beweren (Duits bewähren)
bewerkstelligen (Duits bewerkstelligen)
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bewijs (vert. van Latijn demonstratio of Duits Beweis)
bewijskracht (Duits Beweiskraft)
bewonderen (Duits bewundern)
bewust (Duits bewuBt)
bewusteloos (Duits bewuBtlos)
bezoedelen (Duits besudeln)
bezoldigen (Duits besolden)
bijbrengen (Duits beibringen)
bijdrage (Duits Beitrag)
bijval (Duits Beifall)
bijwoord (vert. van Latijn adverbium of verouderd Duits
Zuwort)
billijk 'goedkoop' (Duits billig)
biologie (Duits Biologie)
bis (Duits Bis)
bisamrat (Duits Bisamratte)
blamage (Duits Blamage)
blauw 'dronken' (Rotwelsch
blau?)
blende (Duits Blende)
bliksem (als de gesmeerde-)
gesmeerde -)
(vert. van Engels like greased
lightning of Duits wie ein
geölter Blitz)
bliksem- (vert. van Duits Blitz-)
bliksemoorlog (vert. van Duits
Blitzkrieg)
blindganger (Duits Blindgänger)
blits (Duits Blitz)
blitsen (Duits blitzen)
blitz (Duits Blitz)
Blitzkrieg (Duits Blitzkrieg)
bloed en bodem (Duits Blut und
Boden)
bloedschuld (Duits Blutschuld)
bockbier (Duits Bockbier)
bodemloos' ondoorgrondelijk'
(Duits bodenlos)
boekhouden (vert. van Italiaans
tenere i libri of Duits Buchhaltung)
boemelen (Duits bummeln)
boemeltrein (vert. van Duits
Bummelzug)
boemsen (Duits bumsen)
boetvaardigheid (Duits BuBfertigkeit)
bok (een - schieten) (vert. van
Duits einen Bock schieBen)
bokbier (Duits Bockbier)
bond 'vereniging' (Duits Bund)
bondgenoot (Duits Bundesgenosse)
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bons 'leider' (Duits Bonze)
bonze (Duits Bonze)
boos 'kwaad' (Duits böse)
borst 'adelborst' (Middelhoogduits burse)
boterberg (vert. van Duits Butterberg)
bouwen 'aanleggen' (Duits
bauen)
bouwvallig (Duits baufállig)
brandgevaarlijk (vert. van Duits
feuergefáhrlich)
brandweer (vert. van Duits Feuerwehr)
breed (zich - maken) (vert. van
Duits sich breit machen)
brief (open -) (Duits ein offener
Brief)
briefpapier (Duits Briefpapier)
brits 'slaapplaats' (Duits
Pritsche)
brokstuk (Duits Bruchstück)
brommen 'in de gevangenis zitten' (Duits brummen?)
bron (Duits Brunnen)
bronst (Duits Brunst)
bruikbaar (Duits brauchbar)
brullen (Duits brüllen)
brutaal 'bruut, onmeedogend'
(Duits brutal)
buffelen''gulzig
gulzig eten' (Duits büfbuffelen
feln)
bühne (Duits Bühne)
buitendienst (vert. van Duits
AuBendienst)
buitenland (Duits Ausland)
buks (Duits Büchse)
bunker (Engels bunker of Duits
Bunker)
burgerrecht (Duits Bürgerrecht)
bustehouder (Duits Büstenhalter)
carenzdagen (Duits Karenztage)
carenztijd (Duits Karenzzeit)
chemieker (Duits Chemiker)
chromosoom (Duits Chromosom)
chronisch (Latijn chronicus of
Duits chronisch)
cis (Duits Cis)
componist (Duits Komponist)
condensmelk (Duits Kondensmilch)
condenswater (Duits Kondenswasser)
condoleren (Duits kondolieren)

contact opnemen (vert. van Duits
Kontakt aufnehmen)
creosoot (Duits Kreosot)
creperen (Duits krepieren)
daadzaak
daad
zaak (Duits Tatsache)
daarstellen (Duits darstellen)
dame 'koningin in het schaakspel' (Duits Dame)
dampen 'sterk roken' (Duits
dampfen?)
dankoffer (Duits Dankopfer)
dankzegging (Duits Danksagung)
das also war des PudeIs
Pudels Kern
(Duits das also war des PudeIs
Pudels
Kern)
dashond (Duits Dachshund)
deelvoorstelling (Duits Teilvorstellung)
deemoed (Duits Demut)
degen (Duits Degen)
(elkaar-)
-) 'gelijke inhoud
dekken (elkaar
hebben' (Duits sich decken)
denkvermogen (Duits Denkvermögen)
denkwijze (Duits Denkweise)
der Mensch ist, was er iBt (Duits
der Mensch ist, was er iSt)
iBt)
deugdzaam (vert. van Latijn
virtuosus of Middelhoogduits
tugendsam)
deun (Middelhoogduits dön)
Dichtung und Wahrheit (Duits
Dichtung und Wahrheit)
diefstal (Duits Diebstahl)
dienstbaar (Duits dienstbar)
diensthuis (Duits Diensthaus)
diesel (Duits Diesel)
dinges (Duits Dings)
diplomatisch (Duits diplomatisch)
direct (per -) (vert. van Duits per
sofort)
dis 'muzieknoot' (Duits Dis)
doe wat je niet laten kunt (vert.
van Duits tu, was du nicht lassen kannst)
doedelzak (Duits Dudelsack)
doelloos (vert. van Duits ziellos )
doelmatig (vert. van Duits zweckmäBig)
doelmatigheid (vert. van Duits
ZweckmäBigkeit)
ZweckrnäBigkeit)
dolk (Duits Dolch)
dolman (Duits Dolman)

dominicaner (Duits Dominikaner)
dood (zwarte-) (vert. van Duits
schwarzer Tod)
doodzonde (vert. van Latijn peccatum mortale of Duits
Todsünde)
doorgangskamp (vert. van Duits
Durchgangslager)
doorsnee- (vert. van Duits
Durchschnitts-)
doorstoten 'door vijandelijke linies heen oprukken' (Duits
durchstoSen)
doorvoeren 'ten uitvoer brengen'
(Duits durchführen)
draad (rode -) (Duits roter Faden)
draagwijdte (Duits Tragweite)
dragonder (Duits Dragoner)
dramatieker (Duits Dramatiker)
dramatisch 'met betrekking tot
een drama' (Duits dramatisch)
Drang nach Osten (Duits Drang
nachOsten)
draufgänger (Duits Draufgänger)
driehoek (vert. van Latijn triangulum of Duits Dreieck)
driehoeksverhouding (vert. van
Noors et trekantet forhold of
Duits dreieckiges Verhältnis)
driekleurendruk (vert. van Duits
Dreifarbendruck)
drijfveer (Duits Triebfeder)
droschke (Duits Droschke)
drukken (zich -) (Duits sich
drücken?)
drukknoop (Duits Druckknopf)
dubbelganger (Duits Doppelgänger)
duet (Duits Duett)
duizendguldenkruid (vert.
van Duits Tausendgüldenkraut)
echtbreker (Duits Ehebrecher)
ecologie (Duits Ökologie)
edel- (Duits Edel-)
edelkitsch (Duits Edelkitsch)
edelweiss (Duits EdelweiB)
eekhoorn (Duits Eichhörnchen)
eenakter (Duits Einakter)
eenduidig (Duits eindeutig)
eenheid (vert. van Latijn unitas
of Duits Einheit)
eenmaal (Duits einmal)

eenvoudigen 'vereenvoudigen'
(Middelhoogduits einvalten)
eenzaam (Duits einsam)
eersteling (Duits Erstling)
eerstens (Duits erstens)
egaal (het is me -) (Frans égal of
Duits egai)
egelstelling (Duits Igelstellung)
eigenaardig (Duits eigenartig)
eigendommelijk (Duits eigentümlich)
eigenen (zich - tot) (vert. van
Duits sich eignen zu)
eigenlijk (Duits eigentlich)
eigenmachtig (Duits eigenmächtig)
eigenschap (Duits Eigenschaft)
eigenwaarde (Duits Eigenwert)
eigenzinnig (Duits eigensinnig)
einzelgänger (Duits Einzelgänger)
eïs (Duits Eïs)
eland (Middelhoogduits elen)
elastisch (Duits elastisch)
elektrieker (Duits Elektriker)
elf (Duits Elf(e»
Endlösung (Duits Endlösung)
engerling (Duits Engerling)
enigen 'verenigen' (vert. van Latijn unire of Duits einigen)
er- (Duits er-)
erbarmen (Duits erbarmen)
erebruid (Duits Ehrenbraut)
eremoeder (Duits Ehrenmutter)
ereprijs (Duits Ehrenpreis)
erewoord (Duits Ehrenwort of
vert. van Frans parole d'honneur)
erkennen (Duits erkennen)
erkentelijk (Duits erkenntlich)
erker (Duits Erker)
erlangen (Duits erlangen)
Erlkönig (Duits Erlkönig)
erotisch (Duits erotisch)
ersatzlijm (Duits Ersatzleim)
erts (Duits Erz)
ervaren (Duits erfahren)
esthetisch (Duits ästhetisch)
etsen (Duits ätzen)
ettelijke (Duits etliche)
evenbeeld (Duits Ebenbild)
excentrisch (Duits exzentrisch)
ezelsoor (Duits Eselsohr)
Fahrenheit (Duits Fahrenheit)
Festschrift (Duits Festschrift)
fideel 'prima' (Duits fidel)

fidibus (Duits Fidibus)
fiedel (Duits Fiedel)
fijnchemicalii!n (Engels fine
chemicals of Duits Feinchemikalien)
fijngevoelig (Duits feinfühlig)
fijnzinnig (Duits feinsinnig)
fikken (Duits ficken)
filister (Duits Philister)
fingerspitzengefühl (Duits Fingerspitzengefühl)
fis (Duits Fis)
flegmatisch (Duits phlegmatisch)
tlitsen (Duits tlitzen)
fluks (Duits flugs)
foedraal (Duits Futteral)
foetsie (Duits futsch)
föhn (Duits Föhn)
foliant (Duits Foliant)
folteren (Duits foltern)
fonkelnieuw (Duits funkelnagelneu)
foppen (Duits foppen)
forel (Duits Forelle)
formaat (van-) (vert. van Duits
vonFormat)
franciscaner (Duits Franziskaner)
frats (Duits Fratze)
fräulein (Duits Fräulein)
Fremdkörper (Duits Fremdkörper)
freule (Duits Fräulein)
fris (Duits frisch)
frühschoppen (Duits Frühschoppen)
Führer (Duits Führer)
Fundgrube (Duits Fundgrube)
für und an sich (Duits für und an
sich)
fysisch (Duits physisch)
gaarkeuken (Duits Garküche)
gambiet (Duits Gambit)
gang (in - zetten) (vert. van
Duits in Gang setzen)
gangbaar (Duits gangbar)
gans 'geheel' (Duits ganz)
gastarbeider (Duits Gastarbeiter)
gastvrij (Duits gastfrei)
-gebeuren (vert. van Duits -geschehen)
gebruikelijk (Duits gebräuchlich)
gebruikelijkheid (Duits Gebräuchlichkeit)
gebruiken (Duits gebrauchen)
gedachteloos (Duits gedankenios)
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gedachtengang (Duits Gedankengang)
gedachtenwereld (Duits Gedankenwelt)
gedegen (Duits gediegen)
get!igend (Duits geeignet)
geestverwant (Duits Geistesverwandte(r»
gefundenes Fressen (Duits gefundenes Fressen)
gehalte (Duits Gehalt)
-gehalte (Duits -gehalt)
geheim (Duits geheim)
gekunsteld (Duits gekünstelt)
gelaten (Duits gelassen)
gelatenheid (Duits Gelassenheit)
geldwezen (Duits Geldwesen)
gelijkberechtigd (Duits gleichberechtigt)
gelijkheid (vert. van Latijn aequaIitas of Duits Gleichheit)
gelijkluidend (Duits gleichlautend)
gelijkvormigheid (vert. van Latijn
conformitas of Duits Gleichförmigkeit)
geloofsleer (Duits Glaubenslehre)
geloofsovertuiging (Duits Glaubensüberzeugung)
gelukzalig (Duits glückselig)
gemaal (Duits Gemahl)
gemalin (Duits Gemahlin)
gemeen- (Duits Gemein-)
gemeengoed (Duits Gemeingut)
gemeenplaats (Duits Gemeinplatz of vert. van Latijn locus
communis)
gemeenschappelijk (Duits gemeinschaftlich)
gemeenzaam 'alledaags' (Duits
gemeinsam)
gemoedelijk (Duits gemütlich)
gemoedsstemming (Duits
Gemütsstimmung)
gems (Duits Gemse)
gemütlich (Duits gemüt1ich)
genietbaar 'genot opleverend'
(Duits genieSbar )
geordend (vert. van Latijn ordinatus of Duits geordnet)
geringschatting (Duits Geringschätzung)
germanist (Duits Germanist)
geruis 'leven, lawaai' (Duits
Geräusch)
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geschiedschrijver (Duits Geschichtsschreiber)
geschminkt (Duits geschminkt)
geschwärm (van Duits schwärmen)
gestalte (Duits Gestalt)
gesundenes Volksempfinden
(Duits gesundenes Volksempfinden)
getal (heel-) (vert. van Latijn numerus totus of Duits ganze
Zahl)
getto (Duits Getto)
gevaar (Duits Gefahr)
gevat (Duits gefaSt)
gevest (Duits GeBS)
-gevoelig (vert. van Duits
-empfindsam)
gevoelswaarde (Duits Gefilhlswert)
gevoelvol (Duits gefilhlvoll)
gewei (Duits Geweih)
geweten (Duits Gewissen)
gewetensvraag (Duits Gewissensfrage)
gewiekst (van Duits wichsen)
gezant (Duits Gesandte( r) )
gezichtskring (Duits Gesichtskreis)
gezond (Duits gesund)
gif (Duits Gift)
gis 'muzieknoot' (Duits Gis)
glans (Duits Glanz)
glazuur (Duits Glasur)
gletsjer (Duits Gletscher)
gnoe (Duits Gnu)
gnoom (Duits Gnom)
godenschemering (vert. van
Duits Götterdämmerung)
godsbewijs (Duits Gottesbeweis)
godsdienst is de opium van
het volk (vert. van Duits die
Religion ist das Opium des
Volkes)
godshuis (Duits Gotteshaus)
godsvrucht (Duits Gottesfurcht)
godzalig (Duits gottselig)
goedig 'vriendelijk, beleefd'
(Duits gütig)
goelasj (Duits Gulasch)
goudlak (Duits Goldlack)
grafiet (Duits Graphit)
grammofoon (Duits Grammophon)
gras (het - horen groeien) (vert.

van Duits das Gras wachsen
hören)
grens (Nederduits grenize of
Duits Grenze)
griesmeel (Duits GrieSmehl)
gril (Duits Grille)
grillig (Duits grillig)
groenvoer (Duits Grunfutter)
grondtoon (Duits Grundton)
groot- (Duits GroS-)
groothandel (Duits GroShandel)
grootmacht (Duits GroSmacht)
grootstad (Duits GroBstadt)
grootvorst (vert. van Duits
GroSfurst of Russisch velikij
knjaz')
Grundlichkeit (Duits Grundlichkeit)
gymnasiaal (Duits Gymnasial)
gymnasium (Duits Gymnasium)
haberdoedas (van Duits hab' du
das)
-haftig (Duits -haft(ig»
hakenkruis (Duits Hakenkreuz)
halfwaardetijd (Duits Halbwertzeit)
halsstarrig (Duits halsstarrig)
halt (Duits halt)
halter (Duits Halter)
halveren (vert. van Latijn mediare of Duits halbieren)
hamster (Duits Hamster)
hamsteren (Duits harnstern)
handelaar (Duits Händler)
handhaven (Duits handhaben of
vert. van Frans maintenir)
handlanger (Duits Handlanger)
hang naar (Duits Hang zul
Hansworst (Duits Hanswurst)
hars (Duits Harz)
hartsvanger (Duits HirschBnger)
hebbelijk (vert. van Latijn habilis
of Middelhoogduits habelich,
hebelich)
hectisch (Engels hectic of Duits
hektisch)
heftig 'onstuimig' (Duits heftig)
heikel (Duits heikel)
Heiland (Duits Heiland)
heilgymnastiek (Duits Heilgymnastik)
heilzaam (Duits heilsam)
heimwee (Duits Heimweh)
heks (Duits Hexe)
heldhaftig (Duits heldenhaft)

herinneren (Duits erinnem)
hernieuwen (Duits emeuem)
heroïne (Duits Heroin)
heroïsch (Duits heroisch)
hes (Duits Hesse)
hetze (Duits Hetze)
hiep hiep hoera (Duits hipp hipp
hurra)
hinderlaag (vert. van Duits Hinterhalt)
hineininterpretieren (Duits
hineininterpretieren)
hintemer (van Duits hinter)
hitsig (Duits hitzig)
hoera (Duits hurra)
hothouding (Duits Hothaltung)
hofnar (Duits Hofnarr)
holderdebolder (Duits holterdiepolter)
homeopathie (Duits Homöopathie)
homeopathisch (Duits homöopathisch)
hondsvot (Duits Hundsfott)
hoofdstormleider (Duits
Hauptsturmführer)
Hauptsturmfohrer)
hoog- (Duits hoch-)
hoogdravend (Duits hochtrabend)
hooglied (Duits Hohelied)
hoogoven (Duits Hochofen)
hoogseizoen (Duits Hochsaison)
hoogspanning (Duits Hochspannung)
hoogstapelaar (Duits Hochstapier)
hoogstens (Duits höchstens)
hopman (Duits Hauptmann)
horde (Duits Horde)
hotsen (Duits hotzen)
houdbaar (Duits haltbar )
houwitser (Duits Haubitze)
huichelen (Duits heucheln)
huis (een uitverkocht -) (vert.
van Duits ein ausverkauftes
Haus)
huis (van - uit) (vert. van Duits
von Haus aus)
huishouden (Duits Haushaltung)
huishouding (Duits Haushaltung)
huisknecht (vert. van Duits Hausdiener)
huldigen (Duits huldigen)
hulpbron (Duits Hilfsquelle)

hulpmiddel (Duits Hilfsmittel)
HUlse)
huls (Duits HOlse)
hübsch)
hups (Duits hObsch)
Hütte)
hut (Duits HOtte)
huzaar (Duits Husar)
ideaalbeeld (Duits Idealbild)
ideëel (Duits ideell)
identisch (Duits identisch)
-ieker (Duits -iker)
ijlgoed (Duits Eilgut)
ijver (Duits Eifer)
eifersüchtig)
ijverzuchig (Duits eifersOchtig)
im Frage (van Duits in Frage)
im Westen nichts Neues (Duits
im Westen nichts Neues)
inblik (vert. van Latijn intuitus of
Duits Einblick)
inboeten (Duits einbOBen)
einbüBen)
inburgeren (Duits einbOrgern)
einbürgern)
indelen (Duits einteilen)
in der Beschränkung zeigt sich
erst der Meister (Duits in der
Beschränkung zeigt sich erst
der Meister)
Indogermaans (Duits indogermanisch)
indruk (vert. van Latijn impressio of Duits Eindruck)
inertie (Duits Inertie)
ingaan (ergens op -) (Duits auf
etwas eingehen)
ingebouwd (Duits eingebaut)
ingekeerd (Duits eingekehrt)
ingreep (Duits Eingriff)
ingrijpen (Duits eingreifen)
inkeer (Duits Einkehr)
inkwartieren (Duits einquartieren)
inlichten (vert. van Latijn illustrare of Middelhoogduits ïnliuhten)
inlichting (Middelhoogduits ïnliuhtunge)
inname (Duits Einnahme)
innig (Duits innig)
innigheid (Duits Innigkeit)
ins Blaue hinein (Duits ins Blaue
hinein)
inschatten (Duits einschätzen)
inslag (Duits Einschlag)
inspreken (Duits einsprechen)
instellen (zich ergens op-)
op -) (vert.
van Duits sich auf etwas einstellen)
instelling (een negatieve -) (vert.

van Duits eine negative Einstellung)
instemmen (Duits einstimmen)
intenderen (Duits intendieren)
internering (Duits Internierung)
interneringskamp (vert. van
Duits Intemierungslager)
inval (vert. van Latijn incidens of
Duits Einfall)
invloed (Duits EinfluB)
invloed uitoefenen (vert. van
ausüben)
Duits EinfluB ausOben)
invloedrijk (Duits einfluBreich)
inwendig (vert. van Latijn interior of Duits inwendig)
inwerken (Duits einwirken)
inwijding (Duits Einweihung)
inzet (Duits Einsatz)
inzetten (zich -) (Duits sich einsetzen)
inzien (vert. van Latijn inspicere
of Duits einsehen)
inzinken (Duits einsinken)
-isch (Duits -isch)
jaar (vorig -) (vert. van Duits voriges Jahr)
jaar (de dertiger, twintiger, veertiger, zeventiger jaren) (vert. van
Duits die dreiBiger, zwanziger,
vierziger, siebziger Jahre)
jaarboek 'tijdschrift' (Duits
Jahrbuch)
jaargang (Duits Jahrgang)
jaarhonderd (Duits Jahrhundert)
jabroer (Duits Jabruder)
jede Konsequenz führt
fohrt zum Teufel (Duits jede Konsequenz
führt
fohrt zum Teufel)
jeugdbeweging (Duits Jugendbewegung)
jeugdjaren (Duits Jugendjahre)
jeugdstorm (Duits Jugendsturm)
jid (verouderd Duits JOde)
Jüde)
Jiddisch (Duits jiddisch, veroujüdisch)
derd jOdisch)
jodelen (Duits jodeln)
joelfeest (Duits Julfest)
jubelen (Duits jubeln)
kacheloven (Duits Kachelofen)
kalender (Duits Kalender)
kampoudste (vert. van Duits Lagerälteste( r) )
kanon 'kei' (Duits Kanone)
Kanzel)
kansel (Duits Kanzei)
kapperskool (Duits Kappeskohl)
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kappertjeskool (Duits Kappeskohl)
kapsel 'organisch omhulsel'
(Duits Kapsel)
kapucijner (Duits Kapuziner)
karakter 'toverschrift' (Duits Charakter)
kartel (Duits Kartell)
karwats (Russisch karbac of
Duits Karbatsche)
katenspek (Duits Katenspeck)
kater 'ongesteldheid' (Duits Kater)
katheder (Duits Katheder)
katsen (Rotwelsch quatschen)
kegelsnede (vert. van Latijn sectio
conica of Duits Kegelschnitt)
keil 'dronken' (Rotwelsch Keile,
Keli)
keiltje 'groot glas jenever' (Rotwelsch Keile, Keli)
seckeizersnede (vert. van Latijn sectio caesarea of Duits Kaiserschnitt)
kek (Duits keck)
kelner (Duits Kellner)
kengetal (Duits Kennzahl)
kernprobleem (Duits Kernproblem)
kettingroker (vert. van Duits Kettenraucher)
kitsch (Duits Kitsch)
kitsch- (Duits Kitsch)
klaaglied (Duits Klagelied)
klankverschuiving (vert. van
Duits Lautverschiebung)
klankwet (vert. van Duits Lautgesetz)
klassebewust (vert. van Duits
klassenbewuBt)
klassenbewuSt)
klassieker (Duits Klassiker)
klaviatuur (Duits Klaviatur)
klein- (Duits Klein-)
Klein- )
kleinburger (Duits Kleinbürger)
kleingelovig (Duits kleingläubig)
kleinkunst (Duits Kleinkunst)
klip en klaar (Duits klipp und
klar)
kluns (Rotwelsch Kluns)
knaak (verouderd Duits
Knack(er)?)
Knack( er)?)
knalrood (Duits knallrot)
knijpen (ertussenuit -) (Duits
auskneipen?)
knijzen (Rotwelsch kneis(s)en)
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knobelen (Duits knobeln)
knul (Rotwelsch Knölle of Knul)
knuppel 'lomperd' (Duits Knüppel?)
kobalt (Duits Kobalt)
kobold (Duits Kobold)
Koerhuis (Duits Kurhaus)
koeterwaals (Duits Kauderwelsch)
koets (Duits Kutsche)
kogellager (Duits Kugellager)
kolder (Duits Koller)
Kominform (Duits Kominform)
komisch (Duits komisch)
koolraap (Duits Kohlrabi)
koophandel (Duits Kaufhandel)
kopschuw (Duits kopfscheu)
kort en klein slaan (vert. van
Duits kurz und klein hauen)
kosmetisch (Duits kosmetisch)
kotsen (Duits kotzen)
krach (Duits Krach)
krachtens (Duits kraft)
krans (Duits Kranz)
kras (dat is al te -) (vert. van
a1lzu kraB)
kraS)
Duits das ist allzu
krassen (Duits kratzen)
krauten (Rotwelsch krauten)
kreperen (Duits krepieren)
krijgsvolk (Duits Kriegsvolk)
kritisch (Duits kritisch)
krom liggen 'geen geld hebben'
(Duits krumm liegen?)
kultuur (Duits Kultur; zie ook cultuur)
kultuurkamer (Duits Kulturkammer)
kummel (Duits Kümmel)
kunst (ontaarde -) (Duits entartete Kunst)
kunstgeschiedenis (Duits Kunstgeschichte)
kunstgreep (Duits Kunstgrift)
Kunstgriff)
kunstzin (Duits Kunstsinn)
kunstzinnig (Duits kunstsinnig)
kür (Duits Kür)
kurhaus (Duits Kurhaus)
kuuroord (Duits Kurort)
kwaal 'lijden' (Duits Qua!)
Qual)
kwark (Duits Quark)
kwartet (Duits Quartett)
kwarts (Duits Quarz)
kwintet (Duits Quintett)
laagspanning (Duits Niederspannung)

labberdoedas (van Duits hab' du
das)
laborant (Duits Laborant)
lager 'werkkamp' (Duits Lager)
lagerbier (Duits Lagerbier)
lageroudste (Duits Lagerältesteer))
te(r»
landwacht (Duits Landwacht)
langlaufen (Duits langlaufen)
langzaam (Duits langsam)
lanoline (Duits Lanolin)
lastwagen (Duits Lastwagen)
lawine (Duits Lawine)
leedvermaak (vert. van Duits
Schadenfreude)
leenbetekenis (Duits Lehnbedeutung)
leenvertaling (vert. van Duits
Lehnübersetzung)
leenwoord (Duits Lehnwort)
leer (van - trekken) (Duits vom
Leder ziehen)
leergang (Duits Lehrgang)
leerkracht (Duits Lehrkraft)
leerstoel (Duits Lehrstuhl of vert.
van Grieks kathedra)
leeshonger (Duits Lesehunger)
leeswoede (Duits Lesewut)
legering (Duits Legierung)
leisten (hij kan me niet -) (Duits
leisten)
leitmotiv (Duits Leitmotiv)
lerk (Duits Lärche)
leven (hij leve hoog) (Duits er
lebe hoch)
levensgeest (Duits Lebensgeist)
levensgevaarlijk (Duits lebensgefàhrlich )
levenslicht (Duits Lebenslicht)
levensruimte (Duits Lebensraum)
levenswijsheid (Duits Lebensweisheit)
lever (fris van de -) (vert. van
Duits frisch von der Leber weg)
lichtzinnig (Duits leichtsinnig)
liederlijk (Duits liederlich)
liefdesbrief (Duits Liebesbrief)
liefdevol (Duits liebevoll)
lieveling (Duits Liebling)
liggen (dat ligt hem niet) (vert.
van Duits das liegt ihm nicht)
lijf (op het - geschreven) (vert.
van Duits wie auf den Leib geschrieben)
lik 'gevangenis' (Rotwelsch Leck)

linkmiegel (Rotwelsch Linkmichel)
linze (Duits Linse)
logenstraffen (Duits jmnd. lügen
straffen)
lont (Duits Lunte)
loothut (Duits Laubhütte)
loopgraaf (Duits Laufgraben)
loos (er is iets -) (Duits es ist etwas los)
-loos 'zonder' (Duits -los)
loper 'schaakstuk' (Duits Uufer)
löss (Duits LöB)
louter (Duits lauter)
louteren (Duits läutern)
luchtschip (vert. van Duits Luftschift)
lummel (Duits Lümmel)
Lumpenproletariat (Duits Lumpenproletariat)
lust 'gevoel van welbehagen'
(Duits Lust)
lusthof (vert. van Duits Lustgarten)
lustig 'levendig' (Duits lustig)
maakwerk (Duits Machwerk)
maandschrift (Duits Monatsschrift)
maatregel (Duits MaBregel)
maatschappijvorm (vert. van
Duits Gesellschaftsform)
maatstaf (Duits MaBstab)
machtspreuk (Duits Machtspruch)
mangel (Duits Mangel)
manhaftig (Duits mannhaft)
map (Duits Mappe)
mark (Duits Mark)
marketentster (Duits Marketenderin)
masochisme (Duits Masochismus)
-matig (Duits -mäBig)
mechanisch (Latijn mechanicus
of Duits mechanisch)
medelijden (Duits Mitleid)
medeweten (vert. van Latijn
conscientia of Duits Mitwissen)
meebrengen (met zich -) (vert.
van Duits mit sich mitbringen)
meemaken 'getuige zijn van, bijwonen' (Duits mitmachen)
meerdere (Duits mehrere)
meerschuim (Duits Meerschaum)

