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IV. Klankveranderingen en vormveranderingen1 
 
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 
dichtstbij gelegen Nederlandse klanken of door leenfonemen. Zie voor de manier waarop de 
uitspraak en de 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 
Standaardnederlands, 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 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 c 
blijft /s/, of we 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 voor, in precies 
dezelfde vorm en met dezelfde betekenis als het nu heeft. Tegen überhaupt wordt al 
minstens zestig 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 of het 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 twintigste 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 het 
volgende citaat uit een anoniem werk, p. 33-35:  
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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 clerc, 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 [...] Waartoe dienen ook de Nederduitsche 
naslepen en, enten, lijkheid, 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 niet liever 
(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 Comptoir geschreven 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 
bestanddeelen der vaderlandsche taal. Trouwens, het tegendeel zou, vrees ik, vele lezers 
slechts verwarren en het getal der inkruipende basterdwoorden grootelijks vermeerderen.  
Het is interessant om hier de bevindingen van Busse over het Duits te vermelden.3 In 
Duitsland was de spelling tot 1996 niet officieel geregeld, maar volgden 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 ‘II. Orthographische Konferenz’ gehouden, waarbij veel woorden met c werden 
‘eingedeutscht’, dus met k geschreven. Nu blijkt dat de c naast de k weer 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 ondergaat, zijn in principe wel 
onafhankelijk van de taal waaruit geleend is: íédere 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) of het Grieks (feniks). Van context en 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 Standaardnederlands 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 
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ontwikkeling als de erfwoorden. Bij de klankveranderingen zal ik zo veel mogelijk als 
voorbeeld woorden geven die tweemaal uit dezelfde taal, maar in verschillende tijden, 
geleend zijn (zie hierover verder hoofdstuk V, ‘Tweelingen en meerlingen’). Aan de 
klankveranderingen van leenwoorden uit het Frans heeft Salverda 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 Weijnen7 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;  

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 schuine strepen) 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 /ee/ via ī veranderd in ij: krijt, mijt, pijn, ijken. In nog jongere leenwoorden 
bleef e(e) gehandhaafd: beet (beetwortel), 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/ in de periode van de Renaissance 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 /uu/ tijdens 
de Renaissance veranderd in ui: muil (muildier), pluim; voor r gebeurde dit niet: 
muur. De Latijnse /oo/ (geschreven als ō, au) viel samen met de Germaanse /uu/ en 
werd dus eveneens gewijzigd in ui, of uu voor r: kruin, kluister, uur. In jongere 
ontleningen vinden we oo: klooster, kroon (waarschijnlijk schriftelijk geleend). Ook in 
de oudste Franse leenwoorden vinden we ui voor Frans u: fruit, juist.9  

• In oudere leenwoorden en in erfwoorden is (tijdens het Oudnederlands) -ol- (uit ol, 
ul, al) voor t of d veranderd in ou, vergelijk de erfwoorden goud < gold, hout < holt 
en de leenwoorden kouter ‘ploegmes’ uit Latijn culter of Oudfrans coltre, en outer 
naast altaar uit Latijn altare. In jongere leenwoorden is -ol- gehandhaafd, vergelijk de 
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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- 
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 /ee/ (op verschillende manieren geschreven: ei, é, ée) werd in oudere 
leenwoorden ei, vergelijk livrei, vallei en woorden op -iteit: identiteit; jonger zijn 
comité, frivolité (de slot-t van -iteit is Picardische invloed). De Franse /è/ werd in het 
Middelnederlands verlengd tot ee; zo werd -el veranderd in -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 twaalfde 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.10  

• In oudere, ingeburgerde (Franse, Engelse etc.) leenwoorden is y gewijzigd in i of ie: 
piramide en herrie; jongere leenwoorden kennen deze verandering niet: hurry.11  

• 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 w voor de Latijnse v: 
peluw, wal, wijn; latere ontleningen vertonen v: vitse naast wikke; vijver uit het 
Oudfrans naast Limburgs, Brabants wijer, wouwer uit de Romeinse tijd.12  

• 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 plaatsgevonden; 
bruiloft, deftig, heft, hufter, schiften, wuft komen bijvoorbeeld uit een Nederlands 
dialect.13  

• 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).14  

• In het Oudnederlands is sk- aan het begin van een woord veranderd in sch-: schoen 
naast Gotisch skōhs. Woorden die met sc-/sk- beginnen, zullen dus geleend zijn (of 
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uit een Nederlands dialect komen): scala (uit het Italiaans), scalp (uit het Engels), 
scalpel (uit het Frans).15  

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.’16  

• In ingeburgerde oudere (Latijnse, Franse, Engelse etc.) leenwoorden is x gewijzigd in 
ks: tekst, seks. In jongere woorden is het niet aangepast: xerografie, xylofoon. 
Overigens werd de x van de Middeleeuwen tot de negentiende eeuw, en vooral in de 
zestiende en zeventiende eeuw, veelvuldig gebruikt om de klankwaarde ks aan te 
geven, zowel in vreemde woorden als in inheemse woorden. De achttiende- en 
negentiende-eeuwse grammatici waren echter van mening dat de x als ‘vreemde’ 
letter gemist kon worden, en in de negentiende 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.17  

• In ingeburgerde oudere (Franse, Engelse, Duitse etc.) leenwoorden werd ch/sh aan 
het begin van een woord sj:18 sjans ‘succes in de liefde’ (uit Frans chance ‘kans’), 
sjanker ‘geslachtsziekte’ (uit Frans chancre), sjees, de naam van een rijtuigje (uit Frans 
chaise ‘stoel’), sjerp (uit Duits Schärpe). In jongere leenwoorden 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:19 bres, mars, nis voor Frans brèche, marche, niche; kluts, pons voor 
Engels clutch, punch; vergelijk ook flens voor Engels flange. Latere leenwoorden 
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.  

 
Klankveranderingen in de brontaal 
De vorm van een ontlening weerspiegelt de vorm in de brontaal, en net zoals het Nederlands 
in de loop van de 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 zesde/zevende eeuw, de c voor 
/e/, /ee/, /i/ (gespeld als e, ae, i, y) uit als /k/. Vóór de zevende eeuw zijn dus 
geleend: kers, keizer, kist. Vanaf de zesde/zevende eeuw sprak men in het Latijn de c 
voor /e/, /ee/, /i/ uit als s. Dit werd door het Frans overgenomen. Na de zevende 
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 
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worden in het Nederlands gespeld met een c voor /e/, /ee/, /i/: uit het Latijn 
caesar, uit het Frans cerise, citroen, cijfer.  

• Woorden die beginnen met 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 zeventiende eeuw werd au in Frankrijk als /au/ uitgesproken, daarna als 
/oo/; oud zijn dus fout, kous, saus; jong is pover.  

• De oi en ui in Franse leenwoorden werden aanvankelijk uitgesproken als /o(o)j/, 
maar vanaf de zestiende eeuw als /waa/ en /wie/. Voor die tijd zijn dus geleend 
allooi, fooi, octrooi, toernooi en beschuit, fruit, kuras. Voor een r werd dit oo: ivoor 
(uit ivoire), kantoor (uit comptoir). In jongere leenwoorden is oi met uitspraak /waa/ 
of /wie/ gehandhaafd: boudoir, peignoir, voile en biscuit, linguïstiek.20  

• In het Middelnederlands werden Franse leenwoorden met g vaak geschreven als dg 
vanwege de uitspraak /dzj/, /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 
twaalfde 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 paté), pleisteren.21  

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.22 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 een na laatste lettergreep. Vergelijk de Latijnse 
leenwoorden cítrus, békken, légio met de Franse leenwoorden citróén, bassín, legióén.  
 
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.23 In het vulgair Latijn werden 
langzamerhand de naamvallen steeds meer gereduceerd, totdat in de vijfde eeuw nog slechts 
twee naamvallen over waren, de eerste en de vierde. De vierde naamval was bijna altijd de 
bron van het zelfstandige 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.  
 

javascript:openreg('reg_c.htm','r1890','i171');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2051','i172');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2198','i173');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2178','i174');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10782','i175');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10932','i176');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3525','i177');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3519','i178');
javascript:openreg('reg_f.htm','r4004','i179');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6310','i180');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10010','i181');
javascript:openreg('reg_p.htm','r9116','i182');
javascript:openreg('reg_a.htm','r422','i183');
javascript:openreg('reg_f.htm','r3963','i184');
javascript:openreg('reg_o.htm','r7946','i185');
javascript:openreg('reg_t.htm','r11471','i186');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1295','i187');
javascript:openreg('reg_f.htm','r4067','i188');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6412','i189');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5513','i190');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5825','i191');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1666','i192');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8613','i193');
javascript:openreg('reg_v.htm','r12186','i194');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1435','i195');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6711','i196');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-20.htm');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6781','i197');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6757','i198');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10785','i199');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3521','i200');
javascript:openreg('reg_a.htm','r728','i201');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5908','i202');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6416','i203');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8526','i204');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8545','i205');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8899','i206');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-21.htm');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-22.htm');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7506','i207');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8621','i208');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2200','i209');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1214','i210');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6587','i211');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2198','i212');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1114','i213');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6588','i214');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-23.htm');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6587','i215');
javascript:openreg('reg_v.htm','r12132','i216');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6588','i217');
javascript:openreg('reg_v.htm','r12133','i218');
javascript:openreg('reg_a.htm','r96','i219');
javascript:openreg('reg_l.htm','r6529','i220');
javascript:openreg('reg_p.htm','r9137','i221');
javascript:openreg('reg_g.htm','r4404','i222');
javascript:openreg('reg_g.htm','r4405','i223');
javascript:openreg('reg_g.htm','r4406','i224');
javascript:openreg('reg_g.htm','r4407','i225');


Het verdwijnen van klanken 
Door de sterke Germaanse klemtoon kunnen onbeklemtoonde klanken of lettergrepen 
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 
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 wegvallen van een klank midden in een woord 
Bij politie, dat vaak wordt uitgesproken als /pelisie/ of /pliesie/, heeft de onbeklemtoonde 
o 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 (uit het 
Duits) 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:24 ‘De syncope van de zwakbetoonde vocaal is, zoals begrijpelijk is, het sterkst in 
ontleende woorden.’  
 
Zeer verkort zijn aalmoes (uit een Romaanse gereconstrueerde vorm *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 ‘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 door de ridderschap overgenomen.25 
Wammes wordt figuurlijk gebruikt. Van Dale vermeldt op zijn wammes krijgen ‘slaag 
krijgen, er slecht afkomen’ en mettertijd komt Hannes in het wammes ‘van lieverlede bereikt 
men zijn doel, het gaat langzaam maar zeker’.26 Denk ook aan luiwammes.27  
 
Ook andere talen kennen korte en lange vormen met betekenisverschil naast elkaar. Soms 
hebben we beide vormen geleend: uit het Frans bijvoorbeeld paragraaf en de verkorting 
paraaf.  
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Het wegvallen van een klank of 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 
lange vormen uit het Frans) zijn misschien kinderwoorden.28 Soms bestaan de korte en lange 
vorm met betekenisverschil naast elkaar, bijvoorbeeld mum (in een mum) en pul naast 
minimum en ampul (beide uit het Latijn). Ook bij deze woorden vond de verkorting in het 
Nederlands plaats.29  
 
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.30 Het woord tron komt niet zelfstandig voor, alleen in samenstellingen.  
 
Het wegvallen van een klank of 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 
sief of siep voor syfilis lijkt me de verkorting te zijn ingegeven door eufemisme. Pootje is een 
schertsende verkorting van podagra ‘jicht’;31 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.’32  
 
Een schertsende verkorting voor humeur vinden we bij hum. Een mooie 
betekenisontwikkeling vinden we in kokker, kokkerd ‘iets groots, grote neus’, dat 
waarschijnlijk stamt van kokosnoot, via de vorm kokernoot, koker, vergelijk Engels cooker, 
cookernut. Kokos (kokosnoot) is ontleend aan Spaans coco, dat eigenlijk ‘boeman’ betekent. 
Veth33 verklaart de betekenisovergang als volgt:  
Coco [..] betekent in het Spaans en Portugees een momaangezicht of masker, waarmee men 
de kinderen vrees aanjaagt. Nu heeft de kokosnoot door de gaatjes of putjes die erin worden 
opgemerkt, enige overeenkomst met een aangezicht, in het bijzonder [...] met dat van een 
meerkat, en is dus niet ongeschikt om als middel te dienen om kinderen bang te maken.  
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De reden waarom men de kinderen zo de stuipen op het lijf jaagt, laat hij in het midden. 
Prick van Wely legt een relatie met Spaans coca ‘schaal’. Het WNT acht het 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, bijvoorbeeld in het erfwoord diender voor diener. Dit 
heet epenthese. 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 dāler, Hoogduits Taler, dat een verkorting van 
Joachimst(h)aler is. Het zilver waaruit de munt geslagen werd, werd begin 1500 gedolven uit 
een mijn die gelegen was bij het dorp Joachimsthal in Bohemen. Ook dollar stamt van 
Nederduits dāler. Verder zien we een ingevoegde d of 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 t 
genoemd. Zo’n t vinden we bijvoorbeeld 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 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.34  
 
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 
uit het Keltisch (Welsh cae e.d.) quai en kastijden voor Latijn castigare.35 
 
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 c/k: ac-/ak- (accommodatie, akkoord), 
voor een f: af- (affectie), voor een g: ag- (agglomeraat), voor een l: al- (alliantie), voor een n: 
an- (annonce), voor een p: ap- (applaus), voor een r: ar- (arrogantie), voor een s: as- 
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(assessor), voor een t: at- (attribuut); con- wordt voor een l: col- (collocatie), voor een m: com- 
(compassie), voor een r: cor- (correlatie); en in- wordt voor een l: 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 l’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 l. 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 of het omzetten van klanken komt vooral voor bij de letter r. Zo gebruiken we 
bijvoorbeeld tegenwoordig bron, dat in het Middelnederlands en in de zestiende 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. Turbulent en 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 
(Kerstmis, kerstfeest) naast Christus, beide van Latijn Christus, bij korst uit Latijn crusta, en 
bij pers uit Latijn pressa.  
 
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/ 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 een duidelijke grens te trekken tussen bastaardwoorden en vreemde 
woorden. Te Winkel, die in 1865 een werk schreef getiteld De grondbeginselen der 
Nederlandsche spelling,36 is zich van 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:37 
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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’:38 
Uitdrukkingen, bepaaldelijk meer door hoogere standen gebezigd of betrekking hebbende 
op personen en verhoudingen, tot die standen behoorende; benamingen 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]. 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.39 In 1954 verscheen de Woordenlijst van de Nederlandse 
Taal (bijgenaamd het Groene Boekje), die bij wet als de officiële spelling geldt. De 
uitgangspunten van de Woordenlijst zijn grotendeels nog die van Te Winkel. Over de 
bastaardwoorden wordt gezegd:40 ‘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 f en 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 accepteerde 
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 Nederlandse 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.41 Eind 1995 is een herziening 
verschenen waarin de geaccepteerde spelling is afgeschaft.  
 
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 1954:42 ‘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.43 In de herziening van 1995 werd dan ook vastgesteld dat 
woorden van vreemde herkomst op enkele uitzonderingen na gespeld worden volgens de 
voorkeurspelling van 1954 – met eventuele inburgering werd dus geen rekening gehouden. 
Eigenlijk zijn we in een vicieuze cirkel geraakt: een nieuwe spelling kan eigenlijk niet 
inburgeren, terwijl tegelijkertijd is vastgelegd hoe een woord gespeld moet worden. De 
media, het onderwijs, de ambtenarij, de uitgeverswereld – allemaal houden ze vast aan een 
bepaalde spelling. Een nieuwe spelling krijgt zo geen kans in te burgeren. Hoe vaker mensen 
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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.  
 
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 de twintigste eeuw worden nauwelijks in 
spelling aangepast, waardoor opeens in het Nederlands een groot aantal a’s als /e/ 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 bijvoorbeeld een verbasterd woord, én 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 
hierna 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 zogenoemde spookwoorden ontstaan: niet-bestaande 
woorden die in woordenboeken zijn opgenomen en vaak door 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.44  
 
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 
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encyclopaedia, naar Grieks enkuklopaideia. Deze Griekse vorm is een verkeerde lezing van 
enkuklios paideia ‘algemene, alzijdige opvoeding’ (enklukios is ‘rond, compleet’ en paideia 
is ‘opvoeding’). Syllabus komt uit het Latijn. In de vijftiende 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.45  
 
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 argemōnè ‘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 zestiende-eeuwse kopiist van Plinius een steekje laten vallen.46 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)47 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: ‘De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige 
berg.’  
 
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’.48 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 1650 van het 
diocees van Bayeux.49 Volgens Cherpillod50 zou dit Salvador de naam zijn 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.51  
 
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.52 
 
Niet-herkende lidwoorden 
Soms wordt het lidwoord niet als zodanig herkend.53 Het gevolg is dat men een verkeerde 
scheiding maakt tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord. De scheiding van 
woorden en woorddelen in andere onderdelen dan waaruit ze werkelijk zijn opgebouwd, 
noemt men metanalyse. Daarbij kan bijvoorbeeld het lidwoord van een leenwoord als 
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onderdeel van het woord gezien worden en meegeleend worden met het woord. Zo is 
lommer ontleend aan Frans l’ombre met het lidwoord l’, de juiste vorm zou ommer zijn 
geweest. Ook kan men een woord na ontlening anders gaan ontleden dan het in 
werkelijkheid in elkaar zit. Zo kan de beginklank van een woord ten onrechte 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.  
 
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 koninginnenwater’ en l’ombre ‘de schaduw’. Het gewestelijk Nederlands lavoor voor 
‘ivoor’ stamt van Frans l’ivoire ‘het ivoor’.54 Ook lacrosse is met lidwoord geleend, en wel in 
Noord-Amerika door de Engelsen. Het komt van Frans (le jeu de) la crosse ‘(het spel met) de 
stok’.  
 
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 (país) ‘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 Royen55 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 el lagarto (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’ (Arabisch allāhu, een samentrekking van al-Ilāhu).  
 
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 Dozy56 hebben de Europese scheikundigen in de zestiende 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-kuḥl met de uitspraak /al-kuhul/ 
werd overgenomen. Vervolgens belandde het woord als alcohol in het middeleeuwse Latijn 
van de alchimisten.  
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Via het Frans (al dan niet via een andere Romaanse taal) zijn uit het Arabisch geleend: 
abrikoos ‘de abrikoos’, alkoof ‘de koepel, het gewelf’, aubergine ‘de aubergine’, luit ‘de luit’ 
(Arabisch al-‘ūd, eigenlijk ‘het hout’). Aniline ten slotte is in Duitsland bedacht als afleiding 
van Frans of Portugees anil, dat stamt uit Arabisch an-nīl ‘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-iksīr). 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 dromerijen haar 
krediet verloren, bleef het woord elixir in zwang om oplossingen van verschillende 
substanties in alcohol of alcoholische tincturen aan te duiden, of in het algemeen elk 
geneesmiddel dat druppelsgewijze wordt toegediend.’57 Het Arabische woord gaat 
overigens terug op Grieks xèrion ‘droog medicijn’, van xèros ‘droog’.  
 
Via het Engels kennen we het Arabische woord assegaai ‘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’ hierna).  
 
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 en koran hebben we direct uit het Arabisch geleend.  
 
Het woord alambiek ‘distilleerkolf’ is via het middeleeuws Latijn aan het Arabisch ontleend, 
mét 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.58 
 
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 luidde in het 
Middelnederlands niewele en nuwele; dit ging terug op het Oudfranse neule, niule of nieule 
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‘wolk, mist’ (van het Latijnse nebula ‘wolk’). In het Frans verschoof de betekenis naar ‘soort 
zeer licht en dun gebak, dat in bepaalde kerken wordt verkocht’ en vandaar ‘ouwel’. 
Okkernoot komt van Middelnederlands nokernote, waarvan noker ontleend is aan Latijn 
nucarius ‘notenboom’. 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 arrenslee.59  
 
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, bijvoorbeeld 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’.60 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 hóórt het iemand met dikke tong zeggen), en beïnvloed door dol; de 
oorspronkelijke betekenis ‘in de war’ nodigde hiertoe ook uit. In 1577 is doliorum 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.61  
 
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 deuterocanonieke bijbelboek Tobias (hoofdstuk 3, 
6, 8).62 Stoett63 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 Noord-Italiaanse 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 lubān jāwī ‘Javaanse 
wierook’; lubān betekent ‘wierook’, maar de Italianen zagen in lu- het Arabische lidwoord al, 
en lieten het weg. Hetzelfde gebeurde met het Arabische woord lāzuward ‘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 l-, 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 le 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 in de zijde. Ammunitie komt 
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van het zestiende-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 inmiddels verouderde vormen labberdaan en 
abberdaan ‘gezouten kabeljauw’ gaan terug op reeds in het Frans verschillende vormen.  
 
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.64 Wij hebben umpire, oranje en bockbier zonder lidwoord overgenomen.  
 
Niet-herkende bijvoeglijke naamwoorden of voorzetsels 
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 Jiddisch iesje ‘vrouw’.  
 
Niet-herkende voorzetsels vinden we in noest en nijver. Noest komt uit in oest of in den oest 
= in oogst (uit Latijn augustus), dus ‘in de oogsttijd’, vandaar ‘arbeidzaam, 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.  
 
Endt65 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’ (bij Kiliaan) en Duits Nobiskrug 
‘hel’. Hier wordt nobis eveneens verklaard uit Latijn in abysso, dus ‘kroeg in de afgrond’ 
(waarbij de hel als herberg wordt voorgesteld), vergelijk ‘Drincken int huys van Nobis [...] 
Solpher ende Peck’.66 Oorspronkelijk was Nobiskrug een Nederduits woord met als bijvorm 
Obiskrug.67 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 dār aṣ-ṣinā‘a, letterlijk 
‘huis der constructie, huis der bedrijvigheid’, een samenstelling van dār ‘huis’ + as, een vorm 
van het lidwoord al + ṣinā‘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 aṣ-ṣinā‘a geleend werd, zonder dār.68 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 ZAfrikaans 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 
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betekenis vrijwel geheel verdrongen is. Aplomb komt van Frans aplomb uit à plomb 
‘volgens het schietlood’, dus ‘loodrecht’. Dit zei men van mensen met 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’.69 
 
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 danken aan woorden als fabrikant, muzikant, 
predikant.70 Onder de niet-herkende lidwoorden is 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’.71  
 
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.72  
 
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. Weijnen73 vergelijkt met 
pomerans het jonge Nederlandse woord sidderans voor jus d’orange. Dit woord heeft de 
woordenboeken niet gehaald, maar Van Dale74 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.75 Uit het Frans komen kaskedie, keskedie, kiskedie, verbasteringen van Frans 
qu’est-ce qu’dit, qu’est-ce que vous dites ‘wat zegt (u)?’. In de volkstaal hebben keskedie en 
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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) matrozen76 of door onbegrip en irritatie bij 
de Europeanen, die de uitdrukking niet begrepen.77 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 Canifichtône krijgen, omdat 
hij altijd antwoordt als iemand hem in het Waals of Frans aanspreekt: (ik) kan niet verstaan.78 
Interessant in dit verband is dat de Duitse dialectdichter J.P. Hebel in 1811 in zijn 
Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes, een verzameling van anekdotes en korte 
verhalen, een in Amsterdams spelend verhaal opnam onder de titel Kannitverstan; dit 
handelde over de misverstanden tussen Duitsers en Nederlanders.  
 
Sommige woorden zijn al in het Frans samengetrokken, waarna we ze geleend hebben, 
bijvoorbeeld 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 meervoudsvormen 
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 voor alle onderstaande vormen. Rabbijn 
kan ontleend zijn aan de Hebreeuwse meervoudsvorm, naast rabbi, dat aan de 
enkelvoudsvorm is ontleend. Dozy79 meent echter dat rabbijn ontleend is aan middeleeuws 
Latijn rabbinus, en dus geen meervoudsvorm 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 bijvoorbeeld koke is beroerd stoke.80 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’.81 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.82 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. Royen83 geeft als vergelijkbaar voorbeeld rails met als 
meervoud railsen, maar dit heeft de huidige woordenboeken niet gehaald – we vinden alleen 
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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, juin 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. Daarentegen dateren de Limburgse vormen eun, un al uit de Romeinse tijd, 
en gaan ze terug op de Latijnse eerste naamval enkelvoud unio. De jongste ontlening is 
Vlaams andjoen, dat teruggaat op Frans oignon.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. Volgens Moerdijk gaat dit terug op Middelnederlands 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. Overigens is deze 
etymologie niet onomstreden.85  
 
Alle genoemde voorbeelden zijn oud en maar weinig mensen kennen de herkomst ervan. 
Dat betekent niet dat het verschijnsel tegenwoordig niet meer voorkomt. Wanneer we op 
internet zoeken, vinden we diverse Latijnse leenwoorden op -en die als meervoudsvorm 
worden opgevat. Dat blijkt uit de lidwoorden en de werkwoordsvormen in zinnen zoals: ‘De 
examen zijn afgenomen’, ‘De tentamen worden afgelegd’, ‘Dit zijn de specimen waarmee X 
beroepshalve te maken heeft’, ‘De specimen die hier zitten zijn terminaal’, ‘De serie bestaat 
uit acht volumen (...) de volumen zijn € 225,-’, ‘Gluten zijn eiwitten’.  
 
De volgende stap is dat er enkelvoudsvormen exaam, gluut, tentaam, speciem en voluum 
worden gemaakt – sommige van deze vormen zijn op internet inderdaad te vinden. Het is 
echter niet waarschijnlijk dat die vormen binnen afzienbare tijd het woordenboek halen. Dat 
is wél gebeurd met cyclaam, dat in woordenboeken als variant van cyclamen staat vermeld. 
Een probleemgeval voor de woordenboeken vormt pollen: sommige woordenboeken nemen 
dit op als enkelvoudsvorm met het lidwoord het: het pollen; andere woordenboeken spreken 
van de pollen, dat ze beschouwen als plurale tantum, dus een woord dat alleen in het 
meervoud voorkomt; dit levert zinnen op als ‘de pollen zijn stuifmeelkorrels’, ‘de pollen 
vliegen’. Pollen is een Latijns woord dat ‘fijn poeder’ betekent. Het pollen is dus strikt 
genomen de correcte vorm, althans wanneer je rekening houdt met de oorsprong.86 

* * * 
Dan bestaan er nog woorden die in een andere taal in het meervoud zijn geleend, 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’.87 
Via het Italiaans, Spaans of Portugees hebben we kraak of karaak, de naam van een bepaald 
scheepstype, ontleend aan de Arabische meervoudsvorm qarāqir, het meervoud van qurqūr 
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‘koopvaardijschip’. Een vrij onbekend woord is oelema ‘schriftgeleerde’, via het Maleis 
ontleend aan het Arabische meervoud ‘ulamā, enkelvoud ‘ālim ‘geleerde’, letterlijk 
‘wetende’.  
 
Een heel bijzonder woord is azimut: dit is via het Frans geleend uit het Arabisch mét 
lidwoord én in de meervoudsvorm: Arabisch as-sumūt ‘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 muselmān, musulmān (een 
meervoudsvorm die ook als enkelvoud dienst kan doen), wat ofwel teruggaat op de 
verbogen Arabische vorm muslimīn, of waarschijnlijker een afleiding is van Arabisch 
muslim met het Perzische achtervoegsel -ān. 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!88 
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 seraphim, seraphin, 
teruggaande op het Hebreeuwse meervoud en bij ons serafijn geworden. Naast de vorm 
serafijn werd naar analogie van cherub – cherubijn de vorm (spelvariant) seraf gemaakt. 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. I., c. 4 van Boendale, begin veertiende eeuw:  
Inden middel hemel sijn  
Neghen manieren van ynglen fijn:  
Dat sijn yngle, Archangele, Throne,  
Principate, Dominatione,  
Potestate, Cherubyn,  
Cherub ende Cherafyn.89 
Tot besluit een woord dat uit een niet-Semitische taal komt: bijbel is ontleend aan Frans 
bible, dat teruggaat op Latijn biblia uit Grieks biblia ‘boeken’, een meervoudsvorm. Latijn 

javascript:openreg('reg_o.htm','r7965','i646');
javascript:openreg('reg_a.htm','r920','i647');
javascript:openreg('reg_z.htm','r12612','i648');
javascript:openreg('reg_z.htm','r12612','i649');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7650','i650');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7574','i651');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7575','i652');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7650','i653');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7574','i654');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7650','i655');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5491','i656');
javascript:openreg('reg_t.htm','r11137','i657');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-88.htm');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2061','i658');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10377','i659');
javascript:openreg('reg_t.htm','r11137','i660');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2111','i661');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10229','i662');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2112','i663');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10230','i664');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2111','i665');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2112','i666');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10230','i667');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10230','i668');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2111','i669');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2112','i670');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10229','i671');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-89.htm');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1389','i672');


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.90  
 
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 komen 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, in octavo, in quarto, en medio, primo, ultimo komen uit de 
formuleringen medio, primo, ultimo mense ‘in het begin, midden, einde van de maand’.91  
 
Het bekendste voorbeeld van een verbogen naamval is wel dominee, geleend in de 
aanspreekvorm.92 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.93 Een andere verklaring geeft Storfer:94 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 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 plantennaam 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 negentiende eeuw over op:95 
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 
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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. [...] 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 uit het Deens, Noors of Zweeds hebben overgenomen als aquavit. Ik neem aan dat de 
brandewijn de beloning voor het klusje was. Overigens heten meer alcoholische dranken 
‘levenswater’, denk aan Frans eau-de-vie, Engels whisky (uit Gaelisch uiscebeathadh) en 
Noors akvavitt. Deze namen komen van de alchimisten, die dachten dat het levenselixer in 
de alcohol te vinden was.96 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 I, 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 ‘gevlekt hoen’, trammelant waarschijnlijk 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 Pulcinella, 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.97 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’,98 met de varianten kaskadee, kaskedie, kaskedole 
(kaskedoles), kaskenades99 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:100 ‘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 
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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 Spaß. Een zeeterm is allehens van 
Engels all hands ‘alle handen, iedereen’.  
 
De volgende Franse woorden zijn vanuit het Standaardnederlands overgegaan in de 
volkstaal of het Bargoens,101 waarbij ze verbasterd werden: alterasie ‘zenuwachtigheid’ (van 
alteratie ‘verandering’), fiselemie ‘gezicht’ (van fysionomie), en fiselefasie ‘gezicht’ (van 
fysionomie en face, facie), personsie ‘verdenking, vermoeden’ (van presumptie), en 
verrinneweren, een bekende verbastering van ruïneren. Voor permetatie ‘familie, relatie’, 
iemand in de permetatie brengen ‘in de familie of in huis brengen’, verwijst Van Dale102 naar 
permutatie, maar de verklaring van Kolsteren en Sanders103 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; gozer komt via het 
Jiddisch van Hebreeuws ḥātān ‘schoonzoon, bruidegom’. Zie verder hoofdstuk I, 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 I, 8.1, ‘Invloed 
van het Indonesisch’. Uit West-Indië kennen we de kesousies ‘pinda’s’, curasausjes 
‘olienoten’ of kekause-mangele, ook verkort tot sausjes. Dit zijn verbasteringen van 
Curaçaose amandelen, zoals (rare) sausneger een verbastering van Curaçaose neger is. 
Curaçao is een Portugees woord; het is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse curare 
‘genezen’, en heet dan zo omdat op het eiland achtergelaten zeelieden met malaria er 
genazen van hun ziekte.  
 
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.105 Hobson-
Jobson is een verbastering van Arabisch ya ḥasan! ya ḥusayn! ‘O Hassan, O 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 het Engels 
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 (pouvez vous) m’aidez ‘kunt u me 
helpen?’, ‘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 Zwitsers-Duits 
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 
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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),106 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 
 
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 porcus 
‘varken’, omdat varkens de plant graag eten. Een minder waarschijnlijke verklaring is109 dat 
Latijn portulaca is afgeleid van portula ‘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 porcus ‘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 zestiende 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. Veth110 verklaart dit als porselein 
dat met Spaanse kraken of karaken uit Japan en China naar Europa gebracht werd. Een 
kraak was een bepaald type schip. Maar De Vries111 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 van 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.112  
 
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 grammar ‘grammatica, (occulte) geleerdheid, magie’. Letters en spraakkunst, die slechts 
voor enkelen begrijpelijk waren, werden als magisch gezien, dus als een tovermiddel; zo 
kreeg glamour de betekenis ‘betoverende schoonheid’. Oorspronkelijk was glamour een 
Schots woord; Sir Walter Scott heeft het in de literaire taal geïntroduceerd.  
 
Opzettelijke verbasteringen 
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Zoals Koenen hierboven al opmerkte, is er bij verbastering dikwijls ‘moedwil of luim 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 
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 ‘vruchtensap’, 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 ‘wc’, van Frans 
est-il permis de m’absenter? ‘mag ik me verwijderen?’115 Verder in zemelachtig of 
zemelappig, dat volgens De Vooys in ‘jongenstaal’ voor zenuwachtig werd gebruikt, en 
kattengezanik voor catechisatie.116 Zemelachtig heeft overigens Van Dale117 gehaald; 
zemelappig kent Van Dale als ‘(gew.) een beetje ziek’ – wellicht heeft dit woord op de 
‘jongenstaal’ invloed uitgeoefend.  
 
Eufemistische verbasteringen uit het Bargoens118 zijn asjeweine met een hele reeks varianten: 
gasjewijne, hasjewijne, sjewijne, kassiewijne, kassiewijle ‘verdwenen, dood’, dat teruggaat op 
Hebreeuws hăšīvenū ‘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 
morsipiep, mortibus, mortie, mortje, mortjes, mortelefitikus ‘dood’ van Latijn mors, dat 
blijkens de geleerde uitgangen geleend is via de artsen(geheim)taal.119  
 
Bastaardvloeken zijn opzettelijk verminkt om onschuldiger te klinken. Een rijke bron van 
bastaardvloeken vormen De Baere en Van Sterkenburg.120 Voorbeelden hieruit zijn: nondeju; 
sacristi, sakkerju, sakkerloot, sapperdekriek, sapperloot, sapristi, waarin het eerste deel het 
Franse sacré ‘heilig’ is; sakkerment (sakkermenten), sakkerdement voor sacrament; popelecie 
voor apoplexie. Ook de scheldwoorden klere/kolere (uit Frans colère ‘woede’), en takke- (uit 
Frans attaque ‘aanval’) zullen wel opzettelijk verbasterd zijn.  
 
Naast 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 zestiende 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.  
 
Volksetymologie121 
 
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 
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aangepast aan een ander woord, dat wel bekend is. Middelnederduits schorbūk 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 
dial. vorm appelkozen voor abrikozen; veronderstelt de eerste vorm een voorafgaande 
fonetische verandering van r in 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 schorbūk) 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 Johan van Beverwijck (1594-1647) de naam scheurbuik als volgt:  
Scheurmont, na den Mont en Scheur-buyck na den Buyck, wiens vlies, in dese Sieckte, 
somtijds van een scheurt’ [...] Pijn, gelijck in de tanden, handen, voeten, armen, beenen [...], 
maar insonderheyt in den buyck, door welckers felligheyt het schijnt te scheuren, waarvan 
ook den naam van Scheurbuyck gekomen is.124 
Met de betekenis is wel rekening gehouden bij hangmat uit Spaans hamaca en toneel uit 
Oudfrans tinel, waarbij de o 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 het afkomstig is van 
Maleis geladak met de betekenis ‘kamponghond zonder eigenaar die voedsel bij elkaar moet 
scharrelen’, vandaar: ‘persoon die niet kieskeurig is in de manier waarop hij de kost 
verdient’. De betekenis van hanteren (uit Frans hanter ‘omgaan met’, bijvoorbeeld de naald, 
het zwaard hanteren) is beïnvloed en beperkt door hand. De invloed van hand blijkt uit de 
veel gemaakte spelfout handteren.  
 
Naast woorden die op grond van vorm- en/of betekenisovereenkomst aan een ander woord 
zijn aangepast, bestaan er ook woorden die met een bekend woord worden geassocieerd, 
zonder dat er sprake is van een vorm- of betekenisverandering. Bosschage zal volgens de 
meeste mensen een afleiding zijn van bos; het woord is evenwel ontleend aan Oudfrans 
boscage ‘bosje’. Bij wijer, het instrument waarmee pijpenmakers het gat in de steel van een 
pijp boren, denkt men al gauw aan wijd; het woord is echter ontleend aan Engels wire 
‘ijzerdraad’. Bij dergelijke woorden is het moeilijk met ‘bewijzen’ te komen: hoe weet je dat 
mensen een verband leggen met een bepaald woord? Een van de manieren waarop je kunt 
zien dat een woord in de beleving van de mens met een ander woord wordt geassocieerd, is 
door gemaakte spelfouten: daar is geen pijl op te trekken in plaats van peil, ronddeel voor 
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rondeel en rontonde voor rotonde, polshoogte voor poolshoogte, pubertijd voor puberteit, 
stijger voor steiger. Dit zijn aanzetten tot gestandaardiseerde volksetymologie: wanneer 
dergelijke fouten maar vaak genoeg gemaakt worden, wordt de spelling op den duur 
officieel, zoals zou kunnen gebeuren bij uitwijden (oorspronkelijk uitweiden, namelijk 
‘buiten de toegewezen weide grazen’, maar nu onder invloed van wijd vaak met ij gespeld). 
In het vervolg schenk ik alleen aandacht aan gestandaardiseerde volksetymologieën.  
 
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.  
 
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. Unguentum aegyptiacum: 
gips-Jacob-zalf; – de bast van Rhamnus frangula: ramenasbast; – Oleum ricini: rozijnenolie; – 
nieswortel: Limb[urgs] anieswortel; – Unguentum hydrargyri tegen ruit: ruiterszalf of 
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] sokertrienschen aloë, 
d.i. suikertrijnsche aloë.  
Interessant is dat ook familienamen in het verleden, voordat ze in het midden van de 
negentiende eeuw vastgelegd werden, volksetymologisch veranderd konden worden. Een 
paar voorbeelden hiervan, uit Ebeling 1993: 166:126 
- 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 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.  
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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’.  

* * * 
Plantennamen ondergaan veelvuldig volksetymologie. Hieronder een selectie.  
 
De aronskelk heeft niets te maken met de hogepriester Aäron, maar is ontleend aan Latijn 
arum ‘aronskelk’ uit Grieks aron, waaraan tautologisch kelk is toegevoegd. De naam komt 
kennelijk uit Egypte, want Plinius meldt: in Aegypto aron vocant ‘in Egypte noemen ze hem 
“aron”’. De wetenschappelijke naam luidt Arum. Over de hogepriester Aäron wordt in 
Numeri 17: 8 verteld (volgens de Statenvertaling): ‘Het geschiedde nu des anderen daags, 
dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, 
bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen.’ De 
Duitse naam voor de plant Aronsstab legt duidelijker dan de Nederlandse benaming een 
relatie met deze bijbelse gebeurtenis.  
 
De Amerikaanse appelsoort golden delicious, letterlijk ‘gouden heerlijke’ wordt half 
volksetymologisch half vertaald gouden liesje genoemd. De naam is bekend vanaf het begin 
van de jaren zestig van de twintigste eeuw.127  
 
Kamperfoelie is ontleend aan Latijn caprifolium, dat letterlijk ‘geitenblad’ 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 ‘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 wetenschappelijke 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 (de groente) ‘lof’ als ‘koffiesurrogaat’. Er wordt inderdaad 
koffiesurrogaat gemaakt van de wortel van deze plant, maar een relatie met suiker is er niet. 
Het Nederlandse woord suikerij is in het Engels geleend als succory.  
 
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.  
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Tot besluit twee namen die uit de Oost afkomstig zijn: klapper en pompelmoes. De klapper 
(klapperboom) komt uit Maleis kelapa. Veth128 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 klapper-s-blad, -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 papater (papatter) ‘aardappel’ voor Spaans patata en het Surinaams-
Nederlandse warapper ‘forelzalm’ voor walapa, warapa (dat via het Sranan uit een 
indianentaal komt).  
 
Pompelmoes komt waarschijnlijk van Tamil pampalimāsu, onder invloed van pompoen.129 
Het woord is al vanaf de zeventiende eeuw bekend. Er wordt ook wel een andere etymologie 
gegeven:130 het eerste deel zou van pompel- (in pompelbeen) ‘dik’ afkomstig zijn, het tweede 
van Maleis limoes ‘citroen’, of moes. Frans pampelmousse, Duits Pampelmuse en Engels 
pompelmoose zijn ontleend aan het Nederlands. De vrucht werd van Java geëxporteerd naar 
Brits-Indië.  

* * * 
In de volgende dierennamen 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. Jacob van Maerlant zegt in Der naturen bloeme131 
over deze vogel:  
Grifis, seghet Jacob van Vetri,  
Dat een vreselic voghel si,  
So groet dat si den man bestaen  
Ghewapent, ende dine verslaen.  
Haere clauwen 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:132 ‘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 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:133 
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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 Dale134 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 of aan schaar gedacht?  

* * * 
Etenswaren die volksetymologisch zijn aangepast:  
 
Het tweede deel van amandelpers komt van Oudfrans paste (later pâté 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 
lendenstuk, 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 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 Hadrianus Junius noemde in zijn Nomenclator uit 1567 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-Indo-Europese 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’.135  
 
Scheurbuik is ontleend aan Middelnederlands schorbūk. Dit woord komt uit het 
Scandinavisch, vergelijk Oudnoor(d)s skyrbjūgr, een samenstelling van skyr ‘zure melk’ en 
bjūgr ‘gezwel, oedeem’. De ziekte werd toegeschreven aan het eenzijdige dieet van melk 
tijdens lange zeereizen.  
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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.136 Deze oorlammen 
waren naar zeggen van Veth ‘veelal echte liefhebbers van de fles [...], en als men zich die 
talloze avontuurlijke uitdrukkingen herinnert die onze in dat opzicht maar al te zeer 
ontwikkelde volkstaal voor de dronkenschap en haar oorzaak, de jeneverborrel, heeft 
uitgedacht, zal men het misschien niet ondenkbaar vinden dat in oorlam de betekenis van 
‘borrelaar’ in die van ‘borrel’ is overgegaan. Die nieuwe beteekenis is hoofdzakelijk in 
gebruik aan boord van schepen en vooral voor het rantsoen jenever dat op vaste tijden aan 
de matrozen wordt uitgereikt.’ Ieder verband met oor of lam is uiteraard afwezig – of zou 
men met lam ‘dronken’ geassocieerd hebben?  
 
Passagieren ‘aan wal, strand gaan’ komt van Maleis/Javaans pasisir ‘strand’, onder invloed 
van passagier.  

* * * 
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,137 
maar alleen predikheer is gebleven en Standaardnederlands geworden.  
 
Een modinette heet in het Frans midinette, maar heeft haar o 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 zeventiende eeuw wordt een ronselaar zielverkoper genoemd. Een zielverkoper 
won zieltjes voor minder geliefd werk door valse voorstellingen van zaken te geven of door 
rijkelijk drank uit te delen. Hij liet de toekomstige soldaten of matrozen een document, een 
ceel of cedel ‘lijst, akte’ tekenen (een Frans leenwoord) dat ze bereid waren in dienst te 
treden. Hij was dus geen zielverkoper maar een ceelverkoper.138 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.139 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 
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overeenstemde.  
 
Karbies, vroeger ook kabies, ‘in de volksmond gewoonlijk karrebies’140 komt van Frans cabas 
‘mand’. De vorm kan beïnvloed zijn door bies, het riet waarvan de mand gemaakt is,141 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 querelle ‘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. Veth142 laat zien ‘dat wij het in Indië van de Portugezen geleend 
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 geschoten; daarnaast 
schijnt plaatselijk zelfs een verdere verbastering afrol bekend te zijn.’ Wel keurt De Vries143 
de vorming afril af: ‘Voor zulke misbakjes, door onkundigen verzonnen, dient de deur 
gesloten te blijven.’144  
 
De herkomst van pietlut en pietluttig is omstreden. De oude verklaring luidt dat het woord 
een afleiding is van de verbinding van de twee landnamen Put en Lud, die worden genoemd 
in Ezechiël 30: 5: ‘Morenland, en Put, en Lud, en al de gemengde hoop, en Cub [...]’. Het 
WNT zegt hiervan, in navolging van Stoett: ‘De voorlezing van dit bijbelvers heeft iets druks 
en gepreciseerds, en toch is de inhoud voor den hoorder niet veel zaaks, zoodat dit 
aanleiding kan gegeven hebben tot de vorming van het woord putluttig en de uitdr. putlut 
hebben. Is deze gissing juist dan is later door misverstand het woord in verband gebracht 
met den mansnaam Piet en zijn zoo de vormen pietluttig en pietlut ontstaan.’ Latere 
etymologische woordenboeken verwerpen deze herkomst; zij gaan uit van een samenstelling 
van de eigennaam Piet en een tweede lid lut, dat ‘klein’ of ‘sul’ betekent. Gezien de oudere 
vorm putlut en de betekenisontwikkeling (van ‘kouwe drukte’ naar ‘iemand die zich met 
details bezighoudt’) pleit Beekes ervoor de oude etymologie in ere te herstellen. Het eerste 
deel van het woord zou dan volksetymologie hebben ondergaan.145  
 
Plaveien is ontleend aan Frans paver. De l 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 l 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:146 ‘De pleisterplaats was alzoo de plek aan of langs 
den weg, waar men een poos afsteeg om het rij- of lastdier te laten grazen, – en gedurende 

javascript:openreg('reg_k.htm','r5868','i931');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5879','i932');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-140.htm');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-141.htm');
javascript:openreg('reg_v.htm','r11922','i933');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5930','i934');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6323','i935');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6444','i936');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-142.htm');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7491','i937');
javascript:openreg('reg_o.htm','r8196','i938');
javascript:openreg('reg_o.htm','r8196','i939');
javascript:openreg('reg_a.htm','r268','i940');
javascript:openreg('reg_a.htm','r268','i941');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-143.htm');
javascript:openreg('reg_a.htm','r268','i942');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-144.htm');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8778','i943');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8779','i944');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8779','i945');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8778','i946');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-145.htm');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8887','i947');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8899','i948');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb4-n-146.htm');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8900','i949');


dit grazen hield de reiziger (meestal een ruiter in die dagen) zelf ook eenige rust. Toen nu, bij 
toenemend verkeer, langs de groote wegen op verschillende punten herbergen gebouwd 
werden, lag het voor de hand, dat de reiziger in de herberg ging vertoeven, in den tijd, dat 
het lastdier zich voedde of werd gevoed; hieruit volgde vanzelf wijziging in de beteekenis 
van het woord peisteren. De oorspronkelijke 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.147 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/ uitgesproken, door 
volksetymologische associatie met 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 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 (naast Sintflut).  

* * * 
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.  
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Kalis, een woord uit de volkstaal, betekende oorspronkelijk ‘zigeuner’. Het is een oud 
woord, in 1630 is genoteerd:148 ‘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’.149 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 mâlot, mâlaud ‘jongensachtig, wild meisje’, van 
mâle ‘mannelijk’. Onder invloed van mal is de betekenis veranderd in die van ‘iemand die 
mal is’ en slaat het niet alleen meer op vrouwen.150  
 
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 achttiende 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.151  
 
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 aard wil/laat van 
aard niet, ontleend aan Duits Art läßt von Art nicht, waarin Art betekent ‘wezen, natuur’. 
Van Dale152 beschouwt de veranderde vorm aarde kennelijk 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 
Jiddisch lechajjem ‘ten leven’, een wens die werd uitgesproken bij het drinken van wijn en 
die teruggaat op het Hebreeuws. ‘Ten leven’ werd gebruikt ter onderscheiding van de dronk 
die aan ter dood veroordeelden voor hun terechtstelling werd gegeven.153  
 
Zijn gram halen is een volketymologische vervorming van zijn grant halen ‘voldoening 
krijgen, zijn wraaklust koelen’, van middeleeuws Latijn grantum, uit klassiek Latijn 
credentia ‘voldoening, geloof, krediet’ via de vormen creantum, crantum.154  
 
In dat mag Joost weten ‘dat mag de duivel weten’ is Joost waarschijnlijk niet de 
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persoonsnaam Joost, want deze persoonsnaam stamt af van Latijn justus ‘rechtvaardig’, wat 
toch wel een heel ongeschikte naam voor de duivel is.155 Joost, ook Joosje ‘duivel’ 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 dat de Chinezen de 
duivel vereerden. Volgens de nieuwste inzichten156 hangen Joost en Joosje samen met Engels 
joss ‘duivel’; vergelijk ook de Zuid-Afrikaanse naam voor de duivel, Josi.157 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’. Veth158 veronderstelt dat de naam joosjesthee aan de thee 
gegeven is omdat hij door de Chinezen geofferd werd aan hun godheid.159  
 
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 mĕqaṭreg ‘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 negentiende eeuw Katarrh verbasterden tot Kater en 
uitdrukkingen gebruikten als einen Kater haben, besoffen wie ein Kater.  
 
