
Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’ 

maandelijks aan-

dacht voor de 

oorsprong van 

allerlei woorden. 
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Amazone

voorjaar voor drie maanden hun 

intrek namen bij de Gargariërs, 

een naburig volk dat alleen uit 

mannen bestond. Dit met het oog 

op het nageslacht.

Amazonezit 

De Amazones konden uitstekend 

overweg met pijl en boog. Dat 

zou komen doordat ze maar één 

borst hadden, zodat de andere 

niet in de weg zat bij het mikken. 

De Grieken herleidden de naam 

tot a (‘zonder’) en mazos (‘borst’). 

De werkelijke etymologie is on-

zeker. Misschien heeft het Grieks 

het woord uit het Iraans overge-

nomen, alwaar het ‘sterke vrouw’ 

zou betekenen, van ama- (‘sterk’) 

en jani- (‘vrouw’).

 De Griekse stamnaam werd 

door andere talen geleend en in 

algemene zin toegepast op vrou-

wen die typische eigenschappen 

bezaten van het mythische vrou-

wenvolk: dapper dan wel paard-

rijdend. Aan de uitspraak met de 

enigszins gerekte o is te horen dat 

het Nederlands het woord amazo-

ne vermoedelijk aan het Frans 

heeft ontleend. Ervan afgeleid 

is amazonezadel, en amazo-

nezit, voor de manier 

waarop men op zo’n 

zadel zit: met beide 

benen aan één 

kant. Speciale 

kledingstukken 

voor paard-

rijdsters kre-

gen namen 

als amazo-

negewaad, 

amazone-

kostuum en 

amazonerok. 

Deze konden 

weer worden 

verkort tot het 

eerste lid. Zo 

wordt in een 

achttiende-eeuws 

liedje gezongen: “zy 

was in ’t Amasoon” 

(‘zij droeg een damesrij-

kostuum’).

Indianen

In 1541 doorkruiste de Spaanse 

conquistador Francisco de Orella-

na het continent Zuid-Amerika. 

Op een gegeven moment werd hij 

in de regenwouden door indiaan-

se krijgers met pijlen bestookt. 

Hij meende te zien dat het vrou-

wen waren. De schrijver Fernán-

dez de Oviedo, die later de bele-

venissen van Orellana optekende, 

noemde deze indianenstam ‘Ama-

zones’. Op eigen houtje beweerde 

Oviedo dat ze maar één borst 

hadden. Aldus verschafte hij het 

mythische vrouwenvolk uit Klein-

Azië een nieuwe woonplaats: de 

binnenlanden van Zuid-Amerika. 

De rivier die Orellana bevoer, 

kreeg de naam Amazone. Met 

een lengte van meer dan 6500 

kilometer, een stroomgebied van 

7 miljoen vierkante kilometer en 

een jaarlijks in zee stromende 

watermassa van 6591 kubieke 

kilometer is het de grootste rivier 

ter wereld.

 In Zuid-Amerika leven diverse 

papegaaiensoorten, bijvoorbeeld 

de oranjevleugelamazone (Ama-

zona amazonica). Het papegaai-

engeslacht Amazona is genoemd 

naar de rivier.

Internetwinkel 

Op 5 juli 1994 liet een jonge za-

kenman genaamd Jeffrey P. Bezos 

in Seattle een internetboekhandel 

registreren. Als magazijn gebruik-

te hij zijn garage. De bedrijfs-

naam Cadabra had hij zelf be-

dacht, met verwijzing naar de to-

verspreuk abracadabra. Maar zijn 

advocaat wees erop dat Cadabra 

te veel aan kadaver deed denken. 

Bovendien zou het beter zijn de 

naam met de letter a te laten be-

ginnen, want dan zou hij eerder 

opduiken bij internetzoekacties. 

Bladerend in het woordenboek 

kwam Bezos een exotische rivier 

tegen met een gigantische water-

massa. Dat vond hij wel een pas-

sende naam voor de site die de 

grootste internetwinkel ter we-

reld zou worden: Amazon.com.   
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E
en amazone is volgens de 

grote Van Dale een “kloeke, 

vooral strijdbare vrouw” of 

een “vrouw die (vlug en sierlijk) 

te paard rijdt”. Ook een rivier in 

Zuid-Amerika draagt de naam 

Amazone, evenals een papegaai-

engeslacht. En dan is er nog de 

webshop Amazon.com. Hoe is het 

mogelijk dat één woord zulke uit-

eenlopende betekenissen heeft 

aangenomen?

 De oorsprong van amazone ligt 

in de Klassieke Oudheid. De oude 

Grieken geloofden in een krijgs-

haftig volk dat uitsluitend uit 

vrouwen bestond. In de Historien 

van Troyen (1479) wordt verteld: 

“in deser provincien soe woenden 

in alleen vrouwen of wiven ende 

gheen mannen welke wiven dat 

van haren ionghen iaren plaghen 

[= vanaf hun jonge jaren plach-

ten] te leren striden mit haren 

wapenen.” Over de precieze 

woonplaats van de zogeheten 

Amazones liepen de meningen 

uiteen, maar de oude historici 

waren het erover eens dat ze elk 
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