meesterzanger (Duits Meistersänger)
mekanieker (Duits Mechaniker)
melancholisch (Duits melancholisch)
melaniet (Duits Melanit)
melden 'aanmelden' (Duits meIden)
melis 'buik' (Rotwelsch Meles,
Melis)
menigvuldigheid (vert. van Latijn
pluralitas of Duits Mannigfaltigkeit)
mens (de - is een gewoontedier)
(vert. van Duits der Mensch ist
ein Gewohnheitstier)
mensenkennis (Duits Menschenkenntnis)
menswaardig (Duits menschenwürdig)
menthol (Duits Menthol)
methodiek (Duits Methodik)
methodisch (Duits methodisch)
metrisch (Duits metrisch)
middelerwijl (Duits mittlerweile)
middels (Duits mittels)
midwinterwende (Duits Mittwinterwende)
mild (Duits mild)
minstens (Duits mindestens )
minzaam (Middelhoogduits
min(ne)sam)
mobilisering (Duits Mobilisierung)
moedertaal (Duits Muttersprache
of vert. van Latijn lingua materna)
moederziel-alleen (Duits mutterseelenallein)
moeizaam (Duits mühsam)
mof (Duits Muft)
molotowcocktail (Duits Molotowcocktail)
monddood maken (vert. van
Duits mundtot machen)
mondvoorraad (Duits Mundvorrat)
monter (Duits munter)
moordkerel (Duits Mordskerl)
moos (Duits Moos ofJiddisch
mo-es)
moped (Zweeds moped of Duits
Moped)
morfologie (Duits Morphologie)
morgenland (Duits Morgenland)

mormel(dier) (Duits Murmeltier)
müsli (Duits Müsli)
naam (mijn - is haas) (vert. van
Duits mein Name ist Hase)
naamwoord (zelfstandig-) (vert.
van Latijn nomen substantivum of Duits selbständiges
Nennwort)
naastenliefde (Duits Nächstenliebel
nalatenschap (Duits Nachlassenschaft)
-name (Duits -nahme)
namens (Duits namens)
nar (Duits Narr)
naslagwerk (Duits Nachschlagewerk)
natuurbeschrijving (Duits Naturbeschreibung)
natuurverschijnsel (Duits Naturerscheinung)
nazi (Duits Nazi)
nederig (Duits niedrig)
neiging 'voorkeur' (Duits Neigung)
nemen (er een -) (Duits einen
nehmen?)
nep (Duits Nepp)
nerts (Duits Nerz)
nevelwerper (Duits Nebelwerfer)
neven- (Duits Neben-)
nevenschikking (vert. van Duits
Nebenordnung of Latijn coordinatio)
niets ervan/daarvan (vert. van
Duits nichts davon)
nietswaardig (Duits nichtswürdig)
nietszeggend (Duits nichtssagend)
nieuwbouw (Duits Neubau)
nieuweling (Duits Neuling)
nieuwmodisch (Duits neumodisch)
nieuwvorming (Duits Neubildung)
nihilisme (Duits Nihilismus)
nijver (van Duits Eifer)
nikkel (Duits Nickel)
noedel (Duits Nudel)
noemer (vert. van Latijn denominator of Duits Nenner)
nogmaals (Duits nochmals)
noodwendig (Duits notwendig)
novelle (Duits Novelle)
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N.S.D.A.P. (Duits NSDAP)
nu (het -) (Middelhoogduits daz

nU)

nuk (Duits Nücke)
oase (Duits Oase)
ober (Duits Ober)
octet (Duits Oktett)
oecumene (Grieks oikoumenè
(gè) ofDuits Ökumene)
oedeem (modern Latijn oedema
ofDuits Ödem)
oer- (Duits ur-lUr-)
oergermaans (Duits Urgermanisch)
oeros (Duits Auerochse)
oestron (Grieks oistros of Duits
Ostron)
ogenblik (Duits Augenblick)
ogenblikkelijk 'voor het ogenblik'
(Duits augenblicklich)
ogentroost (Duits Augentrost)
ohm (Duits Ohm)
ombouwen (Duits umbauen)
omgeving (Duits Umgebung)
omheen (niet - kunnen) (vert.
van Duits nicht umhin können)
omkleden 'andere kleren aandoen' (Duits umkleiden)
omkleden (zich-) (vert. van
Duits sich umkleiden)
omvormen (Duits umformen)
onafhankelijkheid (Duits
Unabhängigkeit)
onafwendbaar (Duits unabwendbar)
onbeholpen (Duits unbeholfen)
onbestemd (Duits unbestimmt)
onbestendig (Duits unbeständig)
onbestreden 'onbetwist' (Duits
unbestritten)
onbevangen (Duits unbefangen)
ondergang (de - van het avondland) (vert. van Duits der Untergang des Abendlandes)
ondermens (Duits Untermensch)
ondernemend (Duits unternehmend)
onderrichten (Duits unterrichten)
ongekunsteld (Duits ungekünstelt)
ongelijkheid (Duits Ungleichheit)
ongelijksoortig (vert. van Duits
ungleichartig)
ongeveer (Duits ungeflihr)
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onhebbelijk (Middelhoogduits
unhabelich,unhebelich)
onmens (Duits Unmensch)
onordelijk (Duits unordentlich)
onstuimig (Duits ungestüm)
ontfermen (vert. van Duits erbarmen)
ontoerekeningsvatbaar (Duits unzurechnungsflihig)
ontwikkelen 'doen ontstaan'
(Duits entwickeln)
ontwikkeling (Duits Entwicklung)
onzin (Duits Unsinn of vert. van
Frans non-sens of Engels nonsense)
onzinnig (Duits unsinnig)
oorvijg (Duits Ohrfeige)
Oostfront (Duits Ostfront)
opbaren (Duits aufbahren)
opbloeien (Duits aufblühen)
openbaar 'blijkbaar, klaarblijkelijk' (Duits offenbar)
opgave 'gestelde taak' (Duits Aufgabe)
ophitsen (Duits aufhetzen)
oplage (Duits Auflage)
opleven (Duits aufleben)
oplichten 'fluoresceren' (Duits
aufleuchten)
oplossen (vert. van Latijn absolvere of Duits auflösen)
opname (Duits Aufnahme)
oponthoud (Duits Aufenthalt)
opperschaarleider (Duits Oberscharführer)
oppervlakte (vert. van Latijn superfiàes of Duits Oberfläche)
oproer (Duits Aufruhr)
optisch (Duits optisch)
opvallen (Duits auffallen)
opvallend (Duits auffallend)
opvoeren (Duits auffilhren)
organisch (Duits organisch)
Ossies (Duits Ossis)
overblijven (vert. van Latijn restare ofDuits übrigbleiben)
overheid (Duits Obrigkeit)
overigens (Duits übrigens)
overname (Duits Übernahme)
overreden (Duits überreden)
overrompelen (Duits überrumpeln)
overschatten (Duits überschatzen)
overstijgen (Duits übersteigen)

overweldigen (Duits überwältigen)
overzicht 'korte samenvatting'
(Duits übersicht)
overzichtelijk (Duits übersichtlich)
paf staan (Duits paff/baff sein)
paffen 'roken' (Duits paffen?)
panisch (Duits panisch)
pantser 'tank' (Duits Panzer)
pantserafweergeschut (Duits Panzerabwehrkanone)
pantserdivisie (Duits Panzerdivision)
pantserkruiser (Duits Panzerkreuzer)
pantsertroepen (Duits Panzertruppe)
pantserwagen (Duits Panzerwagen)
paprika (Duits Paprika)
paraffine (Duits Paraffin)
paranoia (Duits Paranoia)
partituur (Duits Partitur)
passagier (bJinde-) (vert. van
Duits blinder Passagier)
patent 'voortreffelijk' (Duits patent)
pauk (Duits Pauke)
pech (Duits Pech)
pechvogel (Duits Pechvogel)
pedant (Duits Pedant of Frans pédant)
pedel (Duits PedelI)
pekblende (Duits Pechblende)
pendel 'pendelverkeer' (Duits
Pendel)
perron (verouderd Duits Perron)
persoonlijk (Duits persönlich)
persoonlijkheid (Duits Persönlichkeit)
piekfijn (Duits piekfein)
pistool (Duits Pistole)
planeconomie (Duits Planökonomie)
plankton (Duits Plankton)
planmatig (Duits planmäSig)
plannen (Engels to plan of Duits
planen)
plastisch (Duits plastisch)
plichtmatig (Duits pflichtmäSig)
plotseling (Duits plötzlich)
pochen (Duits pochen)
poedel (Duits Pudel)
poetsen (Duits putzen)

poetsvrouw (Duits Putzfrau)
polemisch (Duits polemisch)
polikliniek (Duits Poliklinik)
politieker (Duits Politiker)
politoeren (van Duits Politur)
pomerans 'oranjeappel' (Duits
Pomeranze)
postbode (Duits Postbote)
postmeester (vert. van Italiaans
maestro delle poste of Duits
Postmeister)
potentiaal (Latijn potentialis of
Duits Potential)
potsierlijk (Duits possierlich)
potztausend (Duits potztausend)
pracht (Duits Pracht)
prachtig (Duits prächtig)
practicant (Duits Praktikant)
practicum (Duits Praktikum)
praktisch 'in de praktijk' (Duits
praktisch)
pralen (Duits prahlen)
prinserij (Rotwelsch Prinzerei)
prinzipienreiter (Duits Prinzipienreiter )
prinzipienreiterei (Duits PrinziPrinzi·
pienreiterei)
privaatprivaat· (Duits Privat-)
privaatdocent (Duits Privatdozent)
privaatles (Duits PrivatunterPrivatunter·
richt)
produktieverhoudingen (Duits
Produktionsverhältnisse)
programmatisch (Duits programmatisch)
proleet (Duits Prolet)
proletariaat (Duits Proletariat)
proletariër (Duits Proletarier)
proletariër (-s aller landen, verenigt u) (vert. van Duits Proletarier aller Länder, vereinigt
euch)
prosodisch (Duits prosodisch)
protoplasma (Duits Protoplasma)
proviand (Duits Proviant)
provisorisch (Duits provisorisch)
psychisch (Duits psychisch)
psychoanalyse (Duits Psychoanalyse)
psychologisch (Duits psychologisch)
putsch (Duits Putsch)
putschist (Duits Putschist)
quatsch (Duits Quatsch)

raad schaffen (vert. van Duits Rat
schaffen)
raket (Duits Rakete)
rakker (Duits Racker)
ranselen (Duits dialect ransein)
rauwkost (Duits Rohkost)
Realpolitik (Duits Realpolitik)
recht hebben (Duits recht haben)
rechten studeren (vert. van Frans
étudier Ie droit of Duits Jura
studieren)
rechtmatig (Duits rechtmäSig)
rechtschapen (Duits rechtschaffen)
rechtsorde (Duits Rechtsordnung)
rechtsstaat (Duits Rechtsstaat)
regelmatig (Duits regelmäSig)
reinste (je -) (Duits der reinste)
reiziger (Middelhoogduits reisigeer))
rekel (Duits Rekel)
rendier (Duits Rentier)
restloos (Duits restlos)
Reuzengebergte (vert. van Duits
Riesengebirge)
richting 'gezindte, denkwijze'
(Duits Richtung)
richtsnoer (Duits Richtschnur)
riskant (Duits riskant)
ritmeester (Duits Rittmeister)
rits 'gleuf (Middelhoogduits ritze)
roem (Duits Ruhm)
roetsjbaan (Duits Rutschbahn)
roetsjen (Duits rutschen)
rol (dat speelt geen -) (vert. van
Duits das spielt keine Rolle)
rollen
rollen'zakkenrollen'(Rotwelsch
'zakkenrollen' (Rotwelsch
rollen)
romanist (Duits Romanist)
Rund·
rondschrijven (Duits Rundschreiben of vert. van Frans
circulaire)
Rotwelsch (Duits Rotwelsch)
Rückbildung (Duits Rückbildung)
rücksichtslos (Duits rücksichtslos)
ruggespraak (Duits Rücksprache)
rugzak (vert. van Duits Rucksack)
ruif (Duits Raufe)
rune (Duits Rune)
saamhorigheid (Duits Zusammengehörigkeit))
mengehörigkeit

sabel 'wapen' (verouderd Duits
Sabel)
sacharine (Duits Saccharin)
saffiaan (Duits Saffian)
sage (Duits Sage)
salonrahig (Duits salonfähig)
samenhang (Duits Zusammenhang)
sanguinisch (Duits sanguinisch)
sarren (Duits zerren)
sceptisch (Grieks skeptikos, Duits
skeptisch of Frans sceptique)
schabrak (Duits Schabracke)
schaffen (Duits schaffen)
schaften (niks te - hebben)
(Duits schaffen)
schans (Middelhoogduits schanze)
schatten 'van waarde achten,
op prijs stellen' (Duits schätzen)
scheffen (Rotwelsch schefften)
scheften (Rotwelsch schefften)
scheiSe (Duits ScheiSe)
schelm (Middelnederduits of
Middelhoogduits schelm( e»
schermutselen (Duits scharmützeln)
scherpzinnig (Duits scharfsinnig)
scherts (Duits Scherz)
schertsen (Duits scherzen)
schiften 'in de gevangenis zitten'
(Rotwelsch schefften)
schijnwerper (Duits Scheinwerfer)
schlager (Duits Schlager)
schmiere (Duits Schmiere)
schmieren (van Duits Schmiere)
schnabbelen (Rotwelsch schnabeln)
schnaps (Duits Schnaps)
schnitzel (Duits Schnitzel)
schoen (iemand iets in de -en
schuiven) (vert. van Duits
einem etwas in die Schuhe
schieben)
school maken (vert. van Duits
Schule machen of Frans faire
école)
schoolmeester (Duits SchuImeister)
schoolwezen (Duits Schulwesen)
schoonheidszin (Duits Schönheitssinn)
schouwspel (Duits Schauspiel)
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schriftgeleerde (Duits Schriftgelehrte(r) )
schrikbeeld (Duits Schreckbild)
schroot (Duits Schrot)
schuchter (Duits schüchtern)
schuldbewust (Duits schuldbewuBt)
schurk (Duits Schurke)
Schwamm drüber (Duits
Schwamm drüber)
schwung (Duits Schwung)
sehnsucht (Duits Sehnsucht)
semasiologie (Duits Semasiologie)
sfeervol (Duits stimmungsvoll)
sidderen (Duits zittern)
sieraad (Duits Zierat)
sijs (Middelhoogduits zïse)
sik (Duits Zicke)
Zieke)
sintel (Middelhoogduits sintel)
sjacheren (Duits schachern)
sjamberloek (verouderd Duits
chambrelouquen, mv.)
sjerp (Duits Schärpe)
sjoemelen (Duits schummeln)
sjofel (Duits schofel)
schofe!)
skald (Duits Skalde)
skelet (Duits Skelett)
slachtoffer (Duits Schlachtopfer)
slagroom (Duits Schlagrahm)
slagwoord (Duits Schlagwort)
slak 'metaalslak' (Duits Schlacke)
sloes (Duits SchluB)
slotwoord (Duits SchluBwort)
sluier (Duits Schleier)
sluw (Duits schlau)
smaakvol (Duits geschmackvoll)
smalfilm (Duits Schmalfilm)
smalspoor (Duits Schmalspur)
smartlap (vert. van Duits
Schmachtlappen)
smeerkaas (Duits Schmierkäse)
smeltboter
smelt boter (Duits Schmelzbutter)
snaphaan (Duits Schnapphahn)
snel- (Duits Schnell-)
snelbuffet (Duits Schnellbüfett)
sneldienst (Duits Schnelldienst)
snelheid (hoge -) (vert. van Duits
hohe Geschwindigkeit of Engels high speed)
sneltrein (vert. van Duits
Schnellzug)
snelverkeer (Duits Schnellverkehr)
snelweg (vert. van Duits
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SchnellstraBe of Frans voiel
route express)
snit (Duits Schnitt)
snor (van Duits Schnurrbart)
snorbaard (Duits Schnurrbart)
sok 'korte kous' (Duits Socke)
sowieso (Duits sowieso)
spaarzaam' gering in aantal'
(Duits sparsam)
spaat (Duits Spat)
spagaat (Duits Spagat)
spatjes hebben (van Duits SpaB)
speciaal- (Duits Spezial-)
speciaalzaak (vert. van Duits Spezialgeschäft)
spectraal (Duits spektral)
spergebied (Duits Sperrgebiet)
spertijd (Duits Sperrzeit)
spervuur (Duits Sperrfeuer)
spieken (Duits spieken)
spielerei (Duits Spielerei)
spielmacher (Duits Spielmacher)
spies (Duits SpieB)
spits (Duits Spitze)
spits (iets op de - drijven) (vert.
van Duits etwas auf die Spitze
treiben)
spitsboef (Duits Spitzbube)
spitsmuis (Duits Spitzmaus)
spitsvondig (Duits spitzfindig)
sponti (Duits Sponti)
sporadisch (Duits sporadisch)
spreekwoord (Duits Spriehwort)
Sprichwort)
springstof (Duits Sprengstoff)
sprits (van Duits Spritzkuchen)
staan (hier sta ik, ik kan niet anders) (vert. van Duits hier stehe ich, ich kann nieht
nicht anders)
staatsgevaarlijk (Duits staatsgefáhrlich)
staatssocialisme (Duits Staatssozialismus)
staffelen (Duits staffein)
stafrijm (Duits Stabreim)
standaardleider (Duits Standartenfiihrer)
standbeeld (Duits Standbild)
stansen (Duits stanzen)
statenloos (Duits staatenlos )
statistiek (Duits Statistik)
steekwoord (Duits Stichwort)
steenrijk (Duits steinreieh)
steinreich)
stekker (Duits Stecker)
stelling nemen (vert. van Duits
Stellung nehmen)

stellingname (Duits Stellungnahme)
stemvee (vert. van Duits
Stimmvieh)
stendelaar (van Rotwelsch ständein)
sterkstroom- (Duits Starkstrom-)
stift (Duits Stift)
stijlvol (Duits stilvoll)
stokpaardje (Duits Steckenpferd)
stoottroepen (Duits StoBtruppe)
straalbreking (Duits Strahlenbrechung)
straf (Duits Strafe)
stram 'afgemeten in zijn bewegingen' (Duits stramm)
strapatsen (Duits Strapazen)
streber (Duits Streber)
strelen (Duits strählen)
strijdvraag (Duits Streitfrage)
studentikoos (Duits studentikos)
stumper (Duits StOmper)
Sturm-und -Drangperiode
(Duits Sturm-und-DrangPeriode)
succes boeken (vert. van Duits Erfolg buchen)
super 'soort benzine' (Duits Super)
sympathetisch (Duits sympathetisch)
sympathisch (Duits sympathisch)
taal (in zeven talen zwijgen)
(vert. van Duits in sieben Sprachen schweigen)
taalgevoel (vert. van Duits
Sprachgefiihl)
taalwetenschap (vert. van Duits
Sprachwissenschaft)
tactvol (Duits taktvolI)
taktvoll)
taks 'soort hond' (Duits Tacks)
taler (Duits Taler)
talrijk (Duits zahlreich)
tandtechnieker (Duits Zahntechniker)
technieker (Duits Techniker)
teckel (Duits Teckel)
tegenvoeter (vert. van Duits GegenfiiBler of Grieks antipodes,
mv.)
teller (vert. van Latijn numerator
of Duits Zähler)
tellurium (Duits Tellurium)
tendens (Duits Tendenz)
tendens- (Duits Tendenz-)

tendensroman (Duits Tendenzroman)
terugval (Duits Rückfall)
terugwijzen 'afwijzen' (Duits
zurückweisen)
terzet (Duits Terzett)
tijd (het is de hoogste-) (vert.
van Duits es ist die höchste
Zeit)
tijdgeest (Duits Zeitgeist)
tijdschrift (Duits Zeitschrift)
tijdsruimte (Duits Zeitraum)
tijloos (Duits Zeitlose)
titaan (Duits Titan)
toekomstmuziek (Duits
Zukunftsmusik)
toename (Duits Zunahme)
toenemen (Duits zunehmen)
toer (op de snelle -) (vert. van
Duits auf die schnelle Tour)
toeslag (Duits Zuschlag)
toespitsen (Duits zuspitzen)
toestand 'gesteldheid' (Duits
Zustand)
toeval (vert. van Latijn accidens
of Duits Zufall)
toevallig (Duits zuflillig)
toonaangevend (Duits tonangebend)
toornig (Duits zornig)
toornigheid (Middelhoogduits
zornlicheit, zornecheit)
totaal- (Duits Total-)
trapgans (van Duits Trappe)
trawant (Duits Trabant)
treffen (Duits treffen)
treuren (Duits trauern)
troef (Duits TrumpO
troetelen (Middelhoogduits triuten, trüten)
troonhemel (Duits ThronhimmeI)
tropisch (Duits tropisch)
tros 'legertros' (Duits TroS)
trots (Duits Trotz)
tsarina (Duits Zarin)
tuberkel (Duits Tuberkel)
tufsteen (Duits Tuffstein)
tule 'homoseksueel persoon'
(Rotwelsch Dille, Tille ofTülle)
turnen (Duits turnen)
tweedens (Duits zweitens)
tweespalt (Duits Zwiespalt)
überhaupt (Duits überhaupt)
übermensch (Duits Übermensch)

U-boot (Duits U-Boot)
uilenspiegel (Duits Eulenspiegel)
uitbouwen 'doen groeien, ontwikkelen' (Duits ausbauen)
uitbundig (Duits ausbündig)
uitdrukkelijk (vert. van Latijn expresse of Duits ausdrücklich)
uitdrukkingsloos (Duits ausdruckslos)
uitgemaakt (-e zaak) (Duits eine
ausgemachte Sache)
uitkomen 'van som' (vert. van Latijn evenire of Duits herauskommen)
uitkotsen (Duits auskotzen)
uitkramen (Duits auskramen?)
uitoefenen (Duits ausüben)
uitproberen (Duits ausprobieren)
uitputtend 'compleet' (bet. van
Duits erschöpfend)
uitspreken (zich voor/tegen
iets -) (vert. van Duits sich
für/gegen etwas aussprechen)
uitstaan (iemand niet kunnen -)
(vert. van Duits jemanden
nicht ausstehen können)
uitvaardigen (Duits ausfertigen)
uitvoerig (Duits ausführlich)
uitwendig (Duits auswendig)
uitwijzen (iemand -) (vert. van
Duits jemanden ausweisen)
uitzichtloos (Duits aussichtslos)
ulaan (Duits Ulan)
umlaut (Duits Umlaut)
unheimisch (verouderd Duits unheimisch of zelfgemaakt)
unheimlich (Duits unheimlich)
unverfroren (Duits unverfroren)
Unverfrorenheit (Duits Unverfrorenheit)
uraan (Duits Uran)
Urheber (Duits Urheber)
vaandrig (Duits Fähnrich)
vaartuig (Duits Fahrzeug)
vaderlijkheid (Middelhoogduits
vaterlicheit)
vakantiegebeuren (vert. van
Duits Urlaubsgeschehen)
vampier (Duits Vampir)
vasteland (vert. van Italiaans terraferma of Duits Festland
veelhoek (vert. van Latijn polygonus of Duits Vieleck)
veelzeggend (Duits vielsagend)
vegetariër (Duits Vegetarier)

veilig stellen (vert. van Duits
sicherstellen )
ventileren (Duits ventilieren)
verbeeldingskracht (Duits Einbildungskraft)
verdragen (zich - met) (vert. van
Duits sich vertragen mit)
vereenzaamd (Duits vereinsamt)
vergeet-me-nietje (vert. van
Duits VergiSmeinnicht)
vergelijking (vert. van Latijn comparatio of Duits Gleichung)
verhouding 'omstandigheid'
(Duits Verhältnis)
verkapt (Duits verkappt)
verkeer (Duits Verkehr)
verkommeren (Duits verkümmem)
verleiden 'van de rechte weg afleiden' (bet. van Latijn seducere
of Duits verführen)
verliezen (zich - in) (vert. van
Frans se perdre dans/en of
Duits sich verlieren in)
verloederen (Duits verludern?)
vernederen (Duits erniedrigen)
vernietigingskamp (Duits Vernichtungslager)
vernuft (Duits Vernunft)
vernuftig (Duits vernünftig)
vernuftigheid (Duits Vernünftigkeit)
verrekken (Duits verrecken)
verrukken (Duits verrücken)
verrukt (Duits verrückt)
versagen (Duits verzagen)
verschaffen (Duits verschaffen)
verstandig (Duits verständig)
vertrouwensman (Duits Vertrauensmalln)
vertwijfeling (Duits Verzweiflung)
verwalter (Duits Verwalter)
verwant (Duits verwandt)
verwijlen (Duits verweilen)
verzoeking (Duits Versuchung)
veter 'mannelijk geslachtsdeel'
(Duits Feder)
vinden (zich - in) (Duits sich linden in)
vindplaats (vert. van Duits
Fundort)
vlammenwerper (Duits Flammenwerfer)
vlot (Duits flott)
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vlugschrift (Duits Flugschrift)
voedingsbodem (vert. van Duits
Nährboden)
voegwoord (vert. van Latijn
coniunctio of verouderd
Duits FUgewort)
voelbaar (Duits fühlbar)
voeling (Duits FUhlung)
vogelvrij (Duits vogelfrei)
Voll-/voll-)
vol- (Duits VolI-/volI-)
-vol (Duits -volI)
volautomatisch (Duits vollautomatisch)
VolIgas)
volgas (Duits Vollgas)
volkorenbrood (Duits Vollkornbrot)
volksetymologie (Duits Volksetymologie)
volkslied (Duits Volkslied)
volpension (Duits Vollpension)
volslank (Duits vollschlank)
voltallig (Duits vollzählig)
voltreffer (Duits Volltreffer)
vooravond (Duits Vorabend)
voordracht (Duits Vortrag)
voordragen (Duits vortragen)
voorgeschiedenis (Duits Vorgeschichte)
voorhuid (Duits Vorhaut)
voorliefde (Duits Vorliebe)
voorlopig (Duits vorläufig)
voornaamwoord (vert. van Latijn
pronomen of verouderd Duits
Vomennwort)
voorraad (Duits Vorrat)
voorradig (Duits vorrätig)
vooruit (in het -) (vert. van Duits
im voraus)
voorwoord (Duits Vorwort)
Vopo (Duits Vopo)
vormeloos (Duits formlos)
vorsen (Duits forschen)
vorwärts (Duits vorwärts)
votsen (van Duits Fotze)
vozen (Rotwelsch vosen)
vraag 'kwestie, probleem' (Duits
Frage)
vreemdeling (Duits Fremdling)
vreemd gaan (vert. van Duits
fremdgehen)
vreugde (Duits Freude)
vrijgeven 'vrijlaten' (Duits freigeben)
vrijgevig (Duits freigebig)
vrijwillig (Duits freiwillig)
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vrijwilligheid (Duits Freiwilligkeit)
vrijzinnig (Duits freisinnig)
vroeger oflater (vert. van Duits
früher oder später of Engels
sooner or later)
vuurwerk (vert. van Italiaans
fuochi artificiali of Duits Feuerwerk)
waanzinnig (Duits wahnsinnig)
waardepapier (Duits Wertpapier)
waarnemingsvermogen (Duits
Wahrnehmungsvermögen)
waldhoorn (Duits Waldhom)
walhalla (Duits Walhalla)
walkure (Duits WalkUre)
wals 'pletmachine' (Duits Walze)
walsen 'pletten' (Duits walzen)
warenhuis (Duits Warenhaus)
warenkennis (Duits Warenkenntnis)
wedergeboorte (Duits Wiedergeburt)
wederrechtelijk (Duits widerrechtlich)
wedijver (Duits Wetteifer)
wedstrijd (Duits Wettstreit)
week (vorige -) (vert. van Duits
vorige Woche)
weemoed 'droefheid' (Duits
Wehmut)
weermacht (Duits Wehrmacht)
weermachtsbon (Duits Wehrmachtsbon)
wellust (Duits Wollust)
wellusteling (Duits WollUstiing)
weltschmerz (Duits Weltschmerz)
Wende (Duits Wende)
wensbeeld (Duits Wunschbild)
werda (Duits Werda)
Werdegang (Duits Werdegang)
wereldberoemd (Duits weltberühmt)
wereldbeschouwing (Duits
Weltanschauung)
wereldgeschiedenis (Duits
Weltgeschichte)
wereldliteratuur (Duits Weltliteratur)
werkelijk (Duits wirklich)
werkelijkheid (Duits Wirklichkeit)
Wessies (Duits Wessis)
wetenschapper (Duits WissenschaftIer)

wetmatigheid (Duits GesetzmäBigkeit)
-wezen (Duits -wesen)
Wichtigmacherei (Duits Wichtigmacherei)
Wiedergutmachung (Duits Wiedergutmachung)
Wiking (Oudnoor(d)s Vikingr of
Duits Wiking)
wildvreemd (Duits wildfremd)
windbuil (Duits Windbeutel)
windjak (Duits Windjacke)
wirtschaftswunder (Duits Wirtschaftswunder)
wisselwerking (Duits Wechselwirkung)
witz (Duits Witz)
woede (Duits Wut)
wolfraam (Duits Wolfram)
wolkenkrabber (vert. van Duits
Wolkenkratzer of Engels skyscraper)
wonderbaarlijk (Duits wunderbar)
woonachtig (Duits wohnhaft)
worst (dat is me -) (Duits das ist
mir Wurscht/Wurst?)
WurschtlWurst?)
Woud (Zwarte
(Zwarte-)
-) (vert. van
Duits Schwarzwald)
zee (hoge-) (vert. van Italiaans
alto mare of Duits hohe See)
zeeëngte (vert. van Italiaans stretto di mare of Duits Enge des
Meeres)
zeewezen (Duits Seewesen)
zeggen (om zo te -) (vert. van
Duits sozusagen of Engels so to
say)
zekering (Duits Sicherung)
zelfbeheersing (Duits Selbstbeherrschung)
zelfbewust (Duits selbstbewuBt)
zelfbewustzijn (Duits Selbstbe-

wuBtsein)

zelfgenoegzaamheid (Duits
SeibstgenUgsarnkeit)
SeibstgenUgsamkeit)
zelfmoord (Duits Selbstmord)
zelfvertrouwen (Duits Selbstvertrauen)
zelfzucht (Duits Selbstsucht)
zeppelin (Duits Zeppelin)
Zevengebergte (vert. van Duits
Siebengebirge)
zich (Duits sich)
zichtbaar (Duits sichtbar)

ziel (twee -en, één gedachte)
(vert. van Duits zwei Seelen
und ein Gedanke)
zigeuner (Duits Zigeuner)
zink (Duits Zink)
zinnebeeld (Duits Sinnbild)
zinnebeeldig (Duits sinnbildlich)
zinnelijk (Duits sinnlich)
zinnelijkheid (Duits Sinnlichkeit)
zinnen (Duits sinnen)
zionisme (Duits Zionismus)
zirkonium (Duits Zirkonium)
zizel (Duits Ziesel)
zondebok (Duits Sündenbock)
wndebok
zonder meer (vert. van Duits
ohne weiteres)
zondvloed (Middelhoogduits
sin(t)fluot)
zongedroogd (Duits sonnengetrocknet of Engels sun-dried)
wngerijpt
zongerijpt (Duits sonnengereift
of Engels sun-ripened)
sun- ripened)
zonverbrand (Duits sonnenverwnverbrand
brannt of Engels sunburnt)
zuigeling (Duits Säugling)
Zukunftsmusik (Duits
Zukunftsmusik)
zum Kotzen (Duits zum Kotzen)
zundgat (Duits Zündloch)
zwaartepunt (vert. van Latijn centrum gravitatis of Duits
Schwerpunkt)
zwakstroom (Duits Schwachstrom)
zwakzinnig (Duits schwachsinnig)
zwei Seelen und ein Gedanke
(Duits zwei Seelen und ein Gedanke)
zwetsen (Duits schwätzen)