Een kraan (van een vent) komt van Frans crâne, dat vroeger ‘druktemaker, branieschopper’ 
betekende, vergelijk nog modern crâne(ment) ‘kranig’, crâner ‘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 Winkel160 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 mowes) en 
spellen ‘zeggen’, dat we nog vinden in voorspellen. ‘Thans meent men, dat mouw 
“armbekleedsel” is en spelden “met eene speld vastmaken”’. Stoett161 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 of Jiddische mo-es 
‘geld’, uit het Hebreeuws. 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’.162 De uitdrukking komt ook in de bijbel voor, 
vergelijk uit de Statenvertaling: Luk. 16: 29 ‘Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de 
profeten, dat zij die horen’ en 16: 31: ‘Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de 
profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, 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.  
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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 brain, 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!163  
 
De pik op iemand hebben komt niet van pikken, maar van Frans pique ‘wrok’. In de 
zeventiende 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: ‘’t Geselchap der loftuyters diens 
eenigh doel-wit is den plasdank van haar Heeren.’164 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 fiool zou, toen hij 
niet meer bekend was, zijn vervangen door de wel bekende viool. Kruyskamp wijst er in zijn 
bewerking van Stoett165 echter op, dat fiool niet voorkomt 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 vioolspel in de kroeg.166 De naam van het 
muziekinstrument is overigens ontleend aan Oudfrans viole, uit het Italiaans.  
 
‘Geleerde’ volksetymologie 
Volksetymologie wordt dikwijls tegenover geleerdenetymologie of voorwetenschappelijke 
etymologie (ook wel pseudo-etymologie) gesteld. Geleerden zoeken al heel lang bewust naar 
de oorsprong van woorden. Zo gaf Jacob van Maerlant in zijn Rijmbijbel uit 1285 de 
etymologie van beesten: omdat si ons bistaen ‘omdat ze ons bijstaan’. Wigardus van 
Winschooten, die in 1681 een beroemd zeemanswoordenboek publiceerde, meende dat 
bekken ‘schaal’ was afgeleid van het woord bek, omdat zeelieden hun ‘bek’ en hele hoofd in 
een bekken steken om zich te wassen. In werkelijkheid is bekken een leenwoord uit het 
Latijn. Pas aan het eind van de achttiende eeuw ontstond de etymologie als wetenschap. Tot 
die tijd berustte de etymologie op toevallige klankovereenkomsten. Eind achttiende eeuw 
ontdekte men het bestaan van taalfamilies en onderkende men de gemeenschappelijke 
oorsprong van bijvoorbeeld Grieks, Sanskriet, Latijn en Duits. Dit betekende het begin van 
het onderzoek naar de Indo-Europese taalfamilie en de beschrijving van de overeenkomsten 
in woordenschat, structuur en klanken van de verschillende Indo-Europese talen.  
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In de voorwetenschappelijke geleerdenetymologie van bekende woordverklaarders als 
Goropius Becanus en Kiliaan (zestiende eeuw) en Bilderdijk (negentiende eeuw) blijken 
dezelfde procédés een rol te spelen als in de volksetymologie. Geleerdenetymologie heeft 
zelfs geleid tot zogenoemde ‘etymologiserende spellingen’: spellingen waardoor men 
trachtte de herkomst van een woord te verduidelijken. Een enkele etymologiserende spelling 
is zelfs gestandaardiseerd, maar voor de meeste geldt dat niet. Niet-gestandaardiseerd zijn 
de zestiende- en zeventiende-eeuwse spelling leugende voor legende, en de door Kiliaan in 
1599 genoemde vormen mondpelen voor mompelen en vaerschuit voor veerschuit, dus als 
afleidingen van mond en varen. In de oudste gedrukte grammatica van het Nederlands, de 
Twe-spraack uit 1584, geschreven door H.L. Spiegel, worden de volgende 
woordverklaringen gegeven: anker komt van aan en keren, aventure van avond en uur, 
banket van bank en eet, banketteren van banket en (ver)teren, bastaard van bast en aard, 
glorie van het gloort, gordijn van gord en in, natuur als na-het-uur of na-het-oer 
‘overeenkomstig het oorspronkelijke’, partijen van part en tijen ‘trekken’, piloot ‘stuurman, 
loods’ van peilen met het lood, en plakkaa(r)t van plak en kaart. Dit zijn mooie voorbeelden 
van geleerde volksetymologieën. Alleen avontuur is gestandaardiseerd (zo bleek hierboven 
al).  
 
Dergelijke geleerde volksetymologie kan een hardnekkig leven leiden. Generaties 
Nederlandse juristen hebben nog in de twintigste eeuw de verklaring voor het woord 
testament geleerd (en geloofd) die keizer Justinianus I in 533 in zijn werk Institutiones gaf: 
‘Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est’, dus testament zou komen van 
testatio mentis ‘verklaring van de wil’. En dit terwijl testament volgens alle serieuze 
etymologische woordenboeken een afleiding is van testari ‘getuige zijn, getuigen’, omdat een 
testament gemaakt of getekend wordt in het bijzijn van getuigen.  

* * * 
Voorbeelden van geleerde volksetymologie die geleid hebben tot een vormverandering zijn:  
 
Albatros ‘stormvogel’ is ontleend aan Engels albatross, uit Portugees alcatruz, alcatraz, dat 
waarschijnlijk teruggaat op Spaans alcaduz, oorspronkelijk ‘putemmer’, van Arabisch al-
qādūs ‘de pot van een waterrad, de kruik’.167 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 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 amīr al-baḥr ‘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 amīr al, waarin dus abusievelijk baḥr ‘zee’ is weggelaten – al is het lidwoord ‘de’, 
dus amīr 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 l 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-.168  
 
De Statenbijbel schreef elende voor ons ellende, omdat men meende dat het woord 
samenhing met Grieks eleeos ‘medelijden’. 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’.169  
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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 o is in 
het Frans ontstaan wegens verwarring met Latijn arbor ‘boom’; we treffen dan ook in het 
Frans als varianten van herboriser, herboriste aan arboriser, arboriste. In deze laatste 
voorbeelden is de o op zijn plaats.  
 
Een gebrek aan grammaticale kennis leidde tot de spelling orchidee uit Latijn orchideae 
(meervoud). Dit is een achttiende-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.170  
 
Refrein is ontleend aan Frans refrain, oorspronkelijk ‘het terugkaatsen van golven tegen de 
klippen’, van verouderd refraindre ‘breken, gezang moduleren’. De Vries171 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.  
 
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; fretboor van Frans foret ‘boor’ 
en 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; tapkraan, van tap 
‘afsluiter, kraan’ met kraan; en servicedienst, van service ‘dienst’ en dienst – hoewel 
servicedienst een speciale betekenis gekregen heeft, namelijk ‘onderdeel van een bedrijf dat 
zich met dienstverlening bezighoudt’. Keurslijf (keurslijfje) bestaat uit een ontlening aan het 
Slavisch, vergelijk Russisch korzno ‘pelsrok’. Keurs ging in de zeventiende 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, en niet samengesteld met Latijn mors ‘dood’.  
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Ook uitdrukkingen kunnen tautologisch bestaan uit een leenwoord en zijn vertaling: uit het 
Latijn komt bijvoorbeeld 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 en vree (peis 
en vree), part noch deel, waarin de Franse leenwoorden ampel, frank, liber (libre), nul, pais, 
part verduidelijkt worden door de Nederlandse vertaling.172 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)as ‘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. Kat is 
een ontlening aan Latijn cattus, catta.  
 
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 Latijn asellus. 
Muilezel is gevormd naast muil, muildier om de afstamming duidelijk te 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 achttiende eeuw nog niet gemaakt, 
maar duidden muildier en muilezel beide op iedere kruising van een ezel en een paard.  
 
De tautologische namen hertenbeest/hartenbeest, koebeest en poezenbeest zijn 
waarschijnlijk op een andere manier samengesteld dan muildier. Het WNT definieert deze 
woorden als volgt: hertenbeest ‘het beest dat hert heet’; koebeest: ‘In Z.-Nederl. wordt het 
thans nog in de oorspronkelijke bet. vrouwelijk rund gebruikt, in N.-Nederl. echter heeft het 
tegenwoordig bijna steeds den ruimeren zin van: rund. Veelal blijkt de juiste bet. niet’. 
Poezenbeest staat niet in het WNT, maar is in mijn taalgebruik een vriendelijke manier om 
‘poes’ te zeggen. Naast hertenbeest, koebeest, poezenbeest 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 hertenbeest, koebeest, poezenbeest 
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 het 
beest bij uitstek. Het WNT geeft als tweede betekenis van beest: ‘In ’t bijzonder, in toepassing 
op de dieren die door den mensch worden gebruikt als vee, als trek- of huisdieren enz.’ In 
NRC Handelsblad van 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 
In de kantlijn is geschreven: beesten = koeien. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een 
verduidelijking van beest nodig was (‘welk beest wil je kopen, het paard of de koe?’), en dan 
werd er koe voor beest geplakt (‘ik wil het koebeest’). Op dezelfde manier kunnen jagers 
over herten gesproken hebben. Ook de samenstelling poezenbeest 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 
hertenbeest/hartenbeest via het Afrikaans (momenteel geschreven als hartbees) bekend 
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geworden in andere talen, bijvoorbeeld in Engels hartebeest. Het duidt dan op een bepaalde 
soort antilope, niet meer op ‘hert’ in het algemeen.  
 
Tautologische vogelnamen zijn eidereend, eidergans van IJslands æðr 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 plantennamen zijn kokosnoot van Spaans 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 
nucarius ‘notenboom’) en noot. Nokernote en okkernoot betekenen dus letterlijk ‘de noot 
van de notenboom’. WNT zegt hierover: ‘eene tautologie, die in een woord van vreemden 
oorsprong niet gevoeld werd.’ Nootmuskaat heette in het Middelnederlands ook 
muscaetnote. Het is ontleend aan Oudfrans noiz muscate, 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: ebbenhout (van 
Latijn ebenus ‘ebbenhout’), 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 namen van houtsoorten grenenhout en 
vurenhout. Waarschijnlijk zijn deze samenstellingen ontstaan naar analogie van dennenhout, 
sparrenhout. De analogie gaat echter niet op, want ebben, grenen, vuren enzovoorts 
betekenen al ‘ebbenhout, grenenhout, vurenhout’, terwijl dennenhout, sparrenhout 
samenstellingen zijn van hout met een boomnaam. Dennenhout betekent dus ‘hout van een 
den’, maar ebbenhout betekent etymologisch zeker niet ‘hout van een ebben (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 product. Zowel in de taal van herkomst als in 
het Nederlands bestond eerst de lange vorm, bijvoorbeeld 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 ūro 
betekende ‘os’, net zoals het tweede lid; en zowel Oudhoogduits thiuba als stāla 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 āb(u), dat eveneens ‘olifant’ betekende.  
 
Contaminatie 
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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.173 
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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V. Tweelingen en meerlingen1 
 
Inleiding 
 
Volgens Verdam2 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.  
 
Verdam onderscheidt drie soorten tweelingwoorden: ‘òf beide woorden zijn van 
Germaanschen oorsprong, òf een van beide, òf 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 het 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 bijvoorbeeld bij 
beschuit en biscuit: beide woorden zijn ontleend aan het Frans, maar beschuit is in de 
veertiende eeuw geleend, en biscuit pas in de negentiende 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.  
 
In enkele gevallen is de lener (of het lenende volk) zich ervan bewust dat eenzelfde woord 
tweemaal wordt geleend, namelijk in geval van hernieuwde invloed of hernieuwde 
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 bijvoorbeeld 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 I, 3.1, ‘Invloed van het Frans’. Ook bij Latijnse 
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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 III, ‘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. Voor het feest ter herinnering aan de neerdaling van de 
Heilige Geest is Standaardnederlands Pinksteren het gewone woord; in het Zuid-Nederlands 
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, 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.’ Voorzover 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 uitsluitend 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 
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tweelingleenwoorden. Voorbeelden zijn: bastaard – basterd, kaatsen – ketsen, pijl – 
piel, stijl – stiel. Ambacht en ampul zijn in het Nederlands verkort tot ambt en 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 
catafalque teruggaat 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 – 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 
Standaardnederlands, om de gegevens overzichtelijk te houden; in ieder geval moeten ze in 
Van Dale7 staan. 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’,8 vergelijk bureel/bureau, komiteit/comité, enkwest/enquête, 
kampernoelie/champignon, kronijk/kroniek, miserie/misère, pastorij/pastorie, 
sacristij/sacristie. Het eerste woord krijgt in het Zuid-Nederlands telkens de voorkeur boven 
het tweede. Omdat de eerste variant in de standaardtaal onbekend is, laat ik dergelijke paren 
verder buiten beschouwing.  

* * * 
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 (amfoor/amfora); ‘<’ 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.  
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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.  
 
Tweelingen die in verschillende tijden aan dezelfde taal zijn ontleend 
 
Oude ontlening aan Latijn: Jonge ontlening aan Latijn: 
  beril bril 

De oudste brillenglazen werden gemaakt van de glasheldere halfedelsteen beril. Men sleep 
hiervan platte schijfjes, die in reliekenkastjes werden gezet zodat de gelovigen de relieken 
beter konden zien. De slijpers van deze berillenglaasjes ontdekten rond 1300 het oogglas.9 
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 bijvoorbeeld 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.10 
  doos dosis 

Oorspronkelijk werden geneesmiddelen in een bepaalde dosis in een houten doosje 
verkocht, vandaar dat ‘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 

Het woord ketter komt van de naam van de sekte der Cathari (een middeleeuws Latijns 
woord), die in de twaalfde 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.11 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 in Middle High 
German means “sorcery” as well as “heresy”.’12 
  klas classis 

javascript:openreg('reg_b.htm','r1280','i109');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1751','i110');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1280','i111');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb5-n-9.htm');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1280','i112');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1736','i113');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1734','i114');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1740','i115');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1733','i116');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1740','i117');
javascript:openreg('reg_b.htm','r1733','i118');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3027','i119');
javascript:openreg('reg_d.htm','r2985','i120');
javascript:openreg('reg_d.htm','r2985','i121');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3027','i122');
javascript:openreg('reg_d.htm','r2985','i123');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb5-n-10.htm');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3076','i124');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3087','i125');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3087','i126');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3076','i127');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3083','i128');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3082','i129');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3381','i130');
javascript:openreg('reg_a.htm','r479','i131');
javascript:openreg('reg_a.htm','r479','i132');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3381','i133');
javascript:openreg('reg_a.htm','r479','i134');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6009','i135');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5919','i136');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6009','i137');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb5-n-11.htm');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5919','i138');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5914','i139');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb5-n-12.htm');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6083','i140');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2216','i141');


Oude ontlening aan Latijn: Jonge ontlening aan Latijn: 
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.13 
  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 rooms-katholieke 
geestelijke die bevoegd is kerkelijke akten op te stellen.  
  olie heul 

Heul (vooral bekend in heulsap) betekent ‘papaver’. In het Middelnederlands heette de plant 
ool, 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 -l- (vergelijk Engels organ ‘orgel’). Orgaan is een jonge wetenschappelijke 
ontlening, gebruikt voor ‘deel van een levend wezen, werktuig’.  
  pastoor pastor 

Latijn pastor betekent ‘herder’, in christelijke zin ‘zielenherder’; vandaar werd pastoor in de 
katholieke kerk ‘hoofd van een parochie’; een pastor is ‘iemand die belast is met de zielzorg 
voor een bepaalde groep’, bijvoorbeeld een studentenpastor. Een pastor kan een leek zijn, 
een pastoor niet.  
  pijler pilaar 

Synoniemen voor ‘zuil’, ook overdrachtelijk. 
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Oude ontlening aan Latijn: Jonge ontlening aan Latijn: 
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, bijvoorbeeld 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 
Trajectum genoemd, en kregen ter onderscheiding de toevoeging Maas en ut(e) ‘uit, 
stroomafwaarts gelegen’.14 Het erfwoord dat in plaatsnamen wordt gebruikt met dezelfde 
betekenis, is -foort/-voorde/-fort e.d.  
  veinzen fingeren 

Beide woorden gaan terug op Latijn fingere ‘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.15 
  zeker secuur 

Latijn securus, waar beide woorden op teruggaan, betekende oorspronkelijk ‘zonder 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 modern Latijn; het is weliswaar gebaseerd op de klassiek Latijnse 
vorm, maar komt hiermee niet overeen in betekenis. In klassiek Latijn betekende het 
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Oude ontlening aan Latijn: Jonge ontlening aan Latijn: 
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 (assisen)  
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 ‘belasing’. 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 een medeklinker in het midden van 
een woord nog bewaard is gebleven (zie hoofdstuk IV, ‘Klankveranderingen en 
vormveranderingen’). Bête komt als zelfstandig naamwoord alleen voor in de aan het Frans 
ontleende uitdrukking bête noire ‘het zwarte schaap’. Als bijvoeglijk naamwoord voor ‘dom, 
onnozel’ is het echter zeer frequent: wat een bête jongen; doe niet zo bête. 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 Noord-Frans dialect.  
  bureel bureau 

Bureel wordt nu nog voornamelijk in het Zuid-Nederlands gebruikt; vergelijk plateel – 
plateau.  
  dobbelen dubbelen 

Het grondwoord is Oudfrans doble, modern 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 twaalfde eeuw kreeg de zoon van graaf Guigo III, 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 opvolgers. 
Vanaf de dertiende eeuw werd hun vorstendom Dauphiné genoemd. Toen dit gebied in de 
veertiende 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 
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Oude ontlening aan Frans: Jonge ontlening aan Frans: 
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 dierenhaar, wol’. Van dit woord is 
tevens afgeleid Oudfrans veluel, dat in het Nederlands fluweel is geworden.  
  -ij:  -ie:  
  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’.17 Bovendien is het achtervoegsel -ij productief 
geworden, terwijl -ie nauwelijks productief is, behalve in modieuze namen als badderie, 
computerie, eeterie, condomerie, geschenkerie, groenterie, kookerie, lezerie, kruiderie, 
scholerie, snoeperie en zwembaderie. 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 -ie (-erie). 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 de twintigste 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 betekenis hebben (civilité 
‘bepaald lettertype’, frivolité ‘knoopwerktechniek; koud hapje’, specialité ‘eigen product, 
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 
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Oude ontlening aan Frans: Jonge ontlening aan Frans: 
Synoniemen voor ‘dagblad’. In de zeventiende 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 

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’.  
  relaas relatie 

In het Middelnederlands kwam voor de relaciën doen ‘aan het woord zijn’. De verandering 
van relatie in relaas is waarschijnlijk in het Brabants ontstaan.18 Later is relatie ‘betrekking’ 
opnieuw geleend. Een vergelijkbare verandering is speculatie – speculaas, zie hoofdstuk IV, 
‘klankveranderingen en vormveranderingen’.  
  siroop stroop 

Deze woorden gaan via middeleeuws Latijn terug op Arabisch šarāb ‘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/ 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. 
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Oude ontlening aan Frans: Jonge ontlening aan Frans: 
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 vermeld, maar het verschil 
zal niet alleen in tijd zijn, maar ook in regio: Kiliaan noemt troffel de Hollands-Friese vorm 
van truweel; in het Noord-Middelnederlands kwam trufel voor. Tegenwoordig is truweel 
een Zuid-Nederlands 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 sommigen19 niet helemaal overtuigd zijn van deze 
herkomst van herrie. De klankverandering stemt echter mooi overeen met die van kerrie 
naast curry.  
  kaak (kaakje)  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.20 
  kwast squash 

Kwast is verbasterd uit Engels squash ‘vruchtensap’, 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 IV, 
‘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’ was het een modewoord uit de jaren zestig 
dat alweer vervangen is door bijvoorbeeld fitnessen.  
Oude ontlening aan Duits: Jonge ontlening aan Duits: 
  freule fräulein 

Sedert de twaalfde eeuw betekende Fräulein in het Duits ‘jonkvrouw van adellijke stand’; de 
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Oude ontlening aan Duits: Jonge ontlening aan Duits: 
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 bijvoorbeeld nog een -s- voor 
medeklinkers, die in modern Frans verdwenen is (feesten, pastei). Zie verder hoofdstuk IV, 
‘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 negentiende eeuw een grote rol 
heeft gespeeld, hoeft een Latijns leenwoord niet ouder te zijn dan een leenwoord uit de 
dochtertaal.  

* * * 
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 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 of verfransing.21 Zie verder 
hoofdstuk I, 2, ‘Invloed van het Latijn’ en 3.1, ‘Invloed van het Frans’.  
 
Ontlening aan Latijn: Ontlening aan 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 of verfransing. 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 condoleance 

  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 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
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).  
  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’.22 
  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 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
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 Zuid-Nederlands kronijk). Middelnederlands kende cronike, cornike 
‘geschiedboek’.  
  cirkel cercle 

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’.  
  communiteit 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 korps/corps 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 dependēre ‘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)’. 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
essentie essence 

Beide woorden betekenen ‘het wezen’, maar essence wordt vaak in scheikundige zin 
gebruikt als ‘geconcentreerde stof’.  
  expliceren expliqueren 

Twee woorden voor ‘uitleggen, verklaren’, in het Latijn letterlijk ‘uitvouwen’. 
  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.  
  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.  
  genius genie 

Genius ‘geest, huisgeest’ wordt meestal gebruikt in de uitdrukking kwade/goede genius. In 
het laat-Latijn kreeg dit woord de betekenis ‘talent’, en in die betekenis hebben wij het Franse 
génie overgenomen.  
  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 greintje 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 IV, ‘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’.  
  hora uur 

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.  
  hospitium hospice 

Het Latijnse hospitium is de stichting die een tehuis biedt: het hospitium voor studenten aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam, terwijl de Franse hospice een verblijfhuis voor 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
terminale patiënten is. De woorden zijn verwant met het bovengenoemde hospitaal en hotel.  
  -iceren:  -iëren:  
  amplificeren amplifiëren 

  clarificeren clarifiëren 

  communiceren communiëren 

  diversificeren diversifiëren 

  excommuniceren excommuniëren 

  falsificeren falsifiëren 

  kwalificeren kwalifiëren 

  pacificeren pacifiëren 

  purificeren purifiëren 

  sacrificeren sacrifiëren 

  specificeren specifiëren 

  unificeren unifiëren 

  versificeren versifiëren 

De achtervoegsels -iceren/-iëren zijn allebei productief 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 is 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 chapiter 

Kapittel en chapiter 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’). Chapiter vinden we 
voornamelijk in de vaste uitdrukking dat is een heel ander chapiter.  
  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 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
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 lāzuward ‘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 l-, omdat 
deze als lidwoord werd opgevat, vergelijk Frans azur, Italiaans azzurro.  
  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. Markus 5: 9: 
‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen’, in de NBG, of ‘Mijn naam is Legio; want wij 
zijn velen’ in de Nieuwe Bijbelvertaling.  
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.23 In modern Nederlands zijn alleen 
opinie, pensioen en religie overgebleven. Zie verder hoofdstuk IV, ‘Klankveranderingen en 
vormveranderingen’.  
  liebaard luipaard 

De Vlaming Jacob van Maerlant schreef in Der naturen bloeme:24 ‘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’;25 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 ‘sterkedrank’.  
  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 materiael als bijvoeglijk naamwoord, in de Renaissance werd het als zelfstandig 
naamwoord gebruikt. Ook Frans matériel werd zowel bijvoeglijk als zelfstandig naamwoord; 
vandaar materieel, met betekenissen die uit het Frans stammen.  
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
  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, een printer die letters afdrukt volgens een patroon van puntjes.  
  memorie memoires 

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 verengd tot ‘levensherinneringen’.  
  minor mineur 

Latijn minor betekent ‘kleiner’; het woord wordt in het Nederlands gebruikt als term in de 
logica en de wiskunde; sinds de invoering van het bamamodel in het hoger onderwijs heeft 
minor, zowel op zijn Engels als op zijn Nederlands uitgesproken, uit het Engels tevens de 
betekenis ‘bijvak’ gekregen. 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, geniesoldaat’ 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.  
  modus mode 

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 monēre ‘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 producten, 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.  
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
patiëntie patience 

Patience betekent eigenlijk ‘geduld’ (net als patiëntie), maar wordt alleen gebruikt als naam 
van een kaartspelletje waarbij geduld vereist is.  
  pauper pover 

Pauper gebruiken we alleen als zelfstandig naamwoord, ‘de arme’, pover is uitsluitend een 
bijvoeglijk naamwoord, ‘arm’.  
  pauze poos 

Poos is een dertiende-eeuwse ontlening aan het Frans (uit Latijn pausa), daarnaast is pauze 
in de zestiende 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 en vree (peis en vree).  
  pendel pendule 

Latijn pendulus betekende ‘hangend’, vandaar pendel ‘hanglamp, hanginstrument’. In het 
Frans is pendule ‘slingeruurwerk’ gaan betekenen. De betekenis ‘heen en weer reizen tussen 
werk en 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 parricus ‘omheinde ruimte’ leidde tot perk; het is een heel oude 
ontlening. Park komt van Frans parc, dat oorspronkelijk ook ‘omheinde ruimte’ betekende, 
maar in de achttiende 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.  
  rabies rage 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
Het Latijnse woord rabies betekende in de Oudheid ‘dolheid, begeerte, geestvervoering’, en 
kreeg meer recent de specifieke betekenis ‘hondsdolheid’. In het Frans werd de Latijnse 
vorm, waarschijnlijk via middeleeuws Latijn rabia, tot rage. Dit rage is in het Nederlands 
tweemaal geleend, in de zestiende en opnieuw in de negentiende eeuw. In de tussenliggende 
periode komt het woord niet voor.  
  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 R...) ‘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 (Romaans)  Romein (Romeins)  
Middeleeuws Latijn romanus betekende ‘Romaan(s)’, Frans romain ‘Romein(s)’. Op 
hetzelfde Latijnse woord gaat Frans roumain terug, door ons ontleend als Roemeen(s).  
  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(e)’, 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.  
  -tor:  -teur:  
  aspirator aspirateur 

  auditor auditeur 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans: 
explorator explorateur 

  perforator perforateur 

  pulverisator pulverisateur 

  reformator reformateur 

  -trix:  -trice:  
  curatrix curatrice 

  rectrix rectrice 

De achtervoegsels -tor/-teur, -trix/-trice zijn allemaal in meerdere talen productief 
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 
bijvoorbeeld 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.  
  visie visioen 

Zie de opmerking bij legio – legioen hierboven.  
  vrucht fruit 

Fruit heeft een beperktere betekenis dan vrucht, namelijk alleen ‘eetbare vruchten’. Vrucht 
betekent ‘plantenvoortbrengsel’, 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’.  
  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 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Italiaans: 
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 manus ‘hand’.28 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 Dale29, 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.  
 
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’.  
  

javascript:openreg('reg_k.htm','r5882','i893');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2054','i894');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2054','i895');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7033','i896');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7004','i897');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb5-n-28.htm');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7105','i898');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7106','i899');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7436','i900');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7298','i901');
javascript:openreg('reg_o.htm','r7930','i902');
javascript:openreg('reg_o.htm','r7928','i903');
javascript:openreg('reg_o.htm','r7937','i904');
javascript:openreg('reg_o.htm','r8260','i905');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7106','i906');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7298','i907');
javascript:openreg('reg_o.htm','r7928','i908');
javascript:openreg('reg_o.htm','r8260','i909');
javascript:htm_venster('nuts/noot_lwb5-n-29.htm');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8898','i910');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8742','i911');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8898','i912');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8898','i913');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8742','i914');
javascript:openreg('reg_p.htm','r9210','i915');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8663','i916');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10956','i917');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10955','i918');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10955','i919');
javascript:openreg('reg_t.htm','r11298','i920');
javascript:openreg('reg_t.htm','r11296','i921');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5812','i922');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2067','i923');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10389','i924');
javascript:openreg('reg_s.htm','r10389','i925');


 
Ontlening aan Picardisch: Ontlening aan Frans: 
kasteel château 

Château 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).  
  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.  
Ontlening aan Frans: Ontlening aan Italiaans: 
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 

  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’.30 
  commode commodo 

Italiaans comodo en Frans commode betekenen ‘gerieflijk, rustig’. Commode ‘ladekast’ is een 
verkorting van Frans armoire commode ‘gerieflijke kast’. De betekenis ‘aankleedmeubel voor 
baby’s’ is in het Nederlands ontwikkeld; in het Frans is deze onbekend.  
  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’.  
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Ontlening aan Frans: Ontlening aan Italiaans: 
depot deposito 

  expressief espressivo 

  fausset falset 

  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’, die 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 

  gracieus grazioso 

  impetueus impetuoso 

  keu coda 

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.  
  majestueus maëstoso 

  mouvement movimento 

  net netto 

Net en netto betekenen beide ‘schoon’, waarbij net de 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.  
  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 
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Ontlening aan Frans: Ontlening aan Italiaans: 
taille talie 

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 
‘stemhoogte, dominerende hoge stem, inhoud’. Zo heeft teneur de betekenis ‘strekking’ 
gehouden, en tenor die van ‘hoge mannenstem’.  
  terras terrazzo 

  tranquil tranquillo 

  transit transito 

Beide woorden betekenen ‘doorvoer’. Transit kan ook uit het Engels geleend zijn.  
  tremuleren tremoleren 

  vief 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.  
  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: 
  señora signora 

De mannelijke tegenhanger is als vijfling geleend, zie hierna. 
Bij veel van de tweelingen uit twee dochtertalen van het Latijn is een van de twee een 
vreemd woord gebleven. Vaak verschillen de tweelingen niet in betekenis, alleen in 
gebruikssfeer.  

* * * 
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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: 
  hemi- semi- 

Hemi- is niet productief, semi- wel.  
  hyper-:  super-:  
  hypersonisch supersonisch 

Hyper- en super- zijn beide productief, maar niet onderling uitwisselbaar; alleen in het 
gegeven voorbeeld komen ze beide voor met eenzelfde tweede lid. Voorts vinden we nog het 
Zuid-Nederlandse 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.  
 
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 psalterium (psalter)  
  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 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 
hierna genoemde woorden cholerisch, sanguinisch, melancholisch). Ook humor voor 
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Ontlening aan Grieks: Ontlening aan Frans (<Grieks): 
‘lichaamssap’ is een tweelingwoord, zie hierna.  
  iconostasis iconostase 

  prothesis prothese 

Ontlening aan Grieks: Ontlening aan Arabisch (<Grieks): 
  drachme dirham 

Ontlening aan Hebreeuws: Ontlening aan Jiddisch (<Hebreeuws): 
  Adonai attenoje 

Adonai ‘mijn Heer’ (een pluralis majestatis of ‘koninklijke meervoudsvorm’) is in het 
Jiddisch de uitroep attenoje geworden.  
  Poeriem poerem 

Veel poerem hebben betekent ‘koude drukte hebben’; Poeriem is een joods carnavalesk feest.  
  rabbi rebbe 

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 nl. bet. “lawaai, rumoer” kan ontstaan zijn naar aanleiding 
van de oosterse levendigheid, waarmee de joden sjacherden; opmerkelijk is echter mnl. 
caboel “rumoer, leven; twist” [...] waarvan de oorsprong ook onbekend is.’31 
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.  
  bul bill 

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 delēre, wat we recentelijk als computerterm in de vorm deleren ‘wissen’ 
zijn gaan gebruiken. Het Engels heeft later aan het verleden deelwoord van delēre, 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 
Noordwest-Semitisch 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 zeventiende 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 negentiende eeuw werd camera obscura in het 
Engels verkort en gebruikt voor een fotoapparaat; dit is vervolgens in het Nederlands 
geleend.  
  koor chorus 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Engels (<Latijn): 
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 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 
herkenningstoontje.  
Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Duits (<Latijn): 
  beurs borst 

Het gaat hier om borst ‘jongeman’, 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 
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Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Duits (<Latijn): 
woorden gaan terug op het Grieks.  
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’.32 
  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 
‘communistische (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 

  ballon balloon 

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 vijftiende en zestiende 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 dertiende eeuw ging dit ‘meststof’ 
betekenen, en zo is het in het Engels geleend. De moderne betekenis van Frans compôte is 
‘vruchtenmoes’.  
  controleur controller 

Controleur heeft de betekenis van ‘toezichthouder’, controller heeft de Engelse betekenis van 
‘(bedrijfseconomisch georiënteerde) intern accountant’, van to control ‘beheersen’.  
  convertibel convertible 

Convertibel betekent ‘inwisselbaar, omwisselbaar’. Convertible wordt gezegd van alles wat 
in te wisselen of te veranderen is: ‘converteerbare obligatie’, maar ook ‘auto met opvouwbaar 
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Ontlening aan Frans: Ontlening aan Engels (<Frans): 
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’.  
  desorder disorder 

  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 

Executief betekent ‘uitvoerend’, Engels executive betekent zowel ‘uitvoerend’ als 
‘uitvoerder’, en het wordt gebruikt voor een afdelingsleider.  
  fictie fiction 

Beide woorden betekenen ‘niet op werkelijkheid berustende voorstelling’, maar fiction is 
vooral een literaire term.  
  fooi via  
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 of het afscheid)’.33 Via is een Latijns woord met de 
betekenis ‘weg’, in de zesde naamval ‘door de weg (van)’. Het gebruik van dit woord als 
voorzetsel is ontstaan in het Engels.  
  fout fault 

Engelse fault gebruiken we vooral als sportterm.  
  graveel gravel 

Frans gravelle 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 
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Ontlening aan Frans: Ontlening aan Engels (<Frans): 
Een kapitein is een hoge rang in het leger en een gezagvoerder op een schip, de captain 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 

De betekenis is gegaan van ‘toneel, toneelstuk, voorval’ naar ‘modieuze wereld of groep’: de 
drugscene, leerscene.  
  servies service 

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 
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Ontlening aan Frans: Ontlening aan Engels (<Frans): 
de betekenis ‘stel vaatwerk’, en het Engelse voor de andere betekenissen.  
  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 reportage over een bepaald onderwerp’. Het betekent ook 
‘themanummer van een tijdschrift’, en is een verkorting van special radio or television 
programme.  
  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 in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een tijdlang in de mode geweest 
als eufemistische benaming voor ‘soft drugs’.  
  suite suit 

Suite betekent ‘ineenlopende kamers’, suit betekent ‘pak, kostuum’. De betekenis is in het 
Frans gegaan van ‘vervolg, gevolg, aaneenschakeling’ naar ‘aaneengeschakelde kamers, 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)’.  
  vlos floss 

Vlos is ‘pluis, dons, bosje draden’, bijvoorbeeld 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.  
Ontlening aan Engels: Ontlening aan Frans (<Engels): 
  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 
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Ontlening aan Engels: Ontlening aan Frans (<Engels): 
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 zijn afgeleid van Latijn idea ‘idee, voorstelling’. Ideëel betekent ‘een idee 
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’.  
  heroïek heroïsch 

  identiek identisch 

  kritiek kritisch 

  melancholiek melancholisch 

  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.  
  komijn kummel 

Komijn ‘specerij’ heeft de leenweg Noordwest-Semitisch > 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 

javascript:openreg('reg_d.htm','r3109','i1366');
javascript:openreg('reg_a.htm','r595','i1367');
javascript:openreg('reg_a.htm','r594','i1368');
javascript:openreg('reg_a.htm','r595','i1369');
javascript:openreg('reg_a.htm','r594','i1370');
javascript:openreg('reg_a.htm','r777','i1371');
javascript:openreg('reg_a.htm','r778','i1372');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5155','i1373');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5160','i1374');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5160','i1375');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5155','i1376');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5178','i1377');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5487','i1378');
javascript:openreg('reg_d.htm','r2915','i1379');
javascript:openreg('reg_d.htm','r2916','i1380');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3335','i1381');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3336','i1382');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3577','i1383');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3578','i1384');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3577','i1385');
javascript:openreg('reg_h.htm','r4885','i1386');
javascript:openreg('reg_h.htm','r4888','i1387');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5162','i1388');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5163','i1389');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6362','i1390');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6363','i1391');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7232','i1392');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7233','i1393');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7321','i1394');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7322','i1395');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8991','i1396');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8992','i1397');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7232','i1398');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7233','i1399');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7232','i1400');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5178','i1401');
javascript:openreg('reg_i.htm','r5487','i1402');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7316','i1403');
javascript:openreg('reg_m.htm','r7317','i1404');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3336','i1405');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3335','i1406');
javascript:openreg('reg_e.htm','r3336','i1407');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6229','i1408');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6401','i1409');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6229','i1410');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6401','i1411');
javascript:openreg('reg_p.htm','r9105','i1412');
javascript:openreg('reg_p.htm','r9104','i1413');
javascript:openreg('reg_p.htm','r9105','i1414');
javascript:openreg('reg_p.htm','r9104','i1415');


Ontlening aan Frans: Ontlening aan Duits (<Frans): 
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/makron (makroon)  
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  
Ontlening aan Duits: Ontlening aan Italiaans (<Duits): 
  scherts scherzo 

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 het hout van de acajouboom bedoeld, met cashew het eetbare 
zaad dat vrijkomt als de noot gepeld is (Engels cashew nut). We kennen ook naast elkaar 
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Ontlening aan Portugees: Ontlening aan Engels (<Portugees): 
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): 
  vicuña vigogne 

Het Spaanse woord komt uit een indianentaal. 
Ontlening aan Spaans: Ontlening aan Engels (<Spaans): 
  avocado alligator (in alligatorpeer)  
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 Keltisch: Ontlening aan Duits (<Keltisch): 
  ambacht ambt 

Ambacht is een oud Keltisch woord, dat al in het Germaans is overgenomen. In het 
Middelnederlands betekende ambacht nog ‘dienaar’, naast ‘bediening, beroep’. In de 
zeventiende eeuw ontstond de scheiding tussen ambacht voor het lagere handwerk en ambt 
(ontleend aan het Duits) voor hogere functies – een scheiding die tot op heden bestaat.  
Ontlening aan Hongaars: Ontlening aan Duits (<Hongaars): 
  tsigaan 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.  
Ontlening aan Arabisch: Ontlening aan Maleis (<Arabisch): 
  soera soerat 

Een soera is een hoofdstuk uit de koran; een soerat is een brief.  
Ontlening aan Chinees: Ontlening aan Maleis (<Chinees): 
  tofoe tahoe 

Beide woorden betekenen ‘sojakoek’. De vorm tahoe komt uit het Hokkien.  
Ontlening aan 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.  
Ontlening aan Perzisch: Ontlening aan Maleis (<Perzisch): 
  bazaar pasar 

Beide woorden betekenen ‘markt’. 
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 
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de Franse oorsprong van cartoon en de Italiaanse oorsprong van clair-obscur 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 pēsaḥ 
of aan Aramees pāsḥā, 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 pond (een gewicht), vergelijk Engels pound (een munt). De sjekel is de 
huidige Israëlische munteenheid.  
Ontlening aan Arabisch: Ontlening aan Frans (<Latijn<Aarbisch): 
  luit oed 

Luit is, met het Arabische lidwoord, ontleend aan Arabisch al-’ūd, eigenlijk ‘het hout’. Zeer 
recent is, met de verbreiding van de wereldmuziek, ook het Arabische woord ’ūd 
overgenomen als oed.  
Ontlening aan Latijn: Ontlening aan Frans (<Provençaals<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, 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.  
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): 
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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: Ontlening aan Jiddisch (<Duits<Latijn): 
  school sjoel 

Sjoel is ‘synagoge’ gaan betekenen.  

Ontlening aan Spaans of Portugees: 
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:  

Ontlening aan Mongools: 
Ontlening aan Frans 
(<Portugees<Perzisch<Mongools): 

  Mongool mogol 

De Mongoolse heersers in India van de zestiende tot de negentiende 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 van 
iemand die zich gek gedraagt.  
 
Tweelingen die uitsluitend indirect ontleend zijn, via twee andere talen dan de taal van 
oorsprong 
 
Ontlening aan Jiddisch (<Hebreeuws): Ontlening aan Grieks (<Hebreeuws): 
  joet jota 

Het Bargoense joet (joetje) voor ‘tientje’ komt via het Jiddisch van de Hebreeuwse letter yōd, 
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): Ontlening aan Latijn (<Grieks<Hebreeuws): 
  sjabbes sabbat 

Ontlening aan Frans (<Latijn): Ontlening aan Engels (<Latijn): 
  exquis exquisiet 

Beide woorden gaan terug op Latijn exquisitus ‘uitgezocht, uitgelezen’.  
  limiet limit 

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’ 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 
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Ontlening aan Frans (<Latijn): Ontlening aan Engels (<Latijn): 
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’.  
  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 
sexappeal), ‘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’ (ook als 
computerterm), 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 ‘hanen-
fort’, zo genoemd naar een legende dat al het gebied waarbinnen hanengekraai te horen was, 
aan de heerser van Calicut toekwam.37 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 bijvoorbeeld schouderkapsel, komt uit het Duits, waar 
Kapsel ‘omhulsel, doosje’ betekent. Capsule betekent ‘omhulsel van een medicijn’. Beide 
woorden gaan terug op Latijn capsula ‘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.38 
  sanguïen sanguinisch 

Naar het middeleeuwse geloof dat vier lichaamssappen de gezondheidstoestand en het 
temperament van de mens bepalen. Wanneer het bloed, Latijn sanguis, overheerst, heeft men 
een volbloedig, vurig, heethoofdig karakter.  
  zeem gems 

Zeem, zeemleer komt van Frans chamois ‘gems, gemzenleer’. 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.39 
Ontlening aan Frans (<Grieks): Ontlening aan Duits (<Grieks): 
  catarre kater 
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Ontlening aan Frans (<Grieks): Ontlening aan Duits (<Grieks): 
Kater ‘ziek gevoel na drinkgelag’ is een Duits studentenwoord, een vervorming van Latijn 
catarrhus ‘ontsteking, kou’ onder invloed van de dierennaam 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 alleen nog als afkorting gebruikt voor ‘gulden’: f 10,- of fl 10,-; nu 
de euro is ingevoerd, is dit een historische term geworden.  
Ontlening aan Frans (<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 ‘drager van blad’.  
Ontlening aan Duits (<Hongaars): Ontlening aan Engels (<Hongaars): 
  koets coach  
Koets is een verkorting van Hongaars kosci szekér ‘wagen uit Kocs’, waarbij Kocs een 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 
bonó, buonó ‘goed, tegoed’. Engels bonus ‘gratificatie, premie’ is waarschijnlijk een 
slangwoord dat op de beurs gebruikt werd, een grappige of onjuiste toepassing van Latijn 
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Ontlening aan Italiaans (<Latijn): Ontlening aan Engels (<Latijn): 
bonus ‘goed’.  
Ontlening aan Maleis (<Arabisch): Ontlening aan Turks (<Arabisch):  
  arak 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): Ontlening aan Engels (<Hindi):  
  roepia rupee 

 
 (2e) 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 
(<Arabisch<Grieks): 

  opium amfioen 

Amfioen is verouderd. Veth40 schrijft: ‘Amfioen is de voornamelijk in Nederlands-Indië 
gebruikelijke naam van het heulsap, dat wij in Nederland, evenals alle andere volken van 
Europa, met de aan het Griekse opion ontleende Latijnse naam opium noemen. [...] Het 
woord amfioen zelf is bij ons Nederlanders reeds vrij oud, zo oud als de vaart naar Indië zelf. 
[...] Hier merk ik alleen nog op dat in Nederlands-Indië amfioen bestendig en uitsluitend de 
vorm is die in alle administratieve stukken gebruikt wordt; opium leest men daar nooit.’  
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-rabarber-rabarber’!41 In het Latijn kreeg dit 
Griekse barbaros de betekenis ‘buitenlands, on-Grieks en on-Romeins, 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, deugdzaam’. 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 eens 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 gezonden 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 IV, 
‘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:  
Latijn (oud): Latijn (jong): Frans: 
   maluwe malve 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.  
   ordinaris ordinarius ordinair 

Een ordinaris (met het achtervoegsel -aris uit Latijn -arius onder invloed van een Oudfranse 
dialectvorm, zie hoofdstuk I, 2, ‘Invloed van het Latijn’) is een rooms-katholieke 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 
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Latijn (oud): Latijn (jong): Frans: 
het aanvankelijk een zelfstandig naamwoord.  
   termijn terminus term 

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 bijvoorbeeld 
ergens geen tittel of jota van weten) en tilde voor een slingerteken boven de n of een klinker 
in het Spaans en Portugees (ñ, ã, õ).  
Latijn (oud): Latijn (jong): Russisch: 
   keizer caesar tsaar 

De naam van de Romeinse keizer Gaius Julius Caesar (101-44 voor Chr.) werd door zijn 
opvolgers (beginnend bij Augustus) 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 nevenvorm van discus.  
   richel regel rail 

Voor de vorm richel/regel vergelijk tichel/tegel hierboven. Het Latijnse woord betekende 
‘lat, balk, liniaal, regel’, vandaar de betekenisverschillen tussen richel, geleend samen 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’. 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’.  
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Latijn: Frans (oud): Frans (jong): 
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 champagne. Bruto is uit het Italiaans geleend, waar het de 
betekenis ‘ruw, grof, zonder aftrek van kortingen’ heeft.  
Frans (oud): Frans (jong): Engels (<Frans): 
   baar barre bar 

Baar betekent ‘staaf, staaf metaal’, barre is een metalen staaf waaraan een balletdanser(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 achttiende eeuw verbreid. Engels ticket voor ‘kaartje’ gaat terug op de 
Franse ‘label’-betekenis.  
   fatsoen façon fashion 

Frans façon betekent ‘manier van doen, wijze’. Bij fatsoen is de nadruk komen te liggen op 
‘nétte 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 een zuil 
of een vak van een in de lengte verdeelde pagina, 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 
stichter van het Osmaanse rijk, Osman (1259-1326), in het Arabisch ‘Utmān. De spelling 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 komt).  
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 internationale de vrouwelijke 
vorm is van het bijvoeglijk naamwoord international. Het is ook de titel van een socialistisch 
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Engels (oud): Engels (jong): Frans: 
strijdlied geworden, met als refreinregel in de vertaling van Henriëtte Roland Holst En 
d’Internationale zal morgen heersen op aard (Franse tekst van B. Pottier, 1871, 
L’Internationale sera le genre humain).  
Duits (oud): Duits (jong): Engels: 
   daalder taler dollar 

Daalder is, net als Engels dollar, ontleend aan Nederduits dāler, Hoogduits Taler, dat een 
verkorting van Joachimst(h)aler is, dus ‘van het 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.  
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 panna. Via het Frans hebben we het als pateen ‘schotel voor 
hostie’ geleend, en uit het Italiaans kennen we patina als ‘oxidatielaag’, 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, zegen door kruisteken’. Frans seign 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 
producten 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 
   cohort cour Cortes 

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 voor studenten van een bepaald jaar. Cortes is de naam van de senaat 
en volksvertegenwoordiging in Spanje en Portugal; het woord is eigenlijk het meervoud van 
corte ‘hof’, uit Latijn co(ho)rtem, vierde naamval van cohort. De betekenisontwikkeling is 
gegaan van ‘hof’ via ‘hofhouding’ naar ‘regering’.  
   mantel mantille mantilla 

De betekenis is gegaan van ‘mantel’ via ‘hoofddoek met lange punten’ (mantille; het Frans 
heeft het uit het Spaans geleend) naar ‘zwartkanten sluier’ in het Spaans.  
Latijn: Italiaans: Venetiaans: 
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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 
aanspreekvorm, de vijfde naamval, van Latijn dominus hebben we dominee ontleend.  
Frans: Italiaans: Portugees: 
   écu scudo escudo 

Driemaal een muntnaam; eigenlijk betekent het woord ‘schild’, omdat op de munt een 
wapenschild was afgebeeld. De ecu als fictieve munt waarvan tot 1 januari 1999 de waarde 
gebaseerd was op de gewogen gemiddelde waarde van de valuta’s van de lidstaten van de 
Europese Unie, 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 chitōn gaat terug op het Noordwest-Semitisch. In het Latijn is de 
beginklank ch- tot kt- geworden, wat vereenvoudigd werd tot t-.  
Latijn: Grieks: Frans: 
   pruim prunus 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 achttiende 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 ‘rijtuig’ is een verbastering van Frans chaise ‘stoel’, dat 
teruggaat op Latijn cathedra.  
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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; sommige 
etymologen45, 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 (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 

Weliswaar 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, bestond uit papyrusbladen. Het 
woord is uit het Egyptisch via het Grieks in het Latijn gekomen. Paper is een onderwijsterm 
voor ‘(op papier) geschreven stuk, verhandeling’; het Engels heeft het uit het Frans geleend.  
   spiritus esprit spirit 

Latijn spiritus betekent ‘luchtstroom, adem, leven, uitdamping, geest’, vandaar kennen we 
spiritus als ‘wijngeest’. Frans esprit en Engels spirit (ontleend aan het Frans) betekent ‘geest, 
kracht, pit’.  
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’.46 
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.  
Uit één Romaanse en twee Germaanse talen komt de drieling: 
Frans: Duits: Engels: 
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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’.  
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 -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.  
En tot slot een drieling die via een groot aantal talen is geleend: 
Ontlening aan Latijn  
(<Grieks<Perzisch):  

Ontlening aan Frans  
(<Spaans<Arabisch<Grieks<Perzisch)  

Ontlening aan Hindi  
(<Perzisch):  

   citer gitaar sitar 

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 bijvoorbeeld 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 
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 Brok47 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 oorsprong is. Het Scytisch was een Iraanse taal, het Thracisch vormde 
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Scytisch/Thracisch: Latijn (oud): Latijn (jong): Engels: 
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.48 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 
theater’. Het woord is in de Middeleeuwen, toen Frans g als dg geschreven werd met als 
uitspraak /dzj/, /dz/, /ds/, ontleend als loods ‘schuur’, en later als loge ‘theaterplaats, 
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 is ook door 
het middeleeuws Latijn geleend, van waaruit 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’.  
    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 pâté kent het Frans als 
tweeling ook pâte, dat wij eveneens geleend hebben in de betekenis ‘deegachtig mengsel’ en 
‘verflaag van een schilderij’.  
Perzisch: Frans (oud): Frans (jong): Engels: 
    sjah schaak echec check 

Schaak en echec zijn in het Frans geleend uit het Arabisch, dat het weer ontleend heeft aan 
het Perzisch. Het Engelse woord komt uit het Frans. In de elfde 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’. De betekenis 
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Perzisch: Frans (oud): Frans (jong): Engels: 
‘aanval’ zie je nog terug in bodycheck ‘forse schouderduw bij ijshockey’.  
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 een bepaalde wiskundige figuur, 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 West-Afrikaanse 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 doña 

Vier titels voor vrouwen. De mannelijke pendant is een drieling. Uit het Spaans kennen we 
ook dueña ‘bejaarde gezelschapsdame van jonge meisjes’, in het Spaans een tweeling met 
doña.  
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 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 
real.  
 

javascript:openreg('reg_b.htm','r1537','i1995');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1958','i1996');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2098','i1997');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5698','i1998');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1949','i1999');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2098','i2000');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1949','i2001');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5698','i2002');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5698','i2003');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5812','i2004');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2067','i2005');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1886','i2006');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1887','i2007');
javascript:openreg('reg_k.htm','r5812','i2008');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2067','i2009');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1886','i2010');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1887','i2011');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1883','i2012');
javascript:openreg('reg_c.htm','r1886','i2013');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8432','i2014');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8431','i2015');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8479','i2016');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8361','i2017');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8431','i2018');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8432','i2019');
javascript:openreg('reg_p.htm','r8361','i2020');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3040','i2021');
javascript:openreg('reg_d.htm','r2660','i2022');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3054','i2023');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3050','i2024');
javascript:openreg('reg_d.htm','r3171','i2025');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2623','i2026');
javascript:openreg('reg_k.htm','r6169','i2027');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2510','i2028');
javascript:openreg('reg_c.htm','r2528','i2029');
javascript:openreg('reg_r.htm','r9605','i2030');
javascript:openreg('reg_r.htm','r9836','i2031');
javascript:openreg('reg_r.htm','r9529','i2032');
javascript:openreg('reg_r.htm','r9753','i2033');
javascript:openreg('reg_r.htm','r9529','i2034');
javascript:openreg('reg_r.htm','r9753','i2035');


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.50 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 maestro 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 bijvoorbeeld in maître d’hôtel 
‘hofmeester’. Maestro is een ‘meester in de muziek’. Master is een titel, een academische 
graad die recent ook in Nederland is ingevoerd met het bama-stelsel, en het wordt ook 
gebruikt voor ‘moederblad, papier dat moet worden vermenigvuldigd’.  
Latijn: Frans: Spaans: Italiaans: Maleis: 
     senior seigneur/sinjeur señor/sinjoor signore sinjo 

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.  
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 betaalmiddel 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 Amerikanen 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 faam <Latijn 
bijten beitsen <Duits 
blad folium <Latijn 
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Erfwoord: Leenwoord: Ontleend uit: 
bord board <Engels 
broeder frater <Latijn 
dril/driller thrill/thriller <Engels 
gal chole (medische 

term)  
<Grieks 

gang gang ‘bende’, 
uitspraak /geng/  

<Engels 

greep grip <Engels 
hal cel <Latijn 
hals col <Frans 
heffen hieuwen <Engels 
hoofd caput <Latijn 
knoedel noedel <Duits 
koren graan <Latijn 
kolf globe <Frans 
licht lux <Latijn 
midden medium <Latijn/Engels 
moeder mater <Latijn 
naam nomen <Latijn 
nagel onyx <Latijn 
nieuw novum/nova <Latijn 
oor- oer- <Duits 
otter hydra <Grieks 
overal overall <Engels 
reden ratio <Latijn 
stap step ‘danspas’  <Engels (de betekenis ‘voertuig voor kinderen’ is in het 

Nederlands bedacht, het Engels gebruikt scooter)  
steen stone ‘gewicht’  <Engels 
twee duo <Italiaans 
vader pater <Latijn 
vee fee ‘honorarium’  <Engels (oorspronkelijk was vee een betalingsmiddel, 

vergelijk Latijn pecunia ‘geld’ (ons pecuniën), afgeleid van 
pecus ‘vee’)  

vers fris <Duits 
vol plenum <Latijn 
water wodka <Russisch 
wiel cyclus <Latijn 
wisent bizon <Frans 
wolf lupus <Latijn 
woord verbum <Latijn 
wortel radix <Latijn 
zaad semen <Latijn 
zede ethos <Grieks 
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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, 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. 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 bloc (en bloc), boulevard, graveren, 
mannequin, 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 en 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 (katje) ‘soldij’, pitje ‘Indisch dubbeltje’, 
plopper (pelopper) en sopie ‘borrel’.  

