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Egyptisch

Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’  

maandelijks aan-

dacht voor de 

oorsprong van  

allerlei woorden. 

HANS BEELEN EN 

NICOLINE VAN DER SIJS

Oase
Zeker is dat het Egyptische rijk 

andere talige sporen heeft nagela-

ten. Zo is albast voor wit marmer 

vernoemd naar de Egyptische 

stad Alabastron. Albast is, net 

als andere Egyptische leen-

woorden, via andere talen 

in het Nederlands beland. 

Meestal is het Egyptische 

woord eerst in het Grieks 

geleend, want het Egyp-

tisch stond sinds Alexan-

der de Grote in direct 

contact met het Grieks, 

dat de bestuurstaal werd 

in Egypte. Na de inlijving 

van Egypte door de Romei-

nen in 30 v.Chr. bleef het 

Grieks de meestgebruikte 

schrijftaal. De Egyptisch-Griek-

se leenwoorden werden nu ook 

overgenomen in het Latijn, en via 

die route zijn de leenwoorden  

uiteindelijk in het Nederlands be-

land. Door de Griekse invloed op 

het Egyptisch veranderde die taal 

zodanig dat hij vanaf de derde 

eeuw Koptisch wordt genoemd. 

Dat Koptisch werd tot in de vijf-

tiende eeuw gesproken, en is tot 

op heden de liturgische taal in de 

Koptische kerk. 

 Namen van verschillende 

Egyptische dieren en planten heb-

ben we aldus via het Latijn en 

Grieks leren kennen, zoals ibis 

(de vogel), lelie en ebbenhout.  

Andijvie gaat waarschijnlijk terug 

op het Koptische t.ūba (‘februari’; 

eigenlijk is het een in februari ge-

oogste plant), hoewel er ook an-

dere verklaringen in omloop zijn. 

Gummi voor ‘Arabische gom’ gaat 

terug op het Egyptische kmj-t 

(‘hars, kleverig plantensap’). In 

de negentiende eeuw heeft het 

Nederlands ook het Egyptische 

woord oase voor een vruchtbare 

plek in de woestijn leren kennen, 

via uit het Duits vertaalde reis- 

beschrijvingen.

Farao
Het woord chemie is ontleend aan 

het Grieks; daarin betekende het 

waarschijnlijk oorspronkelijk 

‘Egyptische kunst’. Het woord is 

dan afgeleid van de naam voor 

Egypte, die in het Koptisch kēmi, 

‘zwart (land)’, luidde; Egypte 

werd het zwarte, oftewel vrucht-

bare, land genoemd, tegenover 

de omringende bleke woestijn. 

 Een andere ontleningsweg 

heeft farao gevolgd. Dit woord is 

via de Bijbel bekend geworden: 

het Hebreeuws heeft het van  

het Egyptische per’aa of praa 

(‘paleis’, letterlijk ‘groot huis’). 

Vervolgens werd het woord ge-

bruikt voor de bewoner van het 

paleis, de farao. In het Egyptisch 

werden klinkers niet geschreven, 

net als in het Arabisch en He-

breeuws. Daardoor weten we 

vaak niet precies welke klinkers 

in een woord hebben gestaan. 

Het woord farao vinden we 

waarschijnlijk ook terug in papy-

rus en in het via het Frans ont-

leende papier: papyrus is de 

naam voor de plant waarvan de 

Egyptenaren al duizenden jaren 

voor Christus beschrijfbaar ma-

teriaal maakten. De naam gaat 

terug op pa-per-aa (‘wat tot de 

farao behoort’): de farao had in 

het oude Egypte het monopolie 

op het bereiden van papier.

Hiërogliefen
Al met al is de Egyptische erfe-

nis maar klein. Tekenend voor 

de betrekkelijk geringe invloed 

van het Egyptisch is dat zelfs  

het woord voor de Egyptische 

schrifttekens, hiërogliefen, uit 

het Grieks stamt. De kerkvader 

Clemens van Alexandrië ge-

bruikte dit woord, dat letterlijk 

‘heilige groeven’ betekent, al in 

de tweede eeuw na Christus. Pas 

nadat Jean-François Champol- 

lion het schrift met behulp van 

de meertalige Steen van Rosetta 

had ontcijferd, raakte het woord 

bekend in andere talen.

 Intussen is het belangrijkste 

dat we van de Egyptenaren heb-

ben geërfd nog niet vermeld: de 

tamme kat. Maar waar zijn naam 

vandaan komt, is onzeker. De 

bronnen zwijgen – als een sfinx.   

W
ie aan Egypte denkt, 

denkt aan piramides. 

Maar waar komt het 

woord vandaan? Toen de Grieken 

de indrukwekkende piramide van 

Cheops leerden kennen (nadat 

Alexander de Grote in 332 v.Chr. 

Egypte had veroverd) gebruikten 

ze er het woord puramis voor. In 

het verleden is wel verondersteld 

dat het teruggaat op het Egypti-

sche pr-m-us (‘hoogte’), maar die 

etymologie is onbewezen. De 

Grieken zelf legden een verband 

met verschillende Griekse woor-

den: pur (‘vuur’), puros (‘tarwe’) 

of puramis (‘tarwekoek’). Ze 

meenden dat de vorm van de pira-

mide gelijkenis vertoont met een 

brandend vuur, een graanschuur 

of een tarwekoek. Het blijft specu-

latie. 

 Ook van het woord sfinx weten 

we alleen dat het uit het Grieks 

tot ons is gekomen, hoewel de 

vroegste afbeeldingen van dit  

fabeldier met leeuwenlichaam en 

vrouwenhoofd uit Egypte stam-

men. Misschien is er een verband 

met het Egyptische sjesep-anch 

(‘levend beeld’).
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