4.2 Invloed van het Jiddisch

aggenebisj (Jiddisch achenebbisj)
alsmaar (Jiddisch als maar)
asjeweine (Jiddisch hasjeweine)
asjewijne (Jiddisch hasjeweine)
attenoje (Jiddisch attenoj(e»
bajes (Jiddisch bajes)
baksnaaiem (Jiddisch baksjenajem)
baldoveren (Jiddisch baldoveren)
bamzaaien (van Japans banzai of
Jiddisch baarn zajen?)

banzaaien (van Japans banzai of
Jiddisch baarn zajen?)
bas 'tweetal, dubbeltje' (Jiddisch
basch)
bedibberen (Jiddisch medibberen)
beesie (Jiddisch beisje)
beis (Jiddisch beis)
beisje (Jiddisch beisje)
beisponem (Jiddisch beisponem)
bekattering (Jiddisch mekatreg)
benschen (Jiddisch benschen)
bezolletje (Jiddisch bewl)
bezol)
bewlletje
bolleboos (Jiddisch balboos)
bolus 'gebak' (Jiddisch boles, mv.)
daar ga je! (Jiddisch lechajjem)
dalles (Jiddisch dalles)
emmes (Jiddisch emmes)
-es (J iddisch -es)
falderappes (Jiddisch falderappes)
gabber (Jiddisch chawwer)
gajes (Jiddisch gajes)
galf (Jiddisch challef)
gallisch (ik word er - van) (Jiddisch challesj)
gannef (Jiddisch gannew)
gappen (Jiddisch chappen)
gasjewijne (Jiddisch hasjeweine)
gasser (Jiddisch chazzer)
gedeisd (van Jiddisch deisje)
gein (Jiddisch chein)
ges 'slim' (Jiddisch ches)
gesjochten (Jiddisch gesjochten)
geteisem (Jiddisch chatteisem)
gis 'slim' (Jiddisch ches)
gokken (Jiddisch chokken)
goochem (Jiddisch goochem)
gotspe (Jiddisch chotspe)
gozer (Jiddisch chosen)
gribus (Jiddisch gribez?)
habbekras (Jiddisch habbekratz)
hachelen (je kan me de bout -)
(Jiddisch achelen)
hasjewijne (Jiddisch hasjeweine)
heibel (Jiddisch heibel)
heitje (Jiddisch heitje)
hork (Jiddisch houreg)
hoteldebotel (Jiddisch
over(le)wotel)
ibbel (Jiddisch ibbel)
iebel (Jiddisch ibbel)
immes (Jiddisch emmes)
jajem (Jiddisch jajem)
jat (Jiddisch jad)
jatmoos (Jiddisch jadmoos)

jennen (van Jiddisch jowen?)
joet (Jiddisch joet)
joetje (Jiddisch joetje)
jofel (Jiddisch jofel)
kaddisj (Jiddisch kaddesj)
kaf 'twintig' (Jiddisch kaf)
kaffer 'stommerd' (Jiddisch kaffer)
kalle (Jiddisch kalle)
kalletje (Jiddisch kalle)
kapoeres (Jiddisch kapoeres)
kapsones (Jiddisch gawsones)
kassiewijle (Jiddisch hasjeweine)
kassiewijne (Jiddisch hasjeweine)
keppeltje (Jiddisch keppeltje)
kibboetsnik (Jiddisch kibboetsnik)
kif(t) (Jiddisch gift)
kimmei (Jiddisch gimmei)
kinnesinne (Jiddisch kinnesinne)
kits (alles -) (Jiddisch alles gietes)
klezmer (Jiddisch klezmer)
kloffie (Jiddisch keliphas)
koenlOen (Jiddisch koef noen)
kool 'kletspraatjes' (Jiddisch kol?)
koosjer (Jiddisch koosjer)
koter (Jiddisch koten)
lammetje '30 stuivers' (Jiddisch
lammed)
lapzwans (Jiddisch lapschwanz)
lef (Jiddisch lef)
louw loene (Jiddisch lou lone)
majem (Jiddisch majem)
makke (Jiddisch makke)
makken (geen cent te - hebben)
(Jiddisch makke)
matse (Jiddisch matse)
mazzel (Jiddisch mazzel)
mazzel en brooche (Jiddisch mazzel en brooche)
mediene (Jiddisch mediene)
meier 'honderd gulden' (jiddisch
(Jiddisch
meie)
memme (Jiddisch memme)
mesjoche (Jiddisch mesjogge)
mesjogge (Jiddisch mesjogge)
mies (Jiddisch mies)
miesmacher (Jiddisch miesmacher)
misjpoge (Jiddisch misjpooche)
mist (de - ingaan) (Jiddisch
mischt)
mokum (Jiddisch mokem)
moos (Duits Moos ofJiddisch
mo-es)
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nages (Jiddisch naaches)
nassen (Jiddisch naschen)
nebbisj (Jiddisch nebbisch)
nieges (Jiddisch niechesj)
niese (van Jiddisch iesje)
nifteren (Jiddisch nifteren)
oetsen (Jiddisch oetsen)
oggenebesj (Jiddisch ochgenebbisch)
oren 'bidden' (Jiddisch oren)
parg (Jiddisch parch)
peiger (Jiddisch peiger)
penose (Jiddisch penoze)
pietsje (Jiddisch pietsie)
planjenen (Jiddisch planjenen)
planjeren (Jiddisch planjenen)
pleite (Jiddisch pleite)
poerem (Jiddisch poerem)
polak (Jiddisch pol(a)k)
ponem (Jiddisch ponem)
ponum (Jiddisch ponem)
porum (Jiddisch ponem)
ramsj (Jiddisch ramsch)
ramsjen (Jiddisch ramschen)
ratsmodee (naar de -) (Jiddisch
nooch der Asjmedaj)
rebbe (Jiddisch rebbe)
roddelen (Jiddisch roddelen)
sappel (zich de/te sappel maken)
(Jiddisch sappel)
sappelen (Jiddisch sappelen)
schlemiel (Jiddisch schlemiel)
schorem (Jiddisch sjkorem)
seibelaar (Jiddisch zeibelaar)
seider (Jiddisch seider)
sikker (Jiddisch sjikker)
sjabbes (Jiddisch sjabbes)
sjappie hendele mendele (Jiddisch schappie hendele mendeIe)
sjaskelen (Jiddisch sjasjkenen)
sjaskenen (Jiddisch sjasjkenen)
sjewijne (Jiddisch hasjeweine)
sjien (Jiddisch sjien)
sjikker (Jiddisch sjikker)
sjikse (Jiddisch sjikse)
sjoege (Jiddisch sjoege)
sjoel (Jiddisch schul)
sjoof (Jiddisch zoot)
smeris (van Jiddisch sj(e)miere)
smoes (Jiddisch sjmoes)
smoezen (Jiddisch sjmoezen)
smous (Jiddisch smous)
snaaien (Jiddisch schneien)
snikkel (Jiddisch sjniggel)
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snorder (Jiddisch schnorrer)
sof (Jiddisch sof)
sot)
soof (Jiddisch zoof)
zoot)
sores (Jiddisch tsores)
spiese (Jiddisch spiese)
stennis (Jiddisch sjtannes)
stiekem (Jiddisch sjtieke)
tagrijn (Jiddisch tagrijn)
temeie(r) (Jiddisch temeie)
tinnef (Jiddisch tinnef)
tinnet)
tippelen (Jiddisch tippelen)
tof (Jiddisch tot)
toffelemoon (Jiddisch tofelemone)
toi toi toi (Jiddisch toi toi toi)
treife (Jiddisch treife)
unberufen (toi toi toi) (Jiddisch
unberufen (toi toi toi))
unbeschriejen (Jiddisch unbeschriejen)
versjteren (Jiddisch verschteren)
weet ik veel (Jiddisch waass isch
viel)
zeperd (Jiddisch sewel)
zolletje (Jiddisch zol)
zwijnen 'geluk hebben' (JiddischDuits Schwein ha ben)

4-3 Invloed van het Engels
aas 'ster' (Engels ace)
abstract 'samenvatting' (Engels
abstract)
acclimatiseren (Engels to acclimatisate)
accommodatie 'huisvesting' (Engels accommodation)
accountant (Engels accountant)
ace (Engels ace)
achtergrondinformatie (vert. van
Engels background information)
achterhoedegevecht (vert. van Engels rearguard action)
achterspeler (vert. van Engels
back)
acid house (Engels acid house)
act (Engels act)
actueel 'werkelijk, feitelijk' (Engels actual)
ad (Engels ad)
addict (Engels addict)
addictie 'verslaving' (Engels addiction)

adequaat 'voldoende, passend'
(Engels adequate)
administratie 'regering' (Engels
administration)
adres 'officieel antwoord' (Engels
address)
advance party (Engels advance
party)
aerobics (Engels aerobics)
afchecken (Engels to check off)
afkicken (Engels to kick off)
afnokken (Engels to knock off)
aftaaien (Engels to tie (up))
after all (Engels after all)
aftershave (Engels aftershave)
aftrap (vert. van Engels kick-off)
afwezig 'verstrooid' (bet. van
Frans absent of Engels absent)
agenda 'plannen' (Engels agenda)
agenda (verborgen - ) (vert. van
Engels hidden agenda)
agent 'bedrijfsvertegenwoordiger'
(Engels agent)
agnostisch (Engels agnostic)
aids (Engels aids)
airbag (Engels air bag)
airbus (Engels air-bus)
airco (Engels airco)
airconditioning (Engels air-conditioning)
airedale (Engels Airedale
(terrier) )
albatros (Engels albatross)
album 'grammofoonplaat' (Engels album)
ale (Engels ale)
allehens (Engels all hands)
alligator (Engels alligator)
alligatorpeer (Engels alligator
pear)
all-in (Engels all-in)
all-in- (Engels all-in)
alloceren (Engels to allocate)
all right (Engels all right)
all-risk (verouderd Engels all-risks)
all-round (Engels all-round)
alrightnik (Engels alrightnik)
alumnus (Latijn of Engels alumnus)
always (Engels always)
ambassadeur 'persoon of instantie die populair maakt' (Engels
ambassador)
Arnerican
American football (Engels ArneriAmerican football)

Amerikaans (Engels American)
ampel (Frans ample of Engels ample)
anaconda (Engels anaconda)
anglicaan (Engels Anglican)
angry young men (Engels angry
youngmen)
anima I (Engels animal)
animatie 'bewegend beeld' (Engels animation)
anklet (Engels anklet)
anode (Engels anode)
anorak (Engels anorak)
appeal (Engels appeal)
appeasement (Engels appeasement)
approach (Engels approach)
aquaplaning (Engels aquaplaning)
aquarium (Engels aquarium)
arrowroot (Engels arrowroot)
asap (Engels asap =as soon as
possible)
assagaai (Engels assagai)
assertief (Engels assertive)
asshole (Amerikaans-Engels asshole)
astronaut (Engels astronaut)
atoombom (Engels atom bomb)
attachékoffer (Engels attaché
case)
attractief (Engels attractive)
audiorack (Engels audio-rack)
= at your own
ayor (Engels ayor =
risk)
baardo (van Engels beardo)
baby (Engels baby)
baby- (Engels baby)
babydoll (van Engels baby-doll
pyjamas, mv.)
babyface (Engels baby face)
babysitter (Engels baby-sitter)
bachelor (Engels bachelor)
back (Engels back)
backformation (Engels back-formation)
backhand (Engels backhand)
backlist (Engels backlist)
backroom (Engels back room)
bacon (Engels bacon)
badge (Engels badge)
bad girl (Engels bad girl)
badminton (Engels badminton)
bad trip (Engels bad trip)
Baileybrug (Engels Bailey bridge)
bakstag (Engels backstay)
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bakzeilhalen (Engels to back a
sail)
balance of power (Engels balance
of power)
ballad (Engels ballad)
balloon (Engels balloon)
ballpoint (Engels bali-point pen)
ballpointpen (Engels bali-point
pen)
ballroomdancing (Engels
ballroom dancing)
ballroomdansen (Engels
ballroom dancing)
balpen (Engels bali pen)
balpunt (Engels bali-point pen)
balpuntpen (Engels bali-point
pen)
band 'muziekkorps' (Engels
band)
bandrecorder (vert. van Engels
ta
tape
pe recorder)
bang (ik ben - dat) (vert. van Engels I'm afraid that)
baniaan (Engels banian)
banjo (Engels banjo)
bantamgewicht (vert. van Engels
bantam weight)
bar (Engels bar)
barbecue (Engels barbecue)
barkeeper (Engels bar-keeper)
barnum- (Engels Barnum)
baron 'industriële topfiguur' (Engels baron)
barrel 'duig' (Engels barrel?)
basebal (Engels baseball)
basen (Engels to base)
basketbal (Engels basketbalI)
bastard (Engels bastard)
bat (Engels bat)
batterij 'energiebron' (Engels battery)
battle dress (Engels battle·dress)
baud (Engels baud)
bazooka (Engels bazooka)
beagle (Engels beagle)
beardo (Engels beardo)
beatgroep (Engels beat group)
beatnik (Engels beatnik)
beauty (Engels beauty)
beauty and the beast (Engels
beauty and the beast)
beauty-case (Engels beauty case)
beaver (Engels beaver)
bebop (Engels bebop)
beefburger (Engels beefburger)

begin (het - van het einde) (vert.
van Engels the beginning of the
end)
behaviorisme (Engels behavio(u)rism)
belastingvrij (vert. van Engels taxfree)
belt (Engels belt)
benadering 'aanpak' (bet. van Engels approach)
benefietvoorstelling (Engels benefit performance)
benefietwedstrijd (Engels benefit
match)
benefit ofthe doubt (Engels benefit of the doubt)
bermuda (Engels Bermuda
shorts, Bermudas, mv.)
Bermuda-driehoek (vert. van Engels Bermuda Triangle)
bestseller (Engels best-seller)
besturingssysteem (vert. van Engels operating system)
betrekkelijk gesproken (vert. van
Engels relatively speaking)
bevolkingsexplosie (vert. van Engels population explosion)
bevriezen 'prijzen vastleggen'
(bet. van Engels to freeze)
bezen (Engels to base)
bicycle (Engels bicycle)
biefstuk (Engels beefsteak)
bietsen (van Engels beachcomber)
bietser (van Engels beachcomber)
big brother (is watching you)
(Engels big brother (is watchingyou»
bijbelgenootschap (vert. van Engels bible sociery)
society)
bijna- (vert. van Engels near-)
bike 'motor' (Engels bike)
biker (Engels biker)
bikini (Engels bikini)
bill (Engels bill)
billboard (Engels billboard)
bimbo (Engels bimbo)
bingo (Engels bingo)
bit (Engels bit)
black box (Engels black box)
blackout (Engels blackout)
black power (Engels black power)
blauwdruk (vert. van Engels blueprint)
blauwkous (vert. van Engels bluestocking)
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blazer (Engels blazer)
bleekgezicht (vert. van Engels
pale-face)
blender (Engels blender)
blessing in disguise (Engels blessing in disguise)
bliep (Engels bleep)
bliepen (Engels to bleep)
bliksem (als de gesmeerde -)
(vert. van Engels like greased
lightning of Duits wie ein
geölter Blitz)
bliksemafleider (vert. van Engels
lightning conductor)
blind date (Engels blind date)
blockhead (Engels blockhead)
bloed, zweet en tranen (vert.
van Engels blood, sweat and
tears)
bloedbank (vert. van Engels
blood bank)
bloedgeld (vert. van Engels bloodmoney)
bloedhond (vert. van Engels
bloodhound)
bloedsomloop (vert. van Engels
circulation of the blood)
bloem (zeg het met -) (vert. van
Engels say it with flowers)
flowers )
blok 'baanvak' (Engels bloek)
block)
-) (vert. van
blok (slapen als een
een-)
Engels to sleep like a log)
blokken 'blokkeren' (Engels to
block)
blowen (Engels to blow)
blubber (Engels blubber)
blue (Engels blue)
blue feeling (Engels blue feeling)
bluf (Engels bluft)
bluffen (Engels to bluft)
blunder (Engels blunder)
blunderen (Engels to blunder)
blurb (Engels blurb)
board (Engels board)
bobslee (Engels bobsleigh)
bobtail (Engels bobtail)
body (Engels body)
bodybuilden (Engels body
building)
bodybuilding (Engels body
building)
bodylotion (Engels body-lotion)
bodymilk (Engels body-milk)
bodysuit (Engels body-suit)
boekdeel (dat spreekt boekdelen)
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(vert. van Engels that speaks
volumes)
boeken 'reis bespreken' (Engels
tobook)
to
book)
boekenwurm (vert. van Engels
bookworm)
boemerang (Engels boomerang)
buteh)
boet (Engels butch)
bogger (Engels bugger)
boiler (Engels boiler)
boksen (Engels to box)
bokser 'hond' (Engels boxer)
Boksers (Engels Boxers)
bolpen (Engels bali pen)
bom (ban de -) (vert. van Engels
ban the bomb)
bombast (Engels bombast)
bondage (Engels bondage)
bonus (Engels bonus)
boobytrap (Engels booby-trap)
boogie-woogie (Engels boogiewoogie)
bookmaker (Engels bookmaker)
boom 'hausse' (Engels boom)
-) (vert. van Engels
boord (witte
(witte-)
white collar)
boot (Engels boat of erfwoord)
bop (Engels bop)
border (Engels border)
boss (Engels boss)
bottel (Engels bottIe )
bottelen (Engels to bottle)
bottIe)
bottle-neck (Engels bottle-neck)
bottom (Engels bottom)
bowlen (Engels to bowl)
bowling (Engels bowling)
box (Engels box)
boy 'jongen' (Engels boy)
boy 'bediende' (Engels boy)
boycot (Engels boycott)
boycotten (Engels to boycott)
braindrain (Engels brain drain)
brainstormen (Engels brainto brain-storm)
storming of
ofto
brainstorming (Engels brainstorming)
brain-wave)
brainwave (Engels bra
in-wave)
brand 'merk' (Engels brand)
brandnieuw (vert. van Engels
brand-new)
brandy (Engels brandy)
break (Engels break)
breakdancing (Engels breakdancing)
breakdown (Engels breakdown)

break-even-point (Engels breakeven point)
breinstormen (vert. van Engels to
brain-storm)
brengun (Engels Bren-gun)
bridge (Engels bridge)
briefing (Engels briefing)
bries (Frans brise of Engels
breeze)
brijn (Engels brine)
brik (Engels brig)
brits 'achterste' (Engels breeches,
mv.)
brogue (Engels brogue)
browning 'machinegeweer' (Engels Browning automatic rifle)
browning 'revolver' (verouderd
Engels Browning)
brug 'verbinding van kiezen'
(bet. van Engels bridge)
brug (een - te ver) (vert. van Engels a bridge too far)
brunch (Engels brunch)
bubbelbad (vert. van Engels
bubble bath)
bubbelgum (Engels bubble gum)
buddy (Engels buddy)
budget (Engels budget)
budget- (Engels budget)
budgetteren (Engels to budget of
Frans budgéter)
buffer (Engels buffer)
bufferstaat (vert. van Engels
buffer state)
buggerie (Engels buggery)
building (Engels building)
bulk (Engels bulk)
bulkcarrier (Engels bulk carrier)
bulldog (Engels bulldog)
bulldozer (Engels bulldozer)
bulldyke (Engels bulldyke)
bull session 'kletspartij' (Engels
bull session)
bullseye (Engels bull's eye)
bullshit (Engels bullshit)
bumper (Engels bumper)
bungalow (Engels bungalow)
bunker (Engels bunker of Duits
Bunker)
-burger (Engels -burger)
bus 'autobus' (Engels bus)
bush-bush (van Engels bush)
bushel (Engels bushel)
business as usual (Engels business as usual)

business class (Engels business
class)
butch (Engels butch)
butler (Engels butler)
butterfly 'vlinderdasje' (verouderd Engels butterfly)
button (Engels button)
bye (Engels bye)
bypass (Engels by-pass)
by the way (Engels by the way)
cabine 'stuurhut' (Engels cabin)
caddie (Engels caddie)
cafetaria (Engels cafeteria)
caim (Engels caim)
cake (Engels cake)
cakewalk (Engels cakewalk)
calico (Engels calico)
callen (Engels to call)
call-girl (Engels call-girl)
camcorder (Engels camcorder)
camel (Engels camel)
camera (Engels camera)
Camillagate (Engels Camillagate)
camp (Engels camp)
camper (Engels camper)
camping (van Engels camping
site)
campus 'universiteitsterrein' (Engels campus)
cancellen (Engels to cancel)
candid-camera (Engels candid camera)
candy (Engels candy)
canvas (Engels canvas)
cap (Engels cap)
cape (Engels cape)
captain (Engels captain)
caravan (Engels caravan)
carpoolen (Engels to car-pool)
cartoon (Engels cartoon)
carwash (Engels car wash)
cash (Engels cash)
cashew (Engels cashew)
cashewnoot (Engels cashew nut)
cash flow (Engels cash flow)
cassette 'geluidsband in houder'
(Engels cassette)
cast (Engels cast)
catamaran (Engels catamaran)
catcher (Engels catcher)
caterer (Engels caterer)
cayennepeper (Engels cayenne
pepper)
c.d. (Engels CD =compact disk)
cease fire (Engels cease-fire)

cel 'deeltje protoplasma' (Engels
cell)
cent (Engels cent)
center (Amerikaans-Engels center)
centrum 'instelling' (Engels centre)
c.e.o. (Engels c.e.o. =chief executive officer)
charleston (Engels Charleston)
charter (Engels charter)
chartervlucht (vert. van Engels
charter tlight)
check 'betalingsopdracht' (Engels
check, cheque)
check 'controle' (Engels check)
checken (Engels to check)
cheerio (Engels cheerio)
cheers (Engels cheers)
cheeseburger (Engels cheeseburger)
cheetah (Engels cheetah)
cheque (Frans chèque of Engels
cheque, check)
chickenburger (Engels chickenburger)
chilling (Engels chilling)
chintz (Engels chintz)
chip (Engels chip)
chips (Engels chips)
chirurgie (plastische -) (vert. van
Engels plastic surgery)
choke (Engels choke)
chorus (Engels chorus)
Christian Science (Engels
Christian Science)
chutney (Engels chutney)
cinemascope (Engels cinemascope)
cinerama (Engels Cinerama)
city (Engels city)
claim (Engels claim)
clan (Engels clan)
clashen (Engels to clash)
claxon (Engels klaxon)
clean (Engels clean)
clearing (Engels clearing)
clever (Engels clever)
climax 'hoogtepunt' (Engels climax)
clinch (in de - raken) (Engels
clinch)
clip (Engels clip)
close (zijn met iemand) (Engels
close)

close-up (Engels close-up)
clown (Engels clown)
club (Engels club)
clumsy (Engels clumsy)
coach (Engels coach)
coachen (Engels to coach)
coalitie (Frans coalition of Engels
coalition)
coaster (Engels coaster)
coaten (Engels to coat)
Coca Cola (Engels Coca-Cola)
cockpit (Engels cockpit)
cock -ring)
cockring (Engels cock-ring)
cocktail (Engels cocktail)
cocooning (Engels cocooning)
coffeeshop (Engels coffee-shop)
cohort (Engels cohort of Latijn
cohors cohortis)
coir (Engels coir)
cokes (Engels cokes, mv.)
cold cream (Engels cold cream)
cold turkey (Engels cold turkey)
collie (Engels collie)
column (Engels column)
columnist (Engels columnist)
combo (Engels combo)
come-back (Engels come-back)
comfort (Engels comfort)
comfortabel (Engels comfortabie)
comic (Engels comic)
coming man (Engels coming man)
coming out (ofthe
comingout
(of the closet) (Engels coming out (of the closet»
commercial (Engels commercial)
commitment (Engels commitment)
commodore (Engels commodore)
common sense (Engels common
sense)
compact disk (Engels compact
disk)
compatibel (Frans compatible of
Engels compatible)
competentie 'taalvermogen' (Engels competence)
competitie 'concurrentie' (Engels
competition)
complimentjes (naar - vissen)
(vert. van Engels fishing for
compliments)
compost (Engels compost)
compound- (Engels compound)
computer (Engels computer)
computerservice (Engels computer service)
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concern (Engels concern)
conditie 'lichamelijke toestand,
omstandigheid' (Engels condition)
conditie (in (goede) -) (vert. van
Engels in (good) condition)
conditie (uit -) (vert. van Engels
out of condition)
configuratie 'computersysteem'
(Engels configuration)
connectie 'invloedrijke relatie'
(Engels connection)
conservatief'voorzichtig' (Engels
conservative)
consistent' consequent' (Engels
consistent)
console 'bedieningspaneel' (Engels console)
consultant' die advies geeft' (Engels consultant)
contacten (Engels to contact)
containment-politiek (Engels
containment politics, mv.)
continuing story (Engels continuingstory)
controleren 'beheersen' (Engels
to control)
controller (Engels controller)
conventie 'overeenkomst' (Engels
convention)
conventioneel 'niet-atomair' (Engels conventionaI)
converteren 'omzetten naar een
ander computerprogramma'
(Engels to convert)
convertible (Engels convertible)
cool (Engels cool)
coöperatie (Engels co-operation)
coördinator (Engels co-ordinator)
copen met iets (Engels to cope
with)
copyright (Engels copyright)
copywriter (Engels copy-writer)
corduroy (Engels corduroy)
corgi (Engels corgi)
cornedbeef (Engels corned beeO
corner (Engels corner)
cornflakes (Engels corn flakes)
corporatie (Frans corporation of
Engels corporation)
correct (politiek -) (vert. van Engels politically correct)
correctheid (politieke -) (vert.
van Engels political correctness)
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cottage (Engels cottage)
country (Engels country)
courses (Engels courses)
cover (Engels cover)
coveren (Engels to cover)
cowboy (Engels cowboy)
crack 'uitblinker' (verouderd Engels crack)
crack 'zeer verslavende drug' (Engels crack)
cranberry (Engels cranberry)
crank (Engels crank)
crash (Engels crash)
crashen (Engels to crash)
crawlen (Engels to crawl)
crazy (Engels crazy)
creamer (Engels creamer)
credentials (Engels credentials)
credit 'psychologisch tegoed' (Engels credit)
creditcard (Engels credit càrd)
creep (Engels creep)
cricket (Engels cricket)
cromlech (Engels cromlech)
crooner (Engels crooner)
croquet (Engels croquet)
crossen (Engels to cross)
crown (Engels crown)
cruciaal (Frans crucial of Engels
crucial)
cruise (Engels cruise)
cruisen (Engels to cruise)
cult freak (Engels cult freak)
cummerband (Engels cummerbund)
cummerbund (Engels cummerbund)
cuntteaser (Engels cunt-teaser)
cup (Engels cup)
curfew (Engels curfew)
curriculum (Engels curriculum)
curry (Engels curry)
cursor 'knipperend aanwijsbalkje' (Engels cursor)
cybernetica (Engels cybernetics)
cycloon (Engels cyclone)
daisy wheel (Engels daisy wheel)
dalai lama (Engels dalai lama)
dammit (Engels damn it)
dancing (van Engels dance-hall)
dandy (Engels dandy)
darkroom (Engels dark room)
darts (Engels darts)
dashboard (Engels dashboard)
data 'gegevens' (Engels data)