• De Spaanse dansnaam flamenco 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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Noten 
 
Noten van het Voorwoord 
 
1 Het citaat is van Jespersen 1952: 27 en luidt in niet-vertaalde vorm: ‘Loan-words have been 

called the milestones of philology, because in a great many instances they permit us to fix 
approximately the dates of linguistic changes. But they might with just as much right be 
termed some of the milestones of general history, because they show us the course of 
civilization and the wanderings of inventions and institutions, and in many cases give us 
valuable information as to the inner life of nations when dry annals tell us nothing but the 
dates of the deaths of kings and bishops.’  

2 ‘Pour l’optimiste, l’emprunt est un enrichissement de la langue; pour le pessimiste, il en est 
une altération regrettable’; Deroy 1956: 325.  

 
Noten van 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 taalcontact vanaf 
1953. Over tweetaligheid Appel en Muysken 1987; Haugen 1950; Weinreich 1968a.  

2 Van der Wal 1992: 171. 
3 Zie Extra en De Ruiter (red.) 2001: hoofdstuk 11. 
4 König 1998: 53; Van der Sijs 2001: 99-103. 
5 Voor gedetailleerde informatie over het Indo-Europees zie Beekes 1990 en Seebold 1981; 

voor de oudste bronnen van het Nederlands zie Van der Sijs 2001: hoofdstuk 2.  
6 Van der Sijs 2001: 215-217; Beekes 1999, 2000; Kuiper 1995. 
7 Meijers 1965: 91. 
8 Zie ook Van Sterkenburg 1989: 57-59. 
9 Zie Sanders 1990; Sanders 1995. 
10 Zie Van der Sijs 1991b. 
11 Haugen 1950: 216. 
12 Onder anderen Busse 1993: 10-14; Gneuss 1955: 19; Haugen 1950: 230; Seebold 1981. 
13 Pfeifer 1989. 
14 Zie Rey 1992, EWN. 
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 Yucatán. 
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; Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 8. 
26 Van Haeringen 1937. 
27 Van Coetsem 1988: 102. 
28 Kruijsen 1995: 26-29. 



29 Blok 1891. 
30 Van der Sijs 2001: 229-234, 254, 261-267. 
31 Störig 1988: 118. 
32 Van der Sijs 2001: 457-467. 
33 Van der Sijs 2001: 307. 
34 Van der Sijs 2001: 297-300. 
35 Zie Ebeling 1993: 158-170; Winkler 1885: 533-541. 
36 Beem 1974; Van der Sijs 2001: 270-273. 
37 Extra en De Ruiter (red.) 2001; inleiding; De Ruiter (red.) 2001: 1999. 
38 Van der Sijs 1995. 
39 Voor de vluchtigheid van straattaal zie Appel en Schoonen 2004. 
40 Zie o.a. Appel 1999a, b, 2000; Nortier 2001; Cornips en De Rooij, en Nortier in Stroop 

(red.) 2003. 
41 Deroy 1956: 343. 
42 Deroy 1956. 
43 De zwerftochten van planten- en dierennamen zijn prachtig beschreven in Hehn 1976. 
44 Seiler 1921-1925, I: 43. 
45 Meer voorbeelden in Royen 1954: 60-62. 
46 Seebold 1981: 195. 
47 Walch 1928: 209-210. 
48 Van der Sijs 2001: 521, 545. 
49 De Vooys 1925f.; Van der Sijs 2001: 526-536. 
50 Salverda De Grave 1906: 124. 
51 Salverda de Grave 1906: 124. 
52 Appel en Muysken 1987: 165-166. 
53 Kieft 1938: 5. 
54 Kieft 1938: 5; meer voorbeelden 134-137. 
55 Kieft 1938: 6-8. 
56 Kieft 1938: 1. 
57 Kieft 1938: 66-71. 
58 Kieft 1938: 12. 
59 Kieft 1938: 46. 
60 De Vooys 1950: 94. 
61 Algeo 1993. 
62 NEN 5050 1998: 6. 
63 Geerts 1986: 12-13. 
64 Deroy 1956: 70. 
65 Van der Sijs 2001: 518-526. 
66 Van der Sijs 2001: 501-518. 
67 Zie ANS 1997: 147-162; Audring, te verschijnen; Poplack, Pousada en Sankoff 1982; 

Verhoeven en Jansen 1996. 
68 Geerts 1970: 53. 
69 Geerts 1970: 50. 
70 Zaalberg 1975: 154-155. 
71 ANS 1997: 148, 152. 
72 Zie ook de ANS 1997: 151-154, waaraan sommige voorbeelden zijn ontleend. 
73 Dit achtervoegsel wordt niet vermeld in het Groene Boekje. 
74 Van der Sijs 2001: 167-168. 
75 Dit achtervoegsel wordt niet vermeld in hetGroene Boekje. 
76 Het Groene Boekje vermeldt alleen de categorieën a en b. 
77 De Vries 1971. 



78 Audring, te verschijnen. 
79 Poplack, Pousada en Sankoff 1982. 
80 Geerts 1975: 121. 
81 Posthumus 1991a: 167. 
82 Posthumus 1991a: 167. 
83 Van Bezooijen en Gerritsen 1994: 154; zie ook Schogt 1989: 63-64. 
84 Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 5. 
85 Zie Molewijk 1992. 
86 Meijers 1965: 167. Zie De Boer 1995: 43-46 over de werkzaamheden van de commissie 

Geerts. 
87 Van der Sijs 2002; voor Turks Theunissen 2004. 
88 Van der Sijs 1999a; 2002. 
89 Zie Heikens e.a. 2002. 
90 Voor Grieks zie Van der Sijs 2003; voor Arabisch zie Otten 2003; voor Hebreeuws en 

Jiddisch zie Heikens 2002, Heikens e.a. 2002: inleiding, met name 28, 42, 55; Pach 2004.  
91 Kuiper 2003. 
92 Hoppenbrouwers 1980. 
93 Hoppenbrouwers 1980: 177. 
94 Hoppenbrouwers 1978: 201. 
95 Hoppenbrouwers 1980: 168. 
96 Hoppenbrouwers 1978: 202. 
97 Hoppenbrouwers 1980: 175. 
98 Zie Cohen 1998 voor verkleinwoorden van Franse leenwoorden. 
99 Royen 1952. 
100 Zie de inleiding van de Woordenlijst Nederlandse taal. 
101 WNT p. 21. 
102 De Vooys 1951: 68. 
103 Zie Posthumus 1989b. 
104 Salverda de Grave 1906: 35. 
105 Salverda de Grave 1934: 302. 
106 Salverda de Grave 1912: 57. 
107 Gusmani 1979: 369. Literatuur over pseudo-ontleningen: Gusmani 1979; Kooyman 1989, 

1991; Posthumus 1991b; Van der Sijs 1994a, 2001: 309-314, 2004b: hoofdstuk 19; Trescases 
1983.  

108 Gusmani 1979: 368; veel voorbeelden in Sanders 1995. 
109 De Beer en Laurillard 1899: 1169. 
110 De Beer en Laurillard 1899: 671. 
111 Zie Migliorini 1971. 
112 Grauls 1960: 141. 
113 Görlach (red.) 2001, 2002; een ouder project is Filipović 1977. 
114 Rey-Debove 1990. 
115 Over internationalismen Hausmann en Seibicke 1990 en de daar genoemde literatuur; 

verder Braun 1978, 1999; Callebaut 1987; Migliorini 1971. Een woordenboek van 
internationalismen is Geysen 1990.  

116 De Vries 1971. 
117 Van der Sijs 2001; etymologische woordenboeken met dateringen zijn EWB 1997, De 

Vries en De Tollenaere 2004, EWN 2003. 
118 WNT deel I, L-LI. 
119 WNT deel I, LII. 
120 Goossens 1975: 112, in navolging van Pauwels. 
121 Zie ook Bakker 1987. 



122 Zie ook Posthumus 1988a. 
123 Voor argumenten tegen te ver doorgevoerd purisme zie Salverda de Grave 1908; Van 

der Sijs 1999. 
124 Voor taalzuiveringsvoorstellen uit de twintigste eeuw zie onder vele anderen: Anoniem, 

De kleine taalzuiveraar; Anoniem, Taalzuivering (vele drukken); Charivarius 1943; het 
dilettantische werk van Haje 1932 (besproken in De Vooys 1933) en de verschillende 
jaargangen van Onze Taal.  

125 Van den Branden 1967; Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars in Van den Toorn (red.) 
1997; Van der Wal 1995; Van der Sijs 2004a. 

126 Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars in Van den Toorn (red.) 1997; De Groot 1919; Van 
der Sijs 2004a: hoofdstuk 6 en 7. 

127 Geirnaert, Mooijaart en Tempelaars in Van den Toorn (red.) 1997; Van der Sijs 2004a: 
hoofdstuk 6. 

128 Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 9. 
129 Van der Sijs 2001: 261-267. 
130 Charivarius 1943, 1ste druk 1940; Haje 1932. 
131 Theissen 1978: 243. 
132 Van der Sijs 2001: 235-237; voor een historisch overzicht van het purisme zie De Vooys 

1925a; voor purisme in andere talen Deroy 1956: 291-310.  
133 Goossens 1975. 
134 Goossens 1975: 116. 
135 Goossens 1975: 122-123. 
136 Goossens 1975: 123-125. 
137 Zie Theissen 1975; Van der Sijs 1999. 
138 Kruisinga 1938: 39. 
139 Geerts 1969: 596. 
140 Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 6; voor de invloed van het purisme op andere talen, in 

heden en verleden, zie Van der Sijs (red.) 1999.  
141 Posthumus 1991a: 167. 
142 Posthumus 1986; 1991; Woordenlijst 1995: 36-39. 
143 Van Coetsem 1988: 120, 150. 
144 Posthumus 1991a: 168. 
145 Posthumus 1988b. 
146 Van Coetsem 1988: 22, 121-122. 
147 Van Bree 1987: 157. 
148 Van Bree 1990: 339; Van Coetsem 1988: 117. 
149 Van Bree 1990: 339. 
150 Voor een samenvatting van recente literatuur zie Kruijsen 1995: 62-66. 
151 Van Bree 1987: 77. 
152 Van Loey 1970: 111. 
153 Mars 1994. 
154 Van Coetsem 1988: 152. 
155 Van Coetsem 1988: 157, Van Marle citerend. 
156 Van Coetsem 1988: 151-162. 
157 De Vooys 1957: 53-56. 
158 Philippa 1987: 23. 
159 Philippa 1987: 23-26. 
160 Philippa 1987: 52. 
161 Philippa 1987: 50-51. 
162 Bremmer 1989: 88. 
163 Deroy 1956: 85. 



164 Hoppenbrouwers 1980: 159. 
165 Hoppenbrouwers 1980: 171. 
166 Deze paragraaf is een aanpassing van Van der Sijs 1994c; Van der sijs 1998: 158-188. 
167 Philippa 1992a. 
168 Van Veen 1987: 138. 
169 Veering 1967; zie ook Geerts 1969. 
170 Van Sterkenburg 1989. 
171 Van Hooff 1979. 
172 Volgens Uit den Boogaart 1975. 
173 Van der Sijs 1998: 158-188; zie ook Beekes 1994. 
174 Deze paragraaf is gebaseerd op Van der Sijs 2001. 
175 Van Haeringen 1949b. 
176 Zie Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 4, 7, 8; Willemyns 2003: 319-320, 328-338; Goossens 

1970; Van der Wal 1992: 400-410. 
177 Voor de invloed van vreemde talen op de dialecten zie ook Weijnen 1966, hoofdstuk V 

en de daar genoemde literatuur; Weijnen 1999.  
178 Zie W. de Vries 1938. 
179 Grauls 1957: 220-222; zie ook Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 7. 
180 Grauls 1960: 122. 
181 Van der Sijs 2001: hoofdstuk 3. 
182 Reinsma 1975. 
183 Neologismenwoordenboeken zijn Den Boon 2000-2003: De Coster 1999; Van Nierop 

1975, 1976, 1979; Reinsma 1975, 1984, 1999; Sanders 2000-2003.  
184 Endt 1974. 
185 Moormann 2002. 
186 Van Ginneken 1913. 
187 Literatuur over groepstaal: jongerentaal is beschreven in Hofkamp en Westerman 1989, 

Hoppenbrouwers 1991, Daniëls 2004; 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, Moormann 
2002, 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.  

188 Grauls, Meijers, Royen, Sizoo, en dergelijke. 
 
Noten van I. Leenwoorden, geleende woorddelen en uitdrukkingen 
 
1 Van Sterkenburg 1989: 57. 
2 Salverda de Grave 1906: 35. 
3 Literatuur: Voor de overeenkomsten tussen Germaans en Keltisch zie Bach 1961: 35-36, 

53 en Porzig 1974: 118-123. Over Keltisch en Kelten in de Lage Landen: Hofman, Smelik 
en Toorians (red.) 2000, Schrijver 1999, Toorians 2000 en 2001; over Keltische 
leenwoorden in het Germaans Van der Sijs 2001: 218-221; 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 Schrijver 1999; Van der Sijs 2001: 218-220. 
6 Porzig 1974: 119. 
7 Weijnen 1999: 8-9. 
8 Bach 1961: 94. 



9 Kluge 1975; Pfeifer 1989. 
10 Lambert 1994: 185-205; Von Wartburg 1971: 21-31. 
11 Literatuur: Over Latijnse leenwoorden Van der Sijs en Engelsman 2000, 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 en Weijnen 
1999: 33-37, 64-71 noemen een groot aantal leenwoorden in de Nederlandse dialecten, 
en geven bovendien argumenten voor de bepaling van de ouderdom van de 
leenwoorden. Van Haeringen 1949a behandelt de positie van het Zuid-Nederlands. 
Frings 1932 en Müller en Frings 1968 beschrijven de Latijnse leenwoorden in de 
verschillende West-Germaanse 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 Van Es 1981, 
Bornewasser e.a. (1977) en Byvanck 1945.  

12 Van Haeringen 1949a; Weijnen 1975a. 
13 Grauls 1962: 37. 
14 Zie Frings 1932 en Müller en Frings 1968 voor een zeer uitgebreide beschrijving van de 

Latijnse leenwoorden in de verschillende West-Germaanse talen en dialecten.  
15 Van der Wal 1992: 53-54. 
16 Weijnen 1975a. 
17 Van der Sijs en Engelsman 2000: 158-159; Royen 1954: 39-40; Seiler 1921-1925, I: 10-22. 
18 Van der Sijs en Engelsman 2000: 89-92. 
19 Schrijnen 1939. 
20 Van der Wal 1992: 105-106. 
21 Van der Sijs 2004a; Van den Branden 1967. 
22 Veel voorbeelden van Germaanse woorden die door Latijnse zijn vervangen, zijn te 

vinden in Royen 1954: 60-62. 
23 Sizoo 1961: 16-17. 
24 Schröder 1980. 
25 Pfeifer 1989. 
26 Pfeifer 1989. 
27 Klein 1971. 
28 Ernout en Meillet 1979. 
29 Kluge 1975 en Vercoullie 1925. 
30 De Vries en De Tollenaere 2004. 
31 Seiler 1921-1925, II: 6. 
32 De Beer en Laurillard 1899: 39; Grauls 1960: 60-63. 
33 Royen 1954: 69. 
34 Meijer 1919: 15. 
35 Bremmer 1993a: 32. 
36 De Beer en Laurillard 1899: 864. 
37 Stoett 1974. 
38 Van Dale 1999. 
39 Grauls 1966: 40-60. 
40 Sizoo 1961: 86. 
41 Maurer en Rupp 1974: 399-508; zie ook Seiler 1921-1925, III: 15-22. 



42 Seiler 1921-1925, III: 22-32. 
43 Zie ook Verheggen 1993. 
44 Grauls 1962: 71-72. 
45 Ahrens 1992 en Stearn 1992, 1993 geven een overzicht van het wetenschappelijk 

(medisch, natuurwetenschappelijk, botanisch) Latijn.  
46 Salverda de Grave 1901a: 131. 
47 De Vooys 1957: 278. 
48 Van Nierop 1976; Reinsma 1975. 
49 Reinsma 1984. 
50 Van der Schaar 1953: 70. 
51 Van der Schaar 1953: 105, 108-109. 
52 Van der Schaar 1953: 113. 
53 Royen 1954: 76; Van der Schaar 1953; maar vooral Winkler 1885: 550-558. 
54 Royen 1954: 76-77. 
55 Endt 1974. 
56 De Beer en Laurillard 1899. 
57 Brok 1993. 
58 Stoett 1974: 249. 
59 Kuitenbrouwer 1987. 
60 Hoppenbrouwers 1991. 
61 De Beer en Laurillard 1899: 1217. 
62 Kluge 1895. 
63 De Beer en Laurillard 1899: 313. 
64 De Beer en Laurillard 1899: 14. 
65 De Beer en Laurillard 1899: 294. 
66 Kluge 1895. 
67 De Beer en Laurillard 1899: 935. 
68 Kluge 1895. 
69 Kluge 1895 geeft de uitdrukking ook in het Duits, echter zonder betekenisaanduiding. 
70 De Coster 1992. 
71 Kunst en Schutte 1991. 
72 WNT. 
73 Endt 1974. 
74 Chambon 1941; Harmsen 1991. 
75 Salleveldt 1980. 
76 Informatie over geleende voor- en achtervoegsels is te vinden in de ANS 1997, Van 

Dale 1999, De Haas en Trommelen 1993, Van Loey 1970, Van den Toorn 1988, De Vooys 
1957; over achtervoegsels voor vrouwelijke persoonsnamen Mooijaart 1991; over 
morfeemsplinters Meesters 2002.  

77 De Vooys 1957: 203. 
78 Van Loey 1970: 215; Salverda De Grave 1901a: 132; 153-155. 
79 De Vooys 1957: 212. 
80 Franck en Van Wijk 1976: 393. 
81 Endt 1969: 44; zie verder hoofdstuk I, 4.2, ‘Invloed van het Jiddisch’. 
82 De Vooys 1957: 208. 
83 Van Loey 1970: 234. 
84 Endt 1974. 
85 Endt 1974. 
86 Reinsma 1984. 
87 Schwartz 1956; zie ook Cottez 1989. 
88 Zie ook Bartelink 1989 en Kytzler en Redemund 1995: 864-936. 



89 Dijksterhuis 1939: 78. 
90 De Beer en Laurillard 1899: 291. 
91 Kolsteren en Sanders 1994. 
92 Van Nierop z.j.: 80-81. 
93 Engelsman 2004. 
94 Salverda de Grave 1901a: 38. 
95 ANS 1997: 178-179. 
96 De Beer en Laurillard 1899: 584. 
97 De Beer en Laurillard 1899: 759. 
98 Heeroma 1956. 
99 Störig 1988: 134. 
100 De Beer en Laurillard 1899: 696. 
101 Sizoo 1961: 147. 
102 Smits en Tempelaars 1992. 
103 Salverda de Grave 1902. 
104 Salverda de Grave 1896: 205-207. 
105 Van Haeringen 1979. 
106 Van Bree 1990: 349. 
107 Voor Griekse woorden in het Latijn zie het woordregister van Van der Sijs en 

Engelsman 2000, Royen 1954, maar vooral Meillet 1952: 191-226, Saalfeld 1964 
(oorspronkelijk 1884), Weise 1964 (oorspronkelijk 1882), en Kytzler en Redemund 1995: 
830-860  

108 Royen 1954: 14-16. 
109 Royen 1954: 16-21. 
110 EWB 1997. 
111 Meillet 1927: 480. 
112 Palmer 1961: 183. 
113 Grauls 1960: 168-169. 
114 Klein 1971, bevestigd door Hans den Besten in persoonlijk commentaar. 
115 Op grond van Hofmann 1966 en Klein 1971; zie ook Masson 1967. 
116 Zie Meillet 1927. 
117 Lambert 1994: 185-205; Von Wartburg 1971: 21-31. 
118 Elcock 1960: 213; zie ook Meillet 1952 en Palmer 1961. 
119 Meer voorbeelden in Van der Sijs en Engelsman 2000: 38-39. 
120 Zie Montgomery Watt 1992 en voor leenwoorden Philippa 1992b. 
121 Zie Heeroma 1956. 
122 Voor deze ontwikkeling zie Elcock 1960. 
123 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 Vooys 1925b (oorspronkelijk gepubliceerd in 1907); Salverda de Grave 1913 in P. 
Valkhoff 1914. Van der Meer 1927: 134-207 beschrijft de klankveranderingen die Franse 
leenwoorden in het Nederlands ondergaan. Weijnen 1975a en 1999: 93-96 geven Franse 
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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 Walch 1928: 110. 
11 Royen 1948: 229-230. 
12 Salverda de Grave 1906: 330-331. 
13 Deroy 1956: 265. 
14 De voorbeelden komen voornamelijk uit Van Loey 1954. 
15 Meer voorbeelden van betekenisverruimingen en -vernauwingen in Salverda de Grave 

1906: 328-330. 
16 Van Loey 1954. 
17 Salverda de Grave 1906: 327-328. 
18 Van Loey 1954. 
19 En zie Van der Sijs 2004b: hoofdstuk 19. 
20 Van Loey 1954. 
21 Salverda de Grave 1906: 26. 
22 Deroy 1956: 269. 
23 Zie Sanders 1995. 
24 Zie Sanders 1990. 
25 Gorbahn-Orme en Hausmann 1991. 
26 Zie ook Van der Sijs 2004b: hoofdstuk 11. 
27 Voor uitgebreide literatuur zie Gorbahn-Orme en Hausmann 1991. 
28 Salverda de Grave 1906: 29; Van der Sijs 2001: 52. 
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 informatie, en dan nog maar heel weinig. 
Over de invloed van het Frans in de Middeleeuwen Muller 1920 en Öhmann 1951; over 
Engelse invloed Posthumus 1986, Timmers 1993 en Zaalberg 1975: 37. Informatie over 
betekenisontlening in het algemeen geven Bynon 1978: 237-239; Deroy 1956: 93-102; 
Haugen 1950; Kronasser 1968: hoofdstuk 14; en Weinreich 1968a: 48-50. Over 
betekenisontleningen in de Oudhoogduitse religieuze terminologie Betz 1949, 1974; over 
modernere betekenisontleningen in het Duits Singer 1902-1903; over betekenisontleningen 
in de Oudengelse religieuze terminologie Gneuss 1955; over betekenisontleningen in het 
Latijn uit het Grieks Debrunner 1916. Schumann 1965 en Carstensen 1968 houden zich 
bezig met theoretische indelingen van betekenisontleningen en vertalende ontleningen.  

32 Seebold 1981. 
33 Seebold 1981: 202-203. 
34 Meillet 1952: 226. 
35 Deroy 1956: 215. 
36 Debrunner 1916: 27. 
37 Kronasser 1968: par. 102. 
38 Carstensen 1968. 
39 Meillet 1927: 475. 
40 Deroy 1956: 300. 
41 Betz 1949, 1974. 
42 Gneuss 1955. 
43 Jespersen 1952: 44. 
44 Betz 1974: 160. 
45 Kronasser 1968: par. 101. 
46 Debrunner 1916, die meer voorbeelden geeft. 
47 Van Laer 1942. 
48 Dijksterhuis 1939. 
49 Over de invloed van het middeleeuws Frans handelen Muller 1920 en Öhmann 1951. 
50 Volgens Öhmann 1951: 96. 
51 De Vries 1971. 
52 Grauls 1957: 221. 
53 Van Nierop 1968: 32-27. 
54 Zie Komen 1994. 
55 WNT. 
56 Franck en Van Wijk 1976; De Vries 1971. 
57 Te Winkel 1901: 212. 
58 Salverda de Grave 1901a: 43; Van der Sijs 2001. 
59 Öhmann 1974: 373. 
60 Leest 1929: 11-12. 
61 Van Dale 1992. 
62 Schröder 1980. 
63 Moormann 2002: 615. 
64 Reinsma 1975, waar Franse herkomst gegeven wordt; ook het Frans heeft de betekenis 

‘lijfwacht’ uit het Engels overgenomen. 
65 NEN 5050 1998. 
66 NEN 5050 1998. 
67 Deroy 1956: 99. 
68 Dijksterhuis 1939. 
69 Van Laer 1942. 



 
Noten van IV. Klankveranderingen en vormveranderingen 
 
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 en Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 4. 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, Weijnen 1975a en Van der Sijs 2004, 

hoofdstuk 4 en 5. 
9 Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 4. 
10 Salverda de Grave 1897b. 
11 Voor het gebruik van de y in het verleden zie het WNT. 
12 Weijnen 1975a: 203, 211-212. 
13 Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 4. 
14 Van Bree 1987: 159. 
15 Van Bree 1987: 161. 
16 Voor het gebruik van de q in vroeger eeuwen zie het WNT. 
17 Zie het WNT voor meer informatie. 
18 Weijnen 1975b. 
19 Weijnen 1975b. 
20 Salverda de Grave 1987b. 
21 Te Winkel 1901: 206-211. 
22 Weijnen 1975a: 209. 
23 Salverda de Grave 1901a: 40. 
24 Van Loey 1970: 116. 
25 De Vries 1971. 
26 Van Dale 1999. 
27 Voor meer voorbeelden zie het WNT. 
28 Salverda de Grave 1906: 297. 
29 Zie Van der Sijs 2004b: hoofdstuk 11. 
30 Van Laer 1949. 
31 De Vries 1971. 
32 Storfer 1935: 308. 
33 Veth 2003: 154-156. 
34 Kieft 1938: 24. 
35 Verdenius 1946: 88-90. 
36 Te Winkel 1865: 201. 
37 Te Winkel 1865: 202. 
38 Te Winkel 1865: 210-211. 
39 Van der Sijs 2004a: hoofdstuk 5 
40 Woordenlijst 1954: XLVI. 
41 Goossens 1975. 
42 Woordenlijst 1954: XLVI. 



43 Voor de perikelen rond de Nederlandse spelling zie Molewijk 1992. 
44 Van der Meulen 1943: 142. 
45 Room 1986: 169. 
46 Niedermann 1945. 
47 Klein 1971. 
48 Pfeifer 1989. 
49 Niedermann 1945. 
50 Cherpillod 1991. 
51 Cherpillod 1991. 
52 Philippa 1989: 89. 
53 Voorbeelden onder andere in Royen 1953: 574-584. 
54 Salverda de Grave 1906: 323 geeft nog een klein aantal inmiddels verdwenen woorden 

die met lidwoord uit het Frans zijn geleend. 
55 Royen 1953: 566. 
56 Dozy 1867. 
57 Veth 2003: 111. 
58 Klein 1971. Volgens ODEE 1983 ontbreken hiervoor de bewijzen. 
59 Verdenius 1946: 191-197. 
60 Grauls 1957: 69-75. 
61 Van der Sijs 2004b: hoofdstuk 13. 
62 Endt 1974. 
63 Stoett 1974. 
64 Royen 1950: 96-99. 
65 Endt 1974. 
66 Meijer 1919: 84. 
67 Seiler 1921-1925, deel II: 154; Kluge 1975 betwijfelt deze verklaring. 
68 OED. 
69 Klein 1971. 
70 Schröder 1980: 166. 
71 Stoett 1974. 
72 Zie Sanders 1990. 
73 Weijnen 1975b. 
74 Van Dale 1999. 
75 WNT. 
76 Endt 1974. 
77 EWB 1997. 
78 Meer voorbeelden Deroy 1956: 184-185. 
79 Dozy 1867. 
80 Royen 1953: 532-537. 
81 Verdenius 1946: 185-188. 
82 Voor meer voorbeelden zie Royen 1953: 513-532. 
83 Royen 1953: 533. 
84 Brok 1993: 102-103; Weijnen 2003. 
85 Moerdijk 1979: 161-162; De Vries en De Tollenaere 2004. 
86 Van der Sijs 2004b: hoofdstuk 14; Verdenius 1946: 182-185. 
87 Klein 1971; Pfeifer 1989. 
88 Dozy 1867: 91. 
89 Dozy 1867. 
90 Deroy 1956: 278. 
91 Royen 1954: 69. 
92 Zie ook Royen 1953: 513-532. 



93 Bloch en Von Wartburg 1975. 
94 Storfer 1935: 8991. 
95 Koenen 1899: 209. 
96 Van Veen 1987: 52. 
97 De Vooys 1925e: 168. 
98 Van Dale 1999. 
99 Endt 1974. 
100 De Beer en Laurillard 1899. 
101 Endt 1974. 
102 Van Dale 1999. 
103 Kolsteren en Sanders 1994. 
104 Schröder 1980: 122. 
105 Yule en Burnell 1994. 
106 Grand Robert. 
107 Bloch en Von Wartburg 1975. 
108 Goossens 1963. 
109 Klein 1971 en EWB 1997. Andere etymologische woordenboeken ondersteunen deze 

verklaring niet. 
110 Veth 2003. 
111 De Vries 1971. 
112 Zie De Tollenaere 1985 en De Vries en De Tollenaere 2004. 
113 De Vooys 1925e: 167. 
114 Slijper 1917: 229. 
115 Endt 1974. 
116 De Vooys 1925e: 165. 
117 Van Dale 1999. 
118 Endt 1974. 
119 Endt 1974. 
120 De Baere 1940; Van Sterkenburg 1997. 
121 Over volksetymologie is vrij veel geschreven. Zie Schrijnen 1916: 296-302; Verdam 1923; 

Te Winkel 1901; Philippa 1986 en De Vooys 1925e; Olschansky 1996; Van der Sijs 2004b: 
102-134. Salverda de Grave 1906: 301-302 vermeldt volksetymologie bij Franse 
ontleningen. Voorbeelden van volksetymologie in andere talen geeft Deroy 1956: 280-
288. 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 2003: 150-151. 
129 De Vries 1971. 
130 WNT; De Vries en De Tollenaere 2004; Polomé 1968. 
131 Van Maerlant, uitgegeven door Eelco Verwijs, 1878, 1ste deel, p. 230. 
132 WNT. 
133 Van Maerlant, uitgegeven door Eelco Verwijs, 1878, 1ste deel, p. 105. 
134 Van Dale 1999. 
135 Cherpillod 1991: 62. 
136 Veth 2003. 
137 Zie Royen 1950: 21-27. 



138 Meijers 1954: 150. 
139 Royen 1950: 19-21. 
140 WNT. 
141 De Vries 1971; onwaarschijnlijk geacht door Salverda de Grave 1906: 133. 
142 Veth 2003. 
143 De Vries 1894: 173-176. 
144 De Vries 1894: 175. 
145 Beekes 2003; Stoett 1943; WNT. 
146 Koenen 1899: 213. 
147 Philippa 1989: 52. 
148 WNT. 
149 Kluyver 1895. 
150 Meijer 1919: 78. 
151 De meeste gegevens komen uit Stoett 1974. 
152 Van Dale 1999. 
153 Stoett 1974: 91. 
154 Meijer 1919. 
155 Veth 2003: 131-132. 
156 Zie onder andere de OED. 
157 Stoett 1974: 144. 
158 Veth 2003. 
159 Zie ook Van Nierop z.j. 86-87. 
160 Te Winkel 1901: 183. 
161 Stoett 1974. 
162 Endt 1974. 
163 Van Nierop z.j. 75-77; Stoett 1974. 
164 De Beer en Laurillard 1899: 929. 
165 Stoett 1974. 
166 De Vries 1971. 
167 Lokotsch 1927: 988. 
168 Royen 1953: 577-578. 
169 Schröder 1980: 78. 
170 Royen 1950: 103-104. 
171 De Vries 1971. 
172 Zie Muller 1933. 
173 Verdam 1923: 272; Te Winkel 1901: 211. 
 
Noten van V. Tweelingen en meerlingen 
 
1 Literatuur: De woorden zijn verzameld uit de etymologische woordenboeken (EWB 1997, 

Franck en Van Wijk 1976, De Vries 1971, en De Vries en De Tollenaere 2004), uit Van Dale 
1999, 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 Behaghel 
1878 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, het Romaans of het 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 1999. 
8 Goossens 1975: 122. 
9 Pluim 1911: 33. 
10 Pfeifer 1989. 
11 De Vries 1971: 315. 
12 Rowland 1973: 51. 
13 Klein 1971. 
14 Van Berkel en Samplonius 1989. 
15 Weijnen 1975a:, 204, 224 
16 Cherpillod 1991: 137. 
17 Zie ook Van Haeringen 1979. 
18 De Vries 1971. 
19 Zoals De Vries 1971. 
20 Polomé 1968. 
21 Salverda de Grave 1901a: 156-157. 
22 Pfeifer 1989. 
23 Salverda de Grave 1901a: 136. 
24 Van Maerlant, uitgegeven door Eelco Verwijs, 1878, 1ste deel, p. 99. 
25 De Vries 1971. 
26 De Vries 1971. 
27 Pfeifer 1989. 
28 Ernout en Meillet 1979. 
29 Van Dale 1999. 
30 EWB 1997. 
31 De Vries 1971. 
32 Grauls 1960: 149-150. 
33 Grauls 1957: 187. 
34 Van Nierop 1964: 88-90. 
35 Van Nierop 1964: 94-96. 
36 Grauls 1962: 35-37. 
37 Yule en Burnell 1994. 
38 De Vries 1971. 
39 Philippa 1990. 
40 Veth 2003: 55-56. 
41 Van Nierop 1964: 102. 
42 Grauls 1960: 132-133. 
43 Schröder 1980: 22. 
44 Zie ook Van Nierop 1968: 9-13. 
45 Zoals Pfeifer 1989. 
46 EWB 1989. 
47 Brok 1993. 
48 Weijnen 1975a: 201-202 
49 Grauls 1957: 174-180; Van Nierop 1968: 52-57. 
50 Van Dale 1999. 



Taalregisters 
 
 
Afrikaans 
aardvarken   (verouderd Afrikaans aardvark) 
aardwolf   (verouderd Afrikaans aardwolf) 
apartheid    ‘rassenscheiding’ (Afrikaans apartheid) 
bantoestan   (Afrikaans bantoestan) 
biltong  (Afrikaans biltong) 
boetie  (Afrikaans boetie) 
Bosjesman   (Afrikaans Boesman) 
hartenbeest    (verouderd Afrikaans hartbeest) 
hertenbeest    (verouderd Afrikaans hartbeest) 
Kaffer    ‘Bantoe’ (Afrikaans Kaffer) 
kafferkoren  (Afrikaans kafferkoring) 
oubaas  (Afrikaans oubaas) 
ratel  ‘marterachtige’ (Afrikaans ratel) 
rinoceros  (witte –) (onjuiste vert. van Afrikaans wydliprenoster) 
rotting    (Afrikaans rottang) 
samsam  (Afrikaans saam-saam) 
sjambok   (Afrikaans sambok) 
thuisland  (Afrikaans tuisland) 
tseetseevlieg   (Afrikaans tsetsevlieg) 
wildebeest  (verouderd Afrikaans wildebeest) 
 
Akkadisch 
zilver  (Akkadisch arpu) 
 
Amerikaans-Engels 
asshole     (Amerikaans-Engels ass-hole) 
center   (Amerikaans-Engels center) 
latrine rumor  (Amerikaans-Engels latrine rumor) 
ondergrondse  (vert. van Amerikaans-Engels subway of Brits-Engels underground) 
 
Arabisch 
abaya  (Arabisch ‘abāya) 
algazel  (Arabisch al-ģazāl) 
Algerije  (Arabisch al jazā’ir) 
Al-Jazira   (Arabisch al-jazīra) 
alkoran   (Arabisch al-qur’ān) 
Allah   (Arabisch allāh) 
Allah akbar  (Arabisch allāhu akbar) 
Allahu akbar  (Arabisch allāhu akbar) 
almemor   (Arabisch al-minbar) 
Al-Qaida  (Arabisch al-qā‘ida) 
atlas   ‘soort zijde’ (Arabisch aṭlas) 
ayatollah       (Arabisch āyatu llāh) 
Berber    (Arabisch barbar) 
bismillah  (Arabisch bismillāhi) 
boerka  (Arabisch burqu‘) 
boernoes    (Arabisch burnūs) 
burka  (Arabisch burqu‘) 
chaab    (Arabisch šābb) 
dawa   (Arabisch da‘wa) 
dinar   (Arabisch dīnār) 
dirham   (Arabisch dirham) 



djellaba   (dialectaal Arabisch žәllaba) 
djilbab  (Arabisch jilbāb) 
djinn  (Arabisch jinn) 
Duizend-en-één-nacht  (vert. van Arabisch alf laila wa laila) 
emir    (Arabisch amīr) 
fakir  (Arabisch faqīr) 
falafel  (Arabisch falāfil) 
fatwa    (Arabisch fatwā) 
fennek   (Arabisch fanak) 
floes  ‘geld’ (dialectale vorm van Arabisch fulūs) 
God    ‘opperwezen’ (bet. van Latijn deus); (er is maar één – en Mohammed is zijn profeet) (vert. van 
Arabisch lā ilāha illā llāhu wa-muḥammadun rasūlu llāhi); (mindere goden) (vert. van Latijn minores 
dii) 
habibi   ‘mijn lief’ (Arabisch ḥabībī) 
hadj   (Arabisch ḥajj) 
hadji  (Arabisch ḥājj) 
halal   (Arabisch ḥalāl) 
hamam   (Arabisch ḥammām) 
Hamas  (Arabisch ḥamās) 
haram  (Arabisch ḥaram) 
hasjiesj  (Arabisch ḥašīš) 
hawala   (Arabisch ḥawāla) 
henna     (Arabisch ḥinnā’) 
Hezbollah     (Arabisch ḥizbu llāh) 
hidjab   (Arabisch ḥijāb) 
imam     (Arabisch imām) 
insjallah  (Arabisch ’in shā’a llāh) 
intifadah   (Arabisch intifāḍa) 
Iraki      (Arabisch ‘irāqī) 
islam    (Arabisch islām) 
jihad       (Arabisch jihād) 
kaabaa  ‘hoer’ (Arabisch qaḥba) 
kadi   (Arabisch qāḍī) 
kalief    (Arabisch khalīfa of Frans calife) 
kasan  ‘ik zweer het’ (Arabisch qasam) 
kasba   ‘handelswijk’ (Arabisch qaṣaba) 
kashba  (Arabisch qaṣaba) 
kasjba  (Arabisch qaṣaba) 
kat   ‘dier’ (Latijn catta of cattus); ‘drug’ (Arabisch qāt); ‘gage’ (Maleis gadji); ‘uitbrander’ (van 
bekattering) 
kelim  (Arabisch kilīm) 
khamsin  (Egyptisch-Arabisch kham(ā)sīn) 
kif  (Arabisch kīf) 
koeskoes  (Arabisch kuskusūof Frans couscous) 
Koeweiti    (Arabisch kuwaitī) 
koran     (Arabisch qur’ān) 
moeder   (de – aller x, de – van alle x) (vert. van Arabisch umm) 
moedjahedien  (Arabisch mujāhidūn) 
moefti   (Arabisch muftī) 
moslem   (Arabisch muslim) 
moslim     (Arabisch muslim) 
moslima    (Arabisch muslima) 
nikab   (Arabisch niqāb) 
oed   (Arabisch ‘ūd) 
offerfeest  (vert. van Arabisch ‘īd al-aḍḥā) 
qat  (Arabisch qāt) 



rai      (Algerijns-Arabisch ṛay) 
ramadan   (Arabisch ramaḍān) 
Rif     (Arabisch rīf) 
riyal   (Arabisch riyāl) 
Sahel   (Arabisch sāḥil) 
salaam aleikoem  (Arabisch as-salāmu ‘alai-kum) 
salaam aleikum  (Arabisch as-salāmu ‘alai-kum) 
saloeki   (Arabisch salūqīy) 
Saudi    (Arabisch sa‘ūdī) 
sesam, open u  (vert. van Arabisch iftaḥ ya simsim) 
shamalse  (van Arabisch šamāl) 
sharia   (Arabisch aš-šarī‘a) 
shoarma   (Levantijns-Arabisch šwarma) 
sjari’a  (Arabisch aš-šarī‘a) 
sjeik    ‘hoofd’ (Arabisch šaikh) 
sjiiet  (Arabisch šī‘ī) 
soek  (Arabisch sūq) 
soenniet  (Arabisch sunnī) 
soera     (Arabisch sūra) 
sultan   (Arabisch sulṭān) 
taboen jemek  ‘je moeders kut’ (dialectaal Arabisch of Berber ṭabbun yemmak) 
tahin  (Arabisch ṭaḥīn) 
tazz!  ‘shit!’ (dialectaal Arabisch ṭәzz) 
tezz!  ‘shit! (Arabisch ṭәzz) 
whoella   ‘ik zweer het’ (Arabisch wallāh) 
zaama  ‘zeg maar, zogenaamd’ (dialectaal Arabisch of Berbers zә‘ma) 
Zee        (Dode –) (vert. van Grieks Nekrè Thalassa); (Gele –) (vert. van Mandarijn Huang Hai); 
(Middellandse –) (vert. van Latijn Mediterraneum Mare); (Rode –) (vert. van Arabisch al-baḥr al-
aḥmar); (Witte –) (vert. van Russisch Beloje more); (Zwarte –) (vert. van Russisch Čërnoje more); 
zweren  (ik zweer) (vertaling van Arabisch wallāh) 
 
Aramees 
Kol Nidree  (Aramees kǫl nidre) 
Martha    (Aramees mārtā’) 
mene tekel  (Aramees mĕne’ tĕqel ūfarsīn) 
 
Atjehs 
tjot   (Atjehs tjot) 
 
Belgisch-Frans 
omnium   ‘all-risk’ (Belgisch-Frans omnium); ‘bepaalde wedren, wedstrijd’ (Engels omnium) 
 
Berbers 
ebelo  ‘lul’ (Berbers abellaw) 
ibanas  ‘politie’ (Berbers ibә‘‘ashen) 
ibash  ‘politie’ (Berbers ibә‘‘ashen) 
koead  ‘donder op’ (Berbers quwwed) 
tfoe  ‘bah’ (Berbers ttfә) 
zaama  ‘zeg maar, zogenaamd’ (dialectaal Arabisch of Berbers zә‘ma) 
zemmer  ‘homo, klootzak’ (Berbers zzamer) 
zien   ‘liefje’ (Berbers zzin) 
 
Braziliaans-Portugees 
lambada  (Braziliaans-Portugees lambada) 
 
Deens 



atto-  (Deens atten) 
Bohreffect  (Deens Bohr’s effekt) 
bronstijd  (vert. van Duits Bronzezeit of Deens Bronzealder) 
eendje  (lelijke –) (vert. van Deens Den grimme æling) 
enkelgrafcultuur  (vert. van Deens Enkeltgravskultur) 
femto-  (Deens femten) 
Folketing  (Deens Folketing) 
griend  (Deens grind) 
hommer   (Deens hummer) 
ijzertijd  (vert. van Duits Eisenzeit of Deens Jernalder) 
Kjeldalmethode  (Deens Kjedahl metode) 
lego  (Deens lego) 
smørrebrød   (Deens smørrebrød) 
steentijd  (vert. van Duits Steinzeit of Deens Stenalder) 
tinnegieter  (een politieke –) (vert. van Deens den politiske Kandestöber) 
umer  (Deens umer) 
walrus    (Zweeds valross of Deens hvalros) 
 
Duits 
-aal       (Duits -al); (Frans -al); (Latijn -alis) 
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) 
aanknopingspunt  (Duits Anknüpfungspunkt) 
aanleg   (Duits Anlage) 
aanmatigen  (Duits anmaßen) 
aanspreken  ‘bevallen’ (Duits ansprechen) 
aanstalten   (Duits Anstalten) 
aanstoot  (de – geven) (vert. van Duits den Anstoß geben) 
aantal    (Duits Anzahl) 
aanvankelijk  (Duits anfänglich) 
aanverwant  (Duits anverwandt) 
aarde wil van aarde niet  (Duits Art läßt von Art nicht) 
abituriënt  (Duits Abiturient) 
ablaut  (Duits Ablaut) 
abseilen  (Duits abseilen) 
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 abschießen) 



afslachten  (Duits abschlachten) 
aftrekken   (vert. van Latijn sub-/detrahere of Duits abziehen) 
afvallig  (Duits abfällig) 
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) 
alcoholieker  (Duits Alkoholiker) 
alge  (Duits Alge) 
alleenrecht  (Duits Alleinrecht) 
alleenverkoop  (Duits Alleinverkauf) 
Alle Menschen werden Brüder  (Duits alle Menschen werden Brüder) 
almachtigheid   (vert. van Latijn omnipotentia of Duits Allmächtigkeit) 
alruin  (Duits Alraune) 
ambt      (Duits Ambt) 
andersoortig  (vert. van Duits andersartig) 
angehaucht  (Duits angehaucht) 
anglist  (Duits Anglist) 
angstgegner   (Duits Angstgegner) 
angsthaas    (Duits Angsthase) 
aniline   (Duits Anilin) 
animeermeisje  (Duits Animiermädchen) 
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 Arbeitsunfähigkeit) 
arbeidsverhouding  (Duits Arbeitsverhältnis) 
argeloos  (Duits arglos) 
argwaan   (Duits Argwohn) 
ariër   (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 Guß) 
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 Backenbart) 
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 Barock); ‘grillig’ (Frans baroque) 
barones      (Duits Baronesse) 
bars  (Nederduits of Duits barsch) 
bas    ‘laagste stem’ (Italiaans basso); ‘stuiver’ (Duits Batzen); ‘tweetal, dubbeltje’ (Jiddisch basj) 
bazelen  (Duits faseln) 
bedaagd  (Duits betagt) 
bediende  (Duits Bediente(r)) 
bedrijf   ‘deel van toneelstuk’ (bet. van Latijn actus); (buiten/in –) (vert. van Duits außer/in Betrieb) 
bedrukken  (Duits bedrücken) 
beduidend   (Duits bedeutend) 
beëindigen  (Duits beenden) 
beeldschoon   (Duits bildschön) 
beeltenis  (Duits Bildnis) 
beer   ‘schuld’ (Duits Bär of Bäre/Bere) 
begeerlijkheid  (Duits Begehrlichkeit) 
begeesteren  (Duits begeistern) 
begrijpelijkheid   (vert. van Latijn capacitas of Duits Begreiflichkeit) 
begrijpen    (Duits begreifen) 
begrip  (Duits Begriff) 
behaagzucht  (vert. van Duits Gefallsucht) 
beheerder  (vert. van Duits Verwalter) 
beïnvloeden  (Duits beeinflussen) 
beitsen   (Duits beizen) 
bekentenisliteratuur  (vert. van Duits Bekenntnisdichtung) 
beklagenswaardig  (Duits beklagenswert) 
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 benutzen/benützen) 
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 Besteck) 
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) 
bewijs  (vert. van Latijn demonstratio of Duits Beweis) 
bewijskracht  (Duits Beweiskraft) 
bewonderen    (Duits bewundern) 
bewust  (Duits bewußt) 
bewusteloos  (Duits bewußtlos) 
bezoedelen   (Duits besudeln) 
bezoldigen  (Duits besolden) 
bijbrengen   (Duits beibringen) 
bijdrage    (Duits Beitrag) 
bijval     (Duits Beifall) 
bijwoord    (vert. van Latijn adverbium of verouderd Duits Zuwort) 
biljard   (Duits Billiarde) 
billijk    ‘goedkoop’ (Duits billig) 
biologie    (Duits Biologie) 
bis  (Duits Bis) 
bisamrat  (Duits Bisamratte) 
blamage    (Duits Blamage) 
blende  (Duits Blende) 
bliksem  (als de 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); (er – uitzien); (de – maken) 
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 Bußfertigkeit) 
bok     (een – schieten) (vert. van Duits einen Bock schießen); (Keltisch of erfwoord) 
bond   ‘vereniging’ (Duits Bund) 



bondgenoot  (Duits Bundesgenosse) 
bons   ‘leider’ (Duits Bonze) 
bonze  (Duits Bonze) 
boos  ‘kwaad’ (Duits böse) 
boterberg   (vert. van Duits Butterberg) 
bouwen  ‘aanleggen’ (Duits bauen) 
bouwvallig  (Duits baufällig) 
brandgevaarlijk  (vert. van Duits feuergefährlich) 
brandweer  (vert. van Duits Feuerwehr) 
breed  (zich – maken) (vert. van Duits sich breit machen) 
brief      (Latijn brevis); (open –) (Duits ein offener Brief) 
briefpapier  (Duits Briefpapier) 
brits     ‘achterste’ (Engels breeches, mv.); ‘slaapplaats’ (Duits Pritsche) 
brokstuk  (Duits Bruchstück) 
brommen  ‘in de gevangenis zitten’ (Duits brummen?) 
bron  (Duits Brunnen) 
bronst  (Duits Brunst) 
bronstijd  (vert. van Duits Bronzezeit of Deens Bronzealder) 
bruikbaar   (Duits brauchbar) 
brullen  (Duits brüllen) 
brutaal  ‘bruut, onmeedogend’ (Duits brutal); ‘onbeschoft’ (Frans brutal) 
buffelen  ‘gulzig eten’ (Duits büffeln) 
bühne  (Duits Bühne) 
buitendienst  (vert. van Duits Außendienst) 
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) 
concentratiekamp  (vert. van Duits Konzentrationslager) 
condensmelk  (Duits Kondensmilch) 
condenswater  (Duits Kondenswasser) 
condoleren     (Duits kondolieren) 
contact opnemen  (vert. van Duits Kontakt aufnehmen) 
creosoot  (Duits Kreosot) 
creperen  (Duits krepieren) 
daadzaak   (Duits Tatsache) 
daarstellen  (Duits darstellen) 
dame    ‘koningin in het schaakspel’ (Duits Dame); ‘vrouw’ (Frans dame) 
dampen  ‘sterk roken’ (Duits dampfen?) 
dankoffer  (Duits Dankopfer) 
dankzegging  (Duits Danksagung) 
das also war des Pudels Kern  (Duits das also war des Pudels Kern) 
dashond   (Duits Dachshund) 
deelvoorstelling  (Duits Teilvorstellung) 
deemoed  (Duits Demut) 
degen  (Duits Degen) 
dekken  (elkaar –) ‘gelijke inhoud hebben’ (Duits sich decken) 
denkvermogen  (Duits Denkvermögen) 



denkwijze  (Duits Denkweise) 
deportatie    ‘(gedwongen) uitzetting’ (Engels deportation); ‘straf bestaande in de overbrenging naar 
een afgelegen plaats’ (Frans déportation); ‘wegvoering van joden’ (Duits Deportation) 
der Mensch ist, was er ißt  (Duits der Mensch ist, was er ißt) 
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); ‘tafel’ (Latijn discus) 
doedelzak   (Duits Dudelsack) 
doelloos  (vert. van Duits ziellos) 
doelmatig   (vert. van Duits zweckmäßig) 
doelmatigheid  (vert. van Duits Zweckmäßigkeit) 
doe wat je niet laten kunt  (vert. van Duits tu, was du nicht lassen kannst) 
dolk   (Duits Dolch) 
dolman    (Duits Dolman) 
dominicaner   (Duits Dominikaner) 
dood   (gehangen tot de – erop volgt) (vert. van Frans pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive); (over de 
doden niets dan goeds) (vert. van Latijn de mortuis nil nisi bene); (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 durchstoßen) 
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); ‘spectaculair, opzienbarend’ (Engels 
dramatic(ally)) 
Drang nach Osten  (Duits Drang nach Osten) 
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) 
dynamisch   (Duits dynamisch) 
echtbreker  (Duits Ehebrecher) 
ecologie   (Duits Ökologie) 
edel-  (Duits Edel-) 
edelkitsch  (Duits Edelkitsch) 
edelweiss  (Duits Edelweiß) 
eekhoorn  (Duits Eichhörnchen) 
eenakter  (Duits Einakter) 
eenduidig  (Duits eindeutig) 



eenheid   (vert. van Latijn unitas of Duits Einheit) 
eenmaal  (Duits einmal) 
eenzaam  (Duits einsam) 
eerloos  (Duits ehrlos) 
eersteling  (Duits Erstling) 
eerstens   (Duits erstens) 
egaal    (Frans égal); (het is me –) (Frans égal of Duits egal) 
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) 
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); ‘trouw’ (Frans fidèle) 
fidibus  (Duits Fidibus) 
fiedel    (Duits Fiedel) 
fijnchemicaliën  (Engels fine chemicals of Duits Feinchemikalien) 
fijngevoelig  (Duits feinfühlig) 
fijnzinnig  (Duits feinsinnig) 
fikken  (Duits ficken) 
filister  (Duits Philister) 
fingerspitzengefühl    (Duits Fingerspitzengefühl) 



fis   (Duits Fis); (Zuid-Nederlands) ‘bunzing’ (Latijn vissio) 
flegmatisch     (Duits phlegmatisch) 
flitsen  (Duits flitzen) 
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     ‘grootte’ (Frans format); ‘structuur van een computerdocument’ (Engels format); (van –) 
(vert. van Duits von Format) 
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) 
gedachtegang  (Duits Gedankengang) 
gedachteloos  (Duits gedankenlos) 
gedachtewereld   (Duits Gedankenwelt) 
gedegen  (Duits gediegen) 
geëigend  (Duits geeignet) 
geestverwant  (Duits Geistesverwandte(r)) 
gefundenes Fressen   (Duits gefundenes Fressen) 
gehalte       (Duits Gehalt) 
-gehalte        (Duits -gehalt) 
geheim   (Duits geheim); (openbaar/publiek –) (vert. van Italiaans il pubblico secreto) 
gekunsteld  (Duits gekünstelt) 
gelaten  (Duits gelassen) 
gelatenheid  (Duits Gelassenheit) 
geldwezen  (Duits Geldwesen) 
gelijkberechtigd  (Duits gleichberechtigt) 
gelijkheid   (vert. van Latijn aequalitas 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 gemütlich) 
genietbaar  ‘genot opleverend’ (Duits genießbar) 
geordend   (vert. van Latijn ordinatus of Duits geordnet) 
geringschatting  (Duits Geringschätzung) 
germanist  (Duits Germanist) 
geruis  ‘leven, lawaai’ (Duits Geräusch) 
geruisloos  (bet. van Duits geräuschlos) 
geschiedschrijver  (Duits Geschichtsschreiber) 
geschminkt  (Duits geschminkt) 
geschwärm  (van Duits schwärmen) 
gestalte    (Duits Gestalt) 
gestalttherapie  (Duits Gestalttherapie) 
gesundes Volksempfinden    (Duits gesundes Volksempfinden) 
getal   (heel –) (vert. van Latijn numerus totus of Duits ganze Zahl); (zonder –) (vert. van Frans sans 
nombre) 
getto    (Duits Getto) 
gevaar   (Duits Gefahr) 
gevat  (Duits gefaßt) 
gevest   (Duits Gefäß) 
-gevoelig     (vert. van Duits -empfindsam) 
gevoelswaarde  (Duits Gefühlswert) 
gevoelvol  (Duits gefühlvoll) 
gewei   (Duits Geweih) 
geweten     (Duits Gewissen) 
gewetensvraag   (Duits Gewissensfrage) 
gewiekst   (Duits gewichst) 
gezant  (Duits Gesandte(r)) 
gezichtskring  (Duits Gesichtskreis) 
gezond  (Duits gesund) 
gif  (Duits Gift) 
gis   ‘muzieknoot’ (Duits Gis); ‘slim’ (Jiddisch ches) 
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 Grießmehl) 
gril  (Duits Grille) 
grillig  (Duits grillig) 
groenvoer  (Duits Grünfutter) 
grondtoon  (Duits Grundton) 
groot-  (Duits Groß-) 
groothandel   (Duits Großhandel) 
grootmacht     (Duits Großmacht) 
grootstad     (Duits Großstadt) 
grootvorst   (vert. van Duits Großfurst of Russisch velikij knjaz’) 
gründlichkeit   (Duits Gründlichkeit) 
gymnasiaal   (Duits Gymnasial) 
gymnasium      (Duits Gymnasium) 
haarscherp  (Duits haarscharf) 
haberdoedas  (van Duits hab’ du das) 
-haftig      (Duits -haft(ig)) 
hakenkruis   (Duits Hakenkreuz) 
halfwaardetijd  (Duits Halbwertzeit) 
haloenk  (Limburgs) ‘smeerlap, schavuit’ (Duits Halunke) 
halsstarrig  (Duits halsstarrig) 
halt   (Duits halt) 
halter    (Duits Halter) 
halveren   (vert. van Latijn mediare of Duits halbieren) 
hamster   (Duits Hamster) 
hamsteren  (Duits hamstern) 
handelaar  (Duits Händler) 
handhaven   (Duits handhaben of vert. van Frans maintenir) 
handlanger  (Duits Handlanger) 
hang naar  (Duits Hang zu) 
Hansworst   (Duits Hanswurst) 
harerzijds  (Duits ihrerseits) 
hars  (Duits Harz) 
hartsvanger  (Duits Hirschfänger) 
hectisch   (Engels hectic of Duits hektisch) 
heftig    ‘onstuimig’ (Duits heftig); ‘zwaarwichtig’ (Engels heavy) 
heikel  (Duits heikel) 
Heiland   (Duits Heiland) 
heilgymnastiek  (Duits Heilgymnastik) 
heilzaam  (Duits heilsam) 
heimwee  (Duits Heimweh) 
heks   (Duits Hexe) 
heldhaftig    (Duits heldenhaft) 
hems  (Brabants, Limburgs) ‘uierontsteking’ (Duits dialect Hünsch) 
herinneren   (Duits erinnern) 
hernieuwen  (Duits erneuern) 
heroïne    (Duits Heroin) 
heroïsch  (Duits heroisch) 
hes  (Duits Hesse) 
hetze   (Duits Hetze) 
hiep hiep hoera  (Duits hipp hipp hurra) 
himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt  (Duits himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt) 
hinderlaag  (vert. van Duits Hinterhalt) 



hineininterpretieren  (Duits hineininterpretieren) 
hintemer  (van Duits hinter) 
hitsig  (Duits hitzig) 
hoera    (Duits hurra) 
hofhouding  (Duits Hofhaltung) 
hofnar  (Duits Hofnarr) 
holderdebolder  (Duits holterdiepolter) 
homeopathie   (Duits Homöopathie) 
homeopathisch  (Duits homöopathisch) 
hondsvot      (Duits Hundsfott) 
hoofdstormleider  (vert. van Duits Hauptsturmführer) 
hoog-  (Duits hoch-) 
hoogdravend  (Duits hochtrabend) 
hooglied  (Duits Hohelied) 
hoogoven  (Duits Hochofen) 
hoogseizoen  (Duits Hochsaison) 
hoogspanning    (Duits Hochspannung) 
hoogstapelaar  (Duits Hochstapler) 
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); (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’un pendu); (niet 
om over naar – te schrijven) (vert. van Engels nothing to write home about); (van – uit) (vert. van 
Duits von Haus aus) 
huishouden  (Duits Haushaltung) 
huishouding  (Duits Haushaltung) 
huisknecht  (vert. van Duits Hausdiener) 
huldigen  (Duits huldigen) 
hulpbron  (vert. van Duits Hilfsquelle) 
hulpmiddel  (Duits Hilfsmittel) 
huls  (Duits Hülse) 
hunnerzijds  (Duits ihrerseits) 
huns  (Brabants, Limburgs) ‘uierontsteking’ (Duits dialect Hünsch) 
hups  (Duits hübsch) 
hut  (Duits Hütte) 
huzaar    (Duits Husar) 
ideaalbeeld  (Duits Idealbild) 
ideëel   (Duits ideell) 
identisch  (Duits identisch) 
ieder  (Duits jeder) 
-ieker    (Duits -iker) 
ijlgoed  (Duits Eilgut) 
ijver  (Duits Eifer) 
ijverzuchtig  (Duits eifersüchtig) 
ijzertijd  (vert. van Duits Eisenzeit of Deens Jernalder) 
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 einbüßen) 
inburgeren   (Duits 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) 
in Frage  (Duits in Frage) 
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) 
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 –) (vert. van Duits sich auf etwas einstellen) 
instelling   (vert. van Latijn institutum); (een negatieve –) (vert. van Duits eine negative Einstellung) 
instemmen  (Duits einstimmen) 
intenderen   (Duits intendieren) 
interesse  (Duits Interesse) 
internering  (Duits Internierung) 
interneringskamp  (vert. van Duits Internierungslager) 
inval   (vert. van Latijn incidens of Duits Einfall) 
invloed  (Duits Einfluß) 
invloedrijk  (Duits einflußreich) 
invloed uitoefenen  (vert. van Duits Einfluß ausüben) 
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         (de dertiger/twintiger/veertiger/zeventiger jaren) (vert. van Duits die 
dreißiger/zwanziger/vierziger/siebziger Jahre); (vorig –) (vert. van Duits voriges Jahr) 
jaarboek  ‘tijdschrift’ (Duits Jahrbuch) 
jaargang  (Duits Jahrgang) 
jaarhonderd  (Duits Jahrhundert) 
jabroer    (Duits Jabruder) 
jede Konsequenz führt zum Teufel  (Duits jede Konsequenz führt zum Teufel) 
jeugdbeweging  (Duits Jugendbewegung) 
jeugdjaren  (Duits Jugendjahre) 
jeugdstorm  (Duits Jugendsturm) 
jid  (verouderd Duits Jüde) 
Jiddisch      (Duits jiddisch of Jiddisch jiddisj) 
jodelen  (Duits jodeln) 
joelfeest  (Duits Julfest) 
jubelen   (Duits jubeln) 
kacheloven  (Duits Kachelofen) 
kalender  (Duits Kalender) 



kaltstellen  (Duits kaltstellen) 
kamien  (Limburgs) ‘schoorsteen’ (Italiaans camino of Duits Kamin) 
kampoudste   (vert. van Duits Lagerälteste(r)) 
kanon      ‘kei’ (Duits Kanone); ‘wapen’ (Frans canon) 
kansel   (Duits Kanzel) 
kapperskool   (Duits Kappeskohl) 
kappertjeskool  (Duits Kappeskohl) 
kapsel      ‘organisch omhulsel’ (Duits Kapsel) 
kapucijner   (Duits Kapuziner) 
karakter   ‘aard’ (Frans caractère); ‘computersymbool’ (Engels character); ‘toverschrift’ (Duits 
Charakter) 
kartel   (Duits Kartell) 
karwats    (Russisch karbač of Duits Karbatsche) 
kast    (Duits Kasten); (uit de – komen) (Engels coming out of the closet) 
katenspek   (Duits Katenspeck) 
kater       ‘ongesteldheid’ (Duits Kater) 
katheder    (Duits Katheder) 
kegelsnede  (vert. van Latijn sectio conica of Duits Kegelschnitt) 
keizersnede   (vert. van Latijn sectio caesarea of Duits Kaiserschnitt) 
kek   (Duits keck) 
kelner   (Duits Kellner) 
kengetal  (Duits Kennzahl) 
kerngezond  (Duits kerngesund) 
kernprobleem  (Duits Kernproblem) 
kettingroker  (vert. van Duits Kettenraucher) 
kiebitzer  (Duits Kiebitzer) 
kitsch  (Duits Kitsch) 
kitsch-  (Duits Kitsch) 
klaaglied  (Duits Klagelied) 
klankverschuiving  (vert. van Duits Lautverschiebung) 
klankwet   (vert. van Duits Lautgesetz) 
klassenbewust  (Duits klassenbewußt) 
klassieker       (Duits Klassiker) 
klaviatuur  (Duits Klaviatur) 
klein-  (Duits Klein-) 
kleinburger  (Duits Kleinbürger) 
kleingelovig  (Duits kleingläubig) 
kleinkunst  (Duits Kleinkunst) 
klip en klaar  (Duits klipp und klar) 
knaak  (verouderd Duits Knack(er)?) 
knalrood   (Duits knallrot) 
knijpen  (ertussenuit –) (Duits auskneipen?) 
knobelen  (Duits knobeln) 
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) 
kompel  ‘mijnwerker’ (Duits Kumpel) 
kompres  ‘dicht opeen’ (Duits kompres) 
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 Duits das ist allzu kraß) 
krassen  (Duits kratzen) 
kreperen  (Duits krepieren) 
krijgsvolk  (Duits Kriegsvolk) 
kritisch   ‘geneigd tot beoordelen’ (Duits kritisch); ‘op het punt van de ene toestand over te gaan in de 
andere’ (Engels critical) 
krom liggen  ‘geen geld hebben’ (Duits krumm liegen?) 
kultuur   (Duits Kultur) 
kultuurkamer  (Duits Kulturkammer) 
kummel    (Duits Kümmel) 
kunst  (ontaarde –) (Duits entartete Kunst) 
kunstgeschiedenis  (Duits Kunstgeschichte) 
kunstgreep  (Duits Kunstgriff) 
kunstzin  (Duits Kunstsinn) 
kunstzinnig  (Duits kunstsinnig) 
kür  (Duits Kür) 
kuuroord   (Duits Kurort) 
kwaal  ‘lijden’ (Duits Qual) 
kwark     (Duits Quark) 
kwartet  (Duits Quartett) 
kwarts   (Duits Quarz) 
kwintet  (Duits Quintett) 
laagspanning  (vert. van Duits Niederspannung) 
labberdoedas  (van Duits hab’ du das) 
laborant  (Duits Laborant) 
lager  ‘werkkamp’ (Duits Lager) 
lagerbier  (Duits Lagerbier) 
lageroudste  (Duits Lagerälteste(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  (vert. van Duits Lehnbedeutung) 
leenvertaling    (vert. van Duits Lehnübersetzung) 
leenwoord      (Duits Lehnwort) 
leer   (een – omhelzen) (vert. van Frans embrasser une doctrine); (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    (het – is een droom) (vert. van Spaans la vida es sueño); (het – is kort, de kunst is lang) (vert. 
van Latijn vita brevis est, longa ars); (hij leve hoog) (Duits er lebe hoch) 
levensgeest  (Duits Lebensgeist) 
levensgevaarlijk  (Duits lebensgefährlich) 
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) 
linze  (Duits Linse) 
logenstraffen  (Duits jmnd. lügen straffen) 
lont  (Duits Lunte) 
loofhut  (Duits Laubhütte) 
loopgraaf  (Duits Laufgraben) 
loos  (er is iets –) (Duits es ist etwas los) 
-loos      ‘zonder’ (Duits -los) 
loper   ‘schaakstuk’ (Duits Läufer); ‘sleutel’ 
löss  (Duits Löß) 
louter   (Duits lauter) 
louteren   (Duits läutern); (Waaslands) ‘met riet en metselspecie bestrijken’ (Latijn lutare) 
luchtschip  (vert. van Duits Luftschiff) 
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 Maßregel) 
maatschappijvorm  (vert. van Duits Gesellschaftsform) 
maatstaf  (Duits Maßstab) 
macher   (Duits Macher) 
machtspreuk  (Duits Machtspruch) 
mangel  (Duits Mangel) 
manhaftig   (Duits mannhaft) 
map  (Duits Mappe) 
mark  (Duits Mark) 
marketentster   (Duits Marketenderin) 
masochisme  (Duits Masochismus) 
-matig     (Duits -mäßig) 
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 melden) 
menigvuldigheid   (vert. van Latijn pluralitas of Duits Mannigfaltigkeit) 
mens    (de – is een gewoontedier) (vert. van Duits der Mensch ist ein Gewohnheitstier); (de – wikt, 
maar God beschikt) (vert. van Latijn homo proponit, sed Deus disponit); (inwendige –) (vert. van 
Latijn interior homo) 
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) 
mijnerzijds  (Duits meinerseits) 
mild   (Duits mild) 
minstens  (Duits mindestens) 
mobilisering  (Duits Mobilisierung) 
moedertaal  (Duits Muttersprache of vert. van Latijn lingua materna) 
moederziel alleen   (Duits mutterseelenallein) 
moeizaam   (Duits mühsam) 
mof   (Duits Muff) 
molotovcocktail   (Duits Molotowcocktail) 
monddood maken  (vert. van Duits mundtot machen) 
mondvoorraad  (Duits Mundvorrat) 
monter  (Duits munter) 
moordkerel   (Duits Mordskerl) 
moos     (Duits Moos of Jiddisch moës) 
moped  (Zweeds moped of Duits Moped) 
morfologie   (Duits Morphologie) 
morgenland  (Duits Morgenland) 
mormel(dier)   (Duits Murmeltier) 
muesli   (Duits Müsli) 
naam  (mijn – is haas) (vert. van Duits mein Name ist Hase) 
naamwoord    (bijvoeglijk –) (vert. van Latijn nomen adiectivum); (zelfstandig –) (vert. van Latijn 
nomen substantivum of Duits selbständiges Nennwort) 
naastenliefde  (Duits Nächstenliebe) 
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 daarvan  (vert. van Duits nichts davon) 



niets ervan  (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) 
NSDAP  (Duits NSDAP) 
nuk  (Duits Nücke) 
oase  (Duits Oase) 
ober   (Duits Ober) 
octet   (Duits Oktett) 
oecumene  (Grieks oikoumenè (gè) of Duits Ökumene) 
oedeem    (modern Latijn oedema of Duits Ödem) 
oer-     (Duits ur-/Ur-) 
oergermaans  (Duits Urgermanisch) 
oeros      (Duits Auerochse) 
oestron  (Grieks oistros of Duits Östron) 
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) 
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 ungefähr) 
onmens  (Duits Unmensch) 
onordelijk  (Duits unordentlich) 
onstuimig  (Duits ungestüm) 
ontfermen   (vert. van Duits erbarmen) 
ontlening  (Duits Entlehnung) 
ontoerekeningsvatbaar  (Duits unzurechnungsfähig) 



ontwikkelen    ‘doen ontstaan’ (Duits entwickeln) 
ontwikkeling  (Duits Entwicklung) 
onzerzijds  (Duits unserseits) 
onzin   (Duits Unsinn of vert. van Frans non-sens of Engels nonsense) 
onzinnig  (Duits unsinnig) 
oorkonde   (Duits Urkunde) 
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 superficies of Duits Oberfläche) 
oproer  (Duits Aufruhr) 
optisch   (Duits optisch) 
opvallen  (Duits auffallen) 
opvallend   (Duits auffallend) 
opvoeren  (Duits aufführen) 
organisch  (Duits organisch) 
Ossies  (Duits Ossis) 
overblijven  (vert. van Latijn restare of Duits 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) 
paffen  ‘roken’ (Duits paffen?) 
paf staan  (Duits paff/baff sein) 
panisch    (Duits panisch) 
pantser     ‘harde beschutting’ (Oudfrans panciere); ‘tank’ (Duits Panzer) 
pantserafweergeschut  (vert. van 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    (Oudfrans passagier); (blinde –) (vert. van Duits blinder Passagier) 
patent      ‘akte, bewijs’ (Frans (lettre) patente); ‘octrooi’ (Engels patent); ‘voortreffelijk’ (Duits patent) 
pauk  (Duits Pauke) 
pech    (Duits Pech) 



pechvogel  (Duits Pechvogel) 
pedant     (Duits Pedant of Frans pédant) 
pedel  (Duits Pedell) 
pekblende  (Duits Pechblende) 
pendel     ‘hanglamp, hanginstrument’ (Latijn pendulus); ‘pendelverkeer’ (Duits Pendel) 
perron     (verouderd Duits Perron) 
persoonlijk  (Duits persönlich) 
persoonlijkheid  (Duits Persönlichkeit) 
piekfijn    (Duits piekfein) 
pijnloos  (bet. van Duits schmerzlos) 
pistool   (Duits Pistole) 
planeconomie  (Duits Planökonomie) 
plankton  (Duits Plankton) 
planmatig  (Duits planmäßig) 
plannen   (Engels to plan of Duits planen) 
plastisch   (Duits plastisch) 
plichtmatig   (Duits pflichtmäßig) 
plotseling  (Duits plötzlich) 
pochen  (Duits pochen) 
poedel  (Duits Pudel) 
poedelnaakt  (Duits pudelnackt) 
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) 
praktikant  (Duits Praktikant) 
practicum   (Duits Praktikum) 
praktisch    ‘bijna’ (Engels practically); ‘in de praktijk’ (Duits praktisch) 
pralen  (Duits prahlen) 
predicaat  ‘gezegde’ (Frans prédicat); ‘(loffelijke) bijvoeging’ (Duits Predikat) 
priemgetal   (Duits Primzahl) 
prinzipienreiter  (Duits Prinzipienreiter) 
prinzipienreiterei   (Duits Prinzipienreiterei) 
privaat-  (Duits Privat-) 
privaatdocent  (Duits Privatdozent) 
privaatles  (vert. van Duits Privatunterricht) 
productieverhoudingen  (Duits Produktionsverhältnisse) 
programmatisch  (Duits programmatisch) 
proleet       (Duits Prolet) 
proletariaat  (Duits Proletariat) 
proletariër       (Duits Proletarier); (-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) 
radikalinski  (Duits Radikalinski) 
raket   (Duits Rakete) 
rakker    (Duits Racker) 
ranselen  (Duits dialect ranseln) 
rauwkost     (Duits Rohkost) 
Realpolitik  (Duits Realpolitik) 
rechten studeren   (vert. van Frans étudier le droit of Duits Jura studieren) 
recht hebben   (Duits recht haben) 
rechtmatig  (Duits rechtmäßig) 
rechtschapen  (Duits rechtschaffen) 
rechtsorde  (Duits Rechtsordnung) 
rechtsstaat  (Duits Rechtsstaat) 
regelmatig   (Duits regelmäßig) 
reinste  (je –) (Duits der reinste) 
rekel  (Duits Rekel) 
rendier     (Duits Rentier) 
restloos  (Duits restlos) 
Reuzengebergte  (vert. van Duits Riesengebirge) 
richting  ‘gezindte, denkwijze’ (Duits Richtung) 
richtsnoer   (Duits Richtschnur) 
ringel-s  (Duits Ringel-s) 
riskant  (Duits riskant) 
ritmeester   (Duits Rittmeister) 
roem   (Duits Ruhm); (eigen – stinkt) (vert. van Latijn propria laus est foetida/sordet) 
roetsjbaan  (Duits Rutschbahn) 
roetsjen   (Duits rutschen) 
rol   (dat speelt geen –) (vert. van Duits das spielt keine Rolle); (een – spelen) (vert. van Frans jouer un 
role) 
romanist  (Duits Romanist) 
rondschrijven     (Duits Rundschreiben of vert. van Frans circulaire) 
ros    (Duits Ros) 
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) 
sabel        ‘wapen’ (verouderd Duits Sabel); ‘zwart bont’ (Russisch sobol’) 
sacharine  (Duits Saccharin) 
sachertaart  (Duits Sachertorte) 
saffiaan  (Duits Saffian) 
sage     (Duits Sage) 
salonfähig  (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) 
schatten  ‘van waarde achten, op prijs stellen’ (Duits schätzen) 
scheiße  (Duits Scheiße) 
schermutselen  (Duits scharmützeln) 
scherpzinnig  (Duits scharfsinnig) 
scherts   (Duits Scherz) 
schertsen  (Duits scherzen) 
schijnwerper  (Duits Scheinwerfer) 
schlager    (Duits Schlager) 
schmiere  (Duits Schmiere) 
schmieren  (van Duits Schmiere) 
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 Schulmeister) 
schoolwezen  (Duits Schulwesen) 
schoonheidszin  (Duits Schönheitssinn) 
schouwspel  (Duits Schauspiel) 
schriftgeleerde  (Duits Schriftgelehrte(r)) 
schrikbeeld  (Duits Schreckbild) 
schroot  (Duits Schrot) 
schuchter  (Duits schüchtern) 
schuldbewust  (Duits schuldbewußt) 
schurk     (Duits Schurke) 
schwalbe  (Duits Schwalbe) 
Schwamm drüber  (Duits Schwamm drüber) 
schwung   (Duits Schwung) 
sehnsucht  (Duits Sehnsucht) 
semasiologie   (Duits Semasiologie) 
sfeervol   (vert. van Duits stimmungsvoll) 
sidderen    (Duits zittern) 
sieraad    (Duits Zierat) 
sik  (Duits Zicke) 
sjacheren  (Duits schachern) 
sjamberloek      (verouderd Duits chambrelouquen, mv.) 
sjerp    (Duits Schärpe) 
sjoemelen    (Duits schummeln) 
sjofel    (Duits schofel) 
skald  (Duits Skalde) 
skelet  (Duits Skelett) 
slachtoffer  (Duits Schlachtopfer) 
slagroom    (Duits Schlagrahm) 
slagwoord  (Duits Schlagwort) 
slak  ‘metaalslak’ (Duits Schlacke) 
sloes  (Duits Schluß) 
slotwoord  (Duits Schlußwort) 
sluier  (Duits Schleier) 
sluw  (Duits schlau) 
smaakvol   (Duits geschmackvoll) 
smalfilm  (Duits Schmalfilm) 
smalspoor   (Duits Schmalspur) 
smartlap   (vert. van Duits Schmachtlappen) 
smeerkaas  (Duits Schmierkäse) 



smeltboter  (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 Schnellstraße of Frans voie/route express) 
snit  (Duits Schnitt) 
snor  (van Duits Schnurrbart) 
snorbaard  (Duits Schnurrbart) 
snorkel  (Duits Schnorchel) 
sok     (verouderd) ‘muil’ (Latijn soccus); ‘korte kous’ (Duits Socke) 
sowieso   (Duits sowieso) 
spaarzaam  ‘gering in aantal’ (Duits sparsam) 
spaat  (Duits Spat) 
spagaat    (Duits Spagat) 
spatjes hebben   (van Duits Spaß) 
speciaal-  (Duits Spezial-) 
speciaalzaak  (vert. van Duits Spezialgeschäft) 
spectraal   (Duits spektral) 
spergebied  (Duits Sperrgebiet) 
spertijd  (Duits Sperrzeit) 
spervuur  (Duits Sperrfeuer) 
spieken  (Duits spicken) 
spielerei   (Duits Spielerei) 
spielmacher  (Duits Spielmacher) 
spies  (Duits Spieß) 
spits  (Duits Spitze); (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 Sprichwort) 
springstof  (Duits Sprengstoff) 
sprits  (van Duits Spritzkuchen) 
staan   (hier sta ik, ik kan niet anders) (vert. van Duits hier stehe ich, ich kann nicht anders) 
staatsgevaarlijk  (Duits staatsgefährlich) 
staatssocialisme  (Duits Staatssozialismus) 
staffelen  (Duits staffeln) 
stafrijm   (Duits Stabreim) 
standaardleider  (vert. van Duits Standartenführer) 
standbeeld  (Duits Standbild) 
stansen  (Duits stanzen) 
statenloos  (Duits staatenlos) 
statistiek  (Duits Statistik) 
steekwoord  (Duits Stichwort) 
steenrijk   (Duits steinreich) 
steentijd  (vert. van Duits Steinzeit of Deens Stenalder) 
stekker    (Duits Stecker) 
stellingname  (Duits Stellungnahme) 
stelling nemen  (vert. van Duits Stellung nehmen) 
stemvee  (vert. van Duits Stimmvieh) 
sterkstroom-  (Duits Starkstrom-) 



steunpilaren van de maatschappij  (vert. van Noors samfundets støtter of Duits Stützen der 
Gesellschaft) 
stift  (Duits Stift) 
stijlvol   (Duits stilvoll) 
stokpaardje  (Duits Steckenpferd) 
stoottroepen  (Duits Stoßtruppe) 
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) 
stuka  (Duits Stuka) 
stumper  (Duits Stümper) 
Sturm-und-Drangperiode  (Duits Sturm-und-Drang-Periode) 
succes boeken  (vert. van Duits Erfolg buchen) 
super   ‘soort benzine’ (Duits Super) 
sympathetisch  (Duits sympathetisch) 
sympathisch     (Duits sympathisch) 
taal   (dode talen) (vert. van Engels dead languages); (in zeven talen zwijgen) (vert. van Duits in sieben 
Sprachen schweigen) 
taalgevoel  (vert. van Duits Sprachgefühl) 
taalwetenschap  (vert. van Duits Sprachwissenschaft) 
tactvol  (Duits taktvoll) 
taks      ‘belasting’ (Frans taxe); ‘soort hond’ (Duits Tacks) 
taler   (Duits Taler) 
talrijk   (Duits zahlreich) 
tandtechnieker    (Duits Zahntechniker) 
tater  (Duits Tater) 
technieker     (Duits Techniker) 
teckel   (Duits Teckel) 
tegenvoeter   (vert. van Duits Gegenfüßler 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) 
tig  (Duits zig) 
tijd    (de – doden) (vert. van Engels to kill time); (de goede oude –) (vert. van Frans le bon vieux 
temps); (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     ‘kunststukje, reis, tocht’ (Frans tour); ‘omwenteling’ (Duits Tur); (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); (blind –) (vert. van Latijn fortuna caeca) 
toevallig  (Duits zufällig) 
toonaangevend  (Duits tonangebend) 
toornig  (Duits zornig) 
totaal-    (Duits Total-) 
trapgans   (van Duits Trappe) 
trawant   (Duits Trabant) 
treffen  (Duits treffen) 
treuren  (Duits trauern) 
triljard  (Duits Trilliarde) 
troef     (Duits Trumpf) 
troonhemel  (Duits Thronhimmel) 
tropisch  (Duits tropisch) 
tros  ‘legertros’ (Duits Troß) 
trots  ‘fierheid’ (Duits Trotz) 
trots  ‘voorzetsel’ (Duits trotz) 
tuberkel  (Duits Tuberkel) 
tufsteen   (Duits Tuffstein) 
turnen   (Duits turnen) 
tweedens  (Duits zweitens) 
tweespalt  (Duits Zwiespalt) 
twee zielen, één gedachte  (Duits zwei Seelen und ein Gedanke) 
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); ‘homoseksualiteit bekend 
maken’ (bet. van Engels to come out) 
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) 
Umwertung aller Werte  (Duits Umwertung aller Werte) 
unheimisch   (verouderd Duits unheimisch) 
unheimlich  (Duits unheimlich) 
unverfroren  (Duits unverfroren) 
Unverfrorenheit  (Duits Unverfrorenheit) 
uraan  (Duits Uran) 
Urheber  (Duits Urheber) 



uwerzijds  (Duits eurerseits, ihrerseits) 
vaandrig   (Duits Fähnrich) 
vaartuig  (Duits Fahrzeug) 
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  (vert. van Duits Einbildungskraft) 
verdragen   (zich – met) (vert. van Duits sich vertragen mit) 
vereenzaamd  (Duits vereinsamt) 
vergeet-me-nietje  (vert. van Duits Vergißmeinnicht) 
vergelijking   (vert. van Latijn comparatio of Duits Gleichung); (de – gaat mank) (vert. van Latijn 
comparatio claudicat) 
verhouding   ‘omstandigheid’ (Duits Verhältnis) 
verkapt  (Duits verkappt) 
verkeer  (Duits Verkehr) 
verkommeren  (Duits verkümmern) 
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  (vert. van 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 Vertrauensmann) 
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 finden in) 
vindplaats  (vert. van Duits Fundort) 
vlammenwerper  (Duits Flammenwerfer) 
vlot   (Duits flott) 
vlugschrift    (Duits Flugschrift) 
voedingsbodem  (vert. van Duits Nährboden) 
voegwoord   (vert. van Latijn coniunctio of verouderd Duits Fügewort) 
voelbaar  (Duits fühlbar) 
voeling  (Duits Fühlung) 
vogelvrij  (Duits vogelfrei) 
-vol    (Duits -voll) 
vol-  (Duits Voll-/voll-) 
volautomatisch  (Duits vollautomatisch) 
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 Vornennwort) 
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) 
vraag   ‘kwestie, probleem’ (Duits Frage); (een brandende –) (vert. van Frans une question brûlante) 
vreemdeling  (Duits Fremdling) 
vreemd gaan  (vert. van Duits fremdgehen) 
vreugde  (Duits Freude) 
vrijgeven  ‘vrijlaten’ (Duits freigeben) 
vrijgevig  (Duits freigebig) 
vrijwillig  (Duits freiwillig) 
vrijwilligheid  (Duits Freiwilligkeit) 
vrijzinnig   (Duits freisinnig) 
vroeger of later  (vert. van Duits früher oder später of Engels sooner or later) 
vulkaan  (Duits Vulkan) 
vuurwerk   (vert. van Italiaans fuochi artificiali of Duits Feuerwerk) 
waanzinnig  (Duits wahnsinnig) 
waardepapier  (Duits Wertpapier) 
waarnemingsvermogen  (Duits Wahrnehmungsvermögen) 
waldhoorn    (Duits Waldhorn) 
walhalla   (Duits Walhalla) 
walkure  (Duits Walküre) 
wals  ‘dans’ (Frans valse); ‘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 Wollüstling) 



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 Wissenschaftler) 
wetmatigheid  (vert. van Duits Gesetzmäßigkeit) 
-wezen  (Duits -wesen) 
Wichtigmacherei  (Duits Wichtigmacherei) 
wiedergutmachung  (Duits Wiedergutmachung) 
Wiking    (Oudnoor(d)s Víkingr of Duits Wiking) 
wildvreemd   (Duits wildfremd) 
Wille zur Macht  (Duits Wille zur Macht) 
windbuil  (Duits Windbeutel) 
windjak   (Duits Windjacke) 
wirtschaftswunder  (Duits Wirtschaftswunder) 
wisselwerking  (Duits Wechselwirkung) 
witz  (Duits Witz) 
woede    (Duits Wut); (hij barst van –) (vert. van Latijn rumpitur invidia); (blinde –) (vert. van Frans 
fureur aveugle) 
wolfraam  (Duits Wolfram) 
wolkenkrabber    (vert. van Duits Wolkenkratzer of Engels sky-scraper) 
wonderbaarlijk  (Duits wunderbar) 
woonachtig  (Duits wohnhaft) 
worst  (dat is me –) (Duits das ist mir Wurscht/Wurst?) 
Woud  (Zwarte –) (vert. van Duits Schwarzwald) 
zee        (hoge –) (vert. van Italiaans altomare 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 selbstbewußt) 
zelfbewustzijn  (Duits Selbstbewußtsein) 
zelfgenoegzaamheid  (Duits Selbstgenügsamkeit) 
zelfmoord    (Duits Selbstmord) 
zelfvertrouwen  (Duits Selbstvertrauen) 
zelfzucht  (Duits Selbstsucht) 
zeppelin  (Duits Zeppelin) 
Zevengebergte  (vert. van Duits Siebengebirge) 
zich           (Duits sich); (op –) 
zichtbaar  (Duits sichtbar) 
zichzelf  (Duits sich selbst) 
ziel    ‘geest’ (bet. van Latijn animus); (dode -en) (vert. van Russisch mërtvyje duši); (twee -en, één 
gedachte) (vert. van Duits zwei Seelen und ein Gedanke) 
zigeuner      (Duits Zigeuner) 
zijnerzijds  (Duits seinerseits) 
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) 
zonder meer  (vert. van Duits ohne weiteres) 
zongedroogd   (Duits sonnengetrocknet of Engels sun-dried) 
zongerijpt   (Duits sonnengereift of Engels sun-ripened) 
zonverbrand   (Duits sonnenverbrannt 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) 
zwijnen  ‘geluk hebben’ (Jiddisch-Duits Schwein haben) 
 
Egyptisch-Arabisch 
khamsin  (Egyptisch-Arabisch kham(ā)sīn) 
 