dataverwerking (vert. van Engels
data processing)
date (Engels date)
deadline (Engels deadline)
deal (Engels deal)
dealer (Engels dealer)
dean (Engels dean)
debat (Frans débat of Engels debate)
debating-club (Engels debating
club)
debatteren (Frans débattre of Engels to debate)
debriefen (Engels to debrieO
deejay (Engels deejay)
deeltijd (vert. van Engels parttime)
deken (elektrische -) (vert. van
Engels electric blanket)
deleten (Engels to delete)
delgen (Oudengels dilgian)
demijohn (Engels demijohn)
demo (Engels demo)
demonstratie 'betoging' (Engels
demonstration)
denim (Engels denim)
denktank (vert. van Engels thinktank)
deodorant (Engels deodorant)
deontologie (Engels deontology)
derby (Engels derby)
derrick (Engels derrick)
design (Engels design)
designer-jeans (Engels designer
jeans)
desk (Engels desk)
desperado (Engels desperado)
detective 'speurder' (Engels detective of Frans détective)
detective 'speurdersroman' (van
Engels detective story)
diepvries (vert. van Engels deepfreeze)
dier (alle -en zijn gelijk, maar
sommige zijn gelijker dan andere) (vert. van Engels all animals
are equal, but some are more
equal than others)
digitaal 'tijd aangevend door cijfercombinatie' (Engels digital)
dijk 'lesbienne' (Engels dyke)
dildo 'kunstpenis, waardeloos figuur' (Engels dildo)
dimensie 'aspect' (Engels dimension)

dimmen (Engels to dim)
ding(etje) (je - doen) (vert.
van Engels to do your own
thing)
dinghy (Engels dinghy)
dingo (Engels dingo)
dinky (Engels dinky)
dirkkraan (van Engels derrick)
dirty mind (Engels dirty mind)
discipline 'vak' (Engels discipline)
discjockey (Engels disc jockey)
disco (Engels disco)
disco- (Engels disco-)
discodansen (Engels discodancing)
discotheek 'dansgelegenheid' (Engels discotheque)
discount (Engels discount)
disk (Engels disk)
diskette (Engels diskette)
disorder (Engels disorder)
dispatch (Engels dispatch)
dispatcher (Engels dispatcher)
distance (Engels distance)
divisie 'zelfstandige tak van een
bedrijf (Engels division)
d.j. (Engels d.j. = disc jockey)
D.N.A.-vingerafdruk (vert. van
Engels DNA fmgerprint)
doe-het-zelf- (vert. van Engels
do-it-yourseIO
doellijn (vert. van Engels goal
line)
doelman (vert. van Engels goalkeeper)
doelpunt (vert. van Engels goal)
doelschop (vert. van Engels goal
kick)
doelverdediger (vert. van Engels
goalkeeper)
doen 'vluchtig bekijken' (bet. van
Engels to do)
dog (Engels dog)
dogcar (Engels dog-cart)
dollar (Engels dollar)
dombo (van Engels dumbo)
doodseskader (vert. van Engels
death squad)
doorstop (Engels door-stop)
dope (Engels dope)
dopen 'dope geven' (Engels to
dope)
doping (Engels doping)
do's and don'ts (Engels do's and
don'ts)

double-speak (Engels doublespeak)
doughnut (Engels doughnut)
down (Engels down)
downer (Engels downer)
draaibank (vert. van Engels
tuming bench)
draaitafel (vert. van Engels tumtabie)
drainen (Engels to drain)
dramatisch 'spectaculair, opzienbarend' (Engels dramatic(ally»
drambuie (Engels drambuie)
dreadlocks (Engels dreadlocks)
dreg (Engels drag)
dressing 'kleedkamer' (van Engels dressing room)
dressing 'slasaus' (Engels dressing)
dribbelen 'met de bal lopen' (Engels to dribble)
drilboor (van Engels drill)
drive (Engels drive)
drive-in (Engels drive-in)
drive-in- (Engels drive-in)
droogdok (vert. van Engels dry
doek)
droom (een natte -) (vert. van
Engels a wet dream)
drop-out (Engels drop-out)
droppen (Engels to drop)
dropping (Engels dropping)
drug (Engels drug)
drugs (Engels drugs)
drugscene (Engels drug scene)
drugsien (Engels drug scene)
drummen (Engels to drum)
drummer (Engels drummer)
dubbeldekker (vert. van Engels
double-decker)
dubben 'nasynchroniseren' (Engels to dub)
duif 'voorstander van gematigde
politiek' (bet. van Engels dove)
dumbo (Engels dumbo)
dumdum (Engels dumdum)
dummy (Engels dummy)
dumpen (Engels to dump)
dumping (Engels dumping)
dunken 'bal van boven door
het net duwen' (Engels to
dunk)
dwazen als zij zijn (vert. van Engels fools as they are)
dyke (Engels dyke)

easy (Engels easy)
ecstasy (Engels ecstasy)
ecu (Engels ECU)
edelmoedig 'gul' (bet. van Engels
generous)
editen (Engels to edit)
editor (Engels editor)
eersteklas- (vert. van Engels fustdass)
efficiency (Engels efficiency)
efficiënt (Engels efficient)
elektrode (Engels electrode)
element (in zijn - zijn) (vert. van
Engels to be in one's element)
elpee (Engels LP)
e-maiIer (Engels e-mailer)
emoe (Engels emu)
empathie (Engels empathy)
empirisch (Engels empirical)
engagement 'betrokkenheid' (Engels engagement)
enteren' een «enter" geven op de
computer' (Engels to enter)
entertainment (Engels entertainment)
e.o. (Engels e.o. =executive offieer)
equalizer (Engels equalizer)
ernstig (iets - nemen) (vert. van
Frans prendre au sérieux of Engels to take something seriously)
error 'computerfout' (Engels error)
escalatie (Engels escalation)
escort (Engels escort)
essay (Engels essay)
essayist (Engels essayist)
essentieel (Engels essential)
establishment (Engels establishment)
eurocard (Engels Eurocard)
evenwicht (nudeair-) (vert. van
Engels nudear balance)
evergreen (Engels evergreen)
ex 'voormalig echtgeno(o)t(e)'
(Engels ex)
exact 'tussenwerpsel' (Frans exactement of Engels exactly)
executie 'uitvoering van doodvonnis' (Engels execution)
executive (Engels executive)
executive class (Engels executive
c1ass)
exhaustief (Engels exhaustive)
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exit 'uitgang' (Engels exit)
exit interview (Engels exit interview)
expo (Engels expo)
export (Engels export)
export- (Engels export)
expres 'exprestrein' (Engels express (train»
(train»
expresbrief (vert. van Engels express letter)
exquisiet (Engels exquisite)
extra large (Engels extra large)
eye-liner (Engels eye-liner)
eye-opener (Engels eye-opener)
face-lift (Engels face-lift)
faction (Engels faction)
factor (Engels factor)
fair (Engels fair)
fake (Engels fake)
fallout (Engels fall-out)
familie 'gezin' (Engels family)
fan 'supporter' (Engels fan)
fan 'ventilator' (Engels fan)
fancy- (Engels fancy)
fancy-fair (verouderd Engels fancy fair)
fantasy (Engels fantasy)
farm (Engels farm)
fashion (Engels fashion)
fast food (Engels fast food)
fatso (Engels fatso)
fault (Engels fault)
fax (Engels fax)
faxen (Engels to fax)
p.c.
=football club)
P.C. (Engels p.c.
P.C. =
feasibility study (Engels feasibility
study)
feature (Engels feature)
fee 'beloning' (Engels fee)
feedback (Engels feedback)
femme "'vrouwelijke»
'''vrouwelijke" lesbienne'
(Engels femme)
ferry (Engels ferry)
ferryboot (Engels ferryboat)
festival (Engels festival)
fiction (Engels fiction)
fiets 'motor' (bet. van Engels
bike)
fifty-fifty (Engels fifty-fifty)
fijnchemicaliën (Engels fine
chemicals of Duits Feinchemikalien)
fijnschrijver (vert. van Engels
fine-liner)
fine-Iiner)
fiksen (Engels to fix)
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file (Engels file)
film (Engels film)
filmen (Engels to film)
filmster (Engels film star)
filosofie 'grondgedachte, beleid'
(Engels philosophy)
filter 'mondstuk van sigaret' (Engels filter)
fineliner (Engels fine-liner)
finish (Engels finish)
finishen (Engels to finish)
finishing touch (Engels finishing
touch)
first lady (Engels first lady)
fistfucking (Engels fist-fucking)
fit (Engels fit)
fitheid (Engels fitness)
fitness- (Engels fitness)
fitnesstraining (Engels fitness
training)
fitting (Engels fitting)
flair (Engels flair)
flanel (Engels flannel)
flashback (Engels flashback)
flashlight (Engels flashlight)
flat (Engels flat)
flens (Engels flange)
flessehals 'knelpunt' (bet. van Engels bottle-neck)
flip 'drank' (Engels flip)
flippen (Engels to flip)
flirtation (Engels flirtation)
flirten (Engels to flirt)
flop 'diskette' (Engels floppy)
flop 'mislukking' (Engels flop)
flopje (Engels floppy)
floppen (Engels to flop)
floppy (Engels floppy)
floppy disk (Engels floppy disk)
floss (Engels floss)
flossen (Engels to floss)
flosszijde (vert. van Engels floss
silk)
flow-chart (Engels flow chart)
flower-power (Engels flower
power)
fluistercampagne (vert. van Engels whispering campaign)
flyer (Engels flyer)
fok (geen -) (Engels not a fuck)
fokken 'klieren' (van Engels to
fuck about)
folder (Engels folder)
folklore (Engels folklore)
folk song (Engels folk song)

follow-up (Engels follow-up)
football (Engels football)
forehand (Engels forehand)
forget it (Engels forget it)
formatteren (Engels to format)
formica (Engels for mica of Latijn
formica)
formule 'recept' (Engels formula)
fortuin (het kost een -) (vert. van
Engels it costs a fortune)
fortune-hunter (Engels fortune
hunter)
forum 'groep deskundigen' (Latijn forum of Engels forum)
forward 'spitsspeler' (Engels forward)
foto (Engels photo)
fotokopie (Engels photocopy)
foundation (Engels foundation)
foutlijn (vert. van Engels foul
line)
foxtrot (Engels foxtrot)
fractal (Engels fractal)
fragmentatiebom (vert. van Engels fragmentation bomb)
frame (Engels frame)
framing (Engels framing)
franje-inkomen (vert. van Engels
fringe benefits)
frankfurter (Engels frankfurter)
fraseologie (Engels phraseology)
-freak (Engels -freak)
freaken (Engels to freak)
freelance (Engels freelance)
free-trade (Engels free trade)
free-wheel (Engels free-wheel)
freewheelen (Engels to freewheel)
freezer (Engels freezer
freezer))
fried egg 'Japanse vlag' (Engels
fried egg)
frontpagina (Engels front page)
fruitcake 'scheldwoord' (Engels
fruit-cake)
fruit-salad 'lintjes op iemands
borst' (Engels fruit salad)
fuck (Engels fuck)
fuck- (Engels fuck)
fue! (Engels fuel)
fuel
fukken (Engels to fuck)
full-colour (Engels fuU-colour)
full-colour)
full-time
fuU-time (Engels full-time)
funk (Engels funk)
fustiekhout
fustiekbout (Engels fustic)
futurologie (Engels futurology)

gaan (ervoor -) (vert. van Engels
to gofor it)
gabardine (Engels gaberdine)
gadget (Engels gadget)
Gaelisch (Engels Gaelic)
gallon (Engels gallon)
game (Engels game)
gang 'bende' (Engels gang)
gangmaker (vert. van Engels pacemaker)
gangster (Engels gangster)
garden party (Engels garden party)
gasoline (Engels gasoline)
-gate (Engels -gate)
gay (Engels gay)
geclassificeerd 'geheim, vertrouwelijk' (bet. van Engels classified)
gedood worden 'omkomen'
(vert. van Engels to be killed)
geest (heilige -) (vert. van Engels
holyghost)
gefokt (ergens - van raken) (Engels to get fucked)
geïnformeerd 'met kennis' (bet.
van Engels informed)
gel (Engels gel)
geld (je - of je leven) (vert. van
Engels your money or your life)
geld maken 'winst maken' (bet.
van Engels to make money)
geloofszending (vert. van Engels
faith mission)
gemeenschapszin (vert. van Engels public spirit)
generatie (verloren -) (vert. van
Engels lost generation)
gentleman (Engels gentleman)
gentlemen's agreement (Engels
gentlemen's agreement)
gesbian (Engels gesbian)
gestroomlijnd (vert. van Engels
streamlined)
gevoelen (gemengde -sj (vert.
van Engels mixed feelings)
ghettoblaster (Engels ghetto blaster)
ghostwriter (Engels ghost-writer)
giek (Engels gig)
gigahertz (Engels gigahertz)
gigaster (Engels gigastar)
gigawatt (Engels gigawatt)
gimmick (Engels gimmick)
gin (Engels gin)

gin-tonic (van Engels gin and
tonic)
girl (Engels gir!)
glamour (Engels glamour)
glamourboy (Engels glamour
boy)
glider (Engels glider)
glijder (vert. van Engels glider)
glimp (een - opvangen) (vert.
van Engels to catch a glimpse)
global village (Engels global
village)
globetrotter (Engels globe trotter)
glocal (Engels glocal)
glossy (Engels glossy)
goal (Engels goal)
goalgetter (verouderd Engels
goal-getter)
goalkeeper (Engels goalkeeper)
golf 'balspel' (Engels golf)
good luck (Engels good luck)
goodwill (Engels goodwill)
googol (Engels googol)
gordijn (ijzeren -) (vert. van Engels iron curtain)
gorilla 'lijfwacht' (Engels gorilla)
gospel (Engels gospel)
gospelsong (Engels gospel song)
gouwe ouwe (vert. van Engels
golden oldie)
graffiti 'op muren geschilderde
leuzen' (Engels graffiti)
grand old man (Engels grand old
man)
grap (zieke-) (vert. van Engels
sick joke)
grapefruit (Engels grapefruit)
grass (Engels grass)
gravel (Engels gravel)
greep 'stevig contact' (bet. van
Engels grip)
grill (Engels grill)
grillen (Engels to grill)
grip (Engels grip)
groep 'samenspelende popmusici' (Engels group)
grog (Engels grog)
groggy (Engels groggy)
grondoorlog (vert. van Engels
groundwar)
grondscheet (Engels groundsheet)
groupie (Engels groupie)
guave (Engels guava)
guerrilla 'guerrillastrijder' (Engels
guer(r)illa)

gupje (Engels guppy)
guppy (Engels guppy)
gymkana (Engels gymkhana)
haai 'opgewekt door drugs' (Engels high)
haalbaarheidsonderzoek (vert.
van Engels feasibility study)
haan 'deel van een geweer' (bet.
van Engels cock)
hacker (Engels hacker)
hairpin (Engels hairpin)
hair stylist (Engels hair stylist)
halfbloed (vert. van Engels halfblood)
halftime (Engels half-time)
hall (Engels hall)
hamburger (Engels hamburger)
handdruk (een gouden -) (vert.
van Engels a golden handshake)
handgemaakt (Engels handmade)
handicap (Engels handicap)
handicappen (Engels to handicap)
handout (Engels hand-out)
hands olf (Engels hands oft)
handy (Engels handy)
hangar (Engels hangar)
hangglider (Engels hang-glider)
hang-out (Engels hang-out)
happening (Engels happening)
happy (Engels happy)
happy end (van Engels happy
ending)
happy few (Engels happy few)
hard disk (Engels hard disk)
harddrug (Engels hard drug)
hard money (Engels hard money)
hardrock (Engels hard rock)
hardware (Engels hardware)
haves en have-nots (Engels haves
and have-nots)
havik 'voorstander van agressieve
politiek' (bet. van Engels hawk)
H-bom (Engels H-bomb)
headbangen (Engels head-banging)
headhunter (Engels head-hunter)
headquarters (Engels head-quarters)
hearing (Engels hearing)
hear you (Engels hear you)
heavy (Engels heavy)
heavy metal (Engels heavy metal)
hectisch (Engels hectic of Duits
hektisch)
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heet 'recent' (bet. van Engels hot)
heftig 'zwaarwichtig' (Engels
heavy)
Heli's angel (Engels Heli's angel)
hendel (Engels handle)
hens (Engels hands)
hereboer (vert. van Engels gentleman-farmer)
herenakkoord (vert. van Engels
gentlemen's agreement)
herrie (Engels hurry?)
hersenspoeling (vert. van Engels
brain-washing)
hieuwen (Engels to hew)
hifi (Engels hi-fi)
high (Engels high)
high-tech (Engels high-tech)
hint (Engels hint)
hip (Engels hip)
hip hop (Engels hip hop)
hippie (Engels hippie)
hippo (Engels hippo)
hipster (Engels hipster )
hit (Engels hit)
hi-tech (Engels hi-tech)
hobby (Engels hobby)
hockey (Engels hockey)
hockeyclub (Engels hockey club)
hoekschop (vert. van Engels corner kick)
hoeksteen van de samenleving
(vert. van Engels comerstone
cornerstone
of society)
hoekvlag (vert. van Engels corner
flag)
hoela 'dans' (Engels hula)
hoelahoep (Engels hula-hoop)
hoezee (Engels huzza)
holdup (Engels hold-up)
hole (Engels hole)
hollanditis (Engels Hollanditis)
holocaust 'jodenvervolging in
w.o. 11' (Engels holocaust)
holy (shit) (Engels holy (shit»
homerun (Engels home run)
hondewacht (vert. van Engels
dogwatch)
honkbal (vert. van Engels baseball)
hoogverraad (vert. van Engels
high treason)
hoogvlieger (vert. van Engels
highflyer)
hooked (Engels hooked)
hooligan (Engels hooligan)
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hoor je (vert. van Engels hear
you)
hoorzitting (vert. van Engels hearing)
hordenloop (vert. van Engels
hurdle-race)
horlepiep (Engels hornpipe)
horlepijp (Engels hornpipe)
hormoon (Engels hormone)
hornpipe (Engels hornpipe)
horror (Engels horror)
horse (Engels horse)
hostess (Engels hostess)
hotdog (Engels hot dog)
hot issue (Engels hot issue)
hotpants (Engels hot-pants)
houdstermaatschappij (vert. van
Engels holding company)
house (Engels house)
houseparty (Engels house party)
hovercraft (Engels hovercraft)
huis (niet om over naar - te
schrijven) (vert. van Engels
nothing to write home about)
huisstijl (vert. van Engels house
style)
human interest (Engels human
interest)
human relations (Engels human
relations)
humbug (Engels humbug)
humor 'vrolijkmakendheid' (Engels humour)
humorist (Engels humorist)
hurry (Engels hurry)
husky (Engels husky)
hype (Engels hype)
icoon '(computer)symbool' (Engels icon)
idiosyncratisch (Engels idiosyncratic)
iglo (Engels igloo)
image (Engels image)
impact (Engels impact)
impending crisis (Engels impending crisis)
imperialisme (Engels imperialism) .
Iism)
implementeren (Engels to implement)
import (Engels import)
import- (Engels import)
impressed (Engels impressed)
imprint (Engels imprint)
in zijn (vert. van Engels to be in)

in zijn voor iets (vert. van Engels
to be in for something)
incentive (Engels incentive)
inch (Engels inch)
inchecken (Engels to check in)
incrowd (Engels in-crowd)
Indian summer (Engels Indian
summer)
indoctrinatie (Engels indoctrination)
indoor (Engels indoor)
indoor- (Engels indoor)
industrie 'onderneming die geen
nijverheid is' (Engels industry)
infaden (Engels to fade in)
inflatie 'waardevermindering van
geld' (Engels inflation)
info (Engels info)
informeren 'informatie geven'
(Engels to inform)
infotainment (Engels infotainment)
infrastructuur (Engels infrastructure)
in high spirits (Engels in high
spirits)
inloggen (Engels to log in)
innertube (Engels inner tube)
inning (Engels inning)
in no time (Engels in no time)
innuendo 'insinuatie' (Engels innu en do)
inpluggen (Engels to plug in)
input (Engels input)
ins and outs (Engels ins and outs)
inside information (Engels inside
information)
insider (Engels insider)
instant- (Engels instant)
insuline (Engels insulin)
intake (Engels intake)
intelligentie (kunstmatige -)
(vert. van Engels artificial intelligence)
intensive care (Engels intensive
care)
interactief (Engels interactive)
intercity (Engels intercity)
intercom (Engels intercom)
interlock (Engels interlock)
internationaal (Engels international)
international (Engels international)
interview (Engels interview)

interviewen (Engels to interview)
in the long run (Engels in the
long run)
intro (Engels intro)
involvement (Engels involvement)
inzoomen (Engels to zoom in)
inzweren 'beëdigen' (bet. van Engels to swear in)
Irangate (Engels Irangate)
issue (Engels issue)
item 'voorwerp' (Engels item)
it is in good hands (Engels it is in
good hands)
jack (van Engels jacket?)
jacket 'jas' (Engels jacket)
jackpot (Engels jackpot)
jaguar (Engels jaguar)
jak 'dier' (Engels yak)
jam (Engels jam)
jam session (Engels jam session)
jazz (Engels jazz)
jazzband (Engels jazz band)
jeans (Engels jeans)
jeep (Engels jeep)
jerrycan (Engels jerry-can)
jersey (Engels jersey)
Jesusfreak (Engels Jesus-freak)
jetlag (Engels jet lag)
jet-set (Engels jet set)
jingle (Engels jingle)
jitterbug (Engels jitterbug)
job (Engels job)
jockey (Engels jockey)
joggen (Engels to jog)
joint (Engels joint)
joint venture (Engels joint venture)
joke (Engels joke)
joker (Engels joker)
journaal (het acht uur-) (vert.
dock
van Engels the eight 0' clock
news)
joy-riden (Engels to joy-ride)
joystick (Engels joy-stick)
judge (Engels judge)
juice (Engels juice)
juke-box (Engels juke-box)
jumbo (Engels jumbo)
jumbo- (Engels jumbo)
jump (Engels jump)
jumpen (Engels to jump)
jumper (Engels jumper)
jungle (Engels jungle)
junk food (Engels junk food)

junkie (Engels junkie)
junk-shop (Engels junk shop)
jury (Engels jury)
jute (Engels jute)
kaak(je) (Engels cake)
kaasburger (Engels cheeseburger)
kajak (Engels kayak)
kaki (Engels khaki)
kalkoenen (van Engels cocooning)
kanaal 'zender op de t.v.' (Engels
channel)
kangoeroe (Engels kangaroo)
kapseizen (Engels to capsize)
kar 'auto' (Engels car)
karakter 'computersymbool' (Engels character)
karaktermoord (vert. van Engels
character assassination)
kasregister (vert. van Engels cash
register)
kauwgum (vert. van Engels
chewing-gum)
kaviaar voor het volk (vert. van
Engels caviare to the general)
keeper (van Engels goalkeeper)
keep your powder dry (Engels
keep your powder dry)
kennel (Engels kennel)
kerrie (Engels curry?)
ketchup (Engels ketchup)
keten 'winkelketen' (bet. van Engels chain)
keyboard (Engels keyboard)
khaki (Engels khaki)
kick (Engels kick)
kicken op (Engels to kick)
kidnapping (Engels kidnapping)
kien 'slim' (Engels keen)
kiezer (zwevende -) (vert. van Engels floating voter)
Kil(l)roy was here (Engels
Kil(l)roy was here)
kilt (Engels kilt)
kingsize (Engels king-size)
kinky (Engels kinky)
kipje (bet. van Engels chick)
kit (Engels kit)
kitchenette (Engels kitchenette)
kiwi (Engels kiwi)
klikken (het klikt niet tussen
hen) (vert. van Engels they do
not click with each other)
klipper (Engels clipper)
kloon (Engels clone)

kluts (Engels clutch)
klutsen 'koppeling bedienen' (Engels to clutch)
knickerbocker (Engels knickerbockers, mv.)
knock-out (Engels knock-out)
knokken (Engels to knock)
know-how (Engels know-how)
knowledge is power (Engels
knowledge is power)
koala (Engels koala)
kodak (Engels Kodak)
koddak (Engels Kodak)
koelie (Maleis koeli of Engels
coolie)
koffie (Turks kahve of Engels coffee)
koffiehuis (Engels coffee-house)
koffietafel-boek (Engels coffeetable book)
koloniaal (Engels colonial)
komkommertijd (vert. van Engels cucumber time)
Koninkrijk (Verenigd -) (vert.
van Engels United Kingdom)
konvooi (Frans convoi of Engels
convoy)
kookaburra (Engels kookaburra)
koppensneller (vert. van Engels
head-hunter)
kotter (Engels cutter)
kreek (Engels creek)
krijgskleuren (vert. van Engels
war-paint)
kringloop (vert. van Engels recycling)
kroongetuige (vert. van Engels
crown witness)
kroonjuwelen (vert. van Engels
crown jewels)
krossen (Engels to cross)
kruisverwijzing (vert. van Engels
cross- reference)
kruiswoordpuzzel (Engels
crossword puzzle)
kuffer 'dek' (Engels cover)
kwaker (Engels quaker)
kwast (van Engels squash)
kwis (Engels quiz)
label (Engels label)
lacrosse (Engels lacrosse)
lady (Engels lady)
lama 'boeddhistische priester'
(Engels lama)
land (onderontwikkelde -en)
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(vert. van Engels underdeveloped countries)
landrover (Engels land-rover)
landscape (Engels landscape)
langspeelplaat (vert. van Engels
long-playing record)
langspeler (vert. van Engels longplayer)
lap (Engels lap)
laptop (Engels lap-top)
large (Engels large)
laser (Engels laser)
lasso (Spaans law of Engels lasso)
last (but) not least (Engels last
(but) not least)
last-minuteboeking (Engels lastminute booking)
latin (Engels latin)
LAT-relatie (Engels l.a.t.-relationship)
latrine rumor (Amerikaans-Engels latrine rumor)
lavatory (Engels lavatory)
lawntennis (Engels lawn tennis)
lead (Engels lead)
leader (Engels leader)
leading article (Engels leading article)
leading lady (Engels leading lady)
league (Engels league)
leasen (Engels to lease)
Leger des Heils (vert. van Engels
Salvation Army)
legging (Engels legging)
lekken 'laten uitlekken' (bet. van
Engels to leak)
lekko (Engels let go!)
levensstandaard (vert. van Engels
standard ofliving)
levensverzekeringsmaatschappij
(vert. van Engels life insurance
company)
liaison 'verbinding' (Engels liaison)
lichaam 'lijk' (bet. van Engels
corpse)
licht (het groene - geven) (vert.
van Engels to give the green
light)
lichtshow (Engels lightshow)
liesje (gouden -) (van Engels
golden delicious)
life-crisis (Engels life crisis)
lifestyle (Engels life-style)
lift (Engels lift)
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light (Engels light)
lightshow (Engels lightshow)
light verse (Engels light verse)
lijk in de kast (vert. van Engels
skeleton in the closet/cupboard)
lijn 'reeks produkten' (Engels line)
lijn (in - met) (vert. van Engels
in linewith)
-lijn (Engels line)
lijst (zwarte-) (vert. van Engels
blacklist)
lilliput- (Engels lilliput)
lilliputter (Engels lilliputter)
limerick (Engels limerick)
limit (Engels limit)
link 'schakel' (Engels link)
linoleum (Engels linoleum)
lipstick (Engels lipstick)
live (Engels live)
live- (Engels live)
living (van Engels living-room)
loafer (Engels loafer)
lobby (Engels lobby)
lobbyen (Engels to lobby)
locomotief (Engels locomotive)
loeken (Engels to look)
log (Engels log)
logboek (Engels log-book)
logger (Engels lugger)
logo (Engels logo)
lolly (Engels lolly)
loner (Engels loner)
loods 'stuurman' (Middelengels
lodesman)
look 'stijl in de mode' (Engels
look)
looken (Engels to look)
loopbaanplanning (vert. van Engels career planning)
looping (Engels looping)
lord (Engels lord)
lorrie (Engels lorry)
loser (Engels loser)
loste 'kwijt' (Engels lost)
love (Engels love)
love-in (Engels love-in)
l.p (Engels LP)
luchtbus (vert. van Engels airbus)
luchtkastelen bouwen (vert. van
Engels to build castles in the
air)
luidspreker (vert. van Engels
loud-speaker)

lump sum (Engels lump sum)
lunch (Engels lunch)
lunchen (Engels to lunch)
lunchroom (Engels lunchroom)
lynchen (Engels to lynch)
macadam (Engels macadam)
machtsevenwicht (vert. van Engels balance of power)
mackintosh (Engels mackintosh)
macro 'computerprogramma atje'
(Engels macro)
magazine (Engels magazine)
magnaat 'industriële topfiguur'
(Engels magnate)
maharadja (Engels maharadja)
mahonie(hout) (van Engels mahogany)
maiden-speech (Engels maiden
speech)
mailen (Engels to mail)
mailing (Engels mailing)
mainframe (Engels main-frame)
majorette (Engels majorette)
maken (het-) (vert. van Engels
to make it)
make-up (Engels make-up)
malapropisme (Engels
malapropism)
man (de - in de straat) (vert.
van Engels the man in the
street)
management (Engels management)
manager (Engels manager)
mandril (Engels mandrilI)
mangrove (Engels mangrove)
manual (Engels manual)
marketing (Engels marketing)
markt (zich uit de - prijzen)
(vert. van Engels to price oneself out of the market)
marktleider (vert. van Engels
market leader)
mascara (Spaans máscara of Engels mascara)
massief'massaal' (Engels massive)
master (Engels master)
mastiff (Engels mastiff)
match (Engels match)
mats (te -) (Engels too much?)
matsen (Engels to match)
maxi (Engels maxi)
maxi- (Engels maxi-)
mayday (Engels mayday)
mayor (Engels mayor)