Engels 
aas     ‘één in het kaartspel’ (Oudfrans ais); ‘ster’ (Engels ace) 
abstract     ‘onstoffelijk’ (Frans abstract); ‘samenvatting’ (Engels abstract) 
acclimatisatie  (Engels acclimatisation) 
acclimatiseren  (Engels to acclimatisate) 
accommodatie   ‘aanpassing’ (Frans accommodation); ‘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) 
activeren   ‘aanwakkeren’ (Frans activer); ‘een computerprogramma actief maken’ (Engels activate) 
actueel    ‘huidig’ (Frans actuel); ‘werkelijk, feitelijk’ (Engels actual) 
ad  (Engels ad) 
addict   (Engels addict) 
addictie  ‘toewijding’ (Latijn addictio); ‘verslaving’ (Engels addiction) 
adequaat   ‘gelijkwaardig’ (Latijn adaequatus); ‘voldoende, passend’ (Engels adequate) 
administratie     ‘bestuur’ (Frans administration); ‘regering’ (Engels administration) 
adres    ‘officieel antwoord’ (Engels address); ‘woon- of verblijfplaats’ (Frans adresse) 
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    ‘niet ter plaatse’ (vert. van Latijn absens); ‘verstrooid’ (bet. van Frans absent of Engels 
absent); (de -en hebben ongelijk) (vert. van Frans les absents ont tort) 
agenda        ‘aantekenboek’ (Latijn agenda, mv.); ‘plannen’ (Engels agenda); (dubbele –) (vert. van 
Engels double agenda); (verborgen –) (vert. van Engels hidden agenda) 
agent         ‘bedrijfsvertegenwoordiger’ (Engels agent); ‘politieagent’ (Frans agent de police); 
‘vertegenwoordiger’ (Frans agent) 
agnostisch    (Engels agnostic) 
agreement  (Engels agreement) 
aids   (Engels aids) 
aik  (Den Helder) ‘hond’ (van Engels tike ‘bep. hond’) 
airbag  (Engels air bag) 
airbus  (Engels air-bus) 
airco  (Engels airco) 
airconditioning    (Engels air-conditioning) 
airedale  (Engels Airedale (terrier)) 
albatros     (Engels albatross) 
album   ‘boek met witte bladen’ (modern Latijn 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) 
allrightnik  (Engels allrightnik) 
allrisk    (verouderd Engels all-risks) 
allround  (Engels all-round) 
alumnus   (Latijn of Engels alumnus) 
ambassadeur    ‘gevolmachtigd gezant’ (Frans ambassadeur); ‘persoon of instantie die populair maakt’ 
(Engels ambassador) 
American football  (Engels American football) 
Amerikaans  (Engels American) 
ampel    (Frans ample of Engels ample) 
anaconda  (Engels anaconda) 
anglicaan  (Engels Anglican) 
anglicaans  (Engels Anglican) 
angry young men   (Engels angry young men) 
animal  (Engels animal) 
animatie  ‘bewegend beeld’ (Engels animation); ‘bezieling’ (Frans animation) 
anklet  (Engels anklet) 
anode  (Engels anode) 
anorak  (Engels anorak) 
antiglobalisme  (Engels antiglobalism) 
appeal  (Engels appeal) 
appeasement  (Engels appeasement) 
applicatie  ‘computerprogramma voor bepaalde toepassing’ (Engels application); ‘toediening, 
toepassing’ (Frans application) 
approach  (Engels approach) 
aquaplaning  (Engels aquaplaning) 
aquarium     ‘bak met levende vissen en planten’ (Engels aquarium) 
arrogantie van de macht  (vert. van Engels the arrogance of power) 
arrowroot  (Engels arrowroot) 
asap  (Engels asap = as soon as possible) 
asobot   (Engels asobot) 
assegaai     (Engels assagai) 



assertief   (Engels assertive) 
assessment  (Engels assessment) 
asshole     (Amerikaans-Engels ass-hole) 
astronaut   (Engels astronaut) 
as van de wezels  (vert. van Engels axis of weasels) 
as van het kwaad   (vert. van Engels axis of evil) 
atoombom  (Engels atom bomb) 
attachékoffer  (Engels attaché case) 
attaches  ‘paperclips’ (van Engels attach) 
attachment  (Engels attachment) 
attractief  (Engels attractive) 
audiorack  (Engels audio-rack) 
ayor  (Engels ayor = at your own 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) 
backpacker  (Engels backpacker) 
backroom  (Engels back room) 
bacon  (Engels bacon) 
badge    (Engels badge) 
bad girl  (Engels bad girl) 
badminton  (Engels badminton) 
bad trip  (Engels bad trip) 
bagel  (Engels bagel) 
baileybrug  (Engels Bailey bridge) 
bakstag  (Engels backstay) 
bakzeilhalen   (Engels to back a sail) 
balance of power  (Engels balance of power) 
ballad    (Engels ballad) 
balloon    (Engels balloon) 
ballpoint   (Engels ball-point pen) 
ballpointpen  (Engels ball-point pen) 
balpen     (Engels ball pen) 
balpunt  (Engels ball-point pen) 
balpuntpen  (Engels ball-point pen) 
band   ‘muziekkorps’ (Engels band) 
bandrecorder   (vert. van Engels tape 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) 
barometer  ‘beursindex’ (Engels barometer); ‘luchtdrukmeter’ (Frans baromètre) 
baron       ‘adellijke rang’ (Frans baron); ‘industriële topfiguur’ (Engels baron) 
barrel   ‘duig’ (Engels barrel?) 



baseball   (Engels baseball) 
basen  (Engels to base) 
basketbal   (Engels basketball) 
bastard  (Engels bastard) 
bat  (Engels bat) 
batterij   ‘energiebron’ (Engels battery); ‘legerafdeling’ (Frans batterie) 
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 tax-free) 
belt  (Engels belt) 
benadering  ‘aanpak’ (bet. van Engels approach) 
benefietvoorstelling  (Engels benefit performance) 
benefietwedstrijd  (Engels benefit match) 
benefit of the doubt  (Engels benefit of the doubt) 
bering  ‘kussen, blok’ (Engels bearing) 
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 watching you)) 
bijbelgenootschap  (vert. van Engels bible society) 
bijna-   (vert. van Engels near-) 
bike  ‘motor’ (Engels bike) 
biker  (Engels biker) 
bikini     (Engels bikini) 
bikwanner  (Katwijks) ‘kanjer’ (van Engels big one) 
bill     (Engels bill) 
billboard  (Engels billboard) 
bimbo   (Engels bimbo) 
bingo    (Engels bingo) 
bioterrorisme  (Engels bioterrorism) 
bisnis  (Katwijks) ‘rommelig zaakje’ (Engels business) 
bit  (Engels bit) 
black box  (Engels black box) 
blackout  (Engels blackout) 



black power  (Engels black power) 
blakwarnesse  (Walchers, Zeeuws-Vlaams) ‘met zwarte verf bestrijken’ (Engels black varnish) 
blauwdruk   (vert. van Engels blueprint) 
blauwkous   (vert. van Engels bluestocking) 
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) 
blikmanesse  (Walchers, Zeeuws-Vlaams) ‘met zwarte verf bestrijken’ (Engels black varnish) 
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 blood-money) 
bloedhond  (vert. van Engels bloodhound) 
bloedsomloop  (vert. van Engels circulation of the blood) 
bloem  (zeg het met -en) (vert. van Engels say it with flowers) 
blok   ‘baanvak’ (Engels block); (in –) ‘in zijn geheel’ (vert. van Frans en bloc); (slapen als een –) (vert. 
van 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 bluff) 
bluffen  (Engels to bluff) 
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) 
bodycheck  (Engels body check) 
bodylotion  (Engels body-lotion) 
bodymilk  (Engels body-milk) 
bodysuit  (Engels body-suit) 
boekdeel  (dat spreekt boekdelen) (vert. van Engels that speaks volumes) 
boeken  ‘reis bespreken’ (Engels to book) 
boekenwurm  (vert. van Engels book worm) 
boemerang  (Engels boomerang) 
boet  (Engels butch) 
bogger  (Engels bugger) 
boiler  (Engels boiler) 
boksen   (Engels to box) 
Boksers  (Engels Boxers) 
bolpen  (Engels ball pen) 
bom   (Frans bombe); (ban de –) (vert. van Engels ban the bomb) 
bomb  (Engels bomb) 
bombast    (Engels bombast) 



bondage  (Engels bondage) 
bonus     (Engels bonus) 
boobytrap  (Engels booby-trap) 
boogiewoogie  (Engels boogie-woogie) 
bookmaker   (Engels bookmaker) 
bookmark  (Engels bookmark) 
boom      ‘hausse’ (Engels boom) 
boord  (witte –) (vert. van Engels white collar) 
boot   (Engels boat of erfwoord) 
bop  (Engels bop) 
border  (Engels border) 
boss   (Engels boss) 
botox  (Engels botox) 
bottel  (Engels bottle) 
bottelen   (Engels to bottle) 
bottle-neck  (Engels bottle-neck) 
bottom  (Engels bottom) 
bottom-up  (Engels bottom-up) 
bowlen  (Engels to bowl) 
bowling  (Engels bowling) 
box      (Engels box) 
boxer  ‘hond’ (Engels boxer) 
boxershort  (Engels boxer shorts, mv.) 
boy        ‘bediende’ (Engels boy); ‘jongen’ (Engels boy) 
boycot    (Engels boycott) 
boycotten    (Engels to boycott) 
boycotteren  (Engels to boycott) 
braindrain  (Engels brain drain) 
brainstormen  (Engels brain-storming of to brain-storm) 
brainstorming  (Engels brain-storming) 
brainwave  (Engels brain-wave) 
brand   ‘merk’ (Engels brand) 
brandnieuw  (vert. van Engels brand-new) 
brandy    (Engels brandy) 
break    (Engels break) 
breakdancing  (Engels break-dancing) 
breakdown   (Engels breakdown) 
break-evenpoint  (Engels break-even point) 
breezer  (Engels breezer) 
breinstormen  (vert. van Engels to brain-storm) 
brengun  (Engels Bren-gun) 
bridge   (Engels bridge) 
bridgen  (van Engels bridge) 
briefen  (Engels to brief) 
briefing  (Engels briefing) 
bries  (Frans brise of Engels breeze) 
brijn  (Engels brine) 
brik   (Engels brig) 
brits     ‘achterste’ (Engels breeches, mv.); ‘slaapplaats’ (Duits Pritsche) 
brogue  (Engels brogue) 
browning   ‘machinegeweer’ (Engels Browning automatic rifle); ‘revolver’ (verouderd Engels 
Browning) 
browser  (Engels browser) 
brug   ‘verbinding van kiezen’ (bet. van Engels bridge); (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) 
bungeejumpen  (Engels bungee jumping) 
bunker   (Engels bunker of Duits Bunker) 
-burger     (Engels -burger) 
burn-out  (Engels burn-out) 
bus        ‘autobus’ (Engels bus); ‘doos’ (Latijn buxis) 
bushbush  (van Engels bush) 
bushel  (Engels bushel) 
business  (Engels business) 
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) 
c.e.o.  (Engels c.e.o. = chief executive officer) 
cabine  ‘hokje’ (Frans cabine); ‘stuurhut’ (Engels cabin) 
caddie     (Engels caddie) 
cafetaria    (Engels cafeteria) 
cairn  (Engels cairn) 
cajun  (Engels Cajun) 
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); ‘veld’ (Latijn 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) 
cashen  (Engels to cash) 
cashew    (Engels cashew) 
cashewnoot   (Engels cashew nut) 
cash flow  (Engels cash flow) 
cassette    ‘geluidsband in houder’ (Engels cassette); ‘houder’ (Frans cassette) 
cast  (Engels cast) 
catamaran  (Engels catamaran) 
catcher  (Engels catcher) 
caterer    (Engels caterer) 
cayennepeper  (Engels cayenne pepper) 
cd  (Engels CD = compact disk) 
cd-rom  (Engels CD-ROM) 
cease fire  (Engels cease-fire) 
cel       ‘deeltje protoplasma’ (Engels cell); ‘klein vertrek’ (Latijn cella) 
cent  (Engels cent) 
center   (Amerikaans-Engels center) 
centrifugaal  (Engels centrifugal) 
centrum              ‘instelling’ (Engels centre); ‘middelpunt’ (Latijn centrum) 
chador    (Engels chador) 
charleston  (Engels Charleston) 
charter    (Engels charter) 
chartervlucht   (vert. van Engels charter flight) 
chatroom  (Engels chat room) 
chatten   (Engels to chat) 
check     ‘betalingsopdracht’ (Engels check, cheque); ‘controle’ (Engels check) 
checken      (Engels to check) 
cheerio   (Engels cheerio) 
cheers  (Engels cheers) 
cheeseburger  (Engels cheeseburger) 
cheetah  (Engels cheetah) 
chemie      ‘scheikunde’ (Latijn chimia, chemia); ‘wisselwerking tussen mensen’ (bet. van Engels 
chemistry) 
cheque         (Frans chèque of Engels cheque, check) 
chesterkaas  (van Engels cheshire cheese) 
chick   (Engels chick) 
chickenburger  (Engels chickenburger) 
chief executive officer  (Engels chief executive officer) 
chillen  (Engels to chill) 
chilling  (Engels chilling) 
chintz   (Engels chintz) 
chip   (Engels chip) 
chips    (Engels chips) 
chirurgie   (Frans chirurgie); (plastische –) (vert. van Engels plastic surgery) 
choke   (Engels choke) 
choken  (Engels to choke) 



chorus      (Engels chorus) 
Christian Science  (Engels Christian Science) 
chronic  (Engels chronic) 
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); ‘opklimming’ (Latijn climax) 
clinch  (in de – raken) (Engels clinch) 
cliniclown  (Engels cliniclown) 
clip  (Engels clip) 
close  (Engels close) 
closet  (Engels closet) 
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) 
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) 
collateral damage  (Engels collateral damage) 
collie  (Engels collie) 
column   (Engels column) 
columnist  (Engels columnist) 
combine  ‘maaidorser’ (Engels combine) 
combo  (Engels combo) 
comeback  (Engels come-back) 
comfort      (Engels comfort) 
comfortabel    (Engels comfortable) 
comic   (Engels comic) 
coming man  (Engels coming man) 
coming out (of the closet)  (Engels coming out (of the closet)) 
commando     ‘bevel’ (Spaans comando); ‘militair van de commandotroepen’ (Engels commando) 
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  ‘bevoegdheid’ (Latijn competentia); ‘taalvermogen’ (Engels competence) 
competitie  ‘concurrentie’ (Engels competition); ‘wedstrijdencyclus’ (Frans compétition) 
complimentjes  (naar – vissen) (vert. van Engels fishing for compliments) 
compost  (Engels compost) 
compound-  (Engels compound) 
computer       (Engels computer) 
computerservice  (Engels computer service) 
concern   (Engels concern) 
conditie     ‘lichamelijke toestand, omstandigheid’ (Engels condition); ‘voorwaarde’ (Frans condition); 
(in (goede) –) (vert. van Engels in (good) condition); (uit –) (vert. van Engels out of condition) 
conditioner  (Engels conditioner) 
configuratie  ‘computersysteem’ (Engels configuration); ‘samenstel van figuren’ (Latijn configuratio) 
conglomeraat  (Engels conglomerate) 
connectie  ‘invloedrijke relatie’ (Engels connection); ‘verbinding’ (Frans connexion) 
conservatief   ‘behoudend’ (Frans conservatif); ‘voorzichtig’ (Engels conservative) 
consistent   ‘consequent’ (Engels consistent); ‘duurzaam’ (Latijn consistens consistentis) 
console  ‘bedieningspaneel’ (Engels console); ‘steundeel’ (Frans console) 
consultant     ‘die advies geeft’ (Engels consultant); ‘die advies vraagt’ (Frans consultant) 
contacten  (Engels to contact) 
containment-politiek  (Engels containment politics, mv.) 
content  ‘inhoud, vulling’ (Engels content) 
continuing story  (Engels continuing story) 
controleren       ‘beheersen’ (Engels to control); ‘inspecteren’ (Frans contrôler) 
controller    (Engels controller) 
conventie  ‘overeenkomst’ (Engels convention); ‘vergadering’ (Frans convention) 
conventioneel   ‘niet-atomair’ (Engels conventional); ‘traditioneel’ (Frans conventionnel) 
converteren  ‘omzetten naar een ander computerprogramma’ (Engels to convert); ‘verwisselen’ (Latijn 
convertere) 
convertible   (Engels convertible) 
cookie  (Engels cookie) 
cool    (Engels cool) 
coöperatie  (Engels co-operation) 
coördinator  (Engels co-ordinator) 
copen  (Engels to cope with) 
copyright  (Engels copyright) 
copywriter   (Engels copy-writer) 
corduroy    (Engels corduroy) 
corgi  (Engels corgi) 
cornedbeef   (Engels corned beef) 
corner      (Engels corner) 
cornflakes  (Engels corn flakes) 
corporatie  (Frans corporation of Engels corporation) 
corpus     ‘begrensde verzameling teksten’ (Engels corpus); ‘lichaam’ (Latijn corpus) 
correct    (Frans correct); (politiek –) (vert. van Engels politically correct) 
correctheid  (politieke –) (vert. van Engels political correctness) 
cottage  (Engels cottage) 
country  (Engels country) 
courses   (Engels courses) 
cover   (Engels cover) 
coveren  (Engels to cover) 
cowboy  (Engels cowboy) 
crack   ‘uitblinker’ (verouderd Engels 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); ‘tegoed’ (Latijn credit) 
creditcard      (Engels credit card) 
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) 
currie  (Engels currie) 
curry    (Engels curry) 
cursor  ‘gerechtsbode’ (Latijn cursor); ‘knipperend aanwijsbalkje’ (Engels cursor) 
cybernetica  (Engels cybernetics) 
cyberspace  (Engels cyber space) 
cycloon   (Engels cyclone) 
daai  ‘dobbelsteen’ (Engels die) 
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   ‘dagtekeningen’ (Latijn 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 debrief) 
deejay  (Engels deejay) 
deeltijd  (vert. van Engels part-time) 
deeltijds  (vert. van Engels parttime) 
deken      ‘overste’ (Latijn decanus); (elektrische –) (vert. van Engels electric blanket) 
deleten      (Engels to delete) 



demijohn   (Engels demijohn) 
demmes  (Katwijks) ‘schade’ (Engels dammage) 
demo  (Engels demo) 
demoniseren  (Engels to demonize) 
demonstratie   ‘betoging’ (Engels demonstration); ‘het tonen’ (Frans démonstration) 
dempen  ‘stomen om textiel soepel te maken’ (Engels to damp) 
denim   (Engels denim) 
denktank  (vert. van Engels think-tank) 
deodorant   (Engels deodorant) 
deontologie  (Engels deontology) 
deportatie    ‘(gedwongen) uitzetting’ (Engels deportation); ‘straf bestaande in de overbrenging naar 
een afgelegen plaats’ (Frans déportation); ‘wegvoering van joden’ (Duits Deportation) 
derby  (Engels derby) 
derrick  (Engels derrick) 
design     (Engels design) 
designer-jeans  (Engels designer jeans) 
desk  (Engels desk) 
desperado   (Engels desperado) 
detective          ‘speurdersroman’ (van Engels detective story); ‘speurder’ (Engels detective of Frans 
détective) 
didjeridu  (Engels didjeridu) 
diepvries    (vert. van Engels deep-freeze) 
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); (politiek –) (vert. van Grieks politikon zōion) 
digitaal   ‘m.b.t. de vingers’ (Frans digital); ‘tijd aangevend door cijfercombinatie’ (Engels digital) 
dijk  ‘lesbienne’ (Engels dyke) 
dildo  ‘kunstpenis, waardeloos figuur’ (Engels dildo) 
dilleke  (Bergen op Zooms) ‘fiets’ (Engels dilly ‘voertuig’) 
dimensie  ‘afmeting’ (Frans dimension); ‘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    ‘tucht’ (Frans discipline); ‘vak’ (Engels discipline) 
discjockey   (Engels disc jockey) 
disco  (Engels disco) 
disco-  (Engels disco-) 
discodansen  (Engels disco-dancing) 
discotheek    ‘dansgelegenheid’ (Engels discotheque); ‘verzameling grammofoonplaten’ (Frans 
discothèque) 
discount   (Engels discount) 
disk   (Engels disk) 
diskette   (Engels diskette) 
disorder  (Engels disorder) 
dispatch  (Engels dispatch) 
dispatcher  (Engels dispatcher) 
dissen  (van Engels disrespect) 
distance  (Engels distance) 
divisie  ‘afdeling’ (Frans division); ‘zelfstandige tak van een bedrijf’ (Engels division) 
dj  (Engels d.j. = disc jockey) 
DNA-vingerafdruk  (vert. van Engels DNA fingerprint) 
doe-het-zelf-   (vert. van Engels do-it-yourself) 
doel  (vert. van Engels goal) 



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); (zo gedaan) (vert. van Frans si fait) 
dog   (Engels dog) 
dogcar  (Engels dog-cart) 
dollar      (Engels dollar) 
dolleke  (Antwerps) ‘vleinaam voor kindje’ (van Engels doll ‘pop’) 
dombo   (van Engels dumbo) 
doodseskader  (vert. van Engels death squad) 
doorstop  (Engels door-stop) 
dope     (Engels dope) 
dopen   ‘dope geven’ (Engels to dope); ‘door onderdompeling opnemen in het christelijk geloof’ (bet. 
van Grieks baptizein) 
doping   (Engels doping) 
dotcom  (Engels dotcom) 
double-speak  (Engels double-speak) 
down   (Engels down) 
downer  (Engels downer) 
do’s and don’ts  (Engels do’s and don’ts) 
draaibank  (vert. van Engels turning bench) 
draaitafel   (vert. van Engels turn-table) 
drainen   (Engels to drain) 
dramatisch  ‘met betrekking tot een drama’ (Duits dramatisch); ‘spectaculair, opzienbarend’ (Engels 
dramatic(ally)) 
drambuie  (Engels drambuie) 
dreadlocks  (Engels dreadlocks) 
dreg  (Engels drag) 
dressing   ‘kleedkamer’ (van Engels dressing room); ‘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 dock) 
droogzwierder  (Engels spin drier) 
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) 
drukkingsgroep  (vert. van Engels pressure-group) 
drummen  (Engels to drum) 
drummer  (Engels drummer) 
dubbeldekker   (Engels double-decker) 
dubben   ‘nasynchroniseren’ (Engels to dub); ‘twijfelen’ (Latijn dubitare?) 
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) 
durfkapitaal  (vert. van Engels venture capital) 
dvd  (Engels dvd) 
dwazen als zij zijn  (vert. van Engels fools as they are) 
dyke  (Engels dyke) 
e.o.  (Engels e.o. = executive officer) 
easy  (Engels easy) 
ecstasy  (Engels ecstasy) 
ecu  (Engels ecu, van European Currency Unit) 
edelmoedig  ‘gul’ (bet. van Engels generous) 
editen  (Engels to edit) 
editor  (Engels editor) 
eersteklas-   (vert. van Engels first-class) 
efficiency    (Engels efficiency) 
efficiënt   (Engels efficient) 
eik  (Den Helder) ‘hond’ (van Engels tike ‘bep. hond’) 
elektrode    (Engels electrode) 
element    (Latijn elementum); (in zijn – zijn) (vert. van Engels to be in one’s element) 
elpee  (Engels LP) 
e-mail  (Engels e-mail) 
e-mailer  (Engels e-mailer) 
embargo   ‘beslaglegging’ (Spaans embargo); ‘publicatieverbod’ (Engels embargo) 
embedded journalist  (Engels embedded journalist) 
emoe  (Engels emu) 
empathie   (Engels empathy) 
empirisch  (Engels empirical) 
engagement  ‘betrokkenheid’ (Engels engagement) 
enteren    ‘een schip binnendringen’ (Spaans entrar); ‘een “enter” geven op de computer’ (Engels to 
enter) 
entertainment  (Engels entertainment) 
entourage  ‘omgeving’ (Frans entourage); ‘personen in iemands omgeving’ (Engels entourage) 
equalizer  (Engels equalizer) 
ernstig   (iets – nemen) (vert. van Frans prendre au sérieux of Engels to take something seriously) 
error    ‘computerfout’ (Engels error); ‘juridische fout’ (Latijn error) 
escalatie  (Engels escalation) 
escaleren  (van Engels escalate) 
escort    (Engels escort) 
essay  (Engels essay) 
essayist  (Engels essayist) 
essentieel  (Engels essential) 
establishment  (Engels establishment) 
eurocard  (Engels Eurocard) 
evenwicht   (vert. van Latijn aequilibrium); (nucleair –) (vert. van Engels nuclear 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); ‘uitvoering’ (Frans exécution) 
executive  (Engels executive) 
executive class  (Engels executive class) 
executive officer  (Engels executive officer) 
exhaustief  (Engels exhaustive) 
exit   ‘uitgang’ (Engels exit) 
exit interview  (Engels exit interview) 
expliciet  ‘niets te raden overlatend’ (Engels explicit); ‘uitdrukkelijk’ (Frans explicite) 
expo  (Engels expo) 



exponent  ‘getal dat aanwijst uit hoeveel gelijke factoren een product bestaat’ (Latijn exponens); 
‘kenmerkend vertegenwoordiger’ (Engels exponent) 
export  (Engels export) 
export-  (Engels export) 
exporteren   ‘uitvoeren van computergegevens’ (Engels export); ‘uitvoeren’ (Frans exporter) 
expres  ‘exprestrein’ (Engels express (train)) 
expresbrief  (vert. van Engels express letter) 
exquisiet  (Engels exquisite) 
extra large  (Engels extra large) 
eyeliner  (Engels eye-liner) 
eyeopener  (Engels eye-opener) 
F.C.  (Engels F.C. = football club) 
face-lift   (Engels face-lift) 
faction   (Engels faction) 
fair    (Engels fair) 
fake   (Engels fake) 
fallout  (Engels fall-out) 
familie       ‘bloedverwanten’ (Latijn familia); ‘gezin’ (Engels family) 
fan      ‘supporter’ (Engels fan); ‘ventilator’ (Engels fan) 
fancy-  (Engels fancy) 
fancy fair    (verouderd Engels fancy fair) 
fantasy  (Engels fantasy) 
farm  (Engels farm) 
fashion    (Engels fashion) 
fashionable   (Engels fashionable) 
fastfood  (Engels fast food) 
fatso  (Engels fatso) 
fault   (Engels fault) 
fax     (Engels fax) 
faxen     (Engels to fax) 
feasibility study    (Engels feasibility study) 
feature  (Engels feature) 
fee   ‘beloning’ (Engels fee) 
feedback   (Engels feedback) 
femme   ‘“vrouwelijke” lesbienne’ (Engels femme) 
ferry  (Engels ferry) 
ferryboot  (Engels ferryboat) 
festival  (Engels festival) 
fiction   (Engels fiction) 
fieter  ‘storttrechter van graan’ (Engels feeder) 
fiets  ‘motor’ (bet. van Engels bike) 
fiftyfifty  (Engels fifty-fifty) 
fijnchemicaliën  (Engels fine chemicals of Duits Feinchemikalien) 
fijnschrijver  (vert. van Engels fine-liner) 
fiksen      (Engels to fix) 
file    ‘administratief bestand’ (Engels file) 
film         (Engels film) 
filmen  (Engels to film) 
filmster  (Engels film star) 
filosofie    ‘grondgedachte, beleid’ (Engels philosophy); ‘wijsbegeerte’ (Frans philosophie) 
filter  ‘mondstuk van sigaret’ (Engels filter); ‘zeef’ (Frans filtre) 
filtratiekamp  (Engels filtration camp) 
fineliner  (Engels fine-liner) 
finest hour  (Engels finest hour) 
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) 
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) 
flessenhals  ‘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); ‘mislukking’ (Engels flop) 
flopje  (Engels floppy) 
floppen  (Engels to flop) 
floppy   (Engels floppy) 
floppydisk  (Engels floppy disk) 
floss   (Engels floss) 
flossen  (Engels to floss) 
flosszijde  (vert. van Engels floss silk) 
flow-chart  (Engels flow chart) 
flowen  (Engels to flow) 
flowerpower  (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) 
fòòmer  (Katwijks) ‘landman’ (Engels farmer) 
football       (Engels football) 
forehand  (Engels forehand) 
forget it  (Engels forget it) 
formaat     ‘grootte’ (Frans format); ‘structuur van een computerdocument’ (Engels format); (van –) 
(vert. van Duits von Format) 
formatteren    (Engels to format) 
formica  (Engels for mica of Latijn formica) 
formule    ‘recept’ (Engels formula); ‘vaste uitdrukking’ (Frans formule) 
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) 
fragmentarisch  (Engels fragmentary) 
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 free-wheel) 
freezer  (Engels 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) 
fuel  (Engels fuel) 
fukken  (Engels to fuck) 
full colour  (Engels full-colour) 
fulltime   (Engels full-time) 
fundamentalist  (Engels fundamentalist) 
funk  (Engels funk) 
fustiekhout  (Engels fustic) 
futurologie  (Engels futurology) 
gaan     (ervoor –) (vert. van Engels to go for it) 
gabardine  (Engels gaberdine) 
gadget  (Engels gadget) 
Gaelisch  (Engels Gaelic) 
galewee  (Antwerps) ‘weg’ (Engels gone away) 
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       ‘geestigheid’ (bet. van Frans esprit); ‘ziel’ (bet. van Latijn spiritus); (een gezonde – in een 
gezond lichaam) (vert. van Latijn mens sana in corpore sano); (heilige –) (vert. van Engels holy ghost) 
gefokt  (ergens – van raken) (Engels to get fucked) 
geïnformeerd  ‘met kennis’ (bet. van Engels informed) 
geiser      ‘springbron’ (IJslands Geysir); ‘waterverwarmingstoestel’ (Engels geyser) 
gel    (Engels gel) 
geld   (geen –, geen Zwitsers) (vert. van Frans point/pas d’argent, point/pas de Suisses); (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) 
gesofistikeerd  (van Engels sophisticated) 
gestroomlijnd  (vert. van Engels streamlined) 
gevoelen  (gemengde -s) (vert. van Engels mixed feelings) 
gevoelig    ‘aanzienlijk’ (bet. van Frans sensiblement); ‘gevaarlijk, controversieel’ (bet. van Engels 
sensible) 
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 girl) 
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) 
globalisering  (Engels globalisation) 
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) 
godmoeder  (Limburgs) ‘meter’ (Engels godmother) 
godvader  (Limburgs) ‘peter’ (Engels godfather) 
golden delicious  (Engels golden delicious) 
golf      ‘balspel’ (Engels golf) 
good luck  (Engels good luck) 
goodwill   (Engels goodwill) 
googelen  (Engels to google) 
google  (Engels google) 
googol    (Engels googol) 
gordijn     (Oudfrans curtine); (ijzeren –) (vert. van Engels iron curtain) 
gorilla  ‘aap’ (modern Latijn 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); ‘versieringstechniek’ (Italiaans 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) 
grizzlybeer  (Engels grizzly bear) 
groep    ‘samenspelende popmusici’ (Engels group); ‘verzameling’ (Frans groupe) 
grog  (Engels grog) 
groggy  (Engels groggy) 
grondoorlog  (vert. van Engels ground war) 
grondscheet  (Engels groundsheet) 
groupie   (Engels groupie) 
gsm  (Engels gsm) 
guave  (Engels guava) 
guerrilla      ‘guerrillastrijder’ (Engels guer(r)illa); ‘kleine oorlog’ (Spaans guerrilla) 
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 half-blood) 
halftime  (Engels half-time) 
hall    (Engels hall) 
halve zool  (verbastering van Engels asshole) 
hamburger     (Engels hamburger) 
handdruk  (een gouden –) (vert. van Engels a golden handshake) 
handgemaakt   (Engels handmade) 
handicap      (Engels handicap) 
handicappen  (Engels to handicap) 
handicapperen  (Engels to handicap) 
handout  (Engels hand-out) 
hands off  (Engels hands off) 
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 havenots  (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) 



heet  ‘recent’ (bet. van Engels hot) 
heftig    ‘onstuimig’ (Duits heftig); ‘zwaarwichtig’ (Engels heavy) 
helikopter    (Frans hélicoptère o.i.v. Engels helicopter) 
Hell’s angel  (Engels Hell’s angel) 
hemel   ‘verblijfplaats van gelukzaligen’ (bet. van Latijn caelum); (er is meer tussen – en aarde) (vert. 
van Engels there are more things in heaven and earth) 
hendel   (Engels handle) 
hens  (Engels hands) 
herenakkoord  (vert. van Engels gentlemen’s agreement) 
herenboer  (vert. van Engels gentleman-farmer) 
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) 
hockeyen  (van Engels hockey) 
hoekschop   (vert. van Engels corner kick) 
hoeksteen van de samenleving  (vert. van Engels cornerstone of society) 
hoekvlag  (vert. van Engels corner flag) 
hoela   ‘dans’ (Engels hula); (aan me –) 
hoelahoep  (Engels hula-hoop) 
hoezee  (Engels huzza) 
holdup  (Engels hold-up) 
hole  (Engels hole) 
hollanditis   (Engels Hollanditis) 
holocaust        ‘brandoffer’ (Frans holocauste); ‘jodenvervolging in W.O. II’ (Engels holocaust) 
holy (shit)  (Engels holy (shit)) 
homepage  (Engels home page) 
homerun  (Engels home run) 
hondenwacht  (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) 
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); (Trojan –) (Engels Trojan 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    (een uitverkocht –) (vert. van Duits ein ausverkauftes Haus); (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’un pendu); (niet 
om over naar – te schrijven) (vert. van Engels nothing to write home about); (van – uit) (vert. van 
Duits von Haus aus) 
huisstijl  (vert. van Engels house style) 
human interest  (Engels human interest) 
human relations  (Engels human relations) 
humbug  (Engels humbug) 
humor     ‘vocht’ (Latijn (h)umor); ‘vrolijkmakendheid’ (Engels humour) 
humorist  (Engels humorist) 
hurry    (Engels hurry) 
husky  (Engels husky) 
hype   (Engels hype) 
hyperlink  (Engels hyperlink) 
icoon   ‘(computer)symbool’ (Engels icon); ‘voorstelling van Christus en heiligen’ (Latijn icon) 
idiosyncratisch  (Engels idiosyncratic) 
iglo  (Engels igloo) 
image   (Engels image) 
impact    (Engels impact) 
impending crisis  (Engels impending crisis) 
imperialisme  (Engels imperialism) 
implementeren   (Engels to implement) 
import  (Engels import) 
import-  (Engels import) 
importeren   ‘computergegevens invoeren’ (Engels import); ‘invoeren’ (Frans importer) 
impressed  (Engels impressed) 
imprint  (Engels imprint) 
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   ‘nijverheid’ (Frans industrie); ‘onderneming die geen nijverheid is’ (Engels industry) 
infaden  (Engels to fade in) 
inflatie  ‘opgezette buik’ (Latijn inflatio); ‘waardevermindering van geld’ (Engels inflation) 
info  (Engels info) 
informeren    ‘informatie geven’ (Engels to inform); ‘informatie vragen’ (Frans informer); (zich – 
omtrent iets) (vert. van Frans s’informer de quelque chose) 
infotainment  (Engels infotainment) 
infrastructuur  (Engels infrastructure) 
inhaler  (Engels inhaler) 
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 innuendo) 
inpluggen  (Engels to plug in) 
input  (Engels input) 
ins en outs   (Engels ins and outs) 
inside information  (Engels inside information) 
insider    (Engels insider) 
installeren   ‘computerprogramma op de harde schijf zetten’ (Engels install); ‘inrichten, bevestigen (in 
een ambt)’ (Frans installer) 
instant-  (Engels instant) 
insuline   (Engels insulin) 
intake   (Engels intake) 
intelligentie   (Latijn intelligentia); (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) 
internet   (Engels internet) 
interview     (Engels interview) 
interviewen   (Engels to interview) 
in the long run  (Engels in the long run) 
intro  (Engels intro) 
involvement  (Engels involvement) 
in zijn  (vert. van Engels to be in) 
in zijn voor iets  (vert. van Engels to be in for something) 
inzoomen  (Engels to zoom in) 
inzweren  ‘beëdigen’ (bet. van Engels to swear in) 
Irangate  (Engels Irangate) 
islamist   (Frans islamiste of Engels islamist) 
islamistisch   (Engels islamistic) 
issue    (Engels issue) 
item  ‘voorwerp’ (Engels item) 
it is in good hands  (Engels it is in good hands) 
ivver  (voor –) (Schevenings) ‘voor eeuwig’ (Engels for ever) 
jack  (van Engels jacket?) 
jacket   ‘jas’ (Engels jacket); ‘kroon’ 
jackpot  (Engels jackpot) 
jaguar  (Engels jaguar) 
jak        ‘dier’ (Engels yak); ‘jas’ (Oudfrans jacque) 
jam      (Engels jam) 
jam session  (Engels jam session) 
jazz   (Engels jazz) 
jazzband  (Engels jazz band) 
jeans      (Engels jeans) 
jeep   (Engels jeep) 
jein  ‘verpakking’ (Engels join) 
jerrycan   (Engels jerry-can) 
jersey   (Engels jersey) 
Jesusfreak  (Engels Jesus-freak) 
jetlag  (Engels jet lag) 
jetset  (Engels jet set) 
jingle  (Engels jingle) 
jippie  (Engels jippie) 



jitterbug  (Engels jitterbug) 
job      (Engels job) 
jobhopper  (Engels job hopper) 
jockey   (Engels jockey) 
joggen   (Engels to jog) 
joinen  (Engels to join) 
joint   (Engels joint) 
joint venture  (Engels joint venture) 
joke  (Engels joke) 
joker   (Engels joker) 
journaal    (Frans journal); (het acht uur –) (vert. van Engels the eight o’clock news) 
joyriden  (Engels to joy-ride) 
joystick  (Engels joy-stick) 
judge  (Engels judge) 
juice   (Engels juice) 
jukebox  (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) 
junkmail  (Engels junk mail) 
junk-shop  (Engels junk shop) 
jury      (Engels jury) 
jute    (Engels jute) 
kaak   (Engels cake) 
kaakje      (Engels cake) 
kaasburger  (Engels cheeseburger) 
kajak  (Engels kayak) 
kaki   (Engels khaki) 
kalkoenen  (van Engels cocooning) 
kanaal    ‘kunstmatige waterweg’ (Frans canal); ‘zender op de tv’ (Engels channel) 
kangoeroe  (Engels kangaroo) 
kapseizen  (Engels to capsize) 
kar    ‘auto’ (Engels car); ‘tweewielig voertuig’ (Latijn carrus) 
karakter   ‘aard’ (Frans caractère); ‘computersymbool’ (Engels character); ‘toverschrift’ (Duits 
Charakter) 
karaktermoord  (vert. van Engels character assassination) 
kasregister  (vert. van Engels cash register) 
kast    (Duits Kasten); (uit de – komen) (Engels coming out of the closet) 
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   ‘ketting’ (Latijn catena); ‘winkelketen’ (bet. van Engels chain) 
keyboard    (Engels keyboard) 
khaki  (Engels khaki) 
kick  (Engels kick) 
kickboksen  (Engels kickboxing) 
kicken op  (Engels to kick) 



kidnapping  (Engels kidnapping) 
kien    ‘slim’ (Engels keen); ‘spel’ (Frans quine) 
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) 
knowhow   (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 coffee-table book) 
koloniaal     (Engels colonial) 
komkommertijd  (vert. van Engels cucumber time) 
koninkrijk   (mijn – voor een paard) (vert. van Engels my kingdom for a horse) 
Koninkrijk   (Verenigd –) (vert. van Engels United Kingdom) 
konvooi   (Frans convoi of Engels convoy) 
kookaburra  (Engels kookaburra) 
kopen       ‘door betaling verwerven’ (van Latijn caupo); ‘aannemen, geloven’ (bet. van Engels to buy) 
koppensneller  (vert. van Engels head-hunter) 
kotter  (Engels cutter) 
kredietkaart  (Engels creditcard) 
kreek  (Engels creek) 
krijgskleuren  (vert. van Engels war-paint) 
kringloop   (vert. van Engels recycling) 
kritisch   ‘geneigd tot beoordelen’ (Duits kritisch); ‘op het punt van de ene toestand over te gaan in de 
andere’ (Engels critical) 
kroet  ‘ruwe olie’ (Engels crude) 
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) 
labskous  (Engels lobscouse) 
lacrosse  (Engels lacrosse) 



lady    (Engels lady) 
lait  (Katwijks) ‘vuurschip’ (Engels light) 
lama    ‘boeddhistische priester’ (Engels lama); ‘dier’ (Spaans llama) 
land   (onderontwikkelde -en) (vert. van Engels underdeveloped countries) 
landrover  (Engels land-rover) 
landscape   (Engels landscape) 
langspeelplaat  (vert. van Engels long-playing record) 
langspeler  (vert. van Engels long-player) 
lap  (Engels lap) 
lapkoes  (Oostende) ‘bep. visserskost’ (Engels lobscouse) 
laptop  (Engels lap-top) 
large  (Engels large) 
laser  (Engels laser) 
lasso   (Spaans lazo of Engels lasso) 
last (but) not least   (Engels last (but) not least) 
last-minuteboeking  (Engels last-minute booking) 
latin  (Engels latin) 
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!) 
lekkó  (Katwijks) ‘laat maar zakken’ (Engels let go) 
levensstandaard  (vert. van Engels standard of living) 
levensverzekeringsmaatschappij  (vert. van Engels life insurance company) 
liaison    ‘liefdesverhouding’ (Frans 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); (vlijtig –) (vert. van Latijn impatiens) 
life-crisis  (Engels life crisis) 
lifestyle  (Engels life-style) 
lift    (Engels lift) 
light  (Engels light) 
lightshow  (Engels lightshow) 
light verse   (Engels light verse) 
lijk in de kast  (vert. van Engels skeleton in the closet/cupboard) 
-lijn  (Engels line) 
lijn   ‘reeks producten’ (Engels line); ‘streep’ (Latijn linea); (in – met) (vert. van Engels in line with) 
lijst  (zwarte –) (vert. van Engels black list) 
lilliput-  (Engels lilliput) 
lilliputter  (Engels lilliputter) 
limerick  (Engels limerick) 
limit      (Engels limit) 
link      ‘schakel’ (Engels link) 
linoleum   (Engels linoleum) 
lipstick  (Engels lipstick) 
liquideren   ‘uit de weg ruimen’ (Engels liquidate); ‘verrekenen, afwikkelen’ (Frans liquider) 



live  (Engels live) 
live-  (Engels live) 
living    (van Engels living-room) 
loafer  (Engels loafer) 
lob  ‘kwab’ (Latijn lobus); ‘techniek waarbij men de bal met een boog (over de tegenstander) speelt’ 
(Engels lob) 
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) 
lonely  (it’s – at the top) (Engels it’s lonely at the top) 
loner  (Engels loner) 
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) 
lp  (Engels LP) 
luchtbus  (vert. van Engels air-bus) 
luchtgitaar  (vert. van Engels air guitar) 
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  ‘computerprogrammaatje’ (Engels macro) 
magazine    (Engels magazine) 
magnaat   ‘industriële topfiguur’ (Engels magnate); ‘invloedrijk iemand’ (Frans magnat) 
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) 
make love, not war  (Engels make love, not war) 
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); (een – van veel verstand) (vert. van 
Frans un homme d’esprit) 



man  (the right – on the right place) (Engels the right man on the right place) 
management  (Engels management) 
manager      (Engels manager) 
mandril  (Engels mandrill) 
mangrove  (Engels mangrove) 
manual   (Engels manual) 
marketeer  (Engels marketeer) 
marketing  (Engels marketing) 
markt   (Latijn mercatus); (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); ‘niet hol’ (Frans massif) 
master     (Engels master) 
mastiff  (Engels mastiff) 
match         (Engels match) 
matrixprinter  (Engels matrix printer) 
mats  (te –) (Engels too much?) 
matsen  (Engels to match) 
maxi   (Engels maxi) 
maxi-  (Engels maxi-) 
mayday  (Engels mayday) 
mayor   (Engels mayor) 
media  ‘pers, tv, radio’ (Engels media) 
medicijnman  (vert. van Engels medicine man) 
medium    ‘halfgaar; middelste kledingmaat; halfzoet’ (Engels medium); (the – is the message) (Engels 
the medium is the message) 
medley  (Engels medley) 
meerderheid   (vert. van Frans supériorité of pluralité); (zwijgende –) (vert. van Engels silent majority) 
meerkeuze  (vert. van Engels multiple choice) 
meesterbrein  (vert. van Engels mastermind) 
meesterspion  (vert. van Engels master spy) 
meeting    (Engels meeting) 
megabyte  (Engels megabyte) 
megachip  (Engels megachip) 
megaster  (Engels megastar) 
memorystick  (Engels memory stick) 
mensenrechten  (vert. van Engels human rights) 
menu    ‘lijst keuzemogelijkheden van een computerprogramma’ (Engels menu); ‘spijskaart’ (Frans 
menu) 
merchandising  (Engels merchandising) 
merger  (Engels merger) 
merry-go-round  (Engels merry-go-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) 
militainment  (Engels militainment) 
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); ‘kerkdienaar’ (Latijn 
minister) 
minor  ‘bijvak’ (Engels minor) 
missing link  (Engels missing link) 
mixdrink   (van Engels mixed drink) 
mixer  (Engels mixer) 
mixture  (Engels mixture) 
MOAB   (Engels MOAB) 
mobieltje   (van Engels mobile (phone)) 
mobilhome  (Engels mobile home) 
mocassin  (Engels moccasin) 
modem  (Engels modem) 
moderator  ‘geestelijk adviseur’ (Latijn moderator); ‘leider van gesprek of nieuwsgroep’ (Engels 
moderator) 
moederneuker  (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   (Frans moment); (het – van de waarheid) (vert. van Spaans el momento de la verdad of 
Engels the moment of truth) 
mondiaal  (Engels mondial of Frans mondial) 
money   (Engels money) 
money-maker  (Engels money-maker) 
monitor    ‘beeldscherm’ (Engels monitor); ‘ouderejaars die jongerejaars helpt’ (Latijn monitor) 
monnie  (Engels money) 
moonboot  (Engels moon boot) 
moonshiner  (Engels moonshiner) 
motel   (Engels motel) 
motherfucker  (Engels mother-fucker) 
motie     (Frans motion of Engels motion) 
motocross  (Engels motocross) 
motorhome  (Engels motor home) 
mouse  ‘computermuis’ (Engels mouse) 
moven     (Engels to move) 
msn  (Engels msn) 
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 choice) 
multiplex   ‘groot bioscoopcomplex’ (Engels multiplex); ‘plaatmateriaal uit meerdere lagen’ (modern 
Latijn multiplex) 
musical     (Engels musical) 
must    (Engels must) 
mustang    (Engels mustang) 
mustie  (Engels mustie) 
muurbloem  (vert. van Engels wall-flower) 
muzak  (Engels Muzak) 
my better half  (Engels my better half) 
my house is my castle  (Engels my house is my castle) 
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) 
negatief   ‘lichtbeeld waarin licht en donker omgedraaid zijn’ (Engels negative); ‘ontkennend’ (Frans 
négative) 
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) 
netiquette  (Engels netiquette) 
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) 
nieuwsgroep  (Engels news group) 
nieuwspraak  (vert. van Engels newspeak) 
nigger  (Engels nigger) 
nijlgau  (Engels nylghau) 
nikes  (Engels nikes) 
nikker   (Engels nigger) 
nippel  (Engels nipple) 
nitwit   (Engels nitwit) 
no claim  (Engels no claim) 
no cure no pay   (Engels no cure no pay) 
no-goodnik  (Engels no-goodnik) 
no hard feelings  (Engels no hard feelings) 
no-iron  (Engels no-iron) 
no logo  (Engels no logo) 
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) 
notebook  (Engels notebook) 
notting  ‘niets’ (Engels nothing) 
no way  (Engels no way) 
nozem  (van Engels nothing?) 
nurd  (Engels nerd) 
nurse  (Engels nurse) 
nursing  (Engels nursing) 
nylon  (Engels nylon) 
oemiak  (Engels umiak) 
oeps    (Engels oops) 
of all people  (Engels of all people) 
of all places  (Engels of all places) 
offer  (an – you can’t refuse) (Engels an offer you can’t refuse) 
office-hunter  (Engels office-hunter) 
office-seeker  (Engels office-seeker) 
official     (Engels official) 



officier       ‘hogere militair’ (Frans 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) 
okidoki  (Engels okidoki) 
okshoofd  (Engels hogshead) 
oldtimer  ‘oudgast’ (Engels old-timer); ‘oude auto’ 
oltrip  ‘sigaret’ (Engels Old Rip) 
omnibus         ‘boek’ (Engels omnibus); ‘voertuig’ (Frans (voiture) omnibus) 
omnium   ‘all-risk’ (Belgisch-Frans omnium); ‘bepaalde wedren, wedstrijd’ (Engels omnium) 
ondergrondse  (vert. van Amerikaans-Engels subway of Brits-Engels underground) 
onderlijnen  (Engels to underline) 
oneliner  (Engels one-liner) 
one night stand  (Engels one-night 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   (de – is de vader van alle dingen) (vert. van Grieks polemos pantōn men patèr esti); (koude –) 
(vert. van Engels cold war) 
oorlogskleuren  (vert. van Engels war-paint) 
oorlogspad  (vert. van Engels war-path) 
oorlogvoering  (psychologische –) (vert. van Engels psychological warfare) 
opblazen  (vert. van Engels to blow up) 
opening  ‘vacature’ (Engels opening) 
opening night  (Engels opening night) 
operatie   ‘geneeskundige handeling’ (Frans opération); ‘krijgsverrichtingen’ (Engels operation) 
operating system  (Engels operating system) 
operator   ‘computerbediener’ (Engels operator); ‘wiskundig symbool dat een operatie aanduidt’ 
(Latijn operator) 
opfokken  (Engels to fuck up) 
opgemaakt    ‘met make-up bewerkt’ (bet. van Engels made up) 
ophoesten  (vert. van Engels to cough up) 
opiniepoll  (Engels opinion poll) 
opossum  (Engels opossum) 
oppeppen  (Engels to pep up) 
oppikken  (Engels to pick up) 
oppositie   (Frans opposition of Engels opposition) 
opstarten  (Engels to start up) 
optioneel  (Engels optional) 
orbit  (Engels orbit) 
orderly room  (Engels orderly room) 
out  (Engels out) 
outertube  (Engels outer tube) 
outfit  (Engels outfit) 
outlet  (Engels outlet) 
out of bounds  (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) 
paaldansen  (vert. van Engels pole dancing) 
paardenkracht   (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) 
padlock  (Engels padlock) 
pakketboot  (Engels packet-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) 
parttime   (Engels part-time) 
party     (Engels party) 
pass  (Engels pass) 
passen     ‘een pass geven’ (Engels to pass) 
pastrami  (Engels pastrami) 
patchoeli  (Engels patchouli) 
patent      ‘akte, bewijs’ (Frans (lettre) patente); ‘octrooi’ (Engels patent); ‘voortreffelijk’ (Duits patent) 
pathetisch   ‘aandoenlijk’ (Engels pathetic); ‘vol pathos’ (Frans pathétique) 
patriot  ‘systeem voor luchtafweer’ (Engels patriot) 
pc   (Engels PC = personal computer) 
peacenik  (Engels peacenik) 
peanuts   (Engels peanuts) 
peddel  (Engels paddle) 
peddelen  (Engels to paddle) 
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) 
percussie  ‘slagwerk’ (Engels percussion); ‘slag’ (Frans percussion) 
performance  (Engels performance) 
performer  (Engels performer) 
permanentje  (van Engels permanent wave) 
permissief  (Engels permissive) 
permit  (Engels permit) 
persvrijheid  (vert. van Engels freedom of the press) 
pesticide   (Engels pesticide) 
petroleum        ‘minerale olie’ (Latijn 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) 
piekijzer  ‘gieteling’ (Engels pig-iron) 
pier    (Engels pier) 
piercing  (Engels piercing) 
pijplijn   (Engels pipeline); (in de –) (vert. van Engels in the pipeline) 
pil    ‘geneesmiddel’ (Latijn pillula); ‘voorbehoedmiddel’ (Engels pill); (de – vergulden) (vert. van 
Frans dorer la pilule) 
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   (Frans plafond); (glazen –) (vert. van Engels glass ceiling) 
plaid   (Engels plaid) 
plannen   (Engels to plan of Duits planen) 
planning   (Engels planning) 
plastic      (Engels plastic) 
platform    ‘politiek programma’ (Engels platform); ‘verhoging’ (Frans plate-forme) 
playbacken  (Engels to play back) 
playboy  (Engels play-boy) 
player  (Engels player) 
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) 
poederbrief  (vert. van Engels powder letter) 
pointer  (Engels pointer) 
point of no return  (Engels point of no return) 
poi-poi  (Bergen op Zooms) ‘havermoutgerecht’ (Engels porridge) 
poker   (Engels poker) 
pokerface  (Engels poker-face) 
polariseren  ‘elektrische lading geven’ (Frans polariser); ‘tegenstellingen toespitsen’ (Engels polarize) 
poll  (Engels poll) 
polo  (Engels polo) 
pons  (Engels punch) 
pony   (Engels pony) 
pool    ‘voetbalpool’ (Engels pool) 
poort    ‘doorgang in muur’ (Latijn porta); ‘verbinding met de centrale verwerkingseenheid’ (Engels 
port) 
pop   ‘popmuziek’ (Engels pop (music)); ‘speelgoed’ (Latijn pupa) 
popart  (Engels pop art) 
popcorn  (Engels popcorn) 
popmuziek  (Engels pop music) 
port     (Engels port) 
portaal   ‘deurnis, gang’ (Oudfrans portal); ‘zoekmachine op internet’ (Engels portal) 
portable   (Engels portable) 
portatief  (van Engels portable) 
portfolio  (Engels portfolio) 
portwijn  (Engels portwine) 
positief  ‘afdruk van een negatief’ (Engels positive); ‘stellig’ (Frans positive) 
post  ‘basketbalterm’ (Engels post) 
postbus  (Engels post-box) 
poster  (Engels poster) 
pound  (Engels pound) 
powerliften  (Engels power-lifting) 
praatshow  (vert. van Engels talkshow) 
pragmatisme  (Engels pragmatism) 
prairie   (Engels prairie) 
praktisch    ‘bijna’ (Engels practically); ‘in de praktijk’ (Duits praktisch) 
prefab  (Engels prefab) 
premium   (Engels premium) 
pressen        ‘sterk drukken’ (Frans presser); ‘tot de krijgsdienst dwingen’ (Engels to press) 
pressure-group  (Engels pressure group) 
printer   (Engels printer) 
print-out  (Engels print-out) 
privacy  (Engels privacy) 
proactief  (Engels proactive) 
producer   (Engels producer) 
produceren  ‘een film maken’ (Engels to produce); ‘voortbrengen’ (Latijn producere) 
prof    ‘iemand die tak van sport als beroep uitoefent’ (van Engels professional); ‘professor’ (van 
professor) 
professional    (Engels professional) 
profiel   ‘gewenste vaardigheden van een sollicitant’ (Engels profile); ‘zijaanzicht’ (Frans profil) 
prominent  (Engels prominent) 
promoten   (Engels to promote) 
promotie  ‘bevordering in rang’ (Frans promotion); ‘verkoopbevordering’ (Engels promotion) 
propeller  (Engels propeller) 
propositie  ‘commercieel aanbod’ (Engels proposition); ‘voorstel’ (Frans proposition) 
prospect   (Engels prospect) 
protectionisme  (Engels protectionism) 



protest  (Engels protest) 
provider  (Engels provider) 
prozac  (Engels prozac) 
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) 
punt maken  (vert. van Engels to make one’s point) 
pup   (Engels pup) 
pupje  (Engels puppy) 
puppy   (Engels puppy) 
puritein  (Engels puritan) 
purser  (Engels purser) 
pusher  (Engels pusher) 
puttee  (Engels puttee) 
putten  ‘golfterm’ (Engels to putt) 
puzzel    (Engels puzzle) 
pyjama     (Engels pyjamas, mv.) 
quagga  (Engels quagga) 
quaker     (Engels quaker) 
quark  (Engels quark) 
quartzhorloge  (vert. van Engels quartz watch) 
quasar   (Engels quasar) 
queer  (Engels queer) 
quickstep  (Engels quickstep) 
quiz    (Engels quiz) 
quorum   (Engels quorum) 
race     (Engels race) 
racen    (Engels to race) 
racingman  (Engels racing man) 
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) 
rap   (Engels rap) 
rappen  (Engels to rap) 
rasta   (Engels rasta) 
rastafari   (Engels rastafari) 



ratelslang  (vert. van Engels rattlesnake) 
ration  (Engels ration) 
rayon   ‘kunstzijde’ (Engels rayon) 
reactief  (Frans of Engels reactive) 
reader  (Engels reader) 
realiseren   ‘begrijpen’ (Engels to realise); ‘verwezenlijken’ (Frans réaliser) 
recentelijk  (Engels recently) 
receptionist  (Engels receptionist) 
reces  ‘besluit, akte’ (Frans recès); ‘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) 
recycleren  (Engels to recycle) 
recycling   (Engels recycling) 
red tape   (Engels red tape) 
referee  (Engels referee) 
refusenik  (Engels refusenik) 
regatta   (Engels regatta) 
regel         (Latijn regula); (als –) (vert. van Engels as a rule); (tussen de -s lezen) (vert. van Frans lire 
entre les lignes) 
reggae  (Engels reggae) 
relax  (Engels (to) relax) 
relaxed  (Engels relaxed) 
relaxen        (Frans se relaxer of Engels to relax) 
relaxeren  (Engels to relax) 
release  (Engels release) 
relevant  ‘belangrijk, desbetreffend’ (Engels relevant); ‘ter zake dienend’ (verouderd Frans relevant) 
reli-   (Engels reli-) 
reling   (Engels railing) 
reporter   (Engels reporter) 
research   (Engels research) 
researchwerk  (Engels research work) 
resetten  (Engels to reset) 
rest   (Frans reste); (the – is silence) (Engels the rest is silence) 
retardo  (Engels retardo) 
review  (Engels review) 
revolver  (Engels revolver) 
rewritable  (Engels rewritable) 
ridder van de ronde tafel  (vert. van Engels knight of the round table) 
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); ‘volkslied’ (Frans romance) 
romantisch  (Engels romantic) 
romper  (Engels romper) 
rompparlement  (vert. van Engels Rump Parliament) 
roodhuid  (vert. van Engels redskin) 
roofing  (Engels roofing) 
rookie  (Engels rookie) 
roomijs  (vert. van Engels ice-cream) 



rosbief     (Engels roast beef) 
routekaart voor de vrede  (vert. van Engels roadmap to piece) 
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) 
sanctie    ‘dwangmiddel’ (Engels sanction); ‘goedkeuring’ (Latijn sanctio) 
sandwich     (Engels sandwich) 
sandwichen  (Engels to sandwitch) 
sandwichman  (Engels sandwichman) 
Santa Claus   (Engels Santa Claus) 
sars  (Engels SARS) 
satelliet  ‘hemellichaam dat een ander begeleidt’ (Frans satellite); ‘kunstmaan’ (Engels satellite) 
satsoema   ‘soort mandarijn’ (Engels satsuma); ‘soort porselein’ (Japans satsuma) 
saven  (Engels to save) 
scalp    (Engels scalp) 
scene     (Engels scene) 
schaar   ‘gereedschap bij het stotend boren naar olie’ (Engels jar ‘stoot’) 
schaduwen  ‘volgen’ (bet. van Engels to shadow) 
schaduwkabinet  (vert. van Engels shadow cabinet) 
scheizeil  (Engels sky-sail) 
schenk  ‘pijpensteel’ (Engels shank), 
schietijzer  (vert. van Engels shooting-iron) 
schijf  (harde –) (vert. van Engels hard disk) 
schoener  (Engels schooner) 
schok der herkenning  (vert. van Engels shock of recognition) 
schoonheidsslaapje  (vert. van Engels beauty sleep) 
schotel   (Latijn scutella); (vliegende –) (vert. van Engels flying saucer) 
schriklokken  (vert. van Engels dreadlocks) 
schurkenstaat   (vert. van Engels rogue state) 
science  (Engels science) 
sciencefiction  (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); ‘jaargetijde’ (Frans saison) 
seks    (Engels sex) 
seksbom  (Engels sex bomb) 
seksshop  (Engels sex-shop) 
select    (Engels select) 
selectie  (natuurlijke –) (vert. van Engels natural selection) 
selffulfilling prophecy  (Engels self-fulfilling prophecy) 
selfgovernment  (Engels self-government) 
selfmade  (Engels self-made) 
self-service  (Engels self-service) 
seminar    (Engels seminar) 
senior       (Latijn senior of Engels senior) 
sensitivity training  (Engels sensitivity training) 
sepoy  (Engels sepoy) 
seriemoordenaar  (vert. van Engels serial killer) 
serven   (Engels to serve) 
serveren    (Engels to serve) 
service       ‘bediening’ (Frans service of Engels service); ‘opslag’ (Engels service) 
servicedienst   (van Engels service) 
servicen  (Engels to service) 
Sesamstraat   (vert. van Engels Sesame Street) 
sessie  (Engels session) 
set      (Engels set) 
settelen   (Engels to settle) 
setter  (Engels setter) 
setting  (Engels setting) 
sexappeal   (Engels sex appeal) 
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  (van Engels Shetland pony) 
shirt   (Engels shirt) 
shit     (Engels shit) 
shit-  (Engels shit) 
shoah      (Hebreeuws šō’āh of Engels shoah) 
shock and awe   (Engels shock and awe) 
shockeren     (Engels to shock) 



shocking  (Engels shocking) 
shocktherapie  (Engels shock therapy) 
shop    (Engels shop) 
shoppa  (Engels shop) 
shoppen    (Engels to shop) 
short    (Engels shorts, mv.) 
shortlist  (Engels short list) 
short track  (Engels short track) 
shot  (Engels shot) 
show      (Engels 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) 
sightseeing  (Engels sight-seeing) 
sikh  (Engels sikh) 
sinecure  (Engels sinecure) 
single  (Engels single) 
singletje  (van Engels single) 
sir   (Engels sir) 
sitdownstaking  (Engels sit down strike) 
sit-in  (Engels sit-in) 
sits    (Engels chintz) 
-situatie  (Engels situation) 
sjaal      (Engels shawl) 
sjapsuker  (Westnoord-Brabants) ‘groene kaas’ (Engels sheep cheddar) 
sjek  (Engels shag) 
sjekkie  (van Engels shag) 
sjoor  (Katwijks) ‘wal’ (Engels shore) 
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 of the pen  (Engels slip of the pen) 
slip of the tongue  (Engels slip of the tongue) 
slippen  (Engels to slip) 
slogan  (Engels slogan) 
slowfood  (Engels slow food) 
small  (Engels small) 
small is beautiful  (Engels small is beautiful) 
smart  (Engels smart) 
smart bomb  (Engels smart bomb) 
smartdrug   (Engels smart drug) 
smash   (Engels smash) 
smile  (Engels smile) 
smog  (Engels smog) 
smoking    (van Engels smoking-jacket) 



smokken  (Engels to smock) 
sms  (Engels sms) 
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) 
solo      ‘als zanger of speler alléén’ (Italiaans solo); ‘vrijgezel’ (Engels solo) 
so long    (Engels so long) 
solutie  ‘bandplakmiddel’ (Engels solution); ‘oplossing’ (Frans solution) 
something is rotten in the state of Denmark  (Engels something is rotten in the state of Denmark) 
sonar  (Engels sonar) 
sophisticated    (Engels sophisticated) 
sorry   (Engels sorry) 
souchon  (Engels souchong of Mandarijn xiaozhong) 
soul  (Engels soul) 
sound   (Engels sound) 
soundmix  (Engels sound-mix) 
sovereign  (Engels sovereign) 
so what  (Engels so what) 
spacen  (Engels to space) 
spaceshuttle    (Engels space-shuttle) 
spam  (Engels spam) 
spaniël   (Engels spaniel) 
spanking  (Engels spanking) 
speaker  (Engels speaker) 
special     (Engels special) 
speech      (Engels speech) 
speed  (Engels speed) 
speedboot  (Engels speed-boat) 
speler  ‘bedrijf in een bepaalde markt dat met andere concurreert’ (bet. van Engels player) 
spencer  (verouderd Engels spencer) 
spinnen  ‘wentelen’ (Engels to spin) 
spin-off  (Engels spin-off) 
spirit     (Engels spirit) 
spiritisme  (Engels spiritism) 
spiritist   (Engels spiritist) 
spiritual  (Engels spiritual) 
spitfire  (Engels spitfire) 
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-lock) 
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); ‘plein’ (Engels square) 
squash  (Engels squash) 
squaw  (Engels squaw) 
staan voor  (vert. van Engels to stand for) 
staat         ‘land’ (Frans état); ‘toestand, positie’ (Latijn status); (een – in een/de staat) (vert. van Latijn 
imperium in imperio); (Provinciale Staten) (vert. van Frans Etats Provinciaux); (Verenigde Staten) 
(vert. van Engels United States) 
staatsvijand no.   (vert. van Engels public enemy no. ) 
stagflatie  (Engels stagflation) 
stal  ‘groep mensen die voor dezelfde organisatie werkt’ (bet. van Engels stable) 
stalker  (Engels stalker) 
stampede    (Engels stampede) 
stand  (Engels stand) 
standaardwerk  (Engels standard work) 
stand-by   (Engels stand-by) 
stand-in  (Engels stand-in) 
standing  (Engels standing) 
star  (Engels star) 
start  (Engels start) 
starten   (Engels to start) 
starwars  (Engels star wars) 
stationwagen  (Engels station-wagon) 
status     ‘maatschappelijk aanzien’ (Engels status); ‘stand, toestand’ (Latijn status) 
statussymbool  (Engels status symbol) 
stayer    (Engels stayer) 
steak    (Engels steak) 
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) 
sterrenkrijg  (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) 
still going strong  (Engels still 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  (Engels stop) 
stop   ‘het stoppen van iets’ (Engels stop) 
stoppen  ‘stilstaan’ (Engels to stop) 
stopwatch   (Engels stop-watch) 
stores  (Engels stores) 
story  (Engels story) 
straalvliegtuig  (vert. van Engels jet plane) 
strafschop  (vert. van Engels penalty kick) 
straight  (Engels straight) 
strange  (Engels strange) 
stress  (Engels stress) 
stressen    (Engels to stress) 
stretcher  (Engels stretcher) 
strijdbijl  (de – begraven) (vert. van Engels to bury the hatchet) 
strijd om het bestaan   (vert. van Engels struggle for life) 
strike  (Engels strike) 
strip    ‘reep, strook’ (Engels strip); ‘stripverhaal’ (van Engels comic strip) 
strippen   ‘ontdoen van’ (Engels to strip off) 
striptease  (Engels strip-tease) 
stroomschema  (vert. van Engels flow chart) 
struggle for life  (Engels struggle for life) 
struikelblok  (vert. van Engels stumbling block) 
studdie  (Wieringen) ‘stevig aan boord’ (Engels steady) 
studio     (Engels studio) 
stuf  ‘drugs’ (Engels stuff) 
stuff   (Engels stuff) 
stunt   (Engels stunt) 
stuwadoor  (Engels stevedore) 
substantieel   ‘aanzienlijk’ (Engels substantial); ‘stoffelijk’ (Frans substantiel) 
subversief  (Engels subversive) 
succesvol  (Engels successful) 
sucker   (Engels sucker) 
suggestie  ‘ingegeven denkbeeld’ (Engels suggestion); ‘voorstel’ (Frans suggestion) 
suikerklontje  (vert. van Engels lump of sugar) 
suit  (Engels suit) 
sulky  (Engels sulky) 
summary  (Engels summary) 
’sup?  (van Engels what’s up?) 
supermacht   (vert. van Engels superpower) 
supermarkt     (Engels supermarket) 
superpower  (Engels superpower) 
superster    (Engels superstar) 
supervisor  (Engels supervisor) 
supporter   (Engels supporter) 
surfen   (Engels to surf) 
surprise   (Frans surprise of Engels surprise) 
surprise-partij  (Engels surprise party) 
survival of the fittest  (Engels survival of the 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) 
synchronistisch  (Engels synchronistic) 
synergie  (Engels synergy) 
systeemanalist  (Engels systems analyst) 
taal   (dode talen) (vert. van Engels dead languages); (in zeven talen zwijgen) (vert. van Duits in sieben 
Sprachen schweigen) 
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) 
tankcam  (Engels tankcam) 
tapdans  (Engels tap dance) 
tapedeck  (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) 
techno  (Engels techno) 
teddybeer  (Engels teddy bear) 
teenager    (Engels teenager) 
teetotaller  (Engels teetotaller) 
tekstschrijver  (vert. van Engels copywriter) 
tekstverwerker   (vert. van Engels word processor) 
telefax  (Engels telefax) 
telegram   (Engels telegram) 
telemarketing  (Engels telemarketing) 
telepathie    (Engels telepathy) 
telex   (Engels telex) 
tender  (Engels tender) 
tennis     (Engels tennis) 
term     ‘uitdrukking’ (Frans terme); ‘voorwaarde’ (Engels term); (in -en van) (vert. van Engels in terms 
of) 
terminal    (Engels terminal) 
terriër   (Engels terrier) 
terugkomen  ‘op het vroegere peil komen’ (bet. van Engels to come back) 
test             ‘kom, hoofd’ (Latijn testa); ‘proef’ (Engels test) 
testcase  (Engels test case) 
thee           (Hokkien te of Maleis teh); (dat is niet mijn kopje –) (vert. van Engels that’s not my cup of 
tea) 
theeboy  (Engels teapoy) 
thinner  (Engels thinner) 



thrill   (Engels thrill) 
thriller    (Engels thriller) 
ticket           (Engels ticket) 
tijd    (de – doden) (vert. van Engels to kill time); (de goede oude –) (vert. van Frans le bon vieux 
temps); (het is de hoogste –) (vert. van Duits es ist die höchste Zeit) 
tijd is geld  (vert. van Engels time is money) 
time is money  (Engels time is money) 
timen    (Engels to time) 
timing   (Engels timing) 
tip    ‘heimelijke informatie’ (Engels tip) 
tipi  (Engels tipi) 
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) 
tl  (Engels TL) 
to be or not to be  (Engels to be or not to be) 
tobogan  (Engels toboggan) 
toboggan  (Engels toboggan) 
toddy   (Engels toddy) 
toeclip   (Engels toe-clip) 
toedeloe  (Engels toodle-oo) 
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 toodeloo) 
toonzaal  (vert. van Engels showroom) 
toost    (Engels toast) 
top-  (Engels top) 
top     ‘hoogste leiding’ (Engels top) 
topconferentie  (Engels top-conference) 
topic    (Engels topic) 
topless  (Engels topless) 
topper  (Engels topper) 
top van de ijsberg  (vert. van Engels tip of the iceberg) 
torpedo    (Spaans of Engels torpedo) 
tossen  (Engels to toss) 
totalisator  (Engels totalisator) 
total loss   (Engels total loss) 
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) 
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) 
trimmer  (Antwerps) ‘straatmeid’ (van Engels to trim) 
trip   (Engels trip) 
trippen  (Engels to trip) 
troep    (Frans troupe); (000 -en) (vert. van Engels 000 troops) 
Trojan horse  (Engels Trojan horse) 
trolley  (Engels trolley) 
trolleybus    (Engels trolley-bus) 
troubleshooter  (Engels trouble-shooter) 
trouserclip  (Engels trouser-clip) 
trubbels  (van Engels troubles) 
truck     (Engels truck) 
trust    (Engels trust) 
try out  (Engels try-out) 
tsarina  (Engels czarina of Italiaans, Spaans zarina) 
T-shirt  (Engels T-shirt) 
tsunami  (Engels of Japans tsunami) 
tube     ‘buisje’ (Frans 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) 
twostep  (Engels two-step) 
tycoon     (Engels tycoon) 
tyfoon   (Engels typhoon) 
typen  (Engels to type) 
typisch  ‘representatief’ (Engels typical) 
typist  (Engels typist) 
typiste    (Engels typist) 



uitchecken  (Engels to check out) 
uitdaging  ‘uitlokking van een grote prestatie’ (bet. van Engels challenge) 
uitdraai  (vert. van Engels print-out) 
uitfaden  (Engels to fade out) 
uitkomen   ‘van som’ (vert. van Latijn evenire of Duits herauskommen); ‘homoseksualiteit bekend 
maken’ (bet. van Engels to come out) 
uitloggen  (Engels to log out) 
uitplaatsing   (vert. van Engels outplacement) 
uitvinden  ‘uitzoeken’ (Engels to find out) 
uit zijn  (vert. van Engels to be 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) 
unilateraal  (Engels unilateral) 
untrendy  (Engels untrendy) 
updaten  (Engels to update) 
upgraden  (Engels to upgrade) 
upper ten  (Engels upper ten) 
ups and downs  (Engels ups and downs) 
ups en downs  (Engels ups and downs) 
up to date   (Engels up-to-date) 
us  ‘kapot’ (Engels us = unserviceable) 
utopie  (Engels utopia) 
v.p.  (Engels v.p. = vice-president) 
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) 
verleider  (verborgen –) (vert. van Engels hidden persuader) 
vers    ‘dichtregel’ (Latijn versus); (blanke verzen) (vert. van Engels blank verses) 
versus     (Engels of Latijn versus) 
verzamelaarsobject  (vert. van Engels collectors’ item) 
vetso  ‘dikzak’ (van Engels fatso) 
via        (Engels via) 
video  (Engels video) 
video-   (Engels 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   (de -s gekruist houden) (vert. van Engels keep your fingers crossed); (winnen met de -s in de 
neus) (vert. van Frans gagner avec les doigts dans son nez) 
vip  (Engels VIP) 
virtueel   (Frans virtuel of Engels virtual) 
virus   ‘schadelijk computerprogramma’ (Engels virus); ‘ziekteverwekker’ (Latijn virus) 



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 full-blood) 
volleybal      (Engels volleyball) 
voltijd  (vert. van Engels full-time) 
voltijds  (vert. van Engels fulltime) 
voodoo  (Engels voodoo) 
voorman  (vert. van Engels foreman) 
vorkheftruck  (vert. van Engels forklift truck) 
vorm   (Latijn forma); (in/uit –) (vert. van Engels in form, out of form) 
voucher  (Engels voucher) 
vouwblad  (vert. van Engels folder) 
vrederechter    (vert. van Frans juge de paix of Engels justice of the peace) 
vredespijp  (de – roken) (vert. van Engels to smoke the pipe of peace) 
vreemdelingenindustrie  (bet. van Engels tourist industry) 
vrijdenker   (vert. van Engels free-thinker) 
vrijhandel  (vert. van Engels free trade) 
vrijhandelaar  (vert. van Engels free-trader) 
vrijmetselaar  (vert. van Engels freemason) 
vroeger of later  (vert. van Duits früher oder später of Engels sooner or later) 
vrouw  (een – zonder man is als een vis zonder fiets) (vert. van Engels a woman without a man is like 
a fish without a bicycle) 
vuistneuken  (vert. van Engels fist-fucking) 
vuur  (open –) (vert. van Engels open fire) 
vuurwater  (vert. van Engels fire water) 
walkietalkie  (Engels walkie-talkie) 
walkman    (Engels walkman) 
wallaby  (Engels wallaby) 
Wall-street  (Engels Wall street) 
wampum  (Engels wampum) 
warrant  (Engels warrant) 
Watergate  (Engels Watergate) 
waterproof   (Engels waterproof) 
watjekouw    (Engels what you call) 
watt  (Engels Watt) 
wc    (Engels WC) 
we are not amused  (Engels we are not amused) 
web  ‘volledige hypertekstsysteem waarvan internet gebruik maakt’ (Engels web) 
webcam  (Engels webcam) 
weblog  (Engels weblog) 
website  (Engels website) 
wedgwood  (Engels Wedgwood) 
weduwe  (zwarte –) ‘spin’ (vert. van Italiaans vedova nera); (zwarte –) ‘zelfmoordterroriste’ (vert. van 
Russisch čërnaja vdova of Engels black widow) 
weed   (Engels weed) 
weekeinde   (vert. van Engels weekend) 
weekend     (Engels weekend) 
weespijp  (Engels waste-pipe) 
weeswarmte  (Engels waste-heat) 
wegkomen met  (vert. van Engels to get away with something) 



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) 
what’s in a name  (Engels what’s in a name) 
what’s up?  (Engels what’s up?) 
whiskey   (Engels whiskey) 
whisky   (Engels whisky) 
white spirit  ‘wasbenzine’ (Engels white spirit) 
whizzkid   (Engels whizz-kid) 
whodun(n)it  (Engels whodunnit) 
wiet  (Engels weed) 
wigwam  (Engels wigwam) 
wijer    (Limburgs, Brabants) ‘vijver’ (Latijn vivarium); ‘instrument om een gat in de steel van een pijp 
te boren’ (Engels wire ‘ijzerdraad’) 
Wild West  (Engels Wild West) 
wildwest-  (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 –) (vert. van Engels a lone wolf) 
wolfshond  (vert. van Engels wolf-dog) 
wolkenkrabber    (vert. van Duits Wolkenkratzer of Engels sky-scraper) 
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) 
worm   ‘schadelijk computerprogramma’ (Engels worm) 
worriën  (Engels to worry) 
wortels  ‘oorsprong’ (bet. van Engels roots) 
would-be    (Engels would-be) 
wow   (Engels wow) 
WTC  (Engels WTC) 
xtc  (Engels xtc = ecstasy) 
yacht   (Engels yacht) 
yam  (Engels yam) 
yankee  (Engels Yankee) 
yawl   (Engels yawl) 
yo    (Engels yo) 
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 self-government) 
zelfstarter  (Engels self-starter) 



zie je   (vert. van Engels see you) 
zijdenhemdje  (Engels sydenham) 
zoeklicht  (vert. van Engels searchlight) 
zoekmachine  (vert. van Engels search engine) 
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) 
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) 
zydéco  (Engels zydeco) 
 
Fins 
Finland  (vert. van Fins Suomi) 
kantele   (Fins kantele) 
sauna  (Fins sauna) 
 
Frans 
à   (Frans à) 
-aal       (Duits -al); (Frans -al); (Latijn -alis) 
aan  (de prijs/snelheid/temperatuur van) (Frans à) 
aangaande  ‘voorzetsel’ (bet. van Frans touchant) 
aangezien  ‘voegwoord’ (bet. van Frans vu) 
aantak  (Vlaams) ‘beroerte’ (Frans attaque) 
aanzien  (het – hebben van) (vert. van Frans avoir l’air de) 
aard   (dat het een – heeft) (Frans art) 
-aard      (Frans -ard) 
aarzelen  (vert. van Frans reculer) 
abattoir  (Frans abattoir) 
abberdaan  (verouderd Frans abourdan) 
abces  (Frans abcès) 
abnormaal  (Frans anormal) 
abominabel  (Frans abominable) 
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   ‘onbeperkt, volstrekt’ (Latijn absolutus); ‘ongedeeld’ (Frans absolu) 
abstract     ‘onstoffelijk’ (Frans abstract); ‘samenvatting’ (Engels abstract) 
absurd  (Latijn absurdus of Frans absurde) 
abuis  (Frans abus) 
ac-  (Latijn ac- of Frans ac-) 
academie    ‘hogeschool’ (Latijn academia); ‘wetenschappelijk genootschap’ (Frans académie) 
accessoire  (Frans accessoire) 
accessoor  (Frans accessoire) 
accidenteel  (Frans accidentel) 



accommodatie   ‘aanpassing’ (Frans accommodation); ‘huisvesting’ (Engels accommodation) 
accordeon  (Frans accordéon) 
accorderen  (Frans accorder) 
accrocheren  (Frans accrocher) 
à charge  (Frans à charge) 
achterban  (vert. van Frans arrière-ban) 
achterhoede  (vert. van Frans arrière-garde) 
achterste  ‘billen’ (bet. van Frans derrière) 
acrobaat   (Duits Akrobat of Frans acrobate) 
acrobatie  (Frans acrobatie) 
acteur   (Frans acteur) 
actie  (Frans action) 
actieve bevolking  (vert. van Frans population active) 
activeren   ‘aanwakkeren’ (Frans activer); ‘een computerprogramma actief maken’ (Engels activate) 
activiteit  (Frans activité) 
actueel    ‘huidig’ (Frans actuel); ‘werkelijk, feitelijk’ (Engels actual) 
ad-  (Latijn ad- of Frans ad-) 
-ade    (Frans -ade) 
à décharge  (Frans à décharge) 
adeldom verplicht  (vert. van Frans noblesse oblige) 
adieu     (Frans adieu) 
adjudant  (Frans adjudant) 
adjunct  ‘nauw verbonden’ (Latijn adiunctus); ‘toegevoegd functionaris’ (Frans adjoint) 
administrateur     (Frans administrateur) 
administratie     ‘bestuur’ (Frans administration); ‘regering’ (Engels administration) 
admiraal         (Frans amiral) 
admiraliteit  (Frans amirauté) 
adoreren  (Frans adorer) 
adres    ‘officieel antwoord’ (Engels address); ‘woon- of verblijfplaats’ (Frans adresse) 
adspirant  (Frans aspirant) 
adverteren  (Frans avertir) 
advies   (Frans avis) 
af-  (Latijn af- of Frans af-) 
affaire  (Frans affaire) 
affectie  (Frans affection) 
affectueus  (Frans affectueux) 
affeseere  (Noord-Brabants) ‘voortmaken’ (Frans avancer) 
affreus   (Frans affreux) 
affront  (Frans affront) 
affuit  (Frans affût) 
afhangen  (vert. van Frans dépendre) 
afijn   (Frans enfin) 
afwezig    ‘niet ter plaatse’ (vert. van Latijn absens); ‘verstrooid’ (bet. van Frans absent of Engels 
absent); (de -en hebben ongelijk) (vert. van Frans les absents ont tort) 
afwezigheid   (vert. van Latijn absentia); (schitteren door –) (vert. van Frans briller par son absence) 
ag-  (Latijn ag- of Frans ag-) 
agaat   (Frans agate) 
-age     (Frans -age) 
agent         ‘bedrijfsvertegenwoordiger’ (Engels agent); ‘politieagent’ (Frans agent de police); 
‘vertegenwoordiger’ (Frans agent) 
agglomeraat  (Frans agglomérat) 
agitateur  (Frans agitateur) 
agitatie  (Frans agitation) 
agressief  (Frans agressif) 
aimabel  (Frans aimable) 
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); (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) 
alinea  (Frans alinéa) 
alkali   (Frans alcali) 
alkoof     (Frans alcôve) 
allee  (Frans allée) 
allegorie   (Frans allégorie) 
alliantie  (Frans alliance) 
alliteratie  (Frans allitération) 
allooi   (Frans aloi) 
alteratie  (Frans altération) 
à l’improviste  (Frans à l’improviste) 
amazone     ‘sierlijke paardrijdster’ (Frans amazone); ‘strijdbare vrouw’ (Latijn amazona) 
ambassade     (Frans ambassade) 
ambassadeur    ‘gevolmachtigd gezant’ (Frans ambassadeur); ‘persoon of instantie die populair maakt’ 
(Engels ambassador) 
amber     (Frans ambre) 
ambetant  (Leuvens) ‘vervelend’ (Frans embêtant) 
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) 
amplitude  (Frans amplitude) 
amusant  (Frans amusant) 
amuse-gueule  (Frans amuse-gueule) 
amusement  (Frans amusement) 
amuseren  (Frans amuser) 
an-   (Latijn an- of Frans an-); ‘ontkennend voorvoegsel’ (Grieks an-) 
anabaptist  (Frans anabaptiste) 
analyse  (Frans analyse) 
anarchie  (Frans anarchie) 
anarchist  (Frans anarchiste) 
anatomie  (Frans anatomie) 
-ance    (Frans -ance) 
andjoen  (Vlaams) ‘ui’ (Frans oignon) 
anijs   (Frans anis) 



animatie  ‘bewegend beeld’ (Engels animation); ‘bezieling’ (Frans animation) 
annonce    (Frans annonce) 
-ant      (Frans -ant) 
antagonisme  (Frans antagonisme) 
antecedent  (Frans antécédent) 
anthologie  (Frans anthologie) 
antichambre   (Frans antichambre) 
antiek   (Frans antique) 
antilope  (Frans antilope) 
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-) 
aperitief  (Frans apéritif) 
aplomb  (Frans aplomb) 
apoplexie     (Frans apoplexie) 
aposteun  (Zuid-Nederlands) ‘etterbuil’ (Frans apostume) 
apotheose  (Frans apothéose) 
appartement   (Frans appartement) 
appèl  ‘beroep, verzet’ (Frans appel) 
appelsien  (vert. van Frans pomme de Sine) 
appesteen  (Zuid-Nederlands) ‘etterbuil’ (Frans apostume) 
appetijt  (Frans appétit) 
applicatie  ‘computerprogramma voor bepaalde toepassing’ (Engels application); ‘toediening, 
toepassing’ (Frans application) 
après nous le déluge  (Frans après nous le 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 architecte) 
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); ‘welriekend kruid’ (Latijn aroma) 
aromatisch  (Frans aromatique) 
arrangement  (Frans arrangement) 
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) 
-asme  (Frans -asme) 
asperge        (Frans asperge) 
aspic   (Frans aspic) 
aspirateur  (Frans aspirateur) 
assertoir  (verouderd Frans assertoire) 
assiete  (West-Vlaams) ‘etensbord’ (Frans assiette) 
assise   (Frans assise) 
assisen   (Frans assises) 
assisteren  (Frans assister) 
assurant   (Frans assurant) 
assurantie   (Frans assurance) 
asterisk   (Frans astérisque) 
asteroïde  (Frans astéroïde) 
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) 
attachee  (Frans attachée) 
attaque    (Frans attaque) 
attaqueren  (Frans attaquer) 
attribuut  (Frans attribut) 
-atuur   (Latijn -atura of Frans -ature) 
aubade  (Frans aubade) 
au bain-marie  (Frans au bain-marie) 
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) 
autostop  (Frans autostop) 
autostrade  (Frans autostrade) 
avance  (Frans avance) 
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) 
azimut    (Frans azimut) 
azuur       (Frans azur) 



baai     (Frans baie); (West-Vlaams) ‘bruinrood paard’ (Oudfrans bai) 
baal   (Frans balle) 
baar      ‘nieuweling’ (Maleis ba(ha)roe); ‘staaf’ (Frans barre) 
baboesje  (Frans babouche) 
bagage      (Frans bagage) 
bagatel  (Frans bagatelle) 
baisse  (Frans baisse) 
bajonet  (Frans baïonnette) 
bal   ‘dansfeest’ (Frans bal); ‘gulden’ (Frans balle) 
balanceren  (Frans balancer) 
balans  (Frans balance) 
baldakijn       (Frans baldaquin) 
balein  (Frans baleine) 
baliemand  (van Frans baille) 
balkon    (Frans balcon) 
ballade     (Frans ballade) 
ballet  (Frans ballet) 
ballon       (Frans ballon) 
balloteren  (Frans ballotter) 
balustrade  (Frans balustrade) 
bambochade  (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  ‘bepaalde stijlperiode’ (Duits Barock); ‘grillig’ (Frans baroque) 
barometer  ‘beursindex’ (Engels barometer); ‘luchtdrukmeter’ (Frans baromètre) 
baron       ‘adellijke rang’ (Frans baron); ‘industriële topfiguur’ (Engels baron) 
barrage  (Frans barrage) 
barre   (Frans barre) 
barricade  (Frans barricade) 
basalt    (Frans basalte) 
base   (Frans base) 
bassin       (Frans bassin) 
Bastille  (Frans Bastille) 
bastion  (Frans bastion) 
bataljon   (Frans bataillon) 
batteren  (Zuid-Nederlands, Achterhoeks) ‘vechten, slaan’ (Frans battre) 
batterij   ‘energiebron’ (Engels battery); ‘legerafdeling’ (Frans batterie) 
batterik  (van Frans bateau) 
bavaroise  (Frans bavaroise) 
beantwoorden aan  (vert. van Frans répondre à) 
beaujolais primeur  (Frans beaujolais primeur) 
bedilal  (vert. van Frans mêle-tout) 



bedoeïen   (Frans bédouin) 
begaafd  ‘getalenteerd’ (bet. van Frans doué?) 
begarrie  (Roosendaals) ‘wanorde’ (Frans bagarre ‘rel, herrie’) 
begeven  (zich –) (vert. van Frans se rendre) 
behoudens  ‘zonder’ (bet. van Frans sauf of Latijn salvo/salvis) 
bei    ‘bes’ (Frans baie); ‘Turkse eretitel’ (Turks bey) 
beige  (Frans beige) 
bek   (Frans bec) 
bekaantig  (Zuid-Nederlands) ‘afgunstig, vervelend’ (Frans bisquant) 
belle  (Frans belle) 
bellefleur  (van Frans reinette bellefleur) 
belvedère  (Frans belvédère) 
bemoeial  (vert. van Frans mêle-tout) 
bende    (Frans bande) 
bergamot  (Frans bergamote) 
beschaafd  ‘erudiet’ (bet. van Frans poli) 
beschaving  ‘eruditie’ (bet. van Frans politesse) 
beschuit          (Frans biscuit) 
bestemoer  (vert. van Frans bon-maman) 
bestevaar    (vert. van Frans bon-papa) 
bête      (Frans bête) 
bête noire  (Frans bête noire) 
beton  (Frans béton) 
betreffen  (voor wat betreft) (Frans en ce qui concerne of pour ce qui est de) 
betreffende  ‘voorzetsel’ (bet. van Frans touchant) 
bezaan  (Frans misaine) 
bezjoer   (van Frans bonjour) 
bezong  (West-Vlaams) ‘dubbele vlasschoof’ (Frans bachon) 
bibliotheek      (Latijn bibliotheca of Frans bibliothèque) 
bic   (Frans bic) 
bidee  (Brabants) ‘klein paard’ (Frans bidet) 
bidet  (Frans bidet) 
bidon   (Frans bidon) 
biek  (Limburgs) ‘versleten paard’ (Frans bique ‘geit’) 
biel  (Frans bille) 
biels  (Frans bille) 
bier    (Latijn biber?); (dat is geen klein –) (vert. van Frans ce n’est pas de la petite bière) 
bijbel     (Frans bible) 
bijbelpapier  (Frans papier bible) 
bijou  (Frans bijou) 
biljart  (Frans billard) 
biljet  (Frans billet) 
biljoen    (Frans billion) 
biogarde  (Frans biogarde) 
biscuit            (Frans biscuit) 
bistro  (Frans bistro(t)) 
bivak  (Frans bivouac) 
bizar  (Frans bizarre) 
bizon  (Frans bison) 
blameren     (Frans blâmer) 
blasé  (Frans blasé) 
blauwbaard  (vert. van Frans Barbe-Bleu) 
blazoen  (Frans blason) 
blessure  (Frans blessure) 
bleu  ‘blauw’ (Frans bleu) 
blinderen  (Frans blinder) 



blocnote   (Frans bloc-notes) 
bloemkool   (vert. van Italiaans cavolfiore of van Frans chou-fleur) 
blok   ‘baanvak’ (Engels block); (in –) ‘in zijn geheel’ (vert. van Frans en bloc); (slapen als een –) (vert. 
van Engels to sleep like a log) 
blokkeren  (Frans bloquer) 
blond   (Frans blond) 
blondine  (Frans blondine) 
blouse    (Frans blouse) 
blouson  (Frans blouson) 
boa     ‘halsbont’ (Frans boa); ‘slang’ (Latijn boa) 
boekanier    (Frans boucanier) 
boeket  (Frans bouquet) 
boenkerjee  (Zeeuws) ‘bepaalde peer’ (Frans bon chrétien) 
boetiek            (Frans boutique) 
boezeroen  (Frans bourgeron) 
bohemien  (Frans bohémien) 
bokaal  (Frans bocal) 
bolero   ‘damesjasje’ (Frans boléro); ‘Spaanse dans’ (Spaans bolero) 
bom   (Frans bombe); (ban de –) (vert. van Engels ban the bomb) 
bombazijn    (Frans bombasin) 
bon    ‘goed’ (Frans bon); ‘tegoedbon’ (Frans bon) 
bonbon  (Frans bonbon) 
bonificatie  (Frans bonification) 
bonjour    (Frans bonjour) 
bon-mot  (Frans bon mot) 
bonnefooi  (op de –) (Frans à la bonne foi) 
bonsoir   (Frans bonsoir) 
bon ton   (Frans bon ton) 
bon-vivant   (Frans bon vivant) 
bordeaux   (Frans bordeaux) 
bordeauxwijn  (Frans (vin de) Bordeaux) 
bordeel     (Frans bordel) 
borduren  (van Frans bordure) 
borne  (Zuid-Nederlands) ‘grenssteen’ (Frans borne ‘grens’) 
bornsteen  (Zuid-Nederlands) ‘grenssteen’ (Frans borne ‘grens’) 
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) 
brakkenier  (Brabants) ‘wildjager’ (Frans braconnier) 
brancard  (Frans brancard) 
brank  (Brabants, Vlaams) ‘struik van een heg’ (Picardisch branke, Frans branche) 
bras  (Frans bras) 
bravo     (Frans bravo) 
bravoure  (Frans bravoure) 
breken  (met iemand –) (vert. van Frans rompre avec quelqu’un) 



bres     (Frans brèche) 
bretel   (Frans bretelle) 
Bretons  (Frans breton) 
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) 
brocheren  (Frans brocher) 
brochure  (Frans brochure) 
broelte  (Leuvens) ‘onenigheid’ (Frans brouille) 
brons    (Frans bronze) 
brunette     (Frans brunette) 
brut   (Frans brut) 
brutaal  ‘bruut, onmeedogend’ (Duits brutal); ‘onbeschoft’ (Frans brutal) 
bruusk    (Frans brusque) 
bruut   (Frans brut) 
budgetteren   (Engels to budget of Frans budgéter) 
buffel   (Frans buffle) 
buffet  (Frans buffet) 
bulletin   (Frans bulletin) 
bureau        (Frans bureau) 
bureaucratie  (Frans bureaucratie) 
burger   ‘iemand die aan allen gelijk is’ (bet. van Frans citoyen); ‘lid van de middenstand’ (bet. van 
Frans bourgeois) 
burgerschool  (hogere –) (vert. van Frans école civile supérieure) 
burlesk  (Frans burlesque) 
buste   ‘borstbeeld’ (Italiaans busto); ‘vrouwelijke borst’ (Frans buste) 
buuf  (dem – san) (Aarschots) ‘het kind van de rekening zijn’ (van Frans boeuf ‘os’) 
cabaret      (Frans cabaret) 
cabine  ‘hokje’ (Frans cabine); ‘stuurhut’ (Engels cabin) 
cabriolet  (Frans cabriolet) 
cachounoot  (van Frans cachou) 
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 camionneuse) 
canapé   (Frans canapé) 
canneleren  (Frans canneler) 
cantate  (Frans cantate) 
caoutchouc  (Frans caoutchouc) 
capituleren  (Frans capituler) 
caprice  (Frans caprice) 



capricieus  (Frans capricieux) 
capriool  (Frans capriole) 
capsule    (Frans capsule) 
capuchon  (Frans capuchon) 
carambole   (Frans carambole) 
caramel  (Frans caramel) 
carcinoom  (Frans carcinome) 
carnaval  (Frans carnaval) 
carrière  (Frans carrière) 
carroussel   (Frans carroussel) 
carte blanche   (Frans carte blanche) 
cassette    ‘geluidsband in houder’ (Engels 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) 
CD  (Frans CD = corps diplomatique) 
cedel  (Frans cédule) 
cedille  (Frans cédille) 
ceel  (Frans cédule) 
ceintuur   (Frans ceinture) 
censuur  (Frans censure of Latijn censura) 
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) 
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) 
chapiter     (Frans chapitre) 
charade  (Frans charade) 
chargé d’affaires  (Frans chargé d’affaires) 
charlatan  (Frans charlatan) 
charmant  (Frans charmant) 
château   (Frans château) 
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) 
chirurgie   (Frans chirurgie); (plastische –) (vert. van Engels plastic surgery) 
chirurgijn       (Frans chirurgien) 
choqueren    (Frans choquer) 
chose    (Frans chose) 
chronique scandaleuse  (Frans chronique scandaleuse) 
-cide  (Frans -cide) 
cider  (Frans cidre) 
cimbaal    (Frans cymbale) 
cinema  (Frans cinéma) 
circulaire    (Frans circulaire) 
circumstantieel  (Frans circonstanciel) 
cirkel   (Latijn circulus of Frans cercle) 
citadel  (Frans citadelle) 
cité   (Frans cité) 
citroen          (Frans citron) 
civet  (Frans civette) 
civiel  (Frans 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    ‘bladeren van Peruaanse struik’ (Spaans coca); ‘drank’ (Frans coca) 
cocon  (Frans cocon) 
code   (Frans code) 
codeïne  (Frans codéine) 
coëfficiënt  (Frans coefficient) 
cognac     (Frans cognac) 
cohabitatie  ‘paring’ (Latijn cohabitatio); ‘samenwerking van twee politieke tegenstanders’ (Frans 
cohabitation) 
coifferen  (Frans coiffer) 
coiffeur   (Frans coiffeur) 
col     (Frans col) 
col-  (Latijn col- of Frans col-) 
colère  (Frans colère) 
collaborateur  (Frans collaborateur) 
collaboreren  (Frans collaborer) 
collecte  (Frans collecte) 
college  (Frans collège) 
collier  (Frans collier) 
colonne   (Frans colonne) 
colportage  (Frans colportage) 
colporteren  (Frans colporter) 
com-  (Latijn com- of Frans com-) 
combine  ‘combinatie van renners in wielersport om kansen van concurrenten te breken’ (Frans 
combine) 
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) 
communiëren     (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  ‘concurrentie’ (Engels competition); ‘wedstrijdencyclus’ (Frans compétition) 
compliment  (Frans compliment) 
compote   (Frans compote) 
con-    (Latijn con- of Frans con-) 
concert  (Frans concert) 
conciërge  (Frans concierge) 
concours  (Frans concours) 
concours hippique  (Frans concours hippique) 
concurrent   (Frans concurrent) 
conditie     ‘lichamelijke toestand, omstandigheid’ (Engels condition); ‘voorwaarde’ (Frans condition); 
(in (goede) –) (vert. van Engels in (good) condition); (uit –) (vert. van Engels out of condition) 
condoleance  (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  ‘invloedrijke relatie’ (Engels connection); ‘verbinding’ (Frans connexion) 
consequent  (Frans conséquent) 
conservatief   ‘behoudend’ (Frans conservatif); ‘voorzichtig’ (Engels conservative) 
conservatoire  (Frans conservatoire) 
conserven  (van Frans conserves de fruits) 
console  ‘bedieningspaneel’ (Engels console); ‘steundeel’ (Frans console) 
constant  (Frans constant) 
constitutie  (Frans constitution) 
constructief  (Frans constructif) 
consul   ‘gevolmachtigd vertegenwoordiger van een land’ (Frans consul); ‘Romeinse 
overheidsfunctionaris’ (Latijn consul) 
consultant     ‘die advies geeft’ (Engels consultant); ‘die advies vraagt’ (Frans consultant) 
content    ‘tevreden’ (Frans content) 
context  (Frans contexte of Latijn contextus) 
contrabande    (Frans contrebande) 
contract  (Frans contrat) 