media 'pers, t.v., radio' (Engels
media)
medicijnman (vert. van Engels
medicine man)
medium 'halfgaar; middelste kledingmaat; halfzoet' (Engels medium)
medley (Engels medley)
meerderheid (zwijgende-) (vert.
van Engels silent majority)
meerkeuze (vert. van Engels multiple choke)
meesterbrein (vert. van Engels
mastermind)
meesterspion (vert. van Engels
master spy)
meeting (Engels meeting)
megabyte (Engels megabyte)
megachip (Engels megachip)
megaster (Engels megastar)
mensenrechten (vert. van Engels
human rights)
merchandising (Engels merchandising)
merger (Engels merger)
merry-go-round (Engels merrygo-round)
mess (Engels mess)
messtin (Engels mess-tin)
metal (Engels metal)
metallic (Engels metallic)
methodist (Engels methodist)
microprocessor (Engels microprocessor)
microwave (Engels microwave)
middle of the road (Engels
middle of the road)
military (Engels military)
-minded (Engels -minded)
mini (Engels mini)
mini- (Engels mini-)
minimal art (Engels minimal art)
minister 'hoofd van een departement' (Frans ministre of Engels
minister)
missing link (Engels missing
link)
mixdrink (van Engels mixed
drink)

mixer (Engels mixer)
mixture (Engels mixture)
mobilhome (Engels mobile
home)
mocassin (Engels moccasin)
modem (Engels modem)

moedemeuker (vert. van Engels
mother-fucker)
moeilijkheid (de moeilijkheden
waren vele) (vert. van Engels
the problems were many)
moeven (Engels to move)
Mohikanen (de laatste der -)
(vert. van Engels the last of the
Mohicans)
mol 'infiltrant, spion' (Engels
mole)
molton (Engels mol(le)ton)
moment (het - van de waarheid)
(vert. van Spaans el momento
de la verdad of Engels the moment oftruth)
mondiaal (Engels mondial)
money (Engels money)
money-maker (Engels moneymaker)
monitor 'beeldscherm' (Engels
monitor)
monnie (Engels money)
moonboot (Engels moon boot)
moonshiner (Engels moonshiner)
motel (Engels motel)
motherfucker (Engels motherfucker)
motie (Frans motion of Engels
motion)
motocross (Engels motocross)
motorhome (Engels motor
home)
mouse 'computermuis' (Engels
mouse)
moven (Engels to move)
much ado about nothing (Engels
much ado about nothing)
muis 'computermuis' (bet. van
Engels mouse)
mulligatawny (Engels mulligatawny)
multinationaal (Engels multinational)
multinational (Engels multinational)
multiple choice (Engels multiple
choke)
musical (Engels musical)
must (Engels must)
mustang (Engels mustang)
mustie (Engels mustie)
muurbloem (vert. van Engels
wall-flower)
muzak (Engels Muzak)

my berter half (Engels my better
halt)
my house is my castIe (Engels my
house is my castie)
nabob (Engels nabob)
nachtclub (Engels nightclub)
napalm (Engels napalm)
native speaker (Engels native
speaker)
NATO (Engels NATO)
nauwelijks 'eigenlijk niet erg
(bet. van Engels hardly)
negro-spiritual (Engels Negro
spiritual)
nek (zijn - uitsteken) (vert. van
Engels to stick one's neck out)
nerd (Engels nerd)
netfout (vert. van Engels net
fault)
netwerk (Engels network)
never mind (Engels never mind)
new age (Engels new age)
newfoundlander (Engels Newfoundland (dog»
new wave (Engels new wave)
niche (Engels niche)
nieuwkomer (Engels new-comer)
nieuwspraak (vert. van Engels
newspeak)
nigger (Engels nigger)
nijlgau (Engels nylghau)
nikker (Engels nigger)
nippel (Engels nipple)
nitwit (Engels nitwit)
no claim (Engels no claim)
no cure no pay (Engels no cure
nopay)
no-goodnik (Engels no-goodnik)
no hard feelings (Engels no hard
feelings)
no-iron (Engels no-iron)
nondescript (Engels nondescript)
non-fiction (Engels non-fiction)
non-profit (Engels non-profit)
nonsens (Engels nonsense)
non-stop (Engels non-stop)
non-stop-vlucht (vert. van Engels
non-stop flight)
no problem (Engels no problem)
no sweat (Engels no sweat)
not done (Engels not done)
notting 'niets' (Engels nothing)
no way (Engels no way)
nozem (van Engels nothing?)
nurd (Engels nerd)
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nurse (Engels nurse)
nursing (Engels nursing)
nylon (Engels nylon)
oemiak (Engels umiak)
of all people (Engels of aJJ people)
of all places (Engels of all places)
office-hunter (Engels office-hunter)
office-seeker (Engels officeseeker)
official (Engels official)
officier 'plantageopzichter' (van
Engels overseer )
offshore (Engels off-shore)
off the record (Engels off the
record)
of no account (Engels of no account)
o.k. (Engels o.k.)
okay (Engels okay)
oké (Engels okay)
okee (Engels okay)
okshoofd (Engels hogshead)
okidoki (Engels okidoki)
oldtimer 'oudgast' (Engels old-timer)
oltrip 'sigaret' (Engels Old Rip)
omnibus 'boek' (Engels omnibus)
omnium 'bepaalde wedren, wedstrijd' (Engels omnium)
ondergrondse (vert. van Amerikaans-Engels subway of BritsEngels underground)
onderlijnen (Engels to underline)
one-liner (Engels one-liner)
one nigbt stand (Engels onenigbt stand)
ongeïnformeerd 'zonder kennis'
(bet. van Engels uninformed)
on speaking terms (Engels on
speaking terms)
on the rocks (Engels on the rocks)
ontwikkelingshulp (vert. van Engels development aid)
ontwikkelingsland (vert. van Engels developing country)
onzin (Duits Unsinn of vert. van
Frans non-sens of Engels nonsense)
ooit (de ... -) (vert. van Engels
the ... ever)
oorlog (koude -) (vert. van Engels cold war)
oorlogskleuren (vert. van Engels
war-paint)
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oorlogspad (vert. van Engels warpath)
oorlogvoering (psychologische -)
(vert. van Engels psychological
warfare)
ootmoed (Oudengels ëaömëdu)
opblazen (vert. van Engels to
blow up)
opening 'vacature' (Engels opening)
opening nigbt (Engels opening
nigbt)
operating system (Engels operating system)
operator 'computerbediener' (Engels operator)
opfokken (Engels to fuck up)
opgemaakt 'met make-up bewerkt' (bet. van Engels made
up)
ophoesten (vert. van Engels to
cougb up)
opiniepoll (Engels opinion poll)
opossum (Engels opossum)
oppeppen (Engels to pep up)
oppikken (Engels to piek up)
oppositie (Frans opposition of
Engels opposition)
opstarten (Engels to start up)
optioneel (Engels optional)
orbit (Engels orbit)
orderly room (Engels orderly
room)
ounce (Engels ounce)
out (Engels out)
outertube (Engels outer tube)
outfit (Engels outfit)
outlet (Engels outlet)
out ofbounds (Engels out of
bounds)
outplacement (Engels outplacement)
output (Engels output)
outsider (Engels outsider)
overall (Engels overall(s))
overdone (Engels overdone)
overhead (Engels overhead)
overkill (Engels overkill)
overlappen (Engels to overlap)
overrulen (Engels to overrule)
oversized (Engels oversized)
overstatement (Engels overstatement)
paardekracht (vert. van Engels
horsepower)

paardenrennen (vert. van Engels
horseraces)
pace (Engels pace)
pacemaker (Engels pace-maker)
pacen (Engels to pace)
Pac-Man (Engels Pac-Man)
padloek (Engels padlock)
pakketboot (Engels paeket-boat)
pallet (Engels pallet)
pamflet (Engels pamphlet)
pandemonium (Engels pandemonium)
panel (Engels panel)
panorama (Engels panorama)
pantry (Engels pantry)
panty (van Engels panty-hose)
paper (Engels paper)
paperclip (Engels paper-clip)
papiergeld (vert. van Engels paper money)
paria (Engels pariah)
park (Frans parc of Engels park)
parka (Engels parka)
parking (van Engels parking lot)
parlement (Frans parlement of
Engels parliament)
partner (Engels partner)
part-time (Engels part-time)
party (Engels party)
pass (Engels pass)
passen 'een pass geven' (Engels to
pass)
patchoeli (Engels patchouli)
patent 'octrooi' (Engels patent)
pathetisch 'aandoenlijk' (Engels
pathetic)
p.c. (Engels PC = personal computer)
peacenik (Engels peacenik)
peanuts (Engels peanuts)
peddel (Engels paddie)
peddelen (Engels to paddie)
pedigree (Engels pedigree)
peepshow (Engels peep-show)
pemmican (Engels pemmican)
pemmikaan (Engels pemmican)
penalty (Engels penalty)
pendeldiplomatie (vert. van Engels shuttle diplomacy)
penicilline (Engels penicillin )
penthouse (Engels penthouse)
pep (Engels pep)
pepermunt (Engels peppermint)
performance (Engels performance)

perfonner (Engels perfonner)
pennanentje (van Engels pennanentwave)
pennissief (Engels permissive)
pennit (Engels permit)
persvrijheid (vert. van Engels
freedom of the press)
pesticide (Engels pesticide)
petroleum 'aardolie' (bet. van Engels petrol)
petticoat (Engels petticoat)
phony (Engels phon(e)y)
pickles (Engels pickles)
picknick (Engels picknick)
pickpocket (Engels pickpocket)
picture (Engels picture)
pidgin (Engels pidgin)
pier (Engels pier)
piercing (Engels piercing)
pijplijn (Engels pipeline)
pijplijn (in de -) (vert. van Engels
in the pipeline)
pil 'voorbehoedmiddel' (Engels
pill)
pilo (Engels pillow)
pilot - (Engels pilot)
pin (Engels PIN = personal identification number)
pinda's 'kleinigheid' (bet. van Engels peanuts)
pingpong (Engels ping-pong)
pinguïn (Engels pinguin)
pin-up (Engels pin-up)
pitbull (Engels pit bull (terrier»
pitcher (Engels pitcher)
plaatje (een - schieten) (vert. van
Engels to shoot a picture)
placemat (Engels place mat)
plafond (glazen -) (vert. van Engels glass ceiling)
plaid (Engels plaid)
plannen (Engels to plan of Duits
planen)
planning (Engels planning)
plastic (Engels plastic)
platfonn 'politiek programIna'
(Engels platfonn)
playbacken (Engels to play back)
playboy (Engels play-boy)
pleet (Engels plate)
Pleistoceen (Engels Pleistocene)
plentie (Engels plenty)
plenty (Engels plenty)
Plioceen (Engels Pliocene)
plot (Engels plot)

plotten (Engels to plot)
pluck (Engels pluck)
plug (Engels plug)
pluggen (Engels to plug)
plumpudding (verouderd Engels
plum-pudding)
pocket (van Engels pocket-book)
pocketboek (Engels pocket-book)
pocketeditie (Engels pocket edition)
pointer (Engels pointer)
point of no return (Engels point
ofnoreturn)
poker (Engels poker)
pokerface (Engels poker-face)
poll (Engels poll)
polo (Engels polo)
pons (Engels punch)
pony (Engels pony)
pool 'voetbalpool' (Engels pool)
pop 'popmuziek' (Engels pop
(music»
pop-art (Engels pop art)
popcorn (Engels popcorn)
popmuziek (Engels pop music)
port (Engels port)
portable (Engels portable)
portfolio (Engels portfolio)
portwijn (Engels portwine)
post 'basketbalterm' (Engels post)
postbus (Engels post-box)
poster (Engels poster)
pound (Engels pound)
powerlifting (Engels power-lifting)
praaien (Middelengels preien)
praatshow (vert. van Engels talkshow)
pragmatisme (Engels pragmatism)
prairie (Engels prairie)
praktisch 'bijna' (Engels practicalIy)
prefab (Engels prefab)
premium (Engels premium)
pressen 'tot de krijgsdienst dwingen' (Engels to press)
pressure-group (Engels pressure
group)
printer (Engels printer)
print-out (Engels print-out)
privacy (Engels privacy)
producer (Engels producer)
produceren 'een film maken' (Engels to produce)

prof 'iemand die tak van sport als
beroep uitoefent' (van Engels
professional)
professional (Engels professional)
profiel 'gewenste vaardigheden
van een sollicitant' (Engels profile)
promoten (Engels to promote)
promotie 'verkoopbevordering'
(Engels promotion)
propeller (Engels propeller)
propositie 'commercieel aanbod'
(Engels proposition)
prospect (Engels prospect)
protectionisme (Engels protectionism)
protest (Engels protest)
pub (Engels pub)
publiciteit (Frans publicité of Engels publicity)
public spirit (Engels public spirit)
puck (Engels puck)
pudding (Engels pudding)
pull (van Engels pullover)
pullover (Engels pullover)
pulsar (Engels pulsar)
pump (Engels pump)
punch (Engels punch)
pundit (Engels pundit)
Punjab (Engels Punjab)
Punjabi (Engels Punjabi)
punk (Engels punk)
pup (Engels pup)
pupje (Engels puppy)
puppy (Engels puppy)
puritein (Engels puritan)
purser (Engels purser)
pusher (Engels pusher)
puttee (Engels puttee)
putten 'golftenn' (Engels to putt)
puzzel (Engels puzzle)
pyjama (van Engels pyjamas, mv.)
quagga (Engels quagga)
quaker (Engels quaker)
quark (Engels quark)
quartzhorloge (Engels quartz
watch)
quasar (Engels quasar)
queer (Engels queer)
quick-step (Engels quickstep)
quiz (Engels quiz)
quorum (Engels quorum)
race (Engels race)
racen (Engels to race)
racingman (Engels racing man)
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racket (Engels racket)
radar (Engels radar)
radiator (Engels radiator)
radicaal (Frans radical of Engels
radical)
raglan (Engels raglan)
ragtime (Engels ragtime)
raid (Engels raid)
rail (Engels rail)
railway (Engels railway)
rally (Engels rally)
ranch (Engels ranch)
rancher (Engels rancher)
rappen (Engels to rap)
rasta (Engels rasta)
rastafari (Engels rastafari)
ratelslang (vert. van Engels rattlesnake)
ration (Engels ration)
reader (Engels reader)
realiseren 'begrijpen' (Engels to
realise)
recentelijk (Engels recently)
receptionist (Engels receptionist)
reces 'vakantie van parlement'
(Engels recess)
recessie (Engels recession)
recital (Engels recital)
recombinant DNA (Engels recombinant DNA)
recorder (Engels recorder)
recovery room (Engels recovery
room)
recyclen (Engels to recycle)
recycling (Engels recycling)
red tape (Engels red tape)
referee (Engels referee)
refusenik (Engels refusenik)
regatta (Engels regatta)
regel (als -) (vert. van Engels as a
rule)
reggae (Engels reggae)
relax (Engels to relax)
relaxed (Engels relaxed)
relaxen (Frans se relaxer of Engels to relax)
release (Engels release)
relevant 'belangrijk, desbetreffend' (Engels relevant)
reling (Engels railing)
reporter (Engels reporter)
research (Engels research)
researchwerk (Engels research
work)
resetten (Engels to reset)
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retardo (Engels retardo)
review (Engels review)
revolver (Engels revolver)
ridder van de ronde tafel (vert.
van Engels knight ofthe round
tabIe)
riksja (Engels rickshaw)
ritmesectie (Engels rhythm section)
rock 'n roll (Engels rock-'n-roll)
rof (Engels rough)
rollerskate (Engels roller-skate)
rolschaatsen (vert. van Engels roller-skates)
romance 'liefdesavontuur' (Engels romance)
romantisch (Engels romantic)
rompparlement (vert. van Engels
Rump Parliament)
roodhuid (vert. van Engels redskin)
roofing (Engels roofing)
roomijs (vert. van Engels icecream)
rosbief (Engels roast beeO
rouwdouw (Engels row-de-dow)
rowdy (Engels rowdy)
royalty (Engels royalty)
rubber (Engels rubber)
rubbish (Engels rubbish)
rugby (Engels rugby)
ruig 'opwindend' (bet. van Engels
rough)
ruimteonderzoek (vert. van Engels space research)
ruimtependel (vert. van Engels
space-shuttle)
ruimteschip (vert. van Engels
spaceship)
ruimteveer (vert. van Engels
space-shuttle)
rum (Engels rum)
rummage sale (Engels rummage
sale)
run (Engels run)
running (uit/in de - zijn) (Engels
to be out of/in the running)
rupee (Engels rupee)
rush (Engels rush)
sabbatsjaar (vert. van Engels sabbatical year)
safari (Engels safari)
safe (Engels safe)
safe-seks (Engels safe sex)
safety first (Engels safety first)

salesmanager (Engels sales
manager)
saloon (Engels saloon)
samenleving (zorgzame -) (vert.
van Engels caring society)
sample (Engels sample)
samplen (Engels to sample)
sandwich (Engels sandwich)
sandwichman (Engels sandwichman)
Santa Claus (Engels Santa Claus)
sanwichen (Engels to sandwich)
satsuma 'soort mandarijn' (Engels satsuma)
saven (Engels to save)
scalp (Engels scalp)
scene (Engels scene)
schaduwen 'volgen' (bet. van Engels to shadow)
schaduwkabinet (vert. van Engels
shadow cabinet)
schietijzer (vert. van Engels
shooting-iron)
schijf (harde -) (vert. van Engels
hard disk)
schoener (Engels schooner)
schoonheidsslaapje (vert. van Engels beauty sleep)
schotel (vliegende-) (vert. van
Engels flying saucer)
schrikIokken (vert. van Engels
dreadlocks)
science (Engels science)
science fiction (Engels science fiction)
scone (Engels scone)
scoop (Engels scoop)
scooter (Engels scooter)
scope (Engels scope)
score (Engels score)
scoren (Engels to score)
scotch 'doorzichtig plakband'
(van Engels Scotch tape)
scouting (Engels scouting)
scrabble (Engels scrabble)
screenen (Engels to screen)
script (Engels script)
scud (Engels Scud)
second opinion (Engels second
opinion)
see you (Engels see you)
seizoen 'deel van het jaar waarin
iets plaatsvindt' (Engels season)
seks (Engels sex)
seksbom (Engels sex bomb)

select (Engels select)
selectie (natuurlijke-) (vert. van
Engels natural selection)
self-fulfilling prophecy (Engels
self-fulfilling prophecy)
selfgovernment (Engels selfgovernment)
self-made (Engels self-made)
seminar (Engels seminar)
senior (Latijn senior of Engels
senior)
sensitivity training (Engels sensitivity training)
sepoy (Engels sepoy)
serven (Engels to serve)
serveren (Engels to serve)
service 'bediening' (Frans service
of Engels service)
service 'opslag' (Engels service)
servicedienst (van Engels service)
service dress (Engels service dress)
servicen (Engels to service)
Sesamstraat (vert. van Engels
Sesame Street)
sessie (Engels session)
set (Engels set)
settelen (Engels to settIe)
setter (Engels setter)
setting (Engels setting)
sex-appeal (Engels sex appeal)
sexshop (Engels sex-shop)
sexy (Engels sexy)
shag (Engels shag)
shaken (het wel kunnen -) (Engels to shake)
shampoo (Engels shampoo)
shampooing (Engels shampooing)
shanghaaien (Engels to shanghai)
shawl (Engels shawl)
shell-shock (Engels shell-shock)
sherry (Engels sherry)
Shetlander (Engels Shetland
pony)
shirt (Engels shirt)
shit (Engels shit)
shit- (Engels shit)
shockeren (Engels to shock)
shocking (Engels shocking)
shocktherapie (Engels shock
therapy)
shop (Engels shop)
shoppen (Engels to shop)
short (Engels shorts, mv.)
shortlist (Engels short list)

short track (Engels short track)
shot (Engels shot)
shovel (Engels shovel)
show (Engels show)
show (de - stelen) (vert. van Engels to steal the show)
showbizz (Engels show-biz)
showroom (Engels show-room)
shuttle (Engels shuttle)
sick building syndrome (Engels
sick building syndrome)
sick joke (Engels sick joke)
sien (Engels scene)
sightseeing (Engels sight-seeing)
sikh (Engels sikh)
sinecure (Engels sinecure)
single (Engels single)
singletje (van Engels single)
sir (Engels sir)
sit down-staking (Engels sit
down strike)
sit-in (Engels sit-in)
sits (Engels chintz)
-situatie (Engels situation)
sjaal (Engels shawl)
sjek (Engels shag)
sjekkie (van Engels shag)
sjoelbak (Engels shoolboard,
shovelboard)
skateboard (Engels skateboard)
skating-rink (Engels skating-rink)
skeeleren (Engels to skeeler)
sketch (Engels sketch)
skiff (Engels skiff)
skinhead (Engels skin-head)
skunk (Engels skunk)
skyline (Engels skyline)
slang' groepstaal' (Engels slang)
slapstick (Engels slapstick)
sleep-in (Engels sleep-in)
sleeping out (Engels sleeping out)
slip ofthe pen (Engels slip ofthe
pen)
slip of the tongue (Engels slip of
the tongue)
slippen (Engels to slip)
slogan (Engels slogan)
smaU (Engels smalI)
smart (Engels smart)
smash (Engels smash)
smile (Engels smile)
smog (Engels smog)
smoking (van Engels smokingjacket)
smokken (Engels to smock)

snack (Engels snack)
snapshot (Engels snapshot)
sneakers (Engels sneakers)
sneaky (Engels sneaky)
sneer (Engels sneer)
sneeuw' cocaïne' (bet. van Engels
snow)
snelheid (hoge -) (vert. van Duits
hohe Geschwindigkeit of Engels high speed)
sniper (Engels sniper)
snob (Engels snob)
snobisme (Engels snobism)
snooker (Engels snooker)
snow (Engels snow)
soap (Engels soap)
sociëteit (Frans société of Engels
society)
society (Engels society)
socket (Engels socket)
softdrug (Engels soft drug)
softie (Engels softie)
software (Engels software)
solarium 'zonnebank, zonnebad'
(Engels solarium)
so long (Engels so long)
solutie 'bandplakmiddel' (Engels
solution)
sonar (Engels sonar)
sophisticated (Engels sophisticated)
sorry (Engels sorry)
soul (Engels soul)
sound (Engels sound)
soundmix (Engels sound-mix)
sovereign (Engels sovereign)
so what (Engels so what)
space-shuttle (Engels spaceshuttle)
spaniël (Engels spaniel)
spanking (Engels spanking)
speaker (Engels speaker)
special (Engels special)
speech (Engels speech)
speed (Engels speed)
speedboot (Engels speed-boat)
spencer (verouderd Engels spencer)
spinnen 'wentelen' (Engels to
spin)
spirit (Engels spirit)
spiritisme (Engels spiritism)
spiritist (Engels spiritist)
spiritual (Engels spiritual)
spitfire (Engels spitfire)
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spleen (Engels spleen)
sponsor (Engels sponsor)
sponsored magazine (Engels
sponsored magazine)
spoonerism (Engels spoonerism)
spoorweg (vert. van Engels railroad)
sport (Engels sport)
spotlight (Engels spotlight)
spotten 'zien' (Engels to spot)
spray (Engels spray)
springmatras (Engels spring-mattress)
springslot (Engels spring-loek)
sprint (Engels sprint)
sprinten (Engels to sprint)
sprinter (Engels sprinter)
sprong in het duister (vert. van
Engels leap in the dark)
spurt (Engels spurt)
spurten (Engels to spurt)
squadron (Engels squadron)
square 'burgerlijk' (Engels
square)
square 'plein' (Engels square)
squash (Engels squash)
squaw (Engels squaw)
staan voor (vert. van Engels to
stand for)
staat (Verenigde Staten) (vert.
van Engels United States)
staatsvijand no. 1 (vert. van Engels public enemy no. 1)
stagflatie (Engels stagflation)
stal 'groep mensen die voor dezelfde organisatie werkt' (bet.
van Engels stabie )
stampede (Engels stampede)
stand (Engels stand)
standaardwerk (Engels standard
work)
stand-by (Engels stand-by)
stand-in (Engels stand-in)
standing (Engels standing)
start (Engels start)
starten (Engels to start)
starwars (Engels star wars)
stationwagen (Engels stationwagon)
status 'maatschappelijk aanzien'
(Engels status)
statussymbool (Engels status symbol)
stayer (Engels stayer)
steak (Engels steak)
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steeple-chase (Engels steeplechase)
stencil (Engels stencil)
step (Engels step)
ster 'beroemdheid' (bet. van Engels star)
stereoscoop (Engels stereoscope)
stergetuige (vert. van Engels star
witness)
sterrekrijg (vert. van Engels star
wars)
steward (Engels steward)
stewardess (Engels stewardess)
stick (Engels stick)
sticker (Engels sticker)
stickie (Engels stickie)
stilettohak (vert. van Engels stiletto heel)
stiJl going strong (Engels stiJl
going strong)
stock (Engels stock)
stoel (gemakkelijke -) (vert. van
Engels easy chair)
stone (Engels stone)
stoned (Engels stoned)
stoomboot (vert. van Engels
steamboat of steamer)
stoommachine (vert. van Engels
steam engine)
stop 'het stoppen van iets' (Engels stop)
-stop (Engels stop)
stoppen 'stilstaan' (Engels to
stop)
stopwatch (Engels stop-watch)
stores (Engels stores)
story (Engels story)
straalvliegtuig (vert. van Engels
jet plane)
strafen (Engels to strafe)
strafschop (vert. van Engels
penalty kick)
straight (Engels straight)
strange (Engels strange)
stress (Engels stress)
stressen (Engels to stress)
stretcher (Engels stretcher)
strijd om het bestaan (vert. van
Engels struggle for life)
strijdbijl (de - begraven) (vert.
van Engels to bury the hatchet)
strike (Engels strike)
strip 'reep, strook' (Engels strip)
strip 'stripverhaal' (van Engels
comic strip)

strippen 'ontdoen van' (Engels to
strip oft)
striptease (Engels strip-tease)
stroomschema (vert. van Engels
flowchart)
struggle for life (Engels struggle
for life)
struikelblok (vert. van Engels
stumbling block)
studio (Engels studio)
stuf 'drugs' (Engels stuft)
stuff (Engels stuft)
stunt (Engels stunt)
stuwadoor (Engels stevedore)
substantieel 'aanzienlijk' (Engels
substantial)
subversief (Engels subversive)
succesvol (Engels successful)
sucker (Engels sucker)
suggestie 'ingegeven denkbeeld'
(Engels suggestion)
suikerklontje (vert. van Engels
lump of sugar)
suit (Engels suit)
sulky (Engels sulky)
summary (Engels summary)
supermacht (vert. van Engels superpower)
supermarkt (Engels supermarket)
superpower (Engels superpower)
superster (Engels superstar)
supervisor (Engels supervisor)
supporter (Engels supporter)
surfen (Engels to surO
surprise (Frans surprise of Engels
surprise)
surprise-partij (Engels surprise
party)
survival ofthe fittest (Engels survival ofthe fittest)
suspense (Engels suspense)
sweater (Engels sweater)
sweatshirt (Engels sweat-shirt)
sweatshop (Engels sweat-shop)
sweep (Engels sweep)
sweepen (Engels to sweep)
swingen (Engels to swing)
systeemanalist (Engels systems
analyst)
taal (dode talen) (vert. van Engels
dead languages)
tabby (Engels tabby)
taboe (Engels taboo)
tackelen (Engels to tackle)
tafeltennis (Engels table-tennis)

tailor (Engels tailor)
talkshow (Engels talkshow)
Tamilgate (Engels Tamilgate)
tamtam (Engels tamtam)
tand des tijds (vert. van Engels
tooth of time)
tandem 'tweepersoonsfiets' (Engels tandem)
tandoori (Engels tandoori)
tank (Engels tank)
tapdans (Engels tap dance)
tape-deck (Engels tape deck)
tapkraan (van Engels tap)
tatoe (Engels tattoo)
teach-in (Engels teach-in)
teak (Engels teak)
team (Engels team)
teamgeest (vert. van Engels team
spirit)
teamwerk (Engels team-work)
teddybeer (Engels teddy bear)
teenager (Engels teenager)
teetotalIer (Engels teetotalIer )
tekstschrijver (vert. van Engels
copywriter)
tekstverwerker (vert. van Engels
word processor)
telefax (Engels telefax)
telegram (Engels telegram)
telepathie (Engels telepathy)
telex (Engels telex)
tender (Engels tender)
tennis (Engels tennis)
term 'voorwaarde' (Engels term)
term (in -en van) (vert. van Engels in terms 00
terminal (Engels terminal)
terriër (Engels terrier)
terugkomen 'op het vroegere peil
komen' (bet. van Engels to
comeback)
test 'proef (Engels test)
test-case (Engels test case)
thee (dat is niet mijn kopje -)
(vert. van Engels that's not my
cup oftea)
theeboy (Engels teapoy)
thinner (Engels thinner)
thrilI (Engels thrilI)
thriller (Engels thriller)
ticket (Engels ticket)
tijd is geld (vert. van Engels time
is money)
tijd (de - doden) (vert. van Engels to kill time)

time is money (Engels time is
money)
timen (Engels to time)
timing (Engels timing)
tip 'heimelijke informatie' (Engels tip)
tipparade (Engels tip-parade)
tippen (Engels to tip)
tipsie (Engels tipsy)
tipsy (Engels tipsy)
tiptop (Engels tip-top)
tissue (Engels tissue)
tjokvol (Engels chock-full)
t.1. (Engels TL)
tobog(g)an (Engels toboggan)
toddy (Engels toddy)
toeclip (Engels toe-clip)
toerisme (Engels tourism)
-toerisme (Engels tourism)
toerist (Engels tourist)
-toerist (Engels tourist)
toetsenbord (vert. van Engels keyboard)
toffee (Engels toffee)
tomahawk (Engels tomahawk)
toner (Engels toner)
tonic (Engels tonic)
toodeloo (Engels toodle-oo)
toonzaal (vert. ·...10 Engels
showroom)
toost (Engels toast)
top 'hoo~te leiding' (Engels top)
top van de ijsberg (vert. van Engels tip of the iceberg)
top- (Engels top)
topconferentie (Engels topconference)
topic (Engels topic)
topless (Engels topless)
topper (Engels topper)
torpedo (Spaans of Engels torpedo)
tossen (Engels to toss)
totalisator (Engels totalisator)
totalloss (Engels totalloss)
totem (Engels totem)
to the point (Engels to the point)
touroperator (Engels tour operator)
track (Engels track)
tractor (Engels tractor)
trade-mark (Engels trademark)
trade-union (Engels trade-union)
trailer (Engels trailer)
trainee (Engels trainee)

trainen (Engels to train)
trainer (Engels trainer)
training (Engels training)
tram (Engels tram)
tramp (Engels tramp)
trance (Engels trance)
tranentrekker (vert. van Engels
tear-jerker)
transfer (Engels transfer)
transistor (Engels transistor)
transit (Frans transit of Engels
transit)
trap (vrije -) (vert. van Engels
free kick)
trapper 'vallenzetter' (Engels trapper)
tras (Engels trash)
trawler (Engels trawler)
treiler (Engels trailer)
trein (Engels train)
trekker 'tractor' (bet. van Engels
tractor)
tremmen (Engels to trim)
trend (Engels trend)
trendy (Engels trendy)
tricycle (Engels triCYcle)
trimmen (Engels to trim)
trip (Engels trip)
trippen (Engels to trip)
troep (4000 -en) (vert. van Engels 4000 troops)
trolley (Engels trolley)
trolleybus (Engels trolley-bus)
troubleshooter (Engels troubleshooter)
trouserclip (Engels trouser-clip)
trubbels (van Engels troubles)
truck (Engels truck)
trust (Engels trust)
try out (Engels try-out)
T-shirt (Engels T-shirt)
tube 'fietsband' (Engels tube)
tumtum (Engels tumtum)
tune (Engels tune)
tunnel (Engels tunnel)
turbo- (Engels turbo-)
tutor (Engels tutor)
tweed (Engels tweed)
twen (van Engels twenty)
twijnen (Engels to twine)
twist 'dans' (Engels twist)
twisten 'de twist dansen' (Engels
to twist)
two-step (Engels two-step)
tycoon (Engels tycoon)