contradans  (Frans contredanse) 
contra-expertise   (Frans contre-expertise) 
contramine    (Frans contremine) 
contrasigneren  (Frans contresigner) 
contredans  (Frans contredanse) 
controle    (Frans contrôle) 
controleren       ‘beheersen’ (Engels to control); ‘inspecteren’ (Frans contrôler) 
controleur   (Frans contrôleur) 
conventie  ‘overeenkomst’ (Engels convention); ‘vergadering’ (Frans convention) 
conventioneel   ‘niet-atomair’ (Engels conventional); ‘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); (politiek –) (vert. van Engels politically correct) 
correcteur  (Frans correcteur) 
correlatie  (Frans corrélation of Latijn correlatio) 
corsage   (Frans corsage) 
cortège  (Frans cortège) 
corvee   (Frans corvée) 
coryfee  (Frans coryphée) 
couchee  (van Frans coucher) 
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) 
coûte que coûte  (Frans coûte que coûte) 
couvert   (Frans couvert) 
couverture  (Frans couverture) 
cravate  (Frans cravate) 
creatuur  (Latijn creatura of Frans créature) 
crèche   (Frans crèche) 
crediteur  (Frans créditeur) 
creëren  (Frans créer) 
crematie  (Frans crémation) 
crème    (Frans crème) 
crème de la crème  (Frans crème de la crème) 
creool  (Frans créole) 
crêpe    (Frans crêpe) 
cretin   (Frans crétin) 
crimineel   (Frans criminel) 
croissant       (Frans croissant) 
cru  (Frans cru) 
cruciaal    (Frans crucial of Engels crucial) 
crypt   (Frans crypte) 
crypte  (Frans crypte) 
cultuur    ‘bebouwing van de grond’ (Frans culture); ‘beschaving’ (Latijn cultura) 



cumulatief  (Frans cumulatif) 
curatrice  (Frans curatrice) 
curieus  (Frans curieux) 
cursief  (Frans cursif) 
cynisme  (Frans cynisme) 
dag      (bij de – leven) (vert. van Latijn in diem vivere); (een zwarte –) (vert. van Latijn dies ater); (op 
zijn oude –) (vert. van Frans sur ses vieux jours); (pluk de –) (vert. van Latijn carpe diem) 
dagblad  (vert. van Frans journal) 
dagorde  (vert. van Frans ordre du jour) 
daguerreotypie  (Frans daguerréotypie) 
damast  (Frans damas) 
dame    ‘koningin in het schaakspel’ (Duits Dame); ‘vrouw’ (Frans dame) 
dame-jeanne    (Frans dame-jeanne) 
dank  (iemand – weten) (vert. van Frans savoir gré à quelqu’un) 
dans     (Frans danse) 
dansen  (Frans danser) 
dartels  (Veluws) ‘chronische huiduitslag’ (Frans dartre) 
dauphin    (Frans dauphin) 
debacle  (Frans débâcle) 
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 déci-) 
decigram  (Frans décigramme) 
decimaal  (Frans décimal) 
decimeter  (Frans décimètre) 
decisoir  (Frans décisoire) 
declameren  (Frans déclamer) 
declasseren  (Frans déclasser) 
decolleté  (Frans decolleté) 
deconfiture  (Frans déconfiture) 
decor  (Frans décor) 
decoreren  (Frans décorer) 
defaitisme  (Frans défaitisme) 
defaitist   (Frans défaitiste) 
defilé  (Frans défilé) 
deflatoir  (Frans déflatoire) 
déjà-vu  (Frans déjà-vu) 
dejeuneren  (Frans déjeuner) 
dek  ‘deel van een schip’ (bet. van Frans couvert) 
delegatie  (Frans délégation) 
delicieus  (Frans délicieux) 
demagogie  (Frans démagogie) 
demagoog  (Frans démagogue) 
demarcatie   (Frans démarcation) 
demarrage  (Frans démarrage) 
demarreren   (Frans démarrer) 
demi  (van Frans vêtement/paletot de demi-saison) 
demi-monde   (Frans demi-monde) 



demi-saison  (van Frans vêtement/paletot de demi-saison) 
democratie   (Frans démocratie of Grieks dèmokratia) 
demonstratie   ‘betoging’ (Engels demonstration); ‘het tonen’ (Frans démonstration) 
denier  (Frans denier) 
depêche  (Frans dépêche) 
dependance   (Frans dependance) 
deportatie    ‘(gedwongen) uitzetting’ (Engels deportation); ‘straf bestaande in de overbrenging naar 
een afgelegen plaats’ (Frans déportation); ‘wegvoering van joden’ (Duits Deportation) 
depot    (Frans dépôt) 
depressief  (Frans dépressif) 
derailleur  (Frans dérailleur) 
derogatoir  (Frans dérogatoire) 
derrière   (Frans derrière) 
desolaat   ‘onbebouwd, verwoest’ (Latijn desolatus); ‘ontroostbaar’ (Frans désolé) 
desorder  (Frans désordre) 
despotisch  (Frans despotique) 
dessert  (Frans dessert) 
dessin     (Frans dessin) 
detectie  (Frans détection) 
detective          ‘speurdersroman’ (van Engels detective story); ‘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) 
diadeem   (Frans diadème) 
diafragma  ‘middenrif’ (Latijn diaphragma); ‘verstelbare lensopening’ (Frans diaphragme) 
diagnose    (Grieks diagnōsis of Frans diagnose) 
diagonaal  (Frans diagonal) 
dialoog  (Frans dialogue) 
dialyse  (Frans dialyse) 
diameter   (Frans diamètre) 
diarree   (Frans diarrhée) 
dictee     (Frans dictée) 
dicteren   (Frans dicter) 
diedeldaantjen  (Gronings) ‘flierefluiten’ (Frans se dandiner ‘wiegelen’) 
dieet  (Frans diète) 
dienen    ‘functie vervullen’ (vert. van Latijn servire); ‘onderdanig zijn’ (bet. van Frans servir) 
digitaal   ‘m.b.t. de vingers’ (Frans digital); ‘tijd aangevend door cijfercombinatie’ (Engels digital) 
diligence  (Frans diligence) 
dimensie  ‘afmeting’ (Frans dimension); ‘aspect’ (Engels dimension) 
diner     (Frans dîner) 
diocees  (Frans diocèse) 
diplomaat  (Frans diplomate) 
diplomatie    (Frans diplomatie) 
diplomatiek  (Frans diplomatique) 
directeur    (Frans directeur) 
directoire  (Frans directoire) 
dirigeren  (Frans diriger) 
discipline    ‘tucht’ (Frans discipline); ‘vak’ (Engels discipline) 
discotheek    ‘dansgelegenheid’ (Engels discotheque); ‘verzameling grammofoonplaten’ (Frans 
discothèque) 
discours  (Frans discours) 
discreet  (Frans discret) 
discriminatoir  (Frans discriminatoire) 
discussie    (Frans discussion) 



diskrediet  (Frans discrédit) 
dispuut  (Frans dispute) 
district  (Frans district) 
divan      (Frans divan) 
diversificatie  (Frans diversification) 
diversifiëren     (Frans diversifier) 
dividend  (Frans dividende) 
divisie  ‘afdeling’ (Frans division); ‘zelfstandige tak van een bedrijf’ (Engels division) 
documentatie  (Frans documentation) 
doen   ‘vluchtig bekijken’ (bet. van Engels to do); (zo gedaan) (vert. van Frans si fait) 
doeniet  (vert. van Frans fainéant) 
dolmen   (Frans dolmen) 
dom   ‘kerk’ (Frans dôme); ‘titel’ (Portugees dom) 
domper  (een – op iets zetten) (vert. van Frans mettre une sourdine à quelque chose) 
donnermaierbesee  (Bedum) ‘uitroep van verbazing’ (Frans donne moi un baiser ‘geef me een kus’) 
dood   (gehangen tot de – erop volgt) (vert. van Frans pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive); (over de 
doden niets dan goeds) (vert. van Latijn de mortuis nil nisi bene); (zwarte –) (vert. van Duits 
schwarzer Tod) 
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) 
drossen   (Frans drosser) 
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 coûter cher) 
dynamiek  (Frans dynamique) 
dynamisme  (Frans dynamisme) 
dysenterie  (Frans dysenterie) 
-e   (Frans -e) 
eau-de-vie   (Frans eau de vie) 
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); (permanente –) (Frans éducation permanente) 
-eel    (Frans -el) 
-een   (Frans -ain) 
-ees  (Frans -ais) 
effect   ‘schuldbrief’ (Frans effet); ‘uitwerking, afloop’ (Latijn effectus) 
egaal    (Frans égal); (het is me –) (Frans égal of Duits egal) 
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) 
emanciperen  ‘buiten de vaderlijke macht stellen’ (Latijn emancipare); ‘zelfstandig maken’ (Frans 
émanciper) 
embarras des richesses  (Frans embarras des richesses) 
embleem   (Frans emblème) 
embonpoint  (Frans embonpoint) 
-ement  (Frans -ement) 
emerald  (Frans émeraude) 
emigreren  (Frans émigrer) 
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) 
en masse  (Frans en masse) 
enorm  (Frans énorme of Latijn enormis) 
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) 
entourage  ‘omgeving’ (Frans entourage); ‘personen in iemands omgeving’ (Engels entourage) 
entredeux  (Frans entre-deux) 
entree   (Frans entrée) 
entre nous  (Frans entre nous) 
entr’acte  (Frans entracte) 
envelop   (Frans enveloppe) 
en vogue  (Frans en vogue) 
epigoon   (Grieks epigonos of Frans épigone) 



epiloog  (Frans épilogue) 
epoque    (Frans époque) 
equinox  (Frans équinoxe) 
equipage    (Frans équipage) 
equipe   (Frans équipe) 
equiperen   (Frans équiper) 
equivalent  (Frans équivalent) 
-erd       (Frans -ard) 
-eren           (Frans -er) 
erewoord   (Duits Ehrenwort of vert. van Frans parole d’honneur) 
-erie  (Frans -erie) 
ernstig   (iets – nemen) (vert. van Frans prendre au sérieux of Engels to take something seriously) 
erreur  (Frans erreur) 
erudiet  (Frans érudit) 
-es              (Frans -esse); (Jiddisch -es); (Latijn -us) 
escargot  (Frans escargot) 
escorte     (Frans escorte) 
esculaap  (Frans esculape) 
-esk  (Frans -esque) 
eskader       (Frans escadre) 
eskadron     (Frans escadron) 
esoterisch  (Frans ésotérique) 
esprit  (Frans esprit) 
-esse    (Frans -esse) 
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) 
euforie  (Frans euphorie) 
-eur      (Frans -eur) 
-eus   (Frans -eux) 
-euse   (Frans -euse) 
euthanasie    (Frans euthanasie) 
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) 
exceptioneel  (Frans exceptionnel) 
exclusief  (Frans exclusif) 
excommuniëren   (Frans excommunier) 
excusez le mot  (Frans excusez le mot) 
executie  ‘uitvoering van doodvonnis’ (Engels execution); ‘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) 
expliciet  ‘niets te raden overlatend’ (Engels explicit); ‘uitdrukkelijk’ (Frans explicite) 
expliqueren  (Frans expliquer) 
exploiteren  (Frans exploiter) 
exploot  (Frans exploit) 
explorateur   (Frans explorateur) 
exploratrice  (Frans exploratrice) 
exporteren   ‘uitvoeren van computergegevens’ (Engels export); ‘uitvoeren’ (Frans exporter) 
expositie  (Frans exposition) 
expres  ‘uitdrukkelijk, opzettelijk’ (Frans exprès) 
expressief  (Frans expressif) 
exquis   (Frans exquis) 
extatisch  (Frans extatique) 
fabel     (Latijn fabula of Frans fable) 
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) 
fakseren  (Gronings) ‘dwingen’ (Frans forcer) 
falsifiëren   (Frans falsifier) 
fameus    (Frans fameux) 
fanatisme  (Frans fanatisme) 
fanfare  (Frans fanfare) 
fatsoen   (Frans façon) 
fausset  (Frans fausset) 
fauteuil   (Frans fauteuil) 
faux pas   (Frans faux pas) 
favoriet  (Frans favorite) 
feilen   (Frans faillir) 
feit  (Frans fait) 
feliciteren   (Frans féliciter) 
ferm   (Frans ferme) 
fersjet  (Vlaams, Limburgs) ‘etensvork’ (Frans fourchette) 
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    ‘prima’ (Duits fidel); ‘trouw’ (Frans fidèle) 
fielt     (Frans vil) 
fier   (Frans fier) 
figuur    ‘gestalte, vorm’ (Latijn figura); ‘persoon’ (Frans figure); (een goed – slaan) (Frans faire bonne 
figure) 
fijn   (Frans fin) 
filantroop  (Frans philanthrope) 
filatelie  (Frans philatélie) 
file   ‘rij’ (Frans file) 
filigraan  (Frans filigrane) 
filologie  (Frans philologie) 
filosofie    ‘grondgedachte, beleid’ (Engels philosophy); ‘wijsbegeerte’ (Frans philosophie) 
filosoof  (Frans philosophe) 
filter  ‘mondstuk van sigaret’ (Engels filter); ‘zeef’ (Frans filtre) 
finale   ‘eindstrijd in sport’ (Frans finale); ‘slotstuk van meerdelig instrumentaal muziekstuk’ (Italiaans 
finale) 
fin de siècle  (Frans fin de siècle) 
fine fleur  (Frans fine fleur) 
fiool    (Frans fiole) 
fixeren  (Frans fixer) 
flacon   (Frans flacon) 
flaneren  (Frans flâner) 
flank   (Frans flanc) 
flatteren    (Frans flatter) 
flèche   (Frans flèche) 
flegmatiek  (Frans flegmatique) 
flènneg  (Gronings, Betuws) ‘fel, gemeen’ (van Frans vilain ‘gemeen’) 
flits  (Frans flèche) 
florijn    (Frans florin) 
flottielje    (Frans flottille) 
fluit  (Frans flûte) 
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) 
foor  (Vlaams) ‘kermis’ (Frans foire) 
force majeure  (Frans force majeure) 
forceren   (Frans forcer) 
formaat     ‘grootte’ (Frans format); ‘structuur van een computerdocument’ (Engels format); (van –) 
(vert. van Duits von Format) 
formeren  (Frans former) 
formule    ‘recept’ (Engels formula); ‘vaste uitdrukking’ (Frans formule) 
forske  (Noord-Brabants) ‘driftkopje’ (van Frans force ‘kracht’) 
fort      (Frans fort) 
fortificatie  (Frans fortification) 
fotogeniek  (Frans photogénique) 
fotograaf  (Frans photographe) 
fotografie  (Frans photographie) 
fourneren  (Frans fournir) 
fout      (Frans faute); (dat is mijn –) (vert. van Frans c’est ma faute) 
foyer   (Frans foyer) 



fragiel   (Frans fragile) 
frak  (Zuid-Nederlands) ‘jas’ (Frans frac) 
framboos   (Frans framboise) 
Franglais   (Frans franglais) 
frank    ‘vrij, munt’ (Frans franc) 
Frans spreken als een koe Spaans  (vert. van Frans parler français comme une vache espagnole) 
frappant   (Frans frappant) 
fraude  (Frans fraude) 
fregat   (Frans frégate) 
frêle   (Frans frêle) 
frenze  (Vlaams) ‘aardbei’ (Frans fraise) 
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 futile) 
fysiek        (Frans physique) 
fysionomie   (Frans physionomie) 
gaas  (Frans gaze) 
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) 
gamel  (Frans gamelle) 
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) 
gasconnade   (Frans gasconnade) 
gaullisme  (Frans gaullisme) 
gazel    (Frans gazelle) 
gazet      (Frans gazette) 
gazon  (Frans gazon) 
geborneerd   (Frans borné) 
gebrouilleerd   (Frans brouillé) 
gedistingeerd  (Frans distingué) 
gedukkelek  (Oerle) ‘gebrekkig’ (van Frans caduc) 
gedurende  ‘tijdens’ (bet. van Frans ce temps durant of Latijn durante) 



geëngageerd zijn  (Frans être engagé) 
geest       ‘geestigheid’ (bet. van Frans esprit); ‘ziel’ (bet. van Latijn spiritus); (een gezonde – in een 
gezond lichaam) (vert. van Latijn mens sana in corpore sano); (heilige –) (vert. van Engels holy ghost) 
geklimatiseerd  (Frans climatisé) 
gelatine   (Frans gélatine) 
geld   (geen –, geen Zwitsers) (vert. van Frans point/pas d’argent, point/pas de Suisses); (je – of je 
leven) (vert. van Engels your money or your life) 
gelei  (Frans gelée) 
geloofsbrieven  (vert. van Frans lettres de créance) 
gemodereerd  (Frans modéré) 
genade    ‘goedertierenheid’ (bet. van Latijn gratia); ‘vergevensgezindheid’ (bet. van Frans merci) 
genadeslag  (vert. van Frans coup de grâce) 
genade vinden  (vert. van Frans trouver merci) 
gendarme    (Frans gendarme) 
gendarmerie    (Frans gendarmerie) 
gêne  (Frans gêne) 
genealogie  (Frans généalogie) 
Geneefs  (Frans genevois) 
generaal   (Frans général) 
genereus   (Frans généreux) 
-genese  (Grieks -genesis of Frans -genèse) 
genetkat  (van Frans genette) 
Genève  (Frans Genève) 
geniaal   (Frans génial) 
genie    (Frans génie) 
geodesie  (Frans géodésie) 
geografie  (Frans géographie) 
geoloog  (Frans géologue) 
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   (heel –) (vert. van Latijn numerus totus of Duits ganze Zahl); (zonder –) (vert. van Frans sans 
nombre) 
getroubleerd  (van Frans troublé d’esprit) 
getuige  ‘voorzetsel’ (bet. van Frans témoin) 
geus  (Frans gueux) 
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); ‘gevaarlijk, controversieel’ (bet. van Engels 
sensible) 
gewicht  (dat is van het hoogste –) (vert. van Frans c’est de la plus haute importance) 
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) 



gloriëtte  (Brabants) ‘prieeltje’ (Frans gloriette) 
gobelin  (Frans gobelin) 
golf   ‘zeeboezem’ (Frans golfe) 
gom  (Frans gomme) 
gouache  (Frans gouache) 
gourmet  (Frans gourmet) 
gouvernante  (Frans gouvernante) 
gouvernement  (Frans gouvernement) 
gouverneur     (Frans gouverneur) 
gracieus   (Frans gracieux) 
gradueel  (Frans graduel) 
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) 
graveren    (Frans graver) 
gravure  (Frans gravure) 
grein     (Frans grain) 
griep    (Frans grippe) 
griffie  (Frans greffe) 
griffier  (Frans greffier) 
griffioen      (Frans griffon) 
grille  (Frans grille) 
grilleren  (Frans griller) 
groep    ‘samenspelende popmusici’ (Engels group); ‘verzameling’ (Frans groupe) 
grootboek    (vert. van Frans grand-livre) 
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) 
guts  (Frans gouge) 
gymnastiek  (Frans gymnastique) 
haarvat  (vert. van Frans capillair) 
habijt    (Frans habit) 
halo  (Frans halo) 
halte   (Frans halte) 
handhaven   (Duits handhaben of vert. van Frans maintenir) 
hangende  ‘in afwachting van’ (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) 
harpoen   (Frans harpon) 
hausse    (Frans hausse) 



haute couture  (Frans haute couture) 
hecto-  (Frans hecto-) 
hel    ‘verblijfplaats van verdoemden’ (bet. van Latijn infernum); (de –, dat zijn de anderen) (vert. van 
Frans l’enfer, c’est les autres) 
helaas    (Frans hélas) 
helderziende  (vert. van Frans clairvoyant) 
helicoptère  (Frans hélicoptère) 
helikopter    (Frans hélicoptère o.i.v. Engels helicopter) 
her-     (Noord-Frans er-, Frans re-) 
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) 
hervormd  (vert. van Frans réformé) 
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); ‘jodenvervolging in W.O. II’ (Engels holocaust) 
homogeen   (Frans homogène) 
homoniem  (Frans homonyme) 
hon(n)i soit qui mal y pense  (Frans hon(n)i soit qui mal y pense) 
honoreren  (Frans honorer) 
hoofs      (vert. van Frans courtois) 
hoogte   ‘poolshoogte’ (bet. van Grieks exarma); (op de – zijn) (vert. van Frans être à la hauteur) 
horloge    (Frans horloge) 
horribel  (Frans horrible) 
hors d’oeuvre  (Frans hors-d’oeuvre) 
hospice   (Frans hospice) 
hotel       (Frans hôtel) 
hugenoot   (Frans huguenot) 
huis    (een uitverkocht –) (vert. van Duits ein ausverkauftes Haus); (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’un pendu); (niet 
om over naar – te schrijven) (vert. van Engels nothing to write home about); (van – uit) (vert. van 
Duits von Haus aus) 
humeur     (Frans humeur) 
hyacint    (Latijn hyacinthus of Frans hyacinthe) 
hydraulisch  (Frans hydraulique) 
hygiëne  (Frans hygiène) 
hymne  (Frans hymne) 
hypermarkt  (Frans hypermarché) 
hypochonder  (Frans hypocondre) 
hypocriet   (Frans hypocrite) 
hypotheek  (Frans hypothèque) 
-iaan    (Frans -ien) 
-icien  (Frans -icien) 
iconostase  (Frans iconostase) 
-ide    (Frans -ide) 
ideaal     (Frans idéal) 
idealisme  (Frans idéalisme) 
idealist  (Frans idéaliste) 



idee   (Frans idée) 
idée fixe  (Frans idée fixe) 
identiek  (Frans identique) 
identiteit   (Frans identité) 
idioom  (Frans idiome) 
idioot      ‘gek’ (Frans idiot); ‘zwakzinnige’ (Latijn idiota) 
idool   (Frans idole) 
idylle  (Frans idylle) 
-ie         (Frans -ie) 
-ieel  (Frans -iel) 
-iek       (Frans -ique) 
-ien   (Frans -ien) 
-ier           (Frans -ier) 
-iëren      (Frans -ier) 
-iet  (Frans -ite) 
-ieus   (Frans -ieux) 
ignorant  (Frans ignorant) 
i-grec  (Frans i grec) 
-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); (in een – raken) (Frans être dans une impasse) 
impetueus  (Frans impétueux) 
importeren   ‘computergegevens invoeren’ (Engels import); ‘invoeren’ (Frans importer) 
imprimé  (Frans imprimé) 
in-   (Latijn in- of Frans in-) 
inboezemen   (vert. van Latijn insinuare of Frans insinuer) 
incapabel  (Frans incapable) 
incompatibilité d’humeurs  (Frans incompatibilité d’humeurs) 
indifferent  (Frans indifférent) 
individu   (Frans individu) 
indruk maken  (vert. van Frans faire impression) 
industrie   ‘nijverheid’ (Frans industrie); ‘onderneming die geen nijverheid is’ (Engels industry) 
industrieel  (Frans industriel) 
-ine   (Frans -ine) 
inert  (Frans inerte) 
infanterie   (Frans infanterie) 
inflatoir  (Frans inflatoire) 
informatie  (Frans information) 
informeren    ‘informatie geven’ (Engels to inform); ‘informatie vragen’ (Frans informer); (zich – 
omtrent iets) (vert. van Frans s’informer de quelque chose) 
ingenieur   (Frans ingénieur) 
ingrediënt  (Frans ingrédient) 
initiaal  (Frans initiale) 
inkomst  (blijde –) (vert. van Frans joyeuse entrée) 
inquisitoir  (Frans inquisitoire) 
insect  (Frans insecte) 
insigne   (Frans insigne) 
insinueren  (Frans insinuer) 
insisteren  (Frans insister) 



insolvabel  (Frans insolvable) 
installeren   ‘computerprogramma op de harde schijf zetten’ (Engels install); ‘inrichten, bevestigen (in 
een ambt)’ (Frans installer) 
instituut  (Frans institut) 
instrument    (Latijn instrumentum of Frans instrument) 
insubordinatie  (Frans insubordination) 
intellectueel  (Frans intellectuel) 
interdeus  (Schevenings) ‘kwakkelend’ (Frans entre-deux) 
interessant      (Frans intéressant) 
interest  (Frans interêt) 
interieur  (Frans intérieur) 
interlinie  (Frans interligne) 
internaat  (Frans internat) 
internationale    (Frans internationale) 
interval   (Frans intervalle) 
intiem  (Frans intime) 
intocht  (blijde –) (vert. van Frans joyeuse entrée) 
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) 
islamist   (Frans islamiste of Engels islamist) 
-isme      (Frans -isme) 
-ist      (Frans -iste) 
-ité     (Frans -ité) 
-iteit         (Picardische vorm van Frans -ité) 
ivoor  (Frans ivoire) 
jacquet   (Frans jaquette) 
jade   (Frans jade) 
jakhals      (Frans chacal) 
jakobijn  (Frans jacobin) 
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) 
jeunesse dorée  (Frans jeunesse dorée) 
jij-jouwen  (vert. van Frans tutoyer) 
jolijt  (Frans joli) 
jongleren  (Frans jongler) 
Jordaan   (van Frans jardin?) 
journaal    (Frans journal); (het acht uur –) (vert. van Engels the eight o’clock news) 
joviaal   (Frans jovial) 
juist    (Frans juste) 
julep  (Frans julep) 
jupe  (Frans jupe) 
jupon   (Frans jupon) 
jus  (Frans jus) 
jus d’orange    (Frans jus d’orange) 
justitie  (Frans justice) 
juwelier  (Frans joaillier) 



kaap      (Italiaans capo of Frans cap) 
kaapstander  (Frans cabestan) 
kaart    (Frans carte) 
kabaal  (Frans cabale) 
kabbezoen  (Achterhoeks) ‘paardenhoofdstel’ (Frans capuchon) 
kabel     (Frans câble) 
kabinet       (Frans cabinet) 
kabuiskool   (Frans chou cabus) 
kadaster   (Frans cadastre); (Vlaams) ‘dadel’ (Spaans canast(r)o ‘mand’) 
kadee  (Zuid-Nederlands) ‘rare kerel’ (Frans cadet) 
kaduuk  (Frans caduc) 
kaffertorie  (Frans couverture) 
kajuit  (Frans cahute) 
kalebas    (Frans calebasse) 
kalefateren   (Frans calfater) 
kales  (Frans calèche) 
kalfaten  (Frans calfater) 
kaliber    (Frans calibre) 
kalief    (Arabisch khalīfa of Frans calife) 
kalm      (Frans calme) 
kamer        ‘deel van het parlement’ (Frans Chambre); ‘vertrek’ (Latijn camera) 
kameraad     ‘vriend’ (Frans camarade); ‘mede-communist’ (bet. van Russisch tovarišč) 
kamfer  (Frans camphre) 
kampioen    (Picardische vorm van Frans champion) 
kanaal    ‘kunstmatige waterweg’ (Frans canal); ‘zender op de tv’ (Engels channel) 
kanalje  (Frans canaille) 
kanarie  (Frans canari) 
kandidatuur   (zijn – stellen voor) (vert. van Frans poser sa candidature) 
kandij     (Frans candi) 
kaneel  (Frans cannelle) 
kanjer  (Frans cagnard) 
kanon      ‘kei’ (Duits Kanone); ‘wapen’ (Frans canon) 
kanonnenvlees  (vert. van Frans chair à canon) 
kanonnier   (Frans canonnier) 
kanselier  (Frans chancelier) 
kanteloep  (Frans cantaloup) 
kantine  (Frans cantine) 
kanton  (Frans canton) 
kantoor     (Frans comptoir) 
kapitaal   (Frans capital) 
kapitalist  (Frans capitaliste) 
kapitein      (Frans capitaine) 
kapotje  (van Frans capote anglaise) 
kapucijn   (Frans capucin) 
karaat    (Frans carat) 
karabijn  (Frans carabine) 
karaf    (Frans carafe) 
karakter   ‘aard’ (Frans caractère); ‘computersymbool’ (Engels character); ‘toverschrift’ (Duits 
Charakter) 
karakteristiek  (Frans caractéristique) 
karamel   (Frans caramel) 
karavaan     (Frans caravane) 
karbies  (Frans cabas) 
karbonade   (Frans carbonnade) 
kariboe  (Frans caribou) 
karikatuur  (Frans caricature) 



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); ‘grootspraak’ (Frans gasconnade) 
kaskedole  (Frans gasconnade) 
kaskenade  (Frans gasconnade) 
kaskenades  (Frans gasconnade) 
kassinee  (Schevenings) ‘grote wollen halsdoek’ (Frans cache-nez, letterlijk bedek-neus) 
kastanjes uit het vuur halen  (vert. van Frans tirer les marrons du feu) 
kastrol  (Frans casserole) 
katafalk  (Frans catafalque) 
kathedraal   (Frans cathédral) 
katoen   (Frans coton) 
kaviaar    (Frans caviar) 
kazak     ‘overkleed’ (Frans casaque); ‘tapijt’ (van Kazakstan) 
kazemat    (Frans casemate) 
kazerne   (Frans caserne) 
kejzjem  (Maastrichts) ‘betaaldag, weekloon’ (Frans quinzaine ‘veertien dagen’) 
kepie  (Frans képi) 
keskedie   (van Frans qu’est-ce qu’dit) 
keu   (Frans queue) 
keuteprie  (Zeeuws) ‘queue aan een japon’ (van Frans queue de Paris, letterlijk ‘staart van Parijs’) 
kien    ‘slim’ (Engels keen); ‘spel’ (Frans quine) 
kilo  (Frans kilo) 
kilo-  (Frans kilo-) 
kilogram   (Frans kilogramme) 
kilometer  (Frans kilomètre) 
kiosk     (Frans kiosque) 
kiskedie  (van Frans qu’est-ce qu’dit) 
klaroen  (Frans clairon) 
klasjeneren  (Noord-Brabants) ‘kletsen’ (Frans collationer) 
klavier   (Frans clavier) 
kleindochter    (vert. van Frans petite-fille) 
Kleinduimpje  (vert. van Frans le Petit Poucet) 
kleinkind  (vert. van Frans petit-enfant) 
kleinzoon    (vert. van Frans petit-fils) 
klere     (Frans colère) 
kleur   (Frans couleur) 
knijpbril  (vert. van Frans pince-nez) 
koeioneren   (verouderd Frans coïonner) 
koepel   (Frans coupole) 
koers    ‘richting’ (Frans cours); ‘wielerwedstrijd’ (Frans course) 
koeskoes  (Arabisch kuskusūof Frans couscous) 
koest  (Frans couche-toi) 
koeterdekoet  (Overijssels) ‘koste wat kost’ (Frans coûte que coûte) 
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) 
komiek    (Frans comique) 
komiteit  (Frans comité) 
komkommer  (Frans concombre) 
kommaliewant  (van Frans gamelle) 
kompas  (Frans compas) 
komplementen  (van Frans compliments) 
kompres   ‘natte omslag’ (Frans compresse) 
koning  (de – is dood, leve de –!) (vert. van Frans le roi est mort, vive le roi!) 
konvooi   (Frans convoi of Engels convoy) 
kool    ‘kletspraatjes’ (Jiddisch kol?); ‘plant’ (Latijn caulis); (de – en de geit sparen) (vert. van Frans 
sauver la chèvre et le chou) 
koord  (Frans corde) 
kopie  (Frans copie) 
kopij   (Frans copie) 
kopkool   (vert. van Frans chou cabus) 
koppig  (vert. van Frans têtu of entêté) 
kornet  (Frans cornette) 
korporaal  (verouderd Frans corporal) 
korps     (Frans corps) 
korset  (Frans corset) 
kortegaard  (Frans corps de garde) 
kostuum   (Frans costume) 
koud   (dat laat me –) (vert. van Frans ça me laisse froid); (erom – zijn) 
kozijn     (Picardisch cassin); (Zuid-Nederlands) ‘neef’ (Frans cousin) 
kraan    ‘flinke kerel’ (Frans crâne) 
krakeel  (Frans querelle) 
krant     (Frans courant) 
kravat  (Frans cravate) 
krediet     (Frans crédit) 
krek    (van Frans correct) 
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) 
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) 
kwijten    (Frans quitter) 
kwitantie  (Frans quittance) 
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’oïl) 
lans   (Frans lance) 
lansier  (Frans lancier) 
lantaarn  (Frans lanterne) 
l’art pour l’art  (Frans l’art pour l’art) 
laten  (ik laat u) (vert. van Frans je vous laisse) 
latent  (Frans latent) 
laurier  (Frans laurier) 
lavabo   (Frans lavabo) 
lavoor  ‘ivoor’ (Frans l’ivoire) 
lectuur  (Frans lecture) 
ledikant   (Frans lit de camp) 
leer   (een – omhelzen) (vert. van Frans embrasser une doctrine); (van – trekken) (Duits vom Leder 
ziehen) 
legaliseren  (Frans légaliser) 
legende    ‘heiligenleven’ (Latijn legenda); ‘ongeloofwaardig verhaal’ (Frans légende) 
legioen        (Frans légion) 
lenen  (zich – voor) (vert. van Frans se prêter à) 
l’état, c’est moi!  (Frans l’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); ‘verbinding’ (Engels liaison) 
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 limite) 
limoen      (Frans limon) 
limonade   (Frans limonade) 
limousine  (Frans limousine) 
linguïstiek   (Frans linguistique) 
linkerpartij  (vert. van Frans le parti gauche) 
liquidatie  (Frans liquidation) 
liquide  (Frans liquide) 
liquideren   ‘uit de weg ruimen’ (Engels liquidate); ‘verrekenen, afwikkelen’ (Frans liquider) 
liquiditeit  (Frans liquidité) 
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 l’ombre) 
lommerd   (Frans lombard) 



loods      ‘schuur’ (Frans loge); ‘stuurman’ (Middelengels lodesman) 
lorgnet  (Frans lorgnette) 
los en liber  (Frans libre) 
loyaal     (Frans loyal) 
ludiek  (Frans ludique) 
luister   (Frans lustre) 
luitenant    (Frans lieutenant) 
luitenant-kolonel  (Frans lieutenant-colonel) 
lumineus  (Frans lumineux) 
luster   (Frans lustre) 
luxe-   (Frans luxe) 
luxueus   (Frans luxueux) 
l’état, c’est moi!  (Frans l’état, c’est moi!) 
maarschalk    ‘legerleider’ (Frans maréchal) 
maat   ‘afgemeten hoeveelheid’ (bet. van Frans mésure); ‘versmaat’ (bet. van Latijn metrum) 
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   ‘industriële topfiguur’ (Engels magnate); ‘invloedrijk iemand’ (Frans magnat) 
maillot   (van Frans maillot de jambes) 
mainteneren  (Frans maintenir) 
maire   (Frans maire) 
maisonnette  (Frans maisonnette) 
maître   (Frans maître) 
maître d’hôtel   (Frans maître d’hôtel) 
maitresse  (Frans maîtresse) 
majesteit  (Frans majesté) 
majestueus  (Frans majestueux) 
makaron   (Frans macaron) 
makron  (Frans macaron) 
makroon   (Frans macaron) 
malaise   (Frans malaise) 
malie  (Frans maille) 
malloot    (verouderd Frans mâlot, mâlaud) 
mama   (Frans maman) 
mamzel   (van Frans mademoiselle) 
man   (de – in de straat) (vert. van Engels the man in the street); (een – van veel verstand) (vert. van 
Frans un homme d’esprit) 
manche  (Frans manche) 
mandarijn     ‘Chinees ambtenaar’ (Portugees mandarim); ‘vrucht’ (Frans mandarin) 
mandoline  (Frans mandoline) 
manege  (Frans manège) 
maniak  (Frans maniaque) 
manier  (Frans manière) 
manille   ‘troef in omberspel’ (Frans manille) 
maniok  (Frans manioc) 
manitoe  (Frans Manitou) 
manjefiek  (van Frans magnifique) 
mannequin       (Frans mannequin) 
manoeuvre  (Frans manœuvre) 
mantille   (Frans mantille) 



manueel  (Frans manuel) 
manuscript  ‘handgeschreven’ (Latijn manu scriptus); ‘handschrift’ (Frans manuscrit) 
man van de wereld  (vert. van Frans homme du monde) 
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); (de lange –) (vert. van Mandarijn chang zheng) 
Marseillaise   (Frans Marseillaise) 
marter  (Frans martre) 
mascotte  (Frans mascotte) 
maseur  (Zuid-Nederlands) ‘schoonzuster’ (Frans ma soeur) 
masker   (Frans masque) 
masse  (Frans masse) 
massief   ‘massaal’ (Engels massive); ‘niet hol’ (Frans massif) 
mat         ‘deurmat’ (Latijn matta); ‘moe, lusteloos’ (Oudfrans mat); ‘schaakmat’ (Oudfrans mat); 
‘Spaanse munt’ (Frans matte?) 
materieel   (Frans matériel) 
matinee  (Frans matinée) 
matineus  (Frans matineux) 
matje matje  (Frans (à) moitié ... (à) moitié) 
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); (zwijgende –) (vert. van Engels silent majority) 
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); (overigens ben ik van –) (vert. van Latijn 
ceterum censeo) 
mensdom  (vert. van Frans humanité) 
-ment        (Latijn -mentum of Frans -ment) 



menu    ‘lijst keuzemogelijkheden van een computerprogramma’ (Engels menu); ‘spijskaart’ (Frans 
menu) 
menuet   (Frans menuet) 
mer à boire  (Frans mer à boire) 
merakels  (van Frans miracles, mv.) 
mercantiel  (Frans marcantile) 
merci   (Frans merci) 
mère  (Frans mère) 
meringue  (Frans meringue) 
mesurabel  (Frans mesurable) 
metaal  (Frans métal) 
metafoor  (Frans métaphore) 
metamorfose    (Grieks metamorphōsis 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 moyen âge) 
midden  ‘milieu’ (bet. van Frans milieu) 
migraine  (Frans migraine) 
mijn   (Frans mine) 
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-fleurs) 
milli-  (Frans milli-) 
mime  (Frans mime) 
minaret   (Frans minaret) 
minderheid  (vert. van Frans minorité) 
mineur      ‘kleinere tertstoonsoort’ (Frans mineur); ‘mijnengraver’ (Frans mineur) 
miniatuur   (Frans miniature) 
minister        ‘hoofd van een departement’ (Frans ministre of Engels minister); ‘kerkdienaar’ (Latijn 
minister) 
ministerieel   (Frans ministériel) 
minnespel  (vert. van Frans jeu d’amour) 
minuscuul  (Frans minuscule) 
minuut  (Frans minute) 
mirakel  (Frans miracle) 
misantroop  (Frans misanthrope) 
miserabel   (Frans misérable) 
misère  (Frans misère) 
miskennen  (vert. van Frans méconnaître) 
misschien  (vert. van Frans peut-être) 
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) 
mogol    (Frans mogol) 
moi  (Frans moi) 
moiré  (Frans moiré) 
moment   (Frans moment); (het – van de waarheid) (vert. van Spaans el momento de la verdad of 
Engels the moment of truth) 
moment suprême  (Frans moment suprême) 
monarchist  (Frans monarchiste) 
mondiaal  (Engels mondial of Frans mondial) 
mondialisering  (Frans mondialisation) 
monogaam   (Frans monogame) 
monseigneur  (Frans monseigneur) 
monsieur   (Frans monsieur) 
monster      ‘klooster’ (Latijn monasterium); ‘ondier’ (Frans monstre); ‘staal’ (Oudfrans monstre) 
monteur   (Frans monteur) 
monument  (Latijn monumentum of Frans monument) 
mortier  (Frans mortier) 
moskee     (Frans mosquée) 
mosterd na de maaltijd  (vert. van Frans (servir) de la moutarde après dîner) 
motard  (Frans motard) 
motie     (Frans motion of Engels motion) 
motief  (Frans motif) 
mousseline  (Frans mousseline) 
mouvement  (Frans mouvement) 
mozaïek   (Frans mosaïque) 
muiltje  (glazen –) (vert. van Frans mule de verre) 
muizenissen     (van Frans muser) 
munitie   (Frans munition) 
munt      ‘plant’ (Latijn ment(h)a); (met gelijke – terugbetalen) (vert. van Frans payer en même 
monnaie); ‘geldstuk’ (Latijn moneta) 
muskadel  (Frans muscadel) 
muzelman      (Frans musulman) 
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 narkōsis of Frans narcose) 
nationaal  (Frans national) 
nationaliteit  (Frans nationalité) 
natron  (Frans natron) 
natuur     (Latijn natura of Frans nature) 
navenant  (van Frans à l’avenant) 
negatie  (Frans négation of Latijn negatio) 



negatief   ‘lichtbeeld waarin licht en donker omgedraaid zijn’ (Engels negative); ‘ontkennend’ (Frans 
négative) 
negligé  (Frans négligé) 
nepotisme  (Frans népotisme) 
nerveus  (Frans nerveux) 
net    (Frans net) 
neus  (bij de – nemen) (vert. van Frans mener par le nez) 
niettegenstaande   (vert. van Latijn non obstantem of Frans nonobstant) 
nis   (Frans niche) 
nobel   (Frans noble) 
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 oncle) 
non-valeur  (Frans non-valeur) 
norm  (Frans norme) 
notariaat   (Frans notariat) 
notoir  (Frans notoire) 
notulen   (Frans notules of Latijn notulae) 
nouveau riche  (Frans nouveau riche) 
numeriek  (Frans numérique) 
nummer      (Frans nombre) 
nummer honderd  (vert. van Frans numéro cent) 
n’importe   (Frans n’importe) 
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) 
ode  (Frans ode) 
odeklonje  (Frans eau de cologne) 
oekaze  (Frans ukase) 
oeuvre   (Frans œuvre) 
offerande  (Frans offrande) 
offerte  (verouderd Frans offerte) 
officieel   (Frans officiel) 
officier       ‘hogere militair’ (Frans officier); ‘plantageopzichter’ (van Engels overseer) 
officier van gezondheid  (vert. van Frans officier de santé) 
officieus  (Frans officieux) 
offreren  (Frans offrir) 
-oïde   (Frans -oïde) 
-oir  (Frans -oire) 
oker   (Frans ocre) 
omelet   (Frans omelette) 
omhelzen  ‘aanhangen’ (bet. van Frans embrasser) 
omnibus         ‘boek’ (Engels omnibus); ‘voertuig’ (Frans (voiture) omnibus) 
omnium   ‘all-risk’ (Belgisch-Frans omnium); ‘bepaalde wedren, wedstrijd’ (Engels omnium) 
omstandigheid   (vert. van Latijn circumstantia of Frans circonstance) 



ondanks  (mijns –) (vert. van Frans malgré moi) 
onderhouden  (vert. van Frans entretenir) 
onderneming  (vert. van Frans entreprise) 
ondernemingsgeest   (vert. Frans esprit d’entreprise) 
onderstellen   ‘als grondslag van een redenering stellen’ (bet. van Latijn supponere of Frans supposer) 
onderwijs   (hoger/lager –) (vert. van Frans l’instruction supérieure/inférieure); (middelbaar –) (vert. 
van Frans instruction moyenne) 
ongenade  (in – vallen) (vert. van Frans tomber en disgrâce) 
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 l’œil du maître); (in het – springen) (vert. van Frans 
sauter aux yeux); (om iemands mooie ogen) (vert. van Frans pour les beaux yeux); (onder vier ogen) 
(vert. van Frans entre quatre yeux) 
-oor   (bijvoeglijk naamwoord) (Frans -oire); (persoonsnaam) (Spaans -or of Italiaans -or); (zelfstandig 
naamwoord) (Frans -oir(e)) 
oor  (ik ben een en al –) (vert. van Frans je suis tout oreilles) 
oorlogstoneel  (vert. van Frans théâtre de la guerre) 
operatie   ‘geneeskundige handeling’ (Frans opération); ‘krijgsverrichtingen’ (Engels operation) 
operette    (Frans opérette) 
oplossing  ‘verdeling van vaste stof in vloeistof’ (bet. van Frans solution) 
oppensioenstelling  (vert. van Frans mise à la retraite) 
oppositie   (Frans opposition of Engels opposition) 
opril   (van Frans appareille) 
opticien  (Frans opticien) 
optimisme  (Frans optimisme) 
optimist  (Frans optimiste) 
oranje      (Frans orange) 
orde    (aan de – van de dag zijn) (vert. van Frans être à l’ordre du jour); (Oudfrans ordene) 
order  (Frans ordre) 
Orde van het Gulden Vlies  (vert. van Frans l’Ordre de la Toison d’Or) 
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 -ōsis of Frans -ose) 
Ottomaans   (Frans Ottoman) 
ottoman   (Frans ottoman) 
ottomane  (Frans ottomane) 
ouverture  (Frans ouverture) 
overal  (vert. van Frans partout) 
overzee  (van –) (vert. van Frans d’outremer) 
paaien   (Frans payer) 
paars  (Frans pers) 
pacificatie  (Latijn pacificatio of Frans pacification) 
pacifiëren  (Frans pacifier) 
pact   (Frans pacte) 
page   (Frans page) 



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) 
panne   (Frans panne) 
pantalon    (Frans pantalon) 
pantoffel   (Frans pantoufle) 
papa   (Frans papa) 
paperassen  (Frans paperasses) 
papier     (Frans papier) 
papoesje  (Frans babouche) 
paraaf    (Frans paraphe) 
parachute  (Frans parachute) 
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) 
pardessus  (Frans pardessus) 
pardon   (Frans pardon) 
parel  (Frans perle) 
par excellence  (Frans par excellence) 
parfum    (Frans parfum) 
park     (Frans parc of Engels park) 
parket  (Frans parquet) 
parlement       (Frans parlement of Engels parliament) 
parlementair  (Frans parlementaire) 
parmezaan  (Frans parmesan) 
parodie  (Frans parodie) 
parool  (Frans parole) 
part  (Frans part) 
parterre   (Frans parterre) 
partij          (Frans parti) 
partij trekken  (vert. van Frans tirer parti) 
parti pris  (Frans parti pris) 
partir c’est mourir un peu  (Frans partir c’est mourir un peu) 
partizaan   (Frans partisan) 
parvenu  (Frans parvenu) 
pas   (Frans pas) 
paspoort  (Frans passeport) 
passé  (Frans passé) 
passen     ‘kopen’ (van Romani paš); ‘zijn beurt voorbij laten gaan’ (Frans passer) 
passe-partout  (Frans passe-partout) 



passeren      (Frans passer) 
passeroute  (Frans passe-route) 
passief  ‘lijdelijk’ (Frans passive); ‘lijdende vorm van het werkwoord’ (Latijn passivus) 
pastel   (Frans pastel) 
pastiche  (Frans pastiche) 
pastis  (Frans pastis) 
pastoraal   (Frans pastoral) 
pat  (Frans pat) 
paté    (Frans pâté) 
pâte  (Frans pâte) 
pateen   (Frans patin) 
patent      ‘akte, bewijs’ (Frans (lettre) patente); ‘octrooi’ (Engels patent); ‘voortreffelijk’ (Duits patent) 
pathetisch   ‘aandoenlijk’ (Engels pathetic); ‘vol pathos’ (Frans pathétique) 
pathologie  (Frans pathologie) 
patience   (Frans patience) 
patiënt  (Frans patient) 
patriot   ‘die zijn vaderland mint’ (Frans patriote) 
patron  (Frans patron) 
patronage  (Frans patronage) 
pavane  (Frans pavane) 
paviljoen  (Frans pavillon) 
pecannoot  (Frans pacane) 
peccadille  (Frans peccadille) 
pêche melba  (Frans pêche melba) 
pedaal  (Frans pédale) 
pedagoog   (Grieks paidagōgos of Frans pédagogue) 
pedant     (Duits Pedant of Frans pédant) 
pederast  (Frans pédéraste) 
peigné  (Frans peigné) 
peignoir    (Frans peignoir) 
peinzen  (Frans penser) 
pelgrimage  (Frans pèlerinage) 
pelikaan  (Frans pélican) 
penaliteit   (Frans pénalité) 
penarie    (Frans pénurie) 
pendule    (Frans pendule) 
pensioen       (Frans pension) 
pension   (Frans pension) 
pensionaat  (Frans pensionnat) 
penurie  (Frans pénurie) 
perceel  (Frans parcelle) 
percussie  ‘slagwerk’ (Engels percussion); ‘slag’ (Frans percussion) 
perfide  (Frans perfide) 
perforateur  (Frans perforateur) 
performant  (Frans performant) 
periode    (Frans période) 
periodiek  (Frans périodique) 
peristaltisch  (Frans péristaltique) 
permanent  (Frans permanent) 
permutatie  (Frans permutation) 
pers      ‘wijnpers, drukpers’ (Latijn pressa); (een goede – hebben) (vert. van Frans avoir une bonne 
presse); ‘amandelpers’ (Oudfrans paste); ‘tapijt’ (van Perzië) 
persen    (Frans presser) 
persienne  (Frans persienne) 
personage   (Frans personnage) 
personeel  (Frans personnel) 



personifiëren  (Frans personnifier) 
persoon  (Latijn persona of Frans personne) 
pertang  (Zuid-Nederlands) ‘evenwel’ (Frans pourtant) 
pessimist  (Frans pessimiste) 
pest    (Frans peste) 
petite histoire  (Frans petite histoire) 
petrificatie  (Frans pétrification) 
petrifiëren  (Frans pétrifier) 
piano   ‘langzaam’ (Italiaans piano); ‘muziekinstrument’ (Frans piano) 
pièce  (Frans pièce) 
pièce de résistance  (Frans pièce de résistance) 
pied-à-terre  (Frans pied-à-terre) 
piëdestal  (Frans piédestal) 
piek    ‘lans, gulden’ (Frans pique) 
piesemopsantee  (van Frans est-il permis de m’absenter?) 
pik     ‘pek’ (Latijn picem, de nv.); (de – op iemand hebben) (Frans pique) 
pikant   (Frans piquant) 
pikeur  (Frans piqueur) 
pil    ‘geneesmiddel’ (Latijn pillula); ‘voorbehoedmiddel’ (Engels pill); (de – vergulden) (vert. van 
Frans dorer la pilule) 
pilaster  (Frans pilastre) 
piloot   (Frans pilote) 
pion   (Frans pion) 
pionier  (Frans pionnier) 
piqué  (Frans piqué) 
piraat   (Frans pirate) 
piramide   (Frans pyramide) 
pirouette   (Frans pirouette) 
pistache  (Frans pistache) 
piste  (Frans piste) 
pistolet  (Frans pistolet) 
pittoresk  (Frans pittoresque) 
plaats           ‘plek op de oppervlakte, ligging’ (bet. van Grieks topos); ‘plek’ (Frans place); (in/op de 
eerste –) (vert. van Frans en premier lieu) 
plafond   (Frans plafond); (glazen –) (vert. van Engels glass ceiling) 
plaisanterie  (Frans plaisanterie) 
plan de campagne  (Frans plan de campagne) 
plantsoen   (Frans plançon) 
plaquette  (Frans plaquette) 
plasdankje    (van Frans plaisir) 
plastiek  (Frans plastique) 
plat  (Frans plat); (vals –) 
plataan  (Frans platane) 
plateau    (Frans plateau) 
platform    ‘politiek programma’ (Engels platform); ‘verhoging’ (Frans plate-forme) 
plaveien  (van Frans paver) 
plee     (van Frans plaît-il of s’il vous plaît of petit (cabinet)) 
pleonasme   (Frans pléonasme) 
pleti  (Frans plaît-il) 
plezier    (Frans plaisir) 
plint   (Frans plinthe) 
plissé  (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 pouf) 
poelepetaat  (van Frans poule pintade) 
poelie  (Zuid-Nederlands) ‘jonge kip’ (Frans poule) 
poesjenel    (Frans polichinelle) 
poëzie  (Frans poésie) 
poil  (Frans poil) 
pointe  (Frans pointe) 
pointilleren  (Frans pointiller) 
polariseren  ‘elektrische lading geven’ (Frans polariser); ‘tegenstellingen toespitsen’ (Engels polarize) 
polemiek   (Frans polémique) 
polemologie  (Frans polémologie) 
polichinel  (Frans polichinelle) 
poliep   (Frans polype) 
politie         ‘overheidsdienst voor openbare orde’ (Frans police); ‘zaken van het bestuur en 
verordeningen daarover’ (Latijn politia) 
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) 
ponteneur   (Frans point d’honneur) 
pool   ‘uiteinde van as’ (Frans pôle) 
poos     (Frans pause) 
porselein       (Frans porcelaine) 
portefeuille    (Frans portefeuille) 
portemonnee   (Frans portemonnaie) 
portie  (Frans portion) 
portiek  (Frans portique) 
portier  (Frans portier) 
portret    (Frans portrait) 
pose   (Frans pose) 
poseren  (Frans poser) 
positief  ‘afdruk van een negatief’ (Engels positive); ‘stellig’ (Frans positive) 
post    ‘briefvervoer’ (Frans poste); ‘deurpost’ (Latijn postis) 
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) 
predicaat  ‘gezegde’ (Frans prédicat); ‘(loffelijke) bijvoeging’ (Duits Predikat) 
predikant    (Frans prédicant) 
prelude    (Frans prélude) 
premier  (Frans premier) 



première  (Frans première) 
preparatoir  (Frans préparatoire) 
present  (Frans présent) 
president  (Frans président) 
presidentieel  (Frans présidentiel) 
pressen        ‘sterk drukken’ (Frans presser); ‘tot de krijgsdienst dwingen’ (Engels to press) 
presseren    (Frans presser) 
prestige   (Frans prestige) 
presumptie  (Latijn praesumptio of Frans présomption) 
primair   (Frans primaire) 
principe  (Frans principe) 
prins  (Frans prince) 
prinses   (Frans princesse) 
probleem   (Frans problème); (een – aansnijden) (vert. van Frans entamer une question) 
problemen stellen zich  (vert. van Frans problèmes se posent) 
procederen  (Frans procéder) 
procedure  (Frans procédure) 
proces  (Frans procès) 
proces-verbaal  (Frans procès verbal) 
procureur   (Frans procureur) 
productie  (Frans production) 
professoraat  (Frans professorat) 
profetes  (Frans prophétesse) 
profiel   ‘gewenste vaardigheden van een sollicitant’ (Engels profile); ‘zijaanzicht’ (Frans profil) 
profylactisch  (Frans prophylactique) 
prognose   (Grieks prognōsis of Frans prognose) 
prokereur  Enschedees ‘praatjesmaker’ (Frans procureur) 
proloog  (Frans prologue) 
promotie  ‘bevordering in rang’ (Frans promotion); ‘verkoopbevordering’ (Engels promotion) 
prompt   (Frans prompt) 
prononceren  (Frans prononcer) 
prooi  (Frans proie) 
propageren  (Frans propager) 
propositie  ‘commercieel aanbod’ (Engels proposition); ‘voorstel’ (Frans proposition) 
prosodie   (Frans prosodie) 
prospectus       (Frans prospectus) 
prostaat  (Frans prostate) 
prostitué    (Frans prostitué) 
prostituee     (Frans prostituée) 
protagonist  (Frans protagoniste) 
protectie  (Frans protection) 
protegé  (Frans protégé) 
protegeren  (Frans protéger) 
protestantisme  (Frans protestantisme) 
prothese  (Frans prothèse) 
prouveren  (Frans prouver) 
provisie  (Frans provision) 
provisoir  (Frans provisoire) 
provocatie  (Frans provocation) 
prudent  (Frans prudent) 
pruik   (Frans perruque) 
pruimedant  (Frans prune d’ente) 
prune   (Frans prune) 
psychose  (Grieks psuchōsis of Frans psychose) 
-ptose   (Grieks -ptōsis of Frans -ptose) 
puberteit     (Frans puberté) 



publicatie  (Frans publication) 
publiciteit   (Frans publicité of Engels publicity) 
puissance  (Frans puissance) 
puissant rijk  (van Frans puissamment riche) 
pulseren   (Frans pulser) 
pulverisateur  (Frans pulvérisateur) 
punaise    (Frans punaise) 
punctueel  (Frans ponctuel) 
punt   (Latijn punctum); (op – stellen) (vert. van Frans mettre au point) 
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 qui-vive) 
raar  (Frans rare) 
radiateur  (Frans radiateur) 
radicaal  (Frans radical of Engels radical) 
radijs    (Frans radis) 
raffineren  (Frans raffiner) 
rage   (Frans rage) 
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); ‘portie’ (Frans ration) 
rapport  (Frans rapport) 
rapsodie  (Frans rhapsodie) 
ras   (Frans race) 
ratatouille  (Frans ratatouille) 
ratjetoe    (Frans ratatouille) 
ravijn  (Frans ravin) 
ravitailleren  (Frans ravitailler) 
razzia   (Frans razzia) 
reactie  (Frans réaction) 
reactief  (Frans of Engels reactive) 
realiseren   ‘begrijpen’ (Engels to realise); ‘verwezenlijken’ (Frans réaliser) 
realiteit  (Frans réalité) 
rebus    ‘figuurraadsel’ (Frans rébus) 
recent  (Frans récent) 
receptie  (Frans réception) 
reces  ‘besluit, akte’ (Frans recès); ‘vakantie van parlement’ (Engels recess) 
recette   (Frans recette) 
recherche  (Frans recherche) 
rechten studeren   (vert. van Frans étudier le droit of Duits Jura studieren) 
rechterpartij  (vert. van Frans le parti droit) 
rechtlijnig  (vert. van Frans linéaire) 
recidivist  (Frans récidiviste) 
reclame   (Frans réclame) 



record  (Frans record) 
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         (Latijn regula); (als –) (vert. van Engels as a rule); (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) 
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  ‘belangrijk, desbetreffend’ (Engels 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) 
ressource  (Frans ressource) 
rest   (Frans reste); (the – is silence) (Engels the rest is silence) 
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); (culturele –) (vert. van Mandarijn wenhua da geming); (fluwelen –) 
(vert. van Tsjechisch sametová revoluce) 
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) 
rinneweren  (van Frans ruiner) 
risee   (de – zijn) (Frans être la risée) 
rite  (Frans rite) 
robber  (Frans robre) 
robuust  (Frans robuste) 
Roemeen  (Frans roumain) 
rogatoir  (Frans rogatoire) 
rol   (dat speelt geen –) (vert. van Duits das spielt keine Rolle); (een – spelen) (vert. van Frans jouer un 
role) 
rollade  (Frans roulade) 
roman   (Frans roman) 
romance  ‘liefdesavontuur’ (Engels romance); ‘volkslied’ (Frans romance) 
romancier  (Frans romancier) 
Romein    (Frans romain) 
Romeins  (Frans romain) 
rond  (Frans rond) 
rondas  (Frans rondache) 
rondeau  (Frans rondeau) 
rondschrijven     (Duits Rundschreiben of vert. van Frans circulaire) 
rooilijn  (van Frans roie) 
rotonde   (Frans rotonde) 
rouge  (Frans rouge) 
rouleren  (Frans rouler) 
roulette  (Frans roulette) 
routine  (Frans routine) 
routine-  (Frans routine) 
routinier   (Frans routinier) 
royaal   (Frans royal) 
royalist  (Frans royaliste) 
rubriek     (Frans rubrique of Latijn rubrica) 
ruche  (Frans ruche) 
rug  (achter iemands –) (vert. van Frans derrière le dos de quelqu’un) 
ruïneren  (Frans ruiner) 
ruïneus  (Frans ruineux) 
rustiek  (Frans rustique) 
saboteren  (Frans saboter) 
sacrifiëren  (Frans sacrifier) 
sacristi  (Frans sacristi) 



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) 
satelliet  ‘hemellichaam dat een ander begeleidt’ (Frans satellite); ‘kunstmaan’ (Engels satellite) 
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); (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) 
schallebijter  (van Frans escarbot) 
schandaal   (Frans scandale) 
schandaleus  (Frans scandaleux) 
scharnier    (Frans charnière) 
scharrebijter   (van Frans escarbot) 
schavot   (Frans (é)chafaud) 
school maken   (vert. van Duits Schule machen of Frans faire école) 
schoonbroeder  (vert. van Frans beau-frère) 
schoonbroer  (vert. van Frans beau-frère) 
schoondochter   (vert. van Frans belle-fille) 
schoonouders  (vert. van Frans beaux-parents) 
schoonzoon  (vert. van Frans beau-fils) 
schoonzus(ter)   (vert. van Frans belle-sœur) 
schorpioen   ‘dier’ (Frans scorpion); ‘sterrenbeeld’ (bet. van Latijn scorpio) 
schorseneer  (Frans scorsonère) 
schuimwijn  (vert. van Frans vin mousseux) 
sclerose  (Grieks sklèrōsis of Frans sclérose) 
sculptuur  (Frans sculpture) 
sec  (Frans sec) 
seconde  (Frans seconde) 
secreet   (Frans secret); ‘wc’ (van Frans chambre secrète) 
segrijn  (Frans chagrin) 
seigneur    (Frans seigneur) 
seizoen   ‘deel van het jaar waarin iets plaatsvindt’ (Engels season); ‘jaargetijde’ (Frans saison) 
sekse    (Frans sexe) 
selderie    (Frans céleri) 
selderij   (Frans céleri) 



sententie  (Frans sentence of Latijn sententia) 
serenade  (Frans sérénade) 
serge     (Frans serge) 
sergeant     (Frans sergent) 
sergeant-majoor  (Frans sergent-major) 
serie  (Frans série) 
serieus  (Frans sérieux) 
sermoen  (Frans sermon) 
serre  (Frans serre) 
servet  (Frans serviette) 
service       ‘bediening’ (Frans service of Engels service); ‘opslag’ (Engels service) 
servies   (Frans service) 
sfeer    (Frans sphère) 
sidderans  (Frans jus d’orange) 
sifon   (Frans siphon) 
sigaar    (Frans cigare) 
sigaret     (Frans cigarette) 
signaal  (Frans signal) 
signalement  (Frans signalement) 
simpel   (Frans simple) 
sinaasappel   (vert. van Frans pomme de Sine) 
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 clef) 
smaak  ‘esthetische waarde’ (bet. van Frans goût) 
snaar  (iemands gevoelige – raken) (vert. van Frans toucher la corde sensible de quelqu’un) 
snelweg   (vert. van Duits Schnellstraße 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 soixante-neuf) 
soldaat    (Frans soldat) 
soldatesk    (Frans soldatesque) 
solderen   (Frans solder) 
soldij   (van Frans solde) 
solutie  ‘bandplakmiddel’ (Engels solution); ‘oplossing’ (Frans solution) 
som    (Frans somme); (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) 
speciaal   (Frans spécial) 
specialité   (Frans specialité) 
specialiteit   (Frans specialité) 
specificatie  (Frans spécification) 
specifiëren  (Frans spécifier) 
speculeren  (Frans spéculer) 
spektakel   (Frans spectacle) 
spelbreker  (vert. van Frans trouble-fête) 
spiegelei  (vert. van Frans oeuf au miroir) 
spion  (Frans espion) 
spiritueel   (Frans spirituel) 
staat         ‘land’ (Frans état); ‘toestand, positie’ (Latijn status); (een – in een/de staat) (vert. van Latijn 
imperium in imperio); (Provinciale Staten) (vert. van Frans Etats Provinciaux); (Verenigde Staten) 
(vert. van Engels United States) 
staatsgreep  (vert. van Frans coup d’état) 
staatsman  (vert. van Frans homme d’état) 
staat van beleg  (vert. van Frans état de siège) 
staat van genade  (vert. van Frans état de grâce) 
stage  (Frans stage) 
stagiair   (Frans stagiaire) 
stagiaire   (Frans stagiaire) 
stagnatie  (Frans stagnation) 
Staten-Generaal  (vert. van Frans Etats-Généraux) 
station   (Frans station) 
statue  (Frans statue) 
stellig  (vert. van Frans positif) 
stem       ‘stem bij verkiezing’ (bet. van Frans voix); (de – van het volk/des volks) (vert. van Latijn vox 
populi) 
steppe   (Frans steppe) 
stijl  (Frans style) 
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 théâtre de la guerre) 
strofe  (Frans strophe) 
stroman  (vert. van Frans homme de paille) 
stroop     (Frans sirop) 
stuc  (Frans stuc) 
stuk  ‘theaterstuk’ (bet. van Frans pièce) 
stupéfait  (Frans stupéfait) 



styleren  (Frans styler) 
subiet   (Frans subit) 
subliem  (Frans sublime) 
substantieel   ‘aanzienlijk’ (Engels substantial); ‘stoffelijk’ (Frans substantiel) 
subtiel  (Frans subtil) 
subtiliteit  (Frans subtilité) 
succes  (Frans succès) 
suderans  (Frans jus d’orange) 
suffisantie  (Frans suffisance) 
suggestie  ‘ingegeven denkbeeld’ (Engels suggestion); ‘voorstel’ (Frans suggestion) 
suiker         (Frans sucre) 
suite     (Frans suite (de chambres)) 
sujet    (Frans sujet) 
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) 
-suur  (Frans -sure of Latijn -sura) 
syllabe  (Frans syllabe) 
symbiose  (Grieks sumbiōsis of Frans symbiose) 
symbool  (Frans symbole) 
symfonie  (Frans symphonie) 
sympathie   (Frans sympathie) 
sympathiek     (Frans sympathique) 
synode  (Frans synode) 
synoniem  (Frans synonyme) 
synthese  (Frans synthèse) 
taart  (Frans tarte) 
tabijn   (Frans tabis) 
tact  (Frans tact) 
tactiek  (Frans tactique) 
taf  (Frans taffetas) 
taille     (Frans taille) 
tailleur  (Frans tailleur) 
tak  (Vlaams) ‘beroerte’ (Frans attaque) 
takke   (van Frans attaque) 
takke-  (van Frans attaque) 
taks      ‘belasting’ (Frans taxe); ‘soort hond’ (Duits Tacks) 
talisman   (Frans talisman) 
talk    (Frans talc) 
talloos  (vert. van Frans sans nombre) 
talud  (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) 
tarbot  (Frans turbot) 
tarief    (Frans tarif) 
tarot   (Frans tarot) 
tas   ‘kopje’ (Frans tasse) 
tatoeëren   (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); ‘voorwaarde’ (Engels term); (in -en van) (vert. van Engels in terms 
of) 
terminaal    (Frans terminal) 
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 théâtre) 
thema      ‘onderwerp’ (Latijn 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 – doden) (vert. van Engels to kill time); (de goede oude –) (vert. van Frans le bon vieux 
temps); (het is de hoogste –) (vert. van Duits es ist die höchste Zeit) 
tijdverdrijf  (vert. van Frans passe-temps) 
tijd winnen  (vert. van Frans gagner du temps) 
timbre  (Frans timbre) 
timide  (Frans timide) 
tint  (Frans teint) 
tirade   (Frans tirade) 
tiran  (Frans tyran) 
tiranniek  (Frans tyrannique) 
tissu   (Frans tissu) 
toer     ‘kunststukje, reis, tocht’ (Frans tour); ‘omwenteling’ (Duits Tur); (op de snelle –) (vert. van 
Duits auf die schnelle Tour) 
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) 
tonisch  (Frans tonique) 



toon       ‘klank’ (Latijn tonus); ‘manier waarop men zich gedraagt’ (Frans ton); (de – aangeven) (vert. 
van Frans donner le ton); (de goede –) (vert. van Frans le bon ton); (het is de – die de muziek maakt) 
(vert. van Frans c’est le ton qui fait la musique) 
toorts   (Picardische vorm van Frans torche) 
topaas  (Frans topaze) 
toren   (Latijn turrem, de nv.); (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 traîner) 
trait d’union  (Frans trait d’union) 
traktement  (Frans traitement) 
trakteren      ‘behandelen’ (Latijn tractare); ‘onthalen’ (Frans traiter) 
trammelant   (van Frans trémulant) 
tranquil   (Frans tranquille) 
transit    (Frans transit of Engels transit) 
transparant  (Frans transparant) 
transpireren   (Frans transpirer) 
transport  (Frans transport) 
trapeze   (Frans trapèze) 
treffend  ‘opvallend’ (bet. van Frans frappant) 
treiteren   (van Frans traître) 
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); (000 -en) (vert. van Engels 000 troops) 
troffel    (Frans truelle) 
trombose  (Grieks thrombōsis 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); ‘fietsband’ (Engels 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) 
-ude  (Frans -ude) 
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); (niemand –) (vert. 
van Frans n’excepté personne) 
uitputten  (vert. van Frans épuiser) 
uitstek  (bij –) (vert. van Frans par excellence) 
uitzonderlijk  ‘bijzonder’ (bet. van Frans exceptionnel) 
ultra  ‘extremist’ (Frans ultra); ‘zeer, boven, meer dan’ (Latijn ultra) 
unaniem  (Frans unanime) 
uniek  (Frans unique) 
unifiëren  (Frans unifier) 
uremie  (Frans urémie) 
urgent  (Frans urgent) 
-urie  (Frans -urie) 
urineren  (Frans uriner) 
urinoir  (Frans urinoir) 
usance  (Frans usance) 
-uur   (Latijn -ura of Frans -ure) 
uur    (Oudfrans (h)ore); (te goeder/kwader ure) (vert. van Frans à la bonne/mauvaise heure) 
uurregeling  (vert. van Frans horaire) 
uurrooster  (vert. van Frans horaire) 
vaas  (Frans vase) 
vadermoorder  (vert. van Frans parricide) 
va-et-vient  (Frans va-et-vient) 
valies     (Frans valise) 
vallei   (Frans vallée) 
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 ajourner) 
verdenking  (de – valt op mij) (vert. van Frans le soupçon tombe au moi) 
verifiëren   (Frans vérifier) 
verliezen   (zich – in) (vert. van Frans se perdre dans/en of Duits sich verlieren in) 
vermiljoen  (Frans vermillon) 
vermouth  (Frans vermouth) 
verpozen  (Frans reposer) 
versifiëren  (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 forclusion) 
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 son fait?) 
vief  (Frans vif) 
vigilant  (Frans vigilant) 
vigilante    (Frans vigilante) 
vignet  (Frans vignette) 
vigogne  (Frans vigogne) 
vilein  (Frans vilain) 
vinger   (de -s gekruist houden) (vert. van Engels keep your fingers crossed); (winnen met de -s in de 
neus) (vert. van Frans gagner avec les doigts dans son nez) 
violet  (Frans violet) 
virtueel   (Frans virtuel of Engels virtual) 
virtuoos  (Frans virtuose) 
visagist(e)  (Frans visagiste) 
vis-à-vis  (Frans vis-à-vis) 
visioen      (Frans vision) 
visite  (Frans visite) 
vizier      ‘helmklep’ (Frans visière); ‘hoogwaardigheidsbekleder’ (Turks vezir) 
vlag  (de – dekt de lading) (vert. van Frans le pavillon couvre la marchandise) 
vloeistof  (vert. van Frans fluide) 
vlooienmarkt  (vert. van Frans marché aux puces) 
vlos   (Frans floche) 
vocabulaire  (Frans vocabulaire) 
vodou    (creools Frans vaudou) 
voet      ‘versvoet’ (bet. van Latijn pes); (op grote – leven) (vert. van Frans vivre sur un grand pied); (op 
staande –) (vert. van Latijn stante pede); (op – van gelijkheid) (vert. van Frans sur un pied d’égalité); 
(op – van oorlog) (vert. van Frans sur le pied de guerre) 
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) 
voor  (het – en tegen) (vert. van Frans le pour et le contre) 
voorhoede  (vert. van Frans avant-garde) 
voorpost  (vert. van Frans avant-poste) 
voortgang  (vert. van Frans progrès) 
vraag   ‘kwestie, probleem’ (Duits Frage); (een brandende –) (vert. van Frans une question brûlante) 
vrederechter    (vert. van Frans juge de paix of Engels justice of the peace) 
vrijgeleide  (vert. van Frans sauf-conduit) 
vrijheid, gelijkheid en broederschap  (vert. van Frans liberté, égalité et fraternité) 
vrijwilliger   (vert. van Frans volontaire) 
vroedvrouw  (vert. van Frans sage-femme) 
vrucht         ‘ooft’ (Latijn fructus); ‘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); ‘pletmachine’ (Duits Walze) 
wapenstilstand  (vert. van Frans armistice) 
welbeschouwd  (alles –) (vert. van Frans tout bien considéré) 
welgedaan  (vert. van Frans bien fait) 



welkom  (vert. van Frans bienvenu) 
welzeker  (vert. van Frans bien sûr) 
wereld     ‘het aardse bestaan’ (bet. van Latijn saeculum); (derde –) (vert. van Frans tiers monde); (de – 
wil bedrogen worden) (vert. van Latijn mundus vult decipi); (nieuwe –) (vert. van Spaans nuevo 
mundo) 
weten   (ik weet niet wat) (vert. van Frans je ne sais quoi); (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    (Duits Wut); (hij barst van –) (vert. van Latijn rumpitur invidia); (blinde –) (vert. van Frans 
fureur aveugle) 
woord     ‘erewoord’ (bet. van Frans parole d’honneur); ‘woord van God’ (bet. van Latijn verbum); 
(gevleugelde -en) (vert. van Grieks epea pteroënta) 
woord van eer  (vert. van Frans parole d’honneur) 
zaakgelastigde  (vert. van Frans chargé d’affaires) 
zakencijfer  (vert. van Frans chiffre d’affaires) 
zakenkabinet  (vert. van Frans cabinet d’affaires) 
zakenman  (vert. van Frans homme d’affaires) 
zakgeld  (vert. van Frans argent de poche) 
zeefruit  (Frans fruits de mer) 
zeem   (Frans chamois) 
zeker      ‘onbepaald’ (Frans certain); ‘veilig, stellig’ (Latijn securus) 
zendeling  (vert. van Frans missionnaire) 
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) 
zoeaaf   (Frans zouave) 
zoet   ‘hoogst aangenaam’ (bet. van Latijn dulcis); ‘lief’ (bet. van Frans douce) 
zondvloed     (Middelhoogduits sin(t)fluot); (na ons de –) (vert. van Frans après nous le 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) 
 
Fries 
bart  (Fries barte) 
beppe  (Fries beppe) 
berenburg  (Fries bearenburch) 
berooid  (Fries beroaid) 
deinen  (Fries dynje?) 
feeks  (Fries fekke?) 
fierljeppen   (Fries fierljeppe) 
gier    (verouderd Fries jier, jerre) 
grietenij  (Fries gritenij) 
grietman  (Fries grytman) 
jiskefet  (Fries jiskefet) 
kier  (Fries kier) 
klunen     (Fries klúnje) 
krioelen  (Fries krioel(j)e) 
mem  ‘moeder’ (Fries mem) 



oelebord  (Fries ûl(e)boerd) 
pake  ‘grootvader’ (Fries pake) 
robbedoes  (Fries robbedoes) 
sjoelen   (Fries sjoele) 
sjokken  (Fries sjokke) 
sjomp  (Fries sjompe) 
sjorren   (Fries sjorje) 
sjouwen   (Fries sjouwe) 
skûtsje  (Fries skûtsje) 
skûtsjesilen    (Fries skûtsjesile) 
sneuper   (Fries sneuper) 
state   (Fries state) 
stins  (Fries stins) 
terp  (Fries terp) 
til  ‘houten bruggetje’ (Fries tille) 
tjalk  (Fries tsjalk) 
tjotter  (Fries tsjotter) 
tsjoenen  (Fries tsjoene) 
uilenbord  (Fries ûl(e)boerd) 
ulebord  (Fries ûl(e)boerd) 
 
Galloromaans 
pot   (Galloromaans *pottus) 
 
Geleerdenlatijn 
priem   (Latijn (hora) prima); (Gilzen-Rijen) ‘oudere vrouw die voor ’t eerst in verwachting is’ 
(Geleerdenlatijn primipara) 
 
Grieks 
a-  ‘ontkennend voorvoegsel’ (Grieks a-) 
abracadabra  (Grieks ΑΒΡΑCΑΔΑΒΡΑ) 
acne  (Grieks aknè) 
acroniem  (van Grieks akro- + -ōnumos) 
acrostichon  (van Grieks akro- + stichos) 
Adonis   (Grieks Adōnis) 
aero-  (Grieks aero-) 
-agogie  (Grieks -agogeia) 
agoog  (Grieks agōgos) 
agorafobie   (van Grieks agora + -phobia) 
agronoom  (van Grieks agro- + -nomos) 
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 allo- + chthōn) 
alvleesklier   (vert. van Grieks pankreas) 
amfi-  (Grieks amphi-) 
amnestie  (Grieks amnèstia) 
an-   (Latijn an- of Frans an-); ‘ontkennend voorvoegsel’ (Grieks an-) 
andragoog  (van Grieks andro- + agōgos) 
andro-  (Grieks andro-) 
angio-  (Grieks angeio-) 
angioom  (van Grieks angeio- + -ōma) 
anglofobie  (van Latijn Anglus + Grieks -phobia) 



anorexia  (Grieks anorexia) 
anti-   (Grieks anti-) 
antipathie    (Grieks antipatheia of Frans antipathie) 
antropo-  (Grieks anthrōpo-) 
apo-  (Grieks apo-) 
appendicitis  (van Latijn appendix + Grieks -itis) 
arch-  (Grieks arch-) 
archeo-  (Grieks archaio-) 
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 autochthōn) 
autocratie  (Grieks autokrateia of Frans autocratie) 
automaat   (Grieks automatos) 
automobiel       (van Grieks auto- + Latijn mobilis) 
baro-  (Grieks baro-) 
beta  (Grieks bèta) 
biatlon  (van Latijn bi- + Grieks athlon) 
biblio-  (Grieks biblio-) 
bibliofiel  (van Grieks biblio- + -philos) 
bio-   (Grieks bio-) 
boksdoorn  (vert. van Grieks tragakantha) 
botanie  (van Grieks botanikos) 
brachy-  (Grieks brachu-) 
bronchitis   (van Latijn bronchia + Grieks -itis) 
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 chitōn) 
chole  (Grieks cholè) 
chrisma  (Grieks chrisma) 
chrom-  (Grieks chrōm-) 
chrono-  (Grieks chrono-) 
chronologie  (Grieks chronologia) 
chronometer  (van Grieks chrono- + -metron) 
cirrose  (van Grieks kirros) 
claustrofobie   (van Latijn claustro- + Grieks -phobia) 
-craat   (Grieks -kratès) 
-cratie      (Grieks -kratia) 
crypto-   (Grieks krupto-) 
-cyt    (Grieks -kutos) 
cytologie  (van Grieks kutos + -logia) 



dageraad  (rozenvingerige –) (vert. van Grieks rododaktulos eōs) 
deiktisch  (Grieks deiktikos) 
delta   ‘Griekse letter d’ (Grieks delta); ‘land omsloten door rivierarmen’ (Latijn delta) 
democratie   (Frans démocratie of Grieks dèmokratia) 
densimeter  (van Latijn densi- + Grieks -metron) 
derma-  (Grieks derma-) 
dermatitis  (van Grieks derma- + -itis) 
dermatologie  (van Grieks derma- + -logia) 
diabolisch    (Grieks diabolikos) 
diagnose    (Grieks diagnōsis of Frans diagnose) 
diaspora  (Grieks diaspora) 
dictafoon  (van Latijn dictare + Grieks phōnè) 
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); (politiek –) (vert. van Grieks politikon zōion) 
dierenriem  (vert. van Grieks zōdiakos kuklos) 
dinosaurus    (van Grieks deinos + sauros) 
distichon  (Grieks distichon) 
dopen   ‘dope geven’ (Engels to dope); ‘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 eudaimōn) 
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 -phōnos) 
-foor  (Grieks -phoros) 



foto-  (Grieks phōto-) 
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 of Frans -genèse) 
-genesis  (Grieks -genesis) 
geo-  (Grieks geō-) 
giga-   (Grieks gigas) 
glucose  (van Grieks glukus) 
glycerine  (van Grieks glukeros) 
godgeleerdheid  (vert. van Grieks theologia) 
-goon  (Grieks -gōnos) 
-graaf  (Grieks -graphos) 
-grafie  (Grieks -graphia) 
-gram    (Grieks -gramma of Frans -gramme) 
gyros   (modern Grieks gyros) 
haag  (de – zijner/ van zijn tanden) (vert. van Grieks herkos odontōn) 
hapax legomenon  (Grieks hapax legōmenon) 
heiden    (Grieks ethnè, mv.) 
helio-  (Grieks hèlio-) 
hema-  (Grieks haima-) 
hemeralopie  (van Grieks hèmera + alaos) 
hemi-    (Grieks hèmi-) 
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); (op de – zijn) (vert. van Frans être à la hauteur) 
huppost  (Meierij) ‘paard’ (Grieks hippos) 
hydra  (Grieks hudra) 
hydro-  (Grieks hudro-) 
hydrofobie  (van Grieks hudro- + -phobia) 
hygro-  (Grieks hugro-) 
hyper-    (Grieks huper-) 
hypersonisch  (van Grieks huper- + Latijn sonus) 
hypno-  (Grieks hupno-) 
hypo-  (Grieks hupo-) 
I.H.S.  (Grieks IHΣ) 
-iater  (Grieks -iatros) 
-iatrie  (Grieks -iatreia) 
ichty-  (Grieks ichthu-) 
iconostasis  (Grieks eikonostasis) 
idio-  (Grieks idio-) 
idioticon  (Grieks idiōtikon) 



ion  (Grieks iōn) 
ischias   (Grieks ischias) 
iso-  (Grieks iso-) 
ispere  (Meierij) ‘kleine broodmaaltijd gebruiken vroeg in de namiddag’ (Grieks hespera ‘avond’) 
-itis   (Grieks -itis) 
jota     (Grieks iōta) 
kappa  (Grieks kappa) 
ken uzelf  (vert. van Grieks gnōthi seauton) 
keramiek   (Grieks keramikos) 
keratine  (van Grieks keras) 
kerk       (Grieks kuri(a)kon) 
kerosine  (van Grieks kèros) 
kinematograaf  (van Grieks kinèma + -graphos) 
kinetica  (van Grieks kinètikos) 
kinetisch  (van Grieks kinètikos) 
klysma  (Grieks klusma) 
Koine  (Grieks koinè) 
kosmo-   (Grieks kosmo-) 
kosmos  (Grieks kosmos) 
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) 
lymfocyt  (van Latijn lympha + Grieks -kutos) 
-lyse  (Grieks -lusis) 
-maan  (Grieks -manès) 
macro-    (Grieks makro-) 
-manie  (Grieks -mania) 
mano-  (Grieks mano-) 
manometer  (van Grieks mano- + -metron) 
-mantie  (Grieks -manteia) 
marathon    (Grieks Marathōn) 
margarine  (van Grieks margaron) 
mega-    (Grieks mega-) 
melksteen  (vert. van Grieks galaktikos lithos) 
menopauze  (van Grieks mèn + pausis) 
meso-  (Grieks meso-) 
meta-  (Grieks meta-) 
metamorfose    (Grieks metamorphōsis of Frans métamorphose) 
-meter  (Grieks -metron of Frans -mètre) 
-metrie  (Grieks -metria of Frans -métrie) 
metropolis  (Grieks mètropolis) 
micro-    (Grieks mikro-) 



micron   (Grieks mikron) 
mono-  (Grieks mono-) 
-morf  (Grieks -morphos) 
mu  (Grieks mu) 
myc-  (Grieks mukès) 
myo-  (Grieks muo-) 
narcose  (Grieks narkōsis of Frans narcose) 
necro-   (Grieks nekro-) 
neo-  (Grieks neo-) 
neuro-  (Grieks neuro-) 
neuron  (Grieks neuron) 
neushoorn  (vert. van Grieks rinokerōs) 
neutron     (van Latijn neuter + Grieks -on) 
nijlpaard   (vert. van Grieks hippopotamos) 
nitro-  (Grieks nitro-) 
-nomie  (Grieks -nomia) 
-noom  (Grieks -nomos) 
noso-  (Grieks noso-) 
nu   ‘Griekse letter n’ (Grieks nu); (het –) (Middelhoogduits daz nū) 
oecumene  (Grieks oikoumenè (gè) of Duits Ökumene) 
oestrogeen  (van Grieks oistros + -genès) 
oestron  (Grieks oistros of Duits Östron) 
olifantsziekte  (vert. van Grieks elephantiasis) 
oligarchie  (Grieks oligarchia) 
oligo-  (Grieks oligo-) 
-oma  (Grieks -ōma) 
omega  (Grieks ōmega) 
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 -ōnumos) 
-onymie  (Grieks -ōnumia) 
-oom  (Grieks -ōma) 
oorlog   (de – is de vader van alle dingen) (vert. van Grieks polemos pantōn men patèr esti); (koude –) 
(vert. van Engels cold war) 
-opie  (Grieks -ōpia) 
ortho-  (Grieks ortho-) 
-ose    (Grieks -ōsis of Frans -ose) 
-osis  (Grieks -ōsis) 
osteo-  (Grieks osteo-) 
oto-  (Grieks ōto-) 
ouderling    (vert. van Grieks presbuteros) 
overal en nergens  (vert. van Grieks koudamou kai pantachou) 
oxi-  (Grieks oxu-) 
paap     (Grieks pap(p)as) 
-paat  (Grieks pathès) 
paleo-  (Grieks palaio-) 
palindroom  (Grieks palindromos) 
pan-  (Grieks pan-) 
panta rhei  (Grieks panta rei) 
para-  (Grieks para-) 
parabool   (Grieks parabolè) 



paragnost  (van Grieks para- + gnōstès) 
-pathie  (Grieks -patheia) 
pathos    (Grieks pathos) 
peda-  (Grieks paida-) 
pedagoog   (Grieks paidagōgos of Frans pédagogue) 
pedo-  (Grieks paido-) 
penta-  (Grieks penta-) 
pepsine  (van Grieks pepsis) 
peri-  (Grieks peri-) 
periscoop  (van Grieks peri- + -skopos) 
petro-  (Grieks petro-) 
phi  (Grieks phi) 
pi   (Grieks pi) 
pictogram   (van Latijn picto- + Grieks -gramma) 
plaats           ‘plek op de oppervlakte, ligging’ (bet. van Grieks topos); ‘plek’ (Frans place); (in/op de 
eerste –) (vert. van Frans en premier lieu) 
plutocratie  (Grieks ploutokratia of Frans ploutocratie) 
poly-  (Grieks polu-) 
prognose   (Grieks prognōsis of Frans prognose) 
propedeuse   (Grieks propaideusis) 
prothesis  (Grieks prothesis) 
proto-  (Grieks prōto-) 
proton  (Grieks prōton) 
protozoön  (van Grieks prōto- + zōion) 
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 psuchōsis of Frans psychose) 
-ptose   (Grieks -ptōsis 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 rō) 
sardonisch gelach  (vert. van Grieks sardanios gelōs) 
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 sklèrōsis of Frans sclérose) 
-scoop   (Grieks -skopos) 
-scopie   (Grieks -skopia) 
seismograaf  (van Grieks seismos + -graphos) 
sigma  (Grieks sigma) 
-sis  (Grieks -sis of Latijn -sis) 
slang  (een – aan zijn boezem koesteren) (vert. van Grieks kai labōn (ophin) hupo kolpōn etheto) 
socioloog  (van Latijn socius + Grieks -logos) 
-sofie  (Grieks -sophia) 
stadion    (Grieks stadion) 
stalactiet  (van Grieks stalaktos) 



stearine  (van Grieks stear) 
stelling  ‘these’ (bet. van Grieks thesis) 
stereo-   (Grieks stereo-) 
stereometrie  (van Grieks stereo- + -metria) 
sterrenkunde  (vert. van Grieks astronomia) 
stigma   (Grieks stigma) 
stoma  (Grieks stoma) 
strateeg  (Grieks stratègos) 
strychnine  (van Grieks struchnos) 
styliet  (Grieks stulitès) 
syl-  (Grieks sul-) 
sym-  (Grieks sum-) 
symbiose  (Grieks sumbiōsis of Frans symbiose) 
syn-  (Grieks sun-) 
tachy-  (Grieks tachu-) 
taikonaut  (Mandarijn taikong met Grieks achtervoegsel -aut) 
tau  (Grieks tau) 
techno-  (Grieks techno-) 
tegenvoeter   (vert. van Duits Gegenfüßler of Grieks antipodes, mv.) 
tele-  (Grieks tèle-) 
televisie      (van Grieks tèle- + Latijn visio) 
tera-  (Grieks teras) 
tetra-  (Grieks tetra-) 
therapeut    (Grieks therapeutès) 
therapie   (Frans thérapie of Grieks therapeia) 
thermo-  (Grieks thermo-) 
theta  (Grieks thèta) 
-tis  (Grieks -tis) 
-tomie   (Grieks -tomia of Frans -tomie) 
topo-  (Grieks topo-) 
trauma  (Grieks trauma) 
triatlon  (van Grieks tri- + athlon) 
-trofie  (Grieks -trophia) 
trombose  (Grieks thrombōsis of Frans thrombose) 
-troop  (Grieks -tropos) 
tropen  (van Grieks tropè, enk.) 
-tropie  (Grieks -tropia) 
upsilon  (Grieks upsilon) 
wal      (Latijn vallum); (de – van zijn tanden) (vert. van Grieks herkos odontōn) 
wederdoper  (vert. van Grieks anabaptizein) 
wereldburger  (vert. van Grieks kosmopolitès) 
wijsbegeerte  (vert. van Grieks philosophia) 
wijsgeer  (vert. van Grieks philosophos) 
windkruid   (vert. van Grieks anemōnè) 
woord     ‘erewoord’ (bet. van Frans parole d’honneur); ‘woord van God’ (bet. van Latijn verbum); 
(gevleugelde -en) (vert. van Grieks epea pteroënta) 
xantho-  (Grieks xantho-) 
Xantippe  (Grieks Xanthippè) 
xeno-  (Grieks xeno-) 
xenofobie  (van Grieks xeno- + -phobia) 
xero-  (Grieks xèro-) 
xerografie  (van Grieks xèro- + -graphia) 
-xis  (Grieks -xis) 
xylo-  (Grieks xulo-) 
xylofoon   (van Grieks xulo- + phōnos) 
zamsdieg  (Kerkraads) ‘zaterdag’ (Grieks sambaton) 



Zee        (Dode –) (vert. van Grieks Nekrè Thalassa); (Gele –) (vert. van Mandarijn Huang Hai); 
(Middellandse –) (vert. van Latijn Mediterraneum Mare); (Rode –) (vert. van Arabisch al-baḥr al-
aḥmar); (Witte –) (vert. van Russisch Beloje more); (Zwarte –) (vert. van Russisch Čërnoje more); 
zeta  (Grieks zèta) 
zoö-  (Grieks zōio-) 
zwaluw  (één – maakt nog geen zomer) (vert. van Grieks mia chelidōn ear ou poiei) 
zwartgalligheid   (vert. van Grieks melancholia) 
 
Hakka 
amsoi   (Hakka am tshoi) 
kaisoi   (Kantonees gaai choi of Hakka kai tshoi) 
paksoi    (Kantonees baak choi of Hakka phaak tshoi) 
 
Hebreeuws 
Adam   (Hebreeuws ’ādām) 
adamsappel    (vert. van Hebreeuws tappūaḥ hā’ādām) 
Adonai       (Hebreeuws ’ădonāy) 
Asjkenaziem  (Hebreeuws ’aškĕnazīm) 
Azazel  (Hebreeuws ‘ăzā’zel) 
Baäl  (Hebreeuws ba‘al) 
bar mitswa  (Hebreeuws bar-mizwāh) 
behemot   (Hebreeuws bĕhemōt) 
Belial  (Hebreeuws bĕliyya‘al) 
Benjamin    (Hebreeuws binyāmīn) 
berg Uwer heiligheid  (vert. van Hebreeuws har-qǫdšēkā) 
Chanoeka  (Hebreeuws ḥănūkkāh) 
chassidisme  (van Hebreeuws ḥāsīdīm) 
chazan  (Hebreeuws ḥazzān) 
Eden   (Hebreeuws ‘edēn) 
Elohiem  (Hebreeuws ’ĕlohīm) 
Gideon  (Hebreeuws gid’ōn) 
God der goden  (vert. van Hebreeuws ’el ’ĕlohīm) 
goj    (Hebreeuws gōy) 
golem  (Hebreeuws golēm) 
halleel   (Hebreeuws hallel) 
halleluja   (Hebreeuws hallĕlū-yāh) 
Heer der heren  (vert. van Hebreeuws ’ādōn (hā)ădonīm) 
heilige der heiligen  (vert. van Hebreeuws qodēš haqqŏdāšīm) 
hemel der hemelen  (vert. van Hebreeuws šĕme haššāmayim) 
Hosea  (Hebreeuws hōšea‘) 
-iem  (Hebreeuws -īm) 
ijdelheid der ijdelheden  (vert. van Hebreeuws hăvel hăvālīm) 
Israëli       (Hebreeuws yiśr’ĕ’elī) 
Ivriet   (Hebreeuws ‘ivrīt) 
Jahweh  (Hebreeuws YHWH) 
Jeremia  (Hebreeuws yirmĕyāh) 
Jesaja  (Hebreeuws yĕša‘yāhu) 
jom kippoer   (Hebreeuws yōm-kippūr) 
kabbala    (Hebreeuws qabbālāh) 
Kanaän    (Hebreeuws kĕna‘an) 
kiboets  (Hebreeuws qibbūz) 
kiboetsiem  (Hebreeuws qībbūzim) 
knecht der knechten  (vert. van Hebreeuws ‘ēvēd ‘ăvādīm) 
Knesset  (Hebreeuws kĕnēsēt) 
koning der koningen  (vert. van Hebreeuws mēlēk (ha)mmĕlākīm) 
lied der liederen  (vert. van Hebreeuws šīr haššīrīm) 



menora  (Hebreeuws mĕnōrāh) 
Metusalem   (Hebreeuws mĕtūšēlaḥ) 
Mirjam  (Hebreeuws miryām) 
Misjna  (Hebreeuws mišnāh) 
mosjav  (Hebreeuws mōšāv) 
Nimrod   (Hebreeuws nimrod) 
Noach   (Hebreeuws nōaḥ) 
Onan  (Hebreeuws ’ōnān) 
Pesach   (Hebreeuws pēsaḥ) 
Poeriem     (Hebreeuws pūrīm) 
rabbi    (Hebreeuws rabbī) 
sabra  (Hebreeuws zabbār) 
Salomo  (Hebreeuws šĕlomoh) 
sanhedrin   (Hebreeuws sanhēdrīn) 
Sefardiem  (Hebreeuws sĕfārdīm) 
shoah      (Hebreeuws šō’āh of Engels shoah) 
sjalom   (Hebreeuws šālōm) 
sjaloom   (Hebreeuws šālōm) 
sjekel    (Hebreeuws šēqēl) 
sjibolet  (Hebreeuws šibbōlēt) 
sjwa  (Hebreeuws šĕwā‘) 
talliet   (Hebreeuws ṭallīt) 
Talmoed  (Hebreeuws talmūd) 
tefillien  (Hebreeuws tefillīn) 
Tenach  (Hebreeuws tanak) 
Tora  (Hebreeuws tōrāh) 
uzi  (Hebreeuws uzi) 
volk  (ik ben al mijn – tot belaching geworden (vert. van Hebreeuws ḥāyītī śĕḥoq lĕkǫl ‘ammī) 
vroom  ‘godvruchtig’ (bet. van Latijn pius of Hebreeuws tāmīm) 
wegen der duisternis  (vert. van Hebreeuws darkeḥošēk) 
 
Hindi 
goeroe    (Hindi gurū of Maleis goeroe) 
oerdi  (Hindi urdi) 
pandit    (Hindi paṇḍit) 
Panjab  (Hindi Panjāb) 
Panjabi  (Hindi Panjābi) 
radja  (Hindi rājā of Maleis radja) 
roti  (Hindi roṭī) 
sahib      (Hindi ṣāḥib) 
sari  (Hindi sāṛī) 
sem  (Surinaams-Nederlands, Hindi sem) 
sitar  (Hindi sitār) 
swami  (Hindi svāmī) 
yogi  (Hindi yogī) 
 
Hokkien 
bami   (Hokkien bah mi of Maleis bami) 
betjah   (Hokkien be ts’ia of Maleis betja(k)) 
jonk   (Hokkien tsun of Maleis djoeng) 
ketjap     (Hokkien ke tsiap of Maleis ketjap) 
kongsi   (Hokkien kong