903

tyfoon (Engels typhoon)
typen (Engels to type)
typisch 'representatief (Engels
typical)
typist (Engels typist)
typiste (Engels typist)
uit zijn (vert. van Engels to be
out)
uitchecken (Engels to check out)
uitdaging 'uitlokking van een grote prestatie' (bet. van Engels
challenge)
uitdraai (vert. van Engels printout)
uitfaden (Engels to fade out)
uitkomen 'homoseksualiteit bekend maken' (bet. van Engels
to comeout)
uitloggen (Engels to log out)
uitplaatsing (vert. van Engels outplacement)
uitsorteren (Engels to sort out)
uitvinden 'uitzoeken' (Engels to
find out)
uitzoomen (Engels to zoom out)
ukelele (Engels ukelele)
umpire (Engels umpire)
uncool (Engels uncool)
underdog (Engels underdog)
underground (Engels underground)
understatement (Engels understatement)
UNESCO (Engels UNESCO)
untrendy (Engels untrendy)
updaten (Engels to update)
upgraden (Engels to upgrade)
upper ten (Engels upper ten)
ups and downs (Engels ups and
downs)
up to date (Engels up-to-date)
us 'kapot' (Engels us =unserviceable)
utopie (Engels utopia)
vamp (Engels vamp)
veldwerk (vert. van Engels field
work)
velvet (Engels velvet)
ventilator (Engels ventilator)
veranda (Engels verandah)
verdict (Engels verdict)
verdunner (vert. van Engels thinner)
verkooppraatje (vert. van Engels
sales talk)
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verleider (verborgen-)
(verborgen -) (vert. van
Engels hidden persuader)
vers (blanke verzen) (vert. van
Engels blank verses)
verzamelaarsobject (vert. van Engels collectors' item)
vetso 'dikzak' (van Engels fatso)
video (Engels video)
video- (Engels video-)
video- )
videocamera (Engels video camera)
videoclip (Engels video-clip)
videorecorder (Engels video recorder)
videotape (Engels video tape)
vierletterwoord (vert. van Engels
four-letter word)
Viking (Engels Viking)
vinger (we moeten onze -s gekruist houden) (vert. van Engels we must keep our fingers
crossed)
VIP (Engels VIP)
virtueel (Frans virtuel of Engels
virtual)
visitekaartje (vert. van Engels
visiting-card)
vlinderdasje (vert. van Engels butterfly)
voetbal (Engels football)
voetballer (Engels footballer)
voetbalmatch (Engels football
match)
voetbalpool (Engels football pool)
voetfout (vert. van Engels foot
fault)
voetlicht (vert. van Engels footlights)
volbloed (vert. van Engels fullblood)
volleybal (Engels volleyball)
volleybalI)
voltijd (vert. van Engels fulltime)
voodoo (Engels voodoo)
voorman (vert. van Engels foreman)
vorkheftruck (vert. van Engels
forklift truck)
vorm (in/uit -) (vert. van Engels
of form)
in form, out ofform)
voucher (Engels voucher)
vouwblad (vert. van Engels folder)
V.p.
V.p. =
=vice-president)
v.p. (Engels v.p.
vrederechter (vert. van Frans juge

de paix of Engels justice of the
peace)
vredespijp (de - roken) (vert.
van Engels to smoke the pipe
ofpeaee)
ofpeace)
vrijdenker (vert. van Engels freethinker)
vrijhandel (vert. van Engels free
trade)
vrijhandelaar (vert. van Engels
free-trader)
vrijmetselaar (vert. van Engels
freemason)
vroeger oflater (vert. van Duits
früher oder später of Engels
sooner or later)
vuistneuken (vert. van Engels fistfucking)
vuur (open -) (vert. van Engels
open fire)
vuurwater (vert. van Engels fire
water)
walkie-talkie (Engels walkietalkie)
walkman (Engels walkman)
Wall-street (Engels Wall street)
wallaby (Engels wallaby)
wampum (Engels wampum)
wapiti(hert) (Engels wapiti)
warrant (Engels warrant)
watercloset (Engels water-closet)
Watergate (Engels Watergate)
waterproof (Engels waterproof)
watjekal (Engels what you caU)
eall)
watjekouw (Engels what you
call)
watt (Engels Watt)
w.c. (Engels wc)
we are not amused (Engels we are
not amused)
wedgwood (Engels Wedgwood)
weed (Engels weed)
weekeinde (vert. van Engels weekend)
weekend (Engels weekend)
weespijp (Engels waste-pipe)
weirdo (Engels weirdo)
welfare (Engels welfare)
Welsh (Engels Welsh)
welvaartsstaat (vert. van Engels
welfare state)
wereldwijd (vert. van Engels
worldwide)
werkgeheugen (vert. van Engels
working memory)

western (Engels western)
whisk(e)y (Engels whisk(e)y)
whizzkid (Engels whizz-kid)
whodun(n)it (Engels whodun(n)it)
wiet (Engels weed)
wigwam (Engels wigwam)
Wild West (Engels Wild West)
wild-west- (Engels wild west)
winkelcentrum (vert. van Engels
shopping centre)
wishful thinking (Engels wishful
thinking)
witwassen (vert. van Engels to
launder)
woestijnoorlog (vert. van Engels
desert war)
woestijnrat (vert. van Engels
desert rat)
wolf(een eenzame-)
eenzame -) (vert. van
Engels a lone wolf)
wolfshond (vert. van Engels wolfdog)
wolkenkrabber (vert. van Duits
Wolkenkratzer of Engels skyscraper)
wollig 'vaag' (bet. van Engels
woolly)
wombat (Engels wombat)
woonkamer (vert. van Engels
living-room)
wordprocessor (Engels word processor)
workaholic (Engels workaholic)
workshop (Engels workshop)
worriën (Engels to worry)
wortels 'oorsprong' (bet. van Engels roots)
would-be (Engels would-be)
wow (Engels wow)
wulk (Oudengels weoloc)
XTC (Engels XTC =ecstasy)
yacht (Engels yacht)
yak (Engels yak)
yam (Engels yam)
Yankee (Engels Yankee)
yawl (Engels yawl)
yuppie (Engels yuppie)
yuppy (Engels yuppy)
zaak (de - is een belangrijke)
(vert. van Engels the matter is
an important one)
zappen (Engels to zap)
zeewaardig (Engels seaworthy)
zeggen (om zo te -) (vert. van

Duits sozusagen of Engels so to
say)
zegsman (vert. van Engels spokesman)
zelfbedienings- (vert. van Engels
self-service)
zelfbestuur (vert. van Engels selfgovernment)
zelfstarter (Engels self-starter)
zie je (vert. van Engels see you)
zijdenhemdje (Engels sydenham)
zoeklicht (vert. van Engels searchlight)
zombie (Engels zombie)
zomer (lange hete -) (vert. van
Engels long hot summer)
zongedroogd (Duits sonnengetrocknet of Engels sun-dried)
zongerijpt (Duits sonnengereift
of Engels sun-ripened)
zonverbrand (Duits sonnenverbrannt of Engels sunburnt)
sunbumt)
zuidwester (Engels south-wester?)
zulke ... als (vert. van Engels such
... as)
zwaargewicht (vert. van Engels
heavy-weight)
zwendelaar (Engels swindler)
zwiep 'snelle patrouille' (Engels
sweep)
zwiepen 'snelle patrouille uitvoeren' (Engels to sweep)

4.4 Invloed van het Fries

azig (Oudfries äsega)
baken (Oudfries baken)
bart (Fries barte)
beppe (Fries beppe)
berenburg (Fries bearenboarch)
berooid (Fries beroaid)
deinen (Fries dynje?)
eiland (Oudfries eiland)
elger (Oudfries ëlgër)
feeks (Fries fekke?)
fierljeppen (Fries fierljeppe)
gier (verouderd Fries jier, jerre)
grietenij (Fries gritenij)
grietman (Fries grytman)
kapen (Oudfries käpia)
kier (Fries kier)
klunen (Fries klunje)
krioelen (Fries krioel(j)e)
tî.l(e)boerd)
oelebord (Fries ül(e)boerd)

robbedoes (Fries robbedoes)
sjokken (Fries sjokke)
sjomp (Fries sjompe)
sjorren (Fries sjorje)
sjouwen (Fries sjouwe)
sktî.tsje (Fries skütsje)
sktî.tsje)
skütsje
skÜtsjesilen (Fries skütsjesile)
skütsjesilen
sneuper )
sneuper (Fries sneuper)
state (Fries state)
stins (Fries stins)
terp))
terp (Fries terp
til 'houten bruggetje' (Fries tille)
tjalk (Fries tsjaIk)
tsjalk)
tjotter (Fries tsjotter)
tsjoenen (Fries tsjoene)
uilebord (Fries ül(e)boerd)
ül{e)boerd)
ulebord (Fries ül(e)boerd)

4-5
4.5 Invloed van de Scandinavische
talen
alk (Deens/Noors alke)
atto- (Deens atten)
desman (Zweeds desmansrätta)
dors (Oudnoor(d)s porskr)
driehoeksverhouding
driehoeksver hou ding(vert. van
Noors et trekantet forhold of
Duits dreieckiges Verhältnis)
duit (Oudnoor(d)s pveiti)
eider(eend/gans) (van Oudijslands reör)
eiderdons (Oudijslands reöardunn)
femto- (Deens femten)
fjeld (Deens/Noors fjeld)
fjord (Deens/Noors fjord)
Folketing (Deens Folketing)
geiser (IJslands Geysir)
giervalk (Oudnoor(d)s geirfalki)
grenehout (van Noors of Zweeds
grän)
grenen (Noors of Zweeds grän)
griend (Deens grind)
Groenland (vert. van Oudnoor(d)s Grrenland)
haai 'roofvis' (Oudnoor(d)s hár)
hommer (Deens hummer)
ket (Oudnoor(d)s kiö)
knäckebröd (Zweeds knäckebröd)
knäckebrood (Zweeds knäckebröd)
kraak 'inktvis' (Noors krake)
kril)
kril (Noors krill
lemming (Noors lemming)
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loipe (Noors l0ype)
moped (Zweeds moped of Duits
Moped)
narwal (Deens/Noors narhval)
ombudsman (Zweeds ombudsman)
quisling (Noors Quisling)
rif (Oudnoor(d)s rif)
rotgans (Oudnoor(d)s hróÖgás)
scheer (Oudnoor( d)s sker)
ski (Noors ski)
slalom (Noors slaläm)
smörgäsbord (Zweeds smörgäsbord)
stakker (Noors stakkar of Zweeds
stackare)
Storting (Noors Storting)
telemark (Noors Telemark)
tinnegieter (een politieke -)
(vert. van Deens den politiske
Kandestöber)
trol (Deens/Noors trold)
tungsteen (Zweeds tungsten)
vurehout (van Oudnoor(d)s fyri-)
vuren (Oudnoor(d)s fura)
walrus (Zweeds valross of Deens
hvalros)
wervelwind (Oudnoor(d)s hvirfLlhvirfllvindr)
Wiking (Oudnoor(d)s Vikingr of
Duits Wiking)
windas (Oudnoor(d)s vind-áss)

5. Invloed van andere Indoeuropese talen
5.1 Invloed van het Grieks

Invloed van het klassiek Grieks
aa-- 'ontkennend voorvoegsel'
(Grieks a-)
abracadabra (Grieks
ABPACMABPA)

acne (Grieks aknè)
acroniem (van Grieks akro- +
-önumos)
acrostichon (van Grieks akro- +
stichos)
Adonis (Grieks Adönis)
aëro- (Grieks aero-)
agoog (Grieks agögos)
agorafobie (van Grieks agora +
-phobia)
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agronoom (van Grieks agro- +
-nomos)
ailurofLlie
ailurofilie (van Grieks ailouro- +
-philia)
ailurofobie (van Grieks ailouro+ -phobia)
alfa (Grieks alpha)
alleenheerser (vert. van Grieks
monarchos)
alleenspraak (vert. van Latijn soliloquium of Grieks monologos)
allo- (Grieks allo-)
allochtoon (van Grieks a11oallo- +
chthön)
alvleesklier (vert. van Grieks
pankreas)
amfi- (Grieks amphi-)
amnestie (Grieks amnèstia)
an- 'ontkennend voorvoegsel'
(Grieks an
an-)
-)
andragoog (van Grieks andro- +
agögos)
andro- (Grieks andro-)
angio- (Grieks angeio- )
angioom (van Grieks angeio- +
-öma)
anorexia (Grieks anorexia)
anti- (Grieks anti
anti-)
-)
antipathie (Grieks antipatheia of
Frans antipathie)
antropo- (Grieks anthröpo- )
apo- (Grieks apo-)
arch(eo)- (Grieks arch(aio)-)
archi- (Grieks archi-)
argon (Grieks argon)
aristocratie (Grieks aristokratia
of Frans aristocratie)
astma (Grieks asthma)
astro- (Grieks astro- )
asyndeton (Grieks asundeton)
auto- (Grieks auto-)
autochtoon (Grieks autochthön)
autocratie (Grieks autokrateia of
Frans autocratie)
automaat (Grieks automatos)
baro- (Grieks baro-)
barometer (van Grieks baro- +
-metron)
heta (Grieks bèta)
biblio- (Grieks biblio- )
bibliofiel (van Grieks biblio- +
-philos)
bio- (Grieks bio-)
boksdoorn (vert. van Grieks tragakantha)

botanie (van Grieks botanikos)
brachy- (Grieks brachu-)
broncho- (Grieks broncho-)
brontosaurus (van Grieks brontè
+ sauros)
caleidoscoop (van Grieks kalos +
eidos + -skopos)
cardio- (Grieks kardio- )
cardiogram (van Grieks kardio+ -gramma)
chaos (Grieks chaos)
charisma (Grieks charisma)
chemotherapie (van Grieks
chèmeia + therapeia)
chi (Grieks chi)
chiasme (Grieks chiasmos)
chiliasme (Grieks chiliasmos)
chiromantie (van Grieks cheir +
-manteia)
chiropodie (van Grieks cheir +
pous, podos)
chiton (Grieks chitön)
chole (Grieks cholè)
chrisma (Grieks chrisma)
chrom- (Grieks chröm-)
chrono- (Grieks chrono- )
chronologie (Grieks chronologia)
chronometer (van Grieks chrono+ -metron)
cirrose (van Grieks kirros)
-craat (Grieks -kratès)
-cratie (Grieks -kratia)
crypto- (Grieks krupto-)
-cyt (Grieks -kutos)
cytologie (van Grieks kutos +
-logia)
deiktisch (Grieks deiktikos)
delta 'Griekse letter d' (Grieks
delta)
democratie (Frans démocratie of
Grieks dèmokratia)
derma- (Grieks denna-)
derrna-)
dermatitis (van Grieks derma- +
-itis)
dermatologie (van Grieks derma+ -logia)
diabolisch (Grieks diabolikos)
diagnose (Grieks diagnösis of
Frans diagnose)
diaspora (Grieks diaspora)
dier (politiek -) (vert. van Grieks
politikon zöion)
dierenriem (vert. van Grieks zödiakos kuklos)

dinosaurus (van Grieks deinos +
sauros)
distichon (Grieks distichon)
dopen 'door onderdompeling opnemen in het christelijk geloof
(bet. van Grieks baptizein)
drachme (Grieks drachmè)
druif (de druiven zijn zuur) (vert.
van Grieks rages ompsakizousi
mala)
dwaalster (vert. van Grieks
planètès)
dynamiet (van Grieks dunamis)
dys- (Grieks dus-)
eco- (Grieks oiko-)
-ectomie (Grieks -ektomè of
Frans -ectomie)
eczeem (Grieks ekzema)
eendagsvlieg (vert. van Grieks
ephèmera)
elektron (Grieks èlektron)
embryo (Grieks embruon)
endo- (Grieks endo-)
enteritis (van Grieks enteron +
-itis)
epi- (Grieks epi-)
epigoon (Grieks epigonos of
Frans épigone)
epitheton (Grieks epitheton)
epoche (Grieks epochè)
epos (Grieks epos)
epsilon (Grieks epsilon)
eta (Grieks èta)
ethos (Grieks èthos)
etno- (Grieks ethno-)
etymologicon (Grieks etumologikon)
eu- (Grieks eu-)
eudemonisme (van Grieks
eudaimön)
Eufraat (Grieks Euphratès)
exegeet (Grieks exègètès of Frans
exégète)
-faag (Grieks -phagos)
farmaceutisch (Grieks pharmakeutikos)
feniks (Grieks phoinix)
-fiel (Grieks -philos)
-filie (Grieks -philia)
filippica (Grieks Philippikè)
flegma (Grieks phlegma)
-fobie (Grieks -phobia of Frans
-phobie)
-foon (Grieks -phönos)
-foor (Grieks -phoros)

foto- (Grieks phöto-)
fysio- (Grieks phusio-)
-fyt (Grieks -phuton)
-gaam (Grieks -gamos)
-gamie (Grieks -gamia)
gamma (Grieks gamma)
gas (van Grieks chaos)
gastr- (Grieks gastr-)
-geen (Grieks -genès)
-genese (Grieks -genesis)
-genesis (Grieks -genesis)
geo- (Grieks geä- )
giga- (Grieks gigas)
glucose (van Grieks glukus)
glycerine (van Grieks glukeros)
godgeleerdheid (vert. van Grieks
theologia)
-goon (Grieks -gönos)
-graaf (Grieks -graphos)
-grafie (Grieks -graphia)
-gram (Grieks -gramma of Frans
-gramme)
haag (de - zijner tanden) (vert.
van Grieks herkos odontön)
hapax legomenon (Grieks hapax
legömenon)
heiden (Grieks ethnè, mv.)
helio- (Grieks hèlio- )
hema- (Grieks haima-)
hemeralopie (van Grieks hèmera
+ alaos)
hemi- (Griekshèmi-)
hemo- (Grieks haimo-)
hemofilie (van Grieks haimo- +
-philia)
hepta- (Grieks hepta-)
hertog (vert. van Grieks stratèlatès of stratègos)
hetero- (Grieks hetero- )
heureka (Grieks heurèka)
hexa- (Grieks hexa-)
histo- (Grieks histo-)
homeo- (Grieks homoio-)
homo- (Grieks homo-)
homofiel (van Grieks homo- +
-philos)
hoogte 'poolshoogte' (bet. van
Grieks exarma)
hydra (Grieks hudra)
hydro- (Grieks hudro- )
hydrofobie (van Grieks hudro- +
-phobia)
hygro- (Grieks hugro-)
hyper- (Grieks huper- )
hypno- (Grieks hupno- )

hypo- (Grieks hupo-)
-iater (Grieks -iatros)
-iatrie (Grieks -iatreia)
ichty- (Grieks ichthu-)
iconostasis (Grieks eikonostasis)
idio- (Grieks idio-)
idioticon (Grieks idiötikon)
I.H.S. (Grieks 1Ia:)
ion (Grieks iön)
ischias (Grieks ischias)
iso- (Grieks iso-)
-itis (Grieks -itis)
jota (Grieks iöta)
kappa (Grieks kappa)
ken uzelf (vert. van Grieks gnöthi
seauton)
keramiek (Grieks keramikos)
keratine (van Grieks keras)
kerk (Grieks kuri(a)kon)
kerosine (van Grieks kèros)
kinematograaf (van Grieks
kinèma + -grap hos)
kinetica (van Grieks kinètikos)
kinetisch (van Grieks kinètikos)
klysma (Grieks klusma)
Koine (Grieks koinè)
kosmo- (Grieks kosmo-)
kosmos (Grieks kosmos)
kronologie (Grieks chronologia)
ksi (Grieks xi)
kynoloog (van Grieks kuno- +
-logos)
kyrie (Grieks kurie)
kyrie eleison (Grieks kurie
eleison)
lambda (Grieks la(m)bda)
leerstoel (Duits Lehrstuhl of vert.
van Grieks kathedra)
lettergreep (vert. van Grieks sullabè)
leukemie (van Grieks leuko- +
haima)
leuko- (Grieks leuko-)
leukocyt (van Grieks leuko- +
-kutos)
leukoplast (van Grieks leuko- +
plastos)
levensbeschrijving (vert. van
Grieks biographia)
lexicograaf (Grieks lexikographos)
lexicon (Grieks lexikon)
-liet (Grieks -lithos)
-logie (Grieks -logia)
-loog (Grieks -logos)
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-Iyse (Grieks -lusis)
-maan (Grieks -manès)
macro- (Grieks makro-)
-manie (Grieks -mania)
ma
no- (Grieks manomanomano-))
manometer (van Grieks mano- +
-metron)
-mantie (Grieks -manteia)
marathon (Grieks Marathön)
margarine (van Grieks margaron)
mega- (Grieks mega-)
ga lakmelksteen (vert. van Grieks galaktikos lithos)
menopauze (van Grieks mèn +
pausis)
meso- (Grieks meso-)
meso- )
meta- (Grieks meta-)
metamorfose (Grieks metamorphösis of Frans métamorphose)
-meter (Grieks -metron of Frans
-mètre)
-metrie (Grieks -metria of Frans
-métrie)
metropolis (Grieks mètropolis)
mikro-))
micro- (Grieks mikromicron (Grieks mikron)
mono- )
mono- (Grieks mono-)
-morC (Grieks -morphos)
-morf
mu (Grieks mul
myc- (Grieks mukès)
myo- (Grieks muo- )
narcose (Grieks narkösis of Frans
narcose)
necro- (Grieks nekro-)
nekro- )
neo- (Grieks neo- )
neuro- (Grieks neuro- )
neuron (Grieks neuron)
neushoorn (vert. van Grieks rinokerös)
nijlpaard (vert. van Grieks hippopotamos)
nitro- (Grieks nitro-)
nitro- )
-nomie (Grieks -nomia)
-noom (Grieks -nomos)
noso- (Grieks noso-)
noso- )
nu 'Griekse letter n' (Grieks nu)
oecumene (Grieks oikoumenè
(gè) of Duits Okumene)
oestrogeen (van Grieks oistros +
-genès)
oestron (Grieks oistros of Duits
Ostron)
olifantsziekte (vert. van Grieks
elephantiasis)
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oligarchie (Grieks oligarchia)
oligo- (Grieks oligooligo-))
-oma (Grieks -öma)
omega (Grieks ömega)
omicron (Grieks omikron)
omtrek (vert. van Grieks periphereia)
-on (Grieks -on)
onbetuigd (zich niet -laten)
(vert. van Grieks ouk amarturèton heauton poiein)
onco- (Grieks onko- )
oncogeen (van Grieks onko- +
-genès)
oncoloog (van Grieks onko- +
-logos)
-oniem (Grieks -önumos)
-onyrnie (Grieks -önumia)
-onymie
-oom (Grieks -öma)
oorlog (de - is de vader van alle
dingen) (vert. van Grieks polemos pantön men patèr esti)
-opie (Grieks -öpia)
ortho- (Grieks ortho- )
-ose (Grieks -ösis of Frans -ose)
-osis
is (Grieks -ösis)
-os
osteo- (Grieks osteo-)
osteo- )
öto-))
oto- (Grieks ötoouderling (vert. van Grieks presbut eros)
overal en nergens (vert. van
Grieks koudamou kai pantachou)
oxy- (Grieks oxu-)
paap (Grieks pap(p)as)
-paat (Grieks pathès)
paleopal
eo- (Grieks palaio- )
palindroom (Grieks palindromos)
pan- (Grieks pan-)
panta rhei (Grieks panta rei)
para- (Grieks para-)
parabool (Grieks parabolè)
paragnost (van Grieks para- +
gnöstès)
-pathie (Grieks -patheia)
pathos (Grieks pathos)
peda- (Grieks paida-)
pedagoog (Grieks paidagögos of
Frans pédagogue)
paido-))
pedo- (Grieks paidopenta- (Grieks penta-)
pepsine (van Grieks pepsis)
peri- (Grieks peri-)
periscoop (van Grieks peri- +
-skopos)

petro- (Grieks petro- )
phi (Grieks phi)
pi (Grieks pi)
plaats 'plek op de oppervlakte,
oppervlakte,ligligging' (bet. van Grieks topos)
plutocratie (Grieks ploutokratia
of Frans ploutocratie)
poly- (Grieks polu-)
prognose (Grieks prognösis of
Frans prognose)
propaedeuse (Grieks propaideusis)
prothesis (Grieks prothesis)
proto- (Grieks pröto-)
proton (Grieks pröton)
protozoön (van Grieks pröto- +
zöion)
pruim (Grieks proumnon)
psalterion (Grieks psaltèrion)
pseudo- (Grieks pseudo- )
psi (Grieks psi)
psycho- (Grieks psucho- )
psycholoog (van Grieks psucho+ -logos)
psychopaat (van Grieks psucho+ -pathès)
psychose (Grieks psuchösis of
Frans psychose)
-ptose (Grieks -ptösis of Frans
-ptose)
pyromaan (van Grieks puro- +
-manès)
rechtzinnig (vert. van Grieks orthodoxos)
reden 'verhouding tussen twee
grootheden' (bet. van Grieks logos)
reuma (Grieks reuma)
ro (Grieks rö)
sardonisch gelach (vert. van
Grieks sardanios gelös)
sceptisch (Grieks skeptikos, Duits
skeptisch of Frans sceptique)
schisma (Grieks schisma)
schizofrenie (van Grieks schizein
+ phrèn)
schoonschrijven (vert. van Grieks
kalligraphia)
schouwburg (vert. van Grieks theatron)
sclero- (Grieks sklèro-)
sclerose (Grieks sklèrösis of Frans
sclérose)
-scoop (Grieks -skopos)
-scopie (Grieks -skopia)

seismograaf (van Grieks seismos
+ -graphos)
sigma (Grieks sigma)
slang (een - aan zijn boezem
koesteren) (vert. van Grieks kai
labön (ophin) hupo kolpön
etheto)
stadion (Grieks stadion)
stalaktos))
stalactiet (van Grieks stalaktos
stearine (van Grieks stear)
stelling 'these' (bet. van Grieks
thesis)
stereo-))
stereo- (Grieks stereostereometrie (van Grieks stereo+ -metria)
sterrenkunde (vert. van Grieks
astronomia)
stigma (Grieks stigma)
stoma (Grieks stoma)
strychnine (van Grieks struchnos)
syl- (Grieks sul-)
sum-)
sym- (Grieks sum-)
symbiose (Grieks sumbiösis of
Frans symbiose)
syn- (Grieks sun-)
tachy- (Grieks tachu-)
tau (Grieks tau)
techno- (Grieks techno-)
techno- )
tegenvoeter (vert. van Duits GegenfüSler
genfüBler of Grieks antipodes,
mv.)
tele- (Grieks tèle- )
tera- (Grieks teras)
tetra- (Grieks tetra-)
therapeut (Grieks therapeutès)
therapie (Frans thérapie of
Grieks therapeia)
thermo- (Grieks thermo-)
thermo- )
theta (Grieks thèta)
-tomie (Grieks -tomia of Frans
-tomie)
topo- (Grieks topo- )
trauma (Grieks trauma)
triatlon (van Grieks tri- + athlon)
-trofie (Grieks -trophia)
trombose (Grieks thrombösis of
Frans thrombose)
-troop (Grieks -tropos)
tropen (van Grieks tropè, enk.)
-tropie (Grieks -tropia)
upsilon (Grieks upsilon)
wal (de - van zijn tanden) (vert.
van Grieks herkos odontön)
wederdoper (vert. van Grieks anabaptizein)

wereldburger (vert. van Grieks
kosmopolitès)
wijsbegeerte (vert. van Grieks philosophia)
wijsgeer (vert. van Grieks philosophos)
windkruid (vert. van Grieks
anemönè)
woord (gevleugelde -en) (vert.
van Grieks epea pteroënta)
xantho- (Grieks xantho-)
Xantippe (Grieks Xanthippè)
xeno-))
xeno- (Grieks xenoxenofobie (van Grieks xeno- +
-phobia)
xero- (Grieks xèro- )
xerografie (van Grieks xèro- +
-graphia)
xylo- (Grieks xulo- )
xylofoon (van Grieks xulo- +
-phönos)
Zee (Dode
-) (vert. van Grieks
(Dode-)
Nekrè Thalassa)
zeta (Grieks zèta)
zoö- (Grieks zöio- )
zwaluw (één - maakt nog geen
zomer) (vert. van Grieks mia
chelidön ear ou poiei)
zwartgalligheid (vert. van Grieks
me1ancholia)
melancholia )

Invloed van het Nieuwgrieks
feta (Nieuwgrieks pheta)
moussaka (Nieuwgrieks mousakas)
ouzo (Nieuwgrieks ouzo)
pita(broodje) (Nieuwgrieks
pit(t)a)
retsina (Nieuwgrieks retsina)
sirtaki (Nieuwgrieks sirtaki)
souvlaki (Nieuwgrieks soublaki)
tzatziki (Nieuwgrieks tzatziki)
5.2 Invloed van de Slavische talen

agitprop (Russisch agitprop)
apparatsjik (Russisch apparatèik)
apparateik)
astatki (Russisch ostatki)
balalaïka (Russisch balalajka)
barzoi (Russisch borzoj)
beloega (Russisch beluga)
blin (Russisch blin)
bojaar (Russisch bojarin)

bolsjewiek (Russisch bonevik)
bol'§evik)
borsjtsj (Russisch horSe)
borSè)
Cetnik (Servokroatisch Cetnik)
coëxistentie (vreedzame -) (vert.
van Russisch mirnoje sosu~est
sosu~est
vovanije)
datsja (Russisch daea)
daèa)
desinformatie (Russisch dezinformacija)
madja)
Doema (Russisch Duma)
doerak (Russisch durak)
doline (Russisch dolina)
glasnost (Russisch glasnost')
goelag (Russisch gulag)
Groot-Rusland (vert. van Russisch Velikorossija,
Ve1ikorossija, Velikaja
Rossija)
grootvorst (vert. van Duits
GroBfurst
GroSfurst of Russisch velikij
knjaz')
held van onze tijd (vert. van Rusna~ego vremeni)
sisch gero
gerojj na!ego
hetman (Pools hetman)
intelligentsia (Russisch intelligenintelligen cija)
dja)
jarovisatie (Russisch jarovizacija)
jarovizadja)
juchtOeer) (Russisch juft')
kala~nikov)
kalasjnikov (Russisch kaldnikov)
kameraad 'mede-communist'
(bet. van Russisch tovari~)
karbae of
karwats (Russisch karbac
Duits Karbatsche)
keurs (Oudslavisch krüzno)
keurslijf(je) (van Oudslavisch
krüzno)
Klein-Rusland (vert. van Russisch Malorossija, Malaja Rossija)
knoet (Russisch knut)
koelak (Russisch kulak)
koemis (Russisch kumys)
kolchoz (Russisch kolchoz)
Komintern (Russisch Komintern)
komsomol (Russisch komsomol)
kopeke (Russisch kopejka)
kosmonaut (Russisch kosmonavt)
kozak (Russisch kazak)
kwas (Russisch kvas)
lichtheid (de ondraaglijke - van
het bestaan) (vert. van Tsjechisch nesnesitelná lehkost

byti)
bytî)
machorka (Russisch machorka)
mammoet (Russisch mamont)
men'~evik)
mensjewiek (Russisch men'!evik)
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merzlota (Russisch merzlota)
misdaad en straf (vert. van Russisch prestuplenije i nakazanije)
moezjiek (Russisch mutik)
nomenklatoera (Russisch nomenk1atura)
klatura)
Nova Zembla (Russisch Novaja
Zemlja)
Oblomov (Russisch Oblomov)
perestrojka (Russisch perestrojka)
pierewaaien (Russisch pirovat')
pirog (Russisch pirog)
Plein (Rode-) (vert. van Russisch Krasnaja plo~ad')
ploUad')
podsol (Russisch podzol)
podzol (Russisch podzol)
poed (Russisch pud)
pogrom (Russisch pogrom)
politbureau (Russisch politbjuro)
pope (Russisch pop)
Pravda (Russisch pravda)
raad 'revolutionair bestuurslichaam' (bet. van Russisch
sovet)
raskolniken (Russisch raskol'niki)
revolutie (fluwelen -) (vert. van
Tsjechisch sametová revoluce)
robot (Tsjechisch robot)
roebel (Russisch rubl')
rub!')
rogge (Oudslavisch rüti)
sabeldier (Russisch sobol')
samboworstelen (van Russisch
sambo)
samizdat (Russisch samizdat)
samova(a)r (Russisch samovar)
schuld en boete (vert. van Russisch prestuplenije i nakazanije)
Sejm (Pools Sejm)
sjapka (Russisch ~apka)
sjasliek (Russisch ~a~lyk)
slivovitsj (Servokroatisch ~ljivovi~Ijivovica)
solidarnosc (Pools solidarnosé)
sovchoz (Russisch sovchoz)
sovjet (Russisch sovet)
sovjet
sovjet-- (Russisch sovetskij)
spoetnik (Russisch sputnik)
starost (Russisch starosta)
sterlet (Russisch sterljad')
tajga (Russisch tajga)
toendra (Russisch tundra)
trojka (Russisch trojka)
tsaar (Russisch car')
Tsjeka (Russisch èeka)
ëeka)
Usta~ (Servokroatisch Usta~a)
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werst (Russisch versta)
Wit-Rusland (vert. van Russisch
Belorussija)
Witrussisch (vert. van Russisch
belorusskij)
wodka (Russisch vodka)
woiwode (Pools wojewoda)
(Oud slavisch sedilo
sedilo))
zadel (Oudslavisch
Zee (Zwarte -) (vert. van Russisch èërnoje
ëërnoje more)
Zee (Witte -) (vert. van Russisch
Beloje more)
ziel (dode -en) (vert. van Russisch mërtvyje du~i)
zuivering (etnische -) (vert. van
Russisch etniceskaja Cistka)

5.3 Invloed van de Indische talen,
inclusief de Zigeunertaal
Invloed van de Indische talen
asana (Sanskriet äsana)
Bhagwan (Sanskriet bhagavant)
bodhisattva (Sanskriet bodhisattva)
boeddha (Sanskriet buddha)
Brahma (Sanskriet brahmä)
brahmaan (Sanskriet brähma~a)
chakra (Sanskriet cakra)
goeroe (Hindi gurü of Maleis goeroe)
hudo (Urdu hawda)
karma (Sanskriet karma)
mahatma (Sanskriet mahätman)
mantra (Sanskriet mantra)
nirvana (Sanskriet nirvä~a)
pandit (Hindi pa~c;lit)
pa~4it)
Panjab (Hindi Panjäb)
Panjabi (Hindi Panjäbi)
radja (Hindi räjä of Maleis radja)
roti (Hindi roti)
sahib (Hindi ~Qib)
~J:!ib)
sandhi (Sanskriet sandhi)
Sanskriet (Sanskriet sarpslqta)
sanyassin (Sanskriet sarpnyäsin)
sari (Hindi säri)
särï)
stoepa (Sanskriet stüpa)
svarabhakti(vocaal) (Sanskriet
svarabhakti)
swami (Hindi svämi)
svämï)
swastika (Sanskriet svastika)
tantra (Sanskriet tantra)
veda (Sanskriet veda)

yoga (Sanskriet yoga)
yOgi)
yogi (Hindi yogi)

Invloed van de Zigeunertaal
bink (Zigeunertaal beng)
dokken (Zigeunertaal de-, dau)
gees (Zigeunertaal gadschi)
gids (Zigeunertaal gadscho)
gies (Zigeunertaal gadschi)
joekel (Zigeunertaal d~uklo)
kach(e)lientje (Zigeunertaal kachni)
kalis (Zigeunertaal kales, mv.)
loefie (Zigeunertaallowo)
lovie (Zigeunertaallowo)
luffie (Zigeunertaallowo)
mangen (Zigeunertaal mang-)
maro (Zigeunertaal maro)
moUen (Zigeunertaal mulo)
passen 'kopen' (van Zigeunertaal
pa~)

pieren (van Zigeunertaal perjas)
piotes (Zigeunertaal pu~um,
pish6m)
poekelen (Zigeunertaal ph uk- )
pooien (Zigeunertaal pi-, piava)
sankse (Zigeunertaal kangeri,
changeri)
sjank (Zigeunertaal kangeri,
changeri)
trederikken (Zigeunertaal tirach)
treders (Zigeunertaal tirach)
treiers (Zigeunertaal tirach)
val 'deur' (Zigeunertaal fäla)
vattelink (Zigeunertaal pláxta)
verpatsen (van Zigeunertaal pa~)

5.4 Invloed van de Iraanse talen
bazaar (Perzisch bäzär)
Farsi (Perzisch Färsi)
Färsï)
karavanserai (Perzisch kärwänsäräj)
sjah (Perzisch sjäh)

6. Invloed van de Semitische
talen
6.1 Invloed van het Arabisch

algazel (Arabisch al-gazäl)
Algerije (Arabisch al jazä'ir)

alkoran (Arabisch al-qur'än)
Allah (Arabisch alläh)
almemor (Arabisch al-minbar)
ayatollah (Arilbisch ayatu lläh)
Berber (Arabisch barbar)
boemoes (Arabisch bumus)
dinar (Arabisch dinär)
dirham (Arabisch dirham)
djellaba (Arabisch jalläba)
djinn (Arabisch jinn)
Duizend-en-één-nacht (vert. van
Arabisch alflaila wa laila)
emir (Arabisch amir)
fakir (Arabisch faqIr)
falafel (Arabisch falafil)
fatwa (Arabisch fatwä)
God (er is maar één - en Mohammed is zijn profeet) (vert. van
Arabisch lä iläha illä llähu wamul}ammadun rasülu llahi)
hadj (Arabisch I}ajj)
hadji (Arabisch I}ajj)
Harnas (Arabisch I}amäs)
hammam (Arabisch I}ammäm)
hasjiesj (Arabisch I}a§i§)
hejab (Arabisch I}ijäb)
henna (Arabisch I}innä')
Hezbollah (Arabisch I}izbu llah)
imam (Arabisch imäm)
intifadah (Arabisch intifä4a)
Iraki (Arabisch 'iräqï)
islam (Arabisch isläm)
jihad (Arabisch jihad)
jilbab (Arabisch jilbäb)
kadi (Arabisch qa4i)
kalief (Arabisch kalïfa of Frans calife)
kasba 'handelswijk' (Arabisch
qa~ba)

kashba (Arabisch qa~aba)
kasjba (Arabisch qa~ba)
kat 'drug' (Arabisch qat)
khamsin (Egyptisch-Arabisch
lsam(ä)sin)
kif (Arabisch kif)
koeskoes (Arabisch kuskus of
Frans couscous)
Koeweiti (Arabisch kuwaiti)
koran (Arabisch qur'an)
moeder (de - aller x, de - van alle
x) (vert. van Arabisch umm)
moedjahedien (Arabisch mujähidun)
moefti (Arabisch mufti)
moslem (Arabisch muslim)

moslim (Arabisch muslim)
qat (Arabisch qat)
raï (Algerijns- of MarokkaansArabisch ray)
ramadan (Arabisch ramagan)
Rif (Arabisch rif)
riyal (Arabisch riyal)
Sahel (Arabisch 5äl}il)
salamaleikum (Arabisch assalamu 'alay-kum)
salemeleikum (Arabisch assalamu 'alay-kum)
Saudi (Arabisch sa'udi)
sesam, open u (vert. van Arabisch
iftal} ya simsim)
shamalse (van Arabisch §amäl)
sharia (Arabisch a§-§ari'a)
shoarma (Levantijns-Arabisch
§warma)
sjari'a (Arabisch a§-§ari'a)
sjeik 'hoofd' (Arabisch §aik)
sjiiet (Arabisch §I'I)
soek (Arabisch suq)
soenniet (Arabisch sunni)
soera (Arabisch süra)
sultan (Arabisch sultan)
Zee (Rode-) (vert. van Arabisch
al-bal}r al-al}mar)
6.2 Invloed van het Hebreeuws en

Aramees

Adam (Hebreeuws 'adam)
adamsappel (vert. van Hebreeuws tapual} ha-'ägäm)
Adonaj (Hebreeuws 'adonay)
Asjkenazim (Hebreeuws 'dkënazim)
Azazel (Hebreeuws 'äza'zel)
Baäl (Hebreeuws ba'al)
bar mitswa (Hebreeuws bar~äh)

Behemoth (Hebreeuws bêhemö!)
Belial (Hebreeuws bëliyya'al)
Benjamin (Hebreeuws binyamin)
berg Uwer heiligheid (vert. van
Hebreeuws har-qQd§ekä)
Chanoeka (Hebreeuws I}änükäh)
chassidisme (van Hebreeuws
I}äsidim)
chazan (Hebreeuws I}azzän)
Eden (Hebreeuws 'edën)
Elohim (Hebreeuws 'elohim)
Gideon (Hebreeuws gidë'ön)

God der goden (vert. van Hebreeuws 'el 'ëlohim)
goj (Hebreeuws göy)
golem (Hebreeuws golëm)
hallel (Hebreeuws hallel)
halleluja (Hebreeuws halëlu-yah)
Heer der heren (vert. van Hebreeuws 'ädön (ha- )ädonim)
heilige der heiligen (vert. van Hebreeuws qogë§ ha-qödä§im)
hemel der hemelen (vert. van Hebreeuws §eme ha-Mmäyim)
Hosea (Hebreeuws hMe'a)
ijdelheid der ijdelheden (vert.
van Hebreeuws hävel hävälim)
-im (Hebreeuws -im)
Israëli (Hebreeuws yi§r'ëeli)
Ivriet (Hebreeuws 'iVri!)
Jahweh (Hebreeuws YHWH)
Jeremia (Hebreeuws yirmëya)
Jesaja (Hebreeuws yëb'ëyähu)
jom-kippoer (Hebreeuws yömkipur)
kabbala (Hebreeuws qabbäläh)
Kanaän (Hebreeuws këna'an)
kibboets (Hebreeuws qibbu?;)
knecht der knechten (vert. van
Hebreeuws ceved 'ävädim)
Knesseth (Hebreeuws kêneset)
kol nidree (Aramees kQl nigrë)
koning der koningen (vert. van
Hebreeuws melëk (ha-)mêlakim)
lied der liederen (vert. van Hebreeuws §ir ha-§irim)
Martha (Aramees mäqä)
mene-tekel (Aramees mênê' tëqel
ufarsin)
menora (Hebreeuws mênöräh)
Methusalem (Hebreeuws
mê!u§ëlal})
Mirjam (Hebreeuws miryäm)
misjna (Hebreeuws mi§näh)
mosjav (Hebreeuws möMv)
Nimrod (Hebreeuws nimrod)
Noach (Hebreeuws nöal})
Onan (Hebreeuws 'önän)
Pesach (Hebreeuws pesal})
Purim (Hebreeuws purim)
rabbi (Hebreeuws rabbi)
sabra (Hebreeuws zabär)
Salomo (Hebreeuws §ëlomoh)
sanhedrin (Hebreeuws san
hëdërin)
schibbolet (Hebreeuws §ibbölet)
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Sefardim (Hebreeuws stfärdim)
Shoa(h) (Hebreeuws §ö'äh)
sjaloom (Hebreeuws §älöm)
§ëqël)
sjekel (Hebreeuws §ëqel)
sjibbolet (Hebreeuws §ibbölet)
sjwa (Hebreeuws §ewä')
tallith (Hebreeuws tallï!)
talmoed (Hebreeuws talmüd)
tefillin (Hebreeuws tefillin)
Tenach (Hebreeuws tanak)
thora (Hebreeuws törah)
volk (ik ben al mijn - tot belaching geworden) (vert. van
Hebreeuws hayï!i §el)oq le!wl
'amni)
vroom 'godvruchtig' (bet. van Latijn pius of Hebreeuws tämim)
wegen der duisternis (vert. van
Hebreeuws llarke-l)o§ëk)
!!arke-l)o§ëk)

kismet (Turks kismet)
koffie (Turks kahve of Engels coffee)
mimbar (Turks mimber)
moëddzin (Turks müezzin)
molla (Turks molla)
Osmaans (Turks Osmanh)
pasja (Turks pa~)
pilav (Turks pilav)
raki (Turks raki)
tulband (Turks tülbent)
vizier 'hoogwaardigheidsbekleder' (Turks vezir)
yoghurt (Turks yogurt)

8. Invloed van de vroegere
koloniën
8.1 Invloed van het Indonesisch

7. Invloed van niet-Indo-europese talen, gesproken in
Europa
7.1

Invloed van het Fins en
Hongaars

attila (Hongaars atilla)
csardas (Hongaars csárdás)
Finland (vert. van Fins Suomi)
forint (Hongaars forint)
heiduk (Hongaars hajduk, mv.)
kolbasz(worstje) (van Hongaars
kolbász)
poesta (Hongaars puszta)
sauna (Fins sauna)
sjako (Hongaars csákó)
tsigaan (Hongaars cigány)

7.2 Invloed van het Turks

baklava (Turks baklava)
baksjisj (Turks bah~i~)
Balkan (Turks Balkan)
bei 'Turkse eretitel' (Turks bey)
bey (Turks bey)
derwisj (Turks dervi~)
dolma (Turks dolma)
efendi (Turks efendi)
harem (Turks harem)
janitsaren (Turks Yeniçeri)
kaftan (Turks kaftan)
kebab (Turks kebap)
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ada (Maleis ada)
adat (Maleis adat)
adé (Maleis adik, adel
adipati (Javaans adipati)
adoe (Maleis adoeh)
ad oeh)
agar-agar (Maleis agar-agar)
ailanthus (Moluks ai lanit)
ajam (Maleis ajam)
ajo (Maleis ajo)
alang-alang (Maleis alang-alang)
aloen-aloen (Maleis aloen-aloen)
ambil (Maleis ambil)
amok (Maleis amok)
angkloeng (Maleis angeloeng)
ani-ani (Maleis ani-ani)
apa (Maleis apa)
arak (Maleis arak)
arenpalm (Maleis aren)
atjar (Maleis atjar)
awas (Maleis awas)
baadje (Maleis badjoe)
baar 'nieuweling' (Maleis
ba(ha)roe)
babi (Maleis babi)
babi pangang (Maleis babi panggang)
baboe (Javaans baboe)
ba dak (Maleis badak)
badjakker (Maleis badjak)
bagoes (Maleis bagoes)
ba ik (Maleis baïk)
bakkeleien (Maleis berkelahi)
bale-bale (Maleis bale-bale)
balken (van Maleis balik)

bamboe (Maleis bamboe)
bami (Maleis bami)
bandjir (Maleis bandjir)
banjak (Maleis banjak)
banjer (Maleis banjak)
banteng (Maleis banteng)
bantji (Maleis bantji)
barang (Maleis barang)
barangkali (Maleis barangkali)
baroe (Maleis ba(ha)roe)
batik (Maleis batik)
bébé (Maleis bebe)
bedak (Maleis bedak)
begini (Maleis bagini)
belabberen (Maleis belabar)
beo (Maleis bejo)
berakken (Maleis berak)
berapa (Maleis berapa)
beriberi (Maleis beri-beri)
bersih (Maleis bersih)
betoei (Maleis betoei)
betoeI)
betoel-betoel (Maleis betoelbetoei)
binatang (Maleis binatang)
bintang (Maleis bintang)
blanda (Maleis belanda)
blatie (Maleis belati)
boedjang (Maleis boedjang)
boekoe (Maleis boekoe)
boeng (Maleis boeng)
bokkinees (Maleis Boegis)
bouw 'veldmaat' (Maleis baoe)
branie (Maleis berani)
brenti (Maleis (ber
)henti)
(ber)henti)
dalang (Javaans dalang)
desa (Maleis desa)
dimana (Maleis di mana)
djalannen (Maleis djalan)
djati (Maleis djati)
djeroek (Maleis djeroek)
djimat (Maleis djimat)
djongos (Maleis djongos)
doejo(e)ng (Maleis doejoeng)
doekoen (Maleis doekoen)
doerian (Maleis doerian)
doesoen (Maleis doesoen)
gado gado (Maleis gado-gado)
gamelan (Maleis gamelan)
gardoe (Maleis gardoe)
gardoehuisje (van Maleis gardoe)
gladakker (Maleis geladak)
goedang (Maleis goedang)
goeling (Maleis goeling)
goena-goena (Maleis goenagoena)

goeroe (Hindi gum of Maleis
goeroe)
gong (Maleis gong)
gonje(zak) (Maleis goeni)
guttapercha (Maleis getah pertjah)
habis (Maleis habis)
hari katje (Maleis hari gadji)
ikat (Maleis ikat)
jang paling (Maleis jang paling)
Japan (Chinees Jih-pun of Maleis
Jepang)
jonk (Maleis djoeng)
kaalkop 'zeebaars' (Maleis kakap)
kabaai (Maleis kabaja)
kaketoe (Maleis kakatoea)
kakkie(s) (Maleis kaki)
kakoes (Maleis kakoes)
kali (Maleis kali)
kalong (Maleis kalong)
kambing (Maleis kambing)
kammer (Maleis kamar)
kammer ketjil (Maleis kamar
ketjil)
kampong (Maleis kampoeng)
kanarieboom (Maleis kenari)
kantjiel (Maleis kantjil)
kapok (Maleis kapoek)
karbouw (Maleis karbau)
kassian (Maleis kasihan)
kasuaris (Maleis kasoewari)
kat(je) 'gage' (Maleis gadji)
katjang (Maleis katjang)
katjangsaus (van Maleis katjang)
katjesdag (van Maleis gadji)
kebon (Maleis kebon)
kedee (Maleis kedai)
kembali (Maleis kembali)
kepal (Maleis kapal)
ketjap (Maleis ketjap)
kiekies (Maleis gigi)
klamboe (Maleis kelamboe)
klapper (Maleis kelapa)
klewang (Maleis kelewang)
koelie (Maleis koeli of Engels
coolie)
koeping (Maleis koeping)
kokkie (Maleis koki)
kombalie boontj(i)es (Maleis
kombali boentjis)
kongsi (Maleis kongsi)
kontol (Maleis koentoel)
korang (Maleis koerang)
kossong (Maleis kosong)
kramassen (Maleis keramas)

krandjang (Maleis kerandjang)
kraton (Javaans kraton)
kretek (Maleis keretek)
kris (Javaans keris)
kroepoek (Maleis keroepoek)
krontjong (Maleis kerontjong)
kweekwee (Maleis koewe-koewe)
ladang (Maleis ladang)
larie (aan de - gaan) (Maleis lari)
lekas (Maleis lekas)
liatten (Maleis lihat)
lihatten (Maleis libat)
liplap (Maleis liplap)
loempia (Maleis loempia)
loempoer (Maleis loempoer)
loerah (Maleis loerah)
lombok (Maleis lombok)
lontar (Maleis lontar)
lorre (Maleis loeri)
makannen (Maleis makan)
mandiekamer (van Maleis mandi)
mandiën (Maleis mand i)
mandoer (Maleis mando(e)r)
mango (Maleis mangga)
manis (Maleis manis)
mardijker (Maleis merdeka)
mas (Maleis mas)
mata sapi (Maleis mata sapi)
mata sappi (Maleis mata sapi)
Mata Hari (Maleis mata-hari)
mataglap (Maleis mata gelap)
matjam (Maleis matjam)
matte klap (van Maleis mata
gelap)
mesigit (Maleis mesigit)
minoemen (Maleis minoem)
moeloet (Maleis moeloet)
nangka (Maleis nangka)
nasi (Maleis nasi)
nasi goreng (Maleis nasi goreng)
nasi rames (Maleis nasi ramasl
rames)
negerij (Maleis negeri)
negorij (Maleis negeri)
njonja (Maleis njonjah)
nonna (Maleis nonah)
nontonnen (Javaans nonton)
obat (Maleis obat)
oedjang (Maleis oedjan)
oelama (Maleis oelama)
oelema (Maleis oelama)
oeroesen (Maleis oeroes)
oorlam (Maleis orang lama)
orang (Maleis orang)
orang-oetan (Maleis orang oetan)

p(e)lopper (Maleis pelopor)
pagaai (Maleis pengajoeh)
paitje (Maleis pahit, paït)
pakkie-an (dat is mijn - niet)
(Maleis behagian)
panas (Maleis panas)
pangeran (Javaans pangerang)
pasang (Maleis pasang)
pasar (Maleis pasar)
pasar dalam (Maleis pasar dalam)
pasar malam (Maleis pasar malam)
passagieren (van Maleis pasisir)
patjakker (Maleis badjak)
pedis (Maleis pedes)
pelopper (Maleis pelopor)
pendek (Maleis pendek)
perkara (Maleis perkara)
petoet (Javaans dipetoet)
pidjetten (Maleis pidjet)
piekeren (Maleis pikir, foor)
pienter (Maleis pinter)
pikollen (Maleis pikoel)
pintoe (Maleis pintoe)
pisang (Maleis pisang)
pitje (Maleis pitjis)
plan-plan (Maleis pelan-pelan,
perlahan)
plopper (Maleis pelopor)
poekoelan (Maleis poekoelan)
potongen (Maleis potong)
prauw (Maleis p(e)rahoe)
printa aloes (Maleis perentah
aloes)
printa kras (Maleis perentah
keras)
Raden 'Javaanse adellijke titel'
(Javaans Raden)
radja (Hindi riji of Maleis radja)
rammenassen (Maleis (me)rames)
rampassen (Maleis rampas)
rampok (Maleis rampok)
rampokken (van Maleis rampok)
rampokker (van Maleis rampok)
ratoe (Javaans ratoe)
riboet (Maleis riboet)
rimboe (Maleis rimba)
roedjak (Maleis roedjah)
roepia (Maleis roepiah)
rotan (Maleis rotan)
sadja (Maleis sa(ha)dja)
sado (Maleis sado)
sago (Maleis sago(e»
sajoer (Maleis sajoer)
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sambal (Maleis sambal)
sambaloelek (Maleis sambal
oelek)
sampan (Maleis sampan)
santen (Maleis santen)
sarong (Maleis saroeng)
sate (Maleis sateh)
sawa (Maleis sawah)
senang (Maleis senang)
sepatoe (Maleis sepatoe)
singkè (Maleis singkeh)
sinjo (Maleis sinjo)
sirammen (Maleis siram)
sirih (Maleis sirih)
sjappietouwer (Maleis siapa
tahoe)
slamat (Maleis selamat)
slokan (Maleis selokan)
snapan (Maleis senapan)
sobat (Maleis sobat)
soebatten (van Maleis sobat)
soedah (Maleis soedah)
soerat (Maleis soerat)
soesa (Maleis soesah)
sopie (Maleis sopi)
strootje (Maleis seroetoe)
tabee (Maleis tabe)
tahoe (Maleis tahoe)
tampat(je) (Maleis tempat)
tandak (Maleis tandak)
tandakken (van Maleis tandak)
tandil (Maleis tandil)
oude-)
-) (Maleis
tang (een oude
se(i)tan)
tangan (Maleis tangan)
tangsi (Maleis tangsi)
taugé (Maleis tauge)
tawarren (Maleis tawar)
telor (Maleis telor)
tempo doeloe (Maleis tempo
dehoeloe)
teroes (Maleis teroes)
thee (Maleis teh)
tidoeren (Maleis tidoer)
tjet (Maleis tjat, tjet)
tjetten (Maleis tjat, tjet)
tjitjak (Maleis tjitjak)
tjoelikken (van Maleis tjoelik)
(voor-)
-) (Maleis
(Maleispertjoepertjoetjoema (voor
ma)
tjomme (voor -) (Maleis pertjoema)
toean (Maleis toewan)
toekang (Maleis toekang)
toelis (Maleis toelis)
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toetoep (Maleis toetoep )
toetoepen (Maleis toetoep )
toko (Maleis toko)
tombak (Maleis tembaga)
toppie (Maleis topi)
totok (Maleis totok)
trassi (Maleis terasi)
wadjang (Maleis wadjan)
wajang (Javaans wajang)
waringin (Javaans waringin)

8.2 Invloed van het Afrikaans
aardvarken (verouderd Afrikaans
aardvark)
aardwolf (verouderd Afrikaans
aardwolf)
apartheid 'rassenscheiding' (Afrikaans apartheid)
biltong (Afrikaans biltong)
boetie (Afrikaans boetie)
Bosjesman (Afrikaans Boesman)
hartebeest (verouderd Afrikaans
hartbeest)
hertebeest (verouderd Afrikaans
hartbeest)
Kaffer 'Bantoe' (Afrikaans Kaffer)
oubaas (Afrikaans oubaas)
rotting (Afrikaans rottang)
samsam (Afrikaans saam-saam)
sjambok (Afrikaans sambok)
thuisland (Afrikaans tuisland)
wildebeest (verouderd Afrikaans
wildebeest)

8.3 Invloed van de Nederlandse
Antillen en Aruba
kachapera (Papiaments kachapera)
kambrada (Papiaments kambradal
knoek (Papiaments kunuku)
Iimpie (Papiaments limpi)
machora (Papiaments machoro)
pinda (Papiaments pinda)
plaka's (Papiaments plaka)
repa (Papiaments repa)
trahado di repa (Papiaments trahado di repa)
zuurzak (Papiaments sorsaka)

8.4 Invloed van Suriname
bara (Sarnami-Hindustani bara)
bobo (Sranantongo bobo?)
boeier (Surinaams-Nederlands
boeier)
granman (Sranantongo granman)
grietie (Sranantongo griti)
hantiman (Sranantongo hantiman)
hosselen (Surinaams-Nederlands
hosselen)
kompe (Sranantongo kompel
kotomissie (Sranantongo kotomisi)
kouseband 'groente' (SurinaamsNederlands kouseband)
mati (Sranantongo mati)
oemawedje (Sranantongo umawedye)
par weri (Sranantongo par weri)
schuren 'vrijen met kleren aan'
(Surinaams-Nederlands schuren)
schuurmeid (Surinaams-Nederlands schuurmeid)
wakaman (Sranantongo wakaman)
winti (Sranantongo winti)

9. Invloed van het Japans en
Chinees
9.1 Invloed van het Japans

aikido (Japans aikidö)
bamzaaien (van Japans banzai of
Jiddisch baarn zajen?)
banzaaien (van Japans banzai of
Jiddisch baarn zajen?)
banzai (Japans banzai)
bonsai (Japans bonsai)
budo (Japans budö)
daimio (Japans daimyo)
dan (Japans dan)
dojo (Japans döjö)
geisha (Japans geisha)
go (Japans go)
haiku (Japans haiku)
harakiri (Japans harakiri)
ikebana (Japans ikebana)
ippon (Japans ippon)
jioe-jitsoe (Japans jüjitsu)
jûjitsu)
judo (Japans jüdö)
jûdö)

judogi (Japans jiidOki)
judoka (Japans jiidOka)
kakemono (Japans kakemono)
kamikaze (Japans kamikaze)
karaoke (Japans karaoke)
karate (Japans karate)
keirin (Japans keirin)
kendo (Japans kendO)
kimono (Japans kimono)
manga (Japans manga)
mikado (Japans mikado)
ninja (Japans ninja)
origami (Japans origami)
sake (Japans sake)
samoerai (Japans samurai)
satsuma 'soort porselein' (Japans
satsuma)
seppuku (Japans seppuku)
shinto (Japans shintO)
sjogoen (Japans shOgun)
soja (Japans shOyu)
sukiyaki (Japans sukiyaki)
sumo(worstelen) (Japans sumO)
sushi (Japans sushi)
taifoen (Japans tai til)
taikoen (Japans taikun)
tamari (Japans tamari)
tatami (Japans tatami)
teriyaki (Japans teriyaki)
tsunami (Japans tsunami)
yamashita (Japans yamashita)
zen (Japans zen)

revolutie (culturele -) (vert. van
Chinees wen hua da ge min)
sprong (grote - voorwaarts)
(vert. van Chinees da yue jin)
tao (Chinees dao)
taoïsme (Chinees dao jiao)
tijger (papieren -) (vert. van Chinees zhi lao hu)
tjap-tjoi (Kantonees chap choi)
tofoe (Kantonees dau foo)
wok (Kantonees gwok)
yang (Chinees yang)
yin (Chinees yin)
Zee (Gele-) (vert. van Chinees
huanghai)

9.2 Invloed van het Chinees

gezicht (het - bewaren) (vert. van
Chinees bao mian zij
gezicht (het/zijn - verliezen)
(vert. van Chinees diu mian zij
ginseng (Chinees ren sheng)
1-Tjing (Chinees yi jing)
Japan (Chinees Jih-pun of Maleis
Jepang)
kaolien (Chinees gao ling (shi»
kumquat (Kantonees kam kat)
kung-fu (Chinees gong fu)
lychee (Kantonees lik jij
mahjong (Chinees ma jiang)
mars (de lange -) (vert. van Chinees chang zheng)
mie (Kantonees (jung) min)
mihoen (Kantonees mai fan)
paksoi (Kantonees bakchoi)
pinyin (Chinees pin yin)
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Zaakregister

Aboriginal-taal 349
achternaam 21, 185, 366
achtervoegsel 8, 13, 32, 36-39, 60,
63,71,76, 102, 103, 109, 120, 157,
163,164,167,174,176-178,180,
182, 183, 206, 209, 291, 328, 333,
335,343,350,369,429,514,517,
525, 530, 543, 554, 570, 606
afkorting 263
afleiding 8,9,37,78,120,176,
208, 222, 227, 233, 242, 271, 293,
335, 364, 368, 405, 570, 594
Afrikaans 433, 434, 438, 441, 445,
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Afrikaanse taal 228, 275, 349
Akkadisch 1, 126, 622
Altaïsch 1, 413, 448
Amerikaans-Engels 275, 294, 312,
339, 344, 347, 349; zie ook Engels
Angelen 62, 75, 82, 85, 294, 353
Angelsaksisch 86
anglicisme 12, 238, 298, 615
Anglo-Frans 342
Anglo-Nederiands 40,304
Anglo-Normandisch 342
apocope 464
Arabisch 1,129,190,192-194,196,
210, 223, 229, 344, 349, 397, 400,
401,403,416,417,431,536,622,
627,714,910
Aramees 1, 126, 277,380,409,
410,911
Aruba 435, 437
Asjkenazim 279
assimilatie 468
Attisch 365
backformation 183, 334
Bahasa Indonesia 421
Baltisch 3, 273

Bantoetaal 198, 433, 445
barbarisme 12, 47
Bargoens 68,71,107,108,111,
163,166,186,196,206, 217, 263,
264, 266, 280, 282, 284-286,
290, 294,325, 332, 394, 395, 428,
466,479,487,488,49°,548
bastaardwoord 10, 35, 50, 469, 593
Belgisch-Frans 145
Bengali 3,347,391
Berbertaal 1,190,345,403,407
betekenis 9, 15, 29, 32, 41, 46, 179,
234, 235, 238, 239, 298, 301, 308,
336, 428, 509, 510, 572
betekenisontlening 9, 10, 46, 53,
69,569,643
betekenisuitbreiding 632
betekenisverandering 293, 368,
631
betekenisverhoging 633
betekenisveriaging 633
betekenisvernauwing 633
bijbelse genitief; zie Hebreeuwse
genitief
bijbelvertaling 248, 255
bijvoeglijk naamwoord 31,37,
169,174,479
Bokmäl359
Bretons 3, 75, 186
Brits- Engels 312, 339, 344; zie verder Engels
brontaal 10
buigingsuitgang 31
Bulgaars 5, 383
Byzantijns-Grieks 275, 365
Castilliaans 212
Catalaans 5, 131, 194, 212
centrale woordenschat 1, 340
Chinees 2, 349, 432, 443, 445, 452,
455,546,624,714,914

collectief/collectivum 429,483,
533
contaminatie 508
Cornish 75, 345
creooltaal 2, 226, 228, 418, 420,
437,439
dateren 45
Deens 5, 359, 713, 905
Demotisch 365
diacritisch teken 35, 714
direct lenen 17
dissimilatie 468
doorgeefluik 17,72
doublet 509
Dravidisch 1, 228, 347
drieling 553
dubbelvorm 509
Duits 5,130,188,198,210, 229,
231, 277, 294, 301, 347, 364, 366,
382, 390, 400, 413, 416, 520, 576,
604, 654, 661, 713, 872
eenwoordvertaling 569, 576, 594,
602-604, 609, 616, 617
Egyptisch 1, 124
eigennaam 35,77,105,106,246,
264, 286, 287, 291, 292, 299, 300
eiland-Keltisch 73,713
elisie 464
ellips 40,184,337,637,641
Engels 5, 78, 130, 189, 198, 211,
224, 229, 294, 364, 366, 382, 406,
437,438,440,445,452, 519, 609,
656,713, 714, 886
epenthese 467
eponiem 8, 641, 712
erfwoord 1, 386, 565
Eskimotaal 350
etymologische uitspraak 33, 58, 173
etymologisch woordenboek 48
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27, 50, 161, 163, 186,
eufemisme 27,50,
261,298,466,490,492,542,650
exotisme 11, 67, 390
Faeröers 5, 359
familienaam 21, 138, 279, 494
Fenicisch 1, 126, 380
figuurlijk; zie metaforisch
Fins 1, 2,390,412, 911
foneem 34
Francien 132
Franken 79, 82, 131, 187, 354
Frankisch 131, 165, 187
Frans 5, 78, 131, 210, 224, 229, 266,
274, 275, 294, 300, 342, 352, 366,
370, 377, 382, 390, 406, 416, 445,
446, 516, 594, 650, 659, 713, 845
Fries 5, 21, 62, 353, 561, 905
Friezen 79, 82, 353, 359
functiewoord 31, 65
Gaelisch 3,74,75,345
gallicisme 12, 142, 143, 238, 601
Gallisch 74,128, 131, 186
Gallo-Romaans 74,131,185
Gallo-Romeins 74,76
geïsoleerde taal 2
geleerde volksetymologie 504
geografische naam 224,350,474,
624
7U
geoniem 9, 40, 41, 641, 712
Germaans 5, 128, 131, 187, 192,
194, 210, 222, 365, 385, 588
germanisme 12, 236,607,645
geslacht 32, 429, 592
Goten 82, 83, 222, 363
Gotisch 5, 365, 367
graecisme 621
Grieks 3, 102, 103, 123, 193, 194,
196, 210, 266, 274, 343, 365, 366,
398, 400, 406, 411, 416, 535, 576,
586, 617, 628, 649, 662, 714, 905
groepstaal 68,71, 107, 151, 162,
206, 221, 265, 267, 324> 332, 424,
428, 514, 538, 550
Hakka-Chinees 439,442,454,455
halve vertaling 89, 172, 177, 201,
270,297,318,388,569,572
Hamito-semitisch 1, 403
hebraïsme 623
Hebreeuws 1, 126, 127, 266, 277,
294, 380, 401, 408, 409, 536, 586,
623, 628, 911
Hebreeuwse genitief 623
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herhaald lenen 17
hernieuwde ontlening 120, 177,
271, 336, 458, 510, 642
herverengelsing 336
herverfransing 175, 177, 510, 517,
518
heteroniem 510
Hindi 3,347,391,394,397,431,
443,445,549,910
homofoon 645
homograaf 297,645
homoniem 28,255,279,297,645
28, 255, 279, 297, 645
homotaal; zie groepstaal
Hongaars 1, 2, 196, 275, 412, 416,
545,911
Hongkong-Chinees 454
Hoogduits; zie Duits
Hottentots 433
humanistisch Latijn 87, 97
hybride 38, 103, 570
hypercorrectie 186, 333, 379, 468
Iers 3,75,345
Ijslands
IJslands 5,359,713, 905
Indianentaal 197, 224, 228,344,
349,436,438,440,445,612
indirect lenen 17
Indisch 3,228,344> 347, 391, 431
Indisch-Nederlands 418,439
Indo-europees 2
Indo-iraans 3,391,398
Indonesisch 1, 229, 398, 400, 406,
417,
417. 422,
422. 912
ingeburgerd(heid) 11,34,72,78,
11,34.72,78.
116, 172, 208,
208. 222, 227, 238, 270,
293,331,357,364,375,389,397,
400, 405,411,
405, 411, 412,416,429,
412, 416, 429, 434,
438,444,451,455, 458, 631
Ingweoons; zie Noordzeegermaans
inheems 11,572,645
internationalisme 42, 72, 78, 130,
199, 211, 225, 229, 275, 294,353,
359,382,391,398, 400, 407, 411,
413,417,433,435,438,445,452,
455, 545, 573.
573, 646
Iraans 3, 349, 398
Italiaans 5, 131, 186, 190, 200, 274,
344,400,406,531,602,
344,
400, 406, 531, 602, 652, 653,
661,867
Italisch 5
Ivriet 409
Japans 349,448,450,914
Javaans 422,423,445,912

Jiddisch 266, 275, 277, 350, 380,
390, 411, 536, 714, 885
jongerentaal; zie groepstaal
KaldaraschJKalderas 394
914
Kantonees 454,
454,914
Katharevousa 365
Keltisch 3,73,
3,73. 186, 345, 713, 827
Kerklatijn 85, 94
kerstening 19,43,86, 134, 314, 354,
365, 579, 646, 647
Kiliaan 48, 177, 258, 320, 479, 495,
497-499, 503, 513, 514,519
Kirgiezisch 414
klank 10, 11, 16, 31, 78, 208, 234,
572
klanknabootsing 8
klankverandering 457
klankwet 2,45
2.45
klassiek Latijn 79; zie ook Latijn
klemtoon 34, 59, 78, 116, 164, 168,
173, 178, 208, 222, 227, 233, 332,
464,638
klinkerverandering 460
399, 414
Koerdisch 3,
3,399,414
Koine 365
koloniaal Engels 312, 347
Kongo; zie Zaïre
Kongolees 437, 445
Kroatisch 5,196,383
kunstwoord 47
laat-Latijn 84
Landfries 354
langue d' oc
oe 132
langue d' oil 132
Latijn 5,78,79,177,185-187,194,
196,200,223,265,273,294,300,
343,365,367,374,377,382,398,
513. 575, 629, 647,
400, 406, 411, 513,
652, 653, 656, 658, 713, 827
latiniseren 77,87,88, 102, 105, 117,
122, 123,174,177,179,180,209,
123, 174, 177, 179, 180, 209,
366,375,430,495, 521
leenfoneem 57,331,457
leenoverdraging 571
leenschepping 571
leenvertaling; zie vertalende ontlening
leenvorming 12, 234, 296, 604,
654
leenwoord 10, 28, 30, 31
leesfout 472
lettergreepwoord 8, 263, 386
letterwoord 8, 386

32, 191, 193, 223, 229,
lidwoord 32,191,193,223,
406,407,474; zie ook niet-herkend lidwoord
Lingala 445, 446
Litouws 3, 273
Lovari/Lowara 394
macaronische poëzie 41
Macedoons 5, 383
malapropisme 41
Malayalam 1, 228, 344,
344 347
Maleis 417,432,433,455,546,714,
912
912
Maltees 402
Manush 394
Manx 75,345
marinetaal; zie groepstaal
Marokkaans-Arab~ch
Marokkaans-Arabisch 403,404
403, 404
medeklinkerverandering 461
meerling 553
meervoud 35,61,117,164,166,
35, 61, 117, 164, 166,
167,175, 208, 222,333,375,
375, 390,
167,175,208,222,333,
406, 411, 429, 482
meervoudsvorming.
meervoudsvorming.309
309
meerwoordvertaling 571, 588,
597,603,607, 613,616,620-624
597,603,607,613,616,620-624
merknaam 9,104,209,337,369,
447
221, 253-255, 259,
metaforisch 201,
201,221,
267,
267,274,344,349,356,373,404,
274,344,349,356,373,404,
415,429,452,465,466,489,515,
517,524,526-528,530,543,548,
530, 543, 548,
517,524,526-528,
558,
558,612,619,627,628,
612, 619, 627, 628, 634, 636,
639,645,646,648,650,651,654
metanalyse 474
metathesis 63, 171, 220, 468, 553
metonymisch 634
190,
middeleeuws Latijn 87,97,
87,97,190,
406; zie ook Latijn
Middelengels 713
Middelhoogduits 713
Middelnederduits 713
Middelnederlands 5, 712
Misjnaïsch Hebreeuws 409
modem Latijn 88, 101, 114, 369
modern
Modern
Modem Standaard Arabisch 401
Modern
Modem Standaard Chinees 452
Moluks 422, 912
16,332,457,521,
mondeling lenen 16,332,457,
521,
55228
Mongools 1, 413, 548
morfeemsplinter 171, 329, 373
mot savant 179

naam; zie achternaam, eigennaam, familienaam, geografische naam, merknaam, persoonsnaam, plaatsnaam, roepnaam, voornaam, zaaknaam
naamval 526, 546, 592
namaak-buitenlands; zie pseudoontlening
namaak-Frans 145,162,183
namaak-Italiaans 209
namaak-Latijn 104107,122
104,107,122
namaak-Maleis 426
namaak-Male~
namaak-Portugees 227
namaak-Spaans; zie pseudoSpaans
Nederduits 5,62,
5, 62, 231, 272, 364,
390, 713, 872
Nederengels 40,304,308
Nederlands (in andere talen) 5,
62, 189, 345, 432, 441, 445, 446
62,189,345,432,441,445,446
435,437
437
Nederlandse Antillen 435,
Nedersaksisch 232
Negerengels 350,439,441
350, 439, 441
Neolatijn 88
30, 68, 71, 104, 114,
neologisme 30,68,71,104,114,
141, 205, 208, 221, 263, 274, 284,
293,
293,368,373,389,405,455,671
368, 373, 389, 405, 455, 671
niet-herkend bijvoeglijk naamwoord 479
niet-herkende woordscheiding
480
niet-herkend lidwoord 17,474;
zie ook lidwoord
niet-herkend meervoud 482
niet-noodzakelijke ontlening 26
niet-samengestelde vertaling 569
niet-technisch (leen)woord 38,
303,315,322,336,340
Nieuwgrieks 365,369,417,713,
909
nieuwvorming 7,369,388
noodzakelijke ontlening 25
Noordfries 354
Noordgermaans 5,359
Noordnederlands 6,16, 20, 21,
54, 60, 141, 142, 166, 198, 216,
238, 284, 378, 424, 636, 651
Noordwestsemitisch 1,
1,126,127,
Noordwestsemit~ch
126, 127,
380, 401, 408
62
Noordzeegermaans 61,
61,62
134, 188,340,342,
Noormannen 134,188,340,342,
354, 359, 390
Noors 5, 272, 359, 713, 905
Normandisch 132,188,342
132, 188, 342
Nynorsk 359

Occitaans 132,
132,194
194
5,382,386
Oekraïens 5,
382, 386
Oeralisch 1, 412
412
omgangswoord 38,72,121,159,
38, 72, 121, 159,
181, 209, 272, 293, 336, 364
ontlenende taal 10
ontleningsgraad 38, 72, 78, 121,
181, 209, 222, 227, 272, 293, 336,
357,364,375,389,397,400,405,
411,412,416, 429, 434, 438, 444,
451,455
Oostfries 354
Oostgermaans 5
Oostjiddisch 277
Oostsemitisch 1, 126, 622
Oostslavisch 5, 382
Osmaans-Turks 414
Ouden
Oudengels
gels 713
Oudfrans 713
Oudhoogduits 713
Oudhoogduitse klankverschuiving 85,231
Oudindisch 3
Oudnederduits 713
Oudnederfrankisch 5, 82
Oudnederlands 5
Oudnoor(d)s 274,359,390,713,
05
9905
Oudslavisch 275, 714, 909
Oudoostnoor(
Oudoostnoor(d)s
d)s 359
Oudwestnoor(d)s 359
metaforisch
overdrachtelijk; zie metafor&h
Papiaments 2,437,914
paragoge 467
persoonsnaam 8,13,32,37,99,
8,13, 32, 37, 99,
102, 109, 164, 175, 208, 222, 288,
386, 538, 565, 641, 712
Perzisch 3,
3,124,190,
124, 190, 196, 349,
398,399,406,
398,399,
406, 407, 416, 431,
546,910
546,910
2,419
Petjoh 2,
419
Picardisch 132,168,178,189, 198,
342, 532, 847
pidgin 2,
2, 434, 441
8, 40, 75, 124, 174,
plaatsnaam 8,40,75,124,174,
193,337,345,347,386,417,515,
549,712
Platduits 5, 233, 713
pluralia tantum 333,483
333, 483
Polynesisch 1, 349
Polynes~ch
polysemievrees 489
5,196,
Pools 5,
196, 273, 382, 388, 545,
909
5, 131, 194, 200, 225,
Portugees 5,131,194,200,225,

19
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344,347,406,417,432,433,438,
535,871
125, 391
Prakrit 125,391
procope 465
5,131, 132, 186, 194
Provençaals 5,131,132,
pseudo-Duits 272
pseudo-Engels 47,310,311,331,
337,339
pseudo-Frans 162, 205, 301
pseudo-Keltisch 76
pseudo-ontlening 40, 41, 44, 122,
170, 184, 349
pseudo-Russisch 388
pseudo-Spaans 221, 222, 224
Punisch 126, 380
Punjabi 3,347
purisme, puristisch 50, 236, 268,
06,57 2
3306,572
quasi-Grieks 369
reïnterpretatie 474
131
Retoromaans 5, 131
Roemeens 5, 131
131
roepnaam 205
Rom(a) 392
Romaans 5,84,88,560,827
5, 84, 88, 560, 827
Romaanse taal 5, 131, 277,
277,294,
294,
300,400
Romani; zie Zigeunertaal
Romeins 84, 88
rotacisme 469
Rotwelsch 264, 266, 294, 398, 872
Rilckbildung;
Rückbildung; zie backformation
Russisch 5,196,
5, 196, 273, 294,350,364,
294, 350, 364,
383,385,417,539,
383,385,
417, 539, 662, 714, 909
Saksen 75, 79, 82, 85, 134, 229, 251,
294,353
Saksisch 62, 82, 231, 357, 395
samenstelling 8,9,37,
8, 9, 37, 64, 78, 120,
222, 227, 233, 271, 293,
176,208,
176,208,222,
299,
299,335,336,364,368,405,429,
335, 336, 364, 368, 405, 429,
569,641
569,641
8,476,479,480480samentrekking 8,476,479,
482, 505, 520
Sanskriet 3,
3,125,228,391,394,431,
125, 228, 391, 394, 431,
714,910
Sarnami(
Sarnami(-Hindustani)
-Hindustani) 398,439,
14
442,914
442,9
Scandinavisch 188,274,
188, 274, 294, 340,
359, 390, 616
schriftelijk lenen 16,332,457,
16,332,457,521,
521,
572
57 2
schrijffout 472
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Scytisch 3, 561
Sefardinl 212, 225, 277
Sefardim
Semitisch 1, 126, 401
Senegalees 344
Servisch 5, 383
Servokroatisch 5, 275, 383, 388,
909
Singalees 3, 228, 347, 391, 431
Sino-tibetaans 2, 349, 452
Sinti 394
Slavisch 5,
5,196,275,277,294,350,
196, 275, 277, 294, 350,
382, 413, 417, 621
Sloveens 5, 383
Slowaaks 5, 382
soldatentaal; zie groepstaal
soortnaam 8,104,105,330,483,
8, 104, 105, 330, 483,
506,641
506,641
131, 193, 200, 212, 344,
Spaans 5,
5,131,193,200,212,344
534, 603, 661, 870
406, 438, 534>
spelling 10, 11, 16, 34,
34 69, 116, 138,
172,177,208,300,331,335,377,
172, 177, 208, 300, 331, 335, 377,
457,469,713
457, 469, 713
spellingpurisme 55
spellinguitspraak 16,
33, 173,
325,
16,33,
173,325,
331,377,457
spellingverandering 457, 462
spookwoord 472
Sranan(tongo) 2,439,442,914
Stadfries 354
standaard-Nederlands 67,512
studententaal; zie groepstaal
superlativus pluralis 623
Surinaams-Hindostaans; zie Sarnami
Surinaams-Javaans 432,439,442
Surinaams-Nederlands 439,442,
914
914
Suriname 398,
438, 455
398,438,
Swahili 445,446
syncope 464
syntactische invloed 31, 571, 591,
601,615
601,615
taalcontact
taaIcontact 18
taalfamilie 1
taalgrens 10, 131, 145, 220, 229
Tamil 1,228,347
1, 228, 347
Tataars 1,390,414
1,390, 414
tautologie 319,386,
319, 386, 495, 506, 528,
0
570
57
tautologische samenstelling 571
tautologische uitdrukking 572
technisch woord 38, 78, 141, 181,
209,222,227,246,
209,
222, 227, 246, 272,
272,357,375
357, 375
Teloegoe 1,228

teruggaan op 70
teruglenen 13,
189, 345, 432, 517,
13,189,345,432,517,
566
Thracisch 2, 561
Tibetaans 2, 349, 452
transcriptie 389, 713
Tsjechisch 5,
5,196,382,389,909
196,382,389,909
Turks 1, 2, 196, 275, 365, 380, 390,
400,413,415,448,545,911
400,413, 415,448,545,911
tweeling 509
tweelingwoord 509
18, 39, 131, 139, 145,
tweetalig 14, 18,39,131,139,145,
181
uitdrukking 10,43,72,115,
10,43,72,115,171,
171,
207,
221, 270, 291, 330, 366, 375,
207,221,270,
428,501,
428, 501, 506, 571, 630, 646
uitgebreide vertaling 570, 580585,588,597,602,
585,
588, 597, 602, 609, 612, 617,
618,628
uitspraak 16,33.
116, 172, 177, 300,
16,33,116,172,177,300,
308,331,377,457,469
308,331,377,
457,469
uitspraakpurisme 55
Urdu 3,391,910
3, 391, 910
Ursari 394
vaktaal 378
valse vriend 641
Vandalen 82,
83, 222
82,83,222
vasteland
-Keltisch 73,713
73, 713
vasteland-Keltisch
VenetiaansNenetië 191,192,201,
206, 415, 557
204, 206,415,557
verbastering 8,15,163,164,293,
324, 332, 350, 486, 520
verbogen naamvaVvorm
naamval/vorm 96, 98,
99, 116, 118, 160, 175.
175, 196.
196, 334,
393,
464, 477, 483, 485, 501
393,464,477,483,485,501
verfransing 185, 209, 430, 521
vergrieksing 379
verkleinwoord 36
verkorting 8, 40, 122, 184, 209,
337, 518, 641
641
vernederlandste uitspraak 33, 58
vertaalde afleiding 576
vertaalfout 626
vertalende ontlening 9,10,13,31,
9, 10, 13, 31,
46,53,69,235,296,570,643,645
vertaling 9,97,106,116,125,127,
192,193,197,208,209,214,225,
192, 193, 197, 208, 209, 214, 225,
304, 317, 318, 320, 321, 324, 325,
330, 331, 349, 444, 495, 506, 508,
6411
64
vervoegde vorm 97,
119
97,119
vervorming; zie verbastering
via 70

vierling 560
vijfling 564
Vikingen; zie Noormannen
volksetymologie 16, 29, 93. 126,
186, 2040 227, 2.28, 272, 291, 315.
319, 324- 344, 350, 386, 423. 424,
430,437,455,466,477,481,487489, 492, 506, 513, 540, 545, 596,
62.8
voorkeurspelling 55, 470
voornaam 136, 138, 303
voorvoegsel 8, 38, 39, 59, 63, 71,
105, 112, 157, 170, 179, 180, 206,
328, 362, 371, 386, 429, 468, 508,
570, 606, 613, 651, 658
voorzetsel 101, 121, 162, 171, 224246,262,336,340,479
vormverandering 472
vreemd woord 10, 340 47, 50, 66,
2340 469, 512, 517, 519, 531, 532,
534, 535, 5440 546, 559, 631
vreemde-woordenboek 47
vrije vertaling 9, 570, 580, 581,
584,585,587,597,609,612,618
Vroegmidde1nederlands 5, 134,
135
Vroegnieuwnederlands 5
vulgair Latijn 79, 131, 185, 200

Zuidafrikaans; zie Afrikaans
Zuidnederlands 6, 16, 19-21, 24,
540 55. 60, 67,79, 110, 123, 141,
142, 147, 163, 166, 171, 184, 189,
197,198,212,214,230,238,242,
252, 284, 307, 337, 374, 378, 424510,512, 516, 519, 535, 587, 636638, 640, 651
Zuidslavisch 5, 383
Zuidwestsemitisch 1, 229, 401, 622
Zweeds 5, 359,713, 905

Welsh 3,75,345
werkwoord 31, 37, 119, 170, 176,
334
Westfries 354
Westgermaans 5,229,295
Westjiddisch 277
Westlauwersfries 354
Westsemitisch 1
Wests!avisch 5, 382
Witrussisch 5, 382
woorddeel 8, 39, 71, 109, 164, 206,
239, 269, 328, 369, 606, 613, 654
woordscheiding 480
woordvorming 11, 35, 63, 2340 238
woordvormingsprocédé 235, 242,
299
yuppietaal; zie groepstaal
zaaknaam 109, 111, 166, 337, 538
Zaïre 445
zelfstandig naamwoord 30, 35,
117,118,175,208, 222, 227,333,
375
Zigeunertaal 3, 391, 392, 395, 714,
910
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Leenwoorden, woorden die overgenomen zijn uit een andere
taal, vormen een fascinerend onderwerp. Sommige leenwoorden, zoals middels en überhaupt, worden algemeen verguisd.
Toch leiden ze een taai leven. En bij iedere spellingherziening
spelen de bastaardwoorden, de leenwoorden die enigszins zijn
aangepast aan het Nederlands, een centrale rol.
Leenwoorden zijn het gevolg van contact tussen mensen die
verschillende talen spreken. Het Leenwoordenboek geeft een
helder cultuur-historisch overzicht van de talen waaruit het
Nederlands geleend heeft en van het soort woorden dat
geleend is. Zo dienen leenwoorden als de spiegel van onze cultuur.
In tegenstelling tot eerder verschenen werken over leenwoorden geeft dit boek een overzicht van de ontleningen uit alle
talen. De leenwoorden worden chronologisch behandeld: eerst
die uit het klassieke Latijn, vervolgens de woorden uit de
moderne Romaanse talen, zoals Frans, Spaans en Italiaans, en
tot slot de woorden uit de Germaanse talen, zoals Duits en
Engels. Ook de vroegere koloniën, het Jiddisch en het Arabisch
blijken een rijke bron van ontleningen geweest te zijn .
Behalve dit praktische overzicht van geleende woorden geeft
het Leenwoordenboek antwoord op vragen als: Hoe komen
ontleningen tot stand? Wat zijn de redenen voor ontlening?
Welke veranderingen ondergaan leenwoorden? Speciale
hoofdstukken zijn gewijd aan geleende betekenissen, leenvertalinc
besc
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leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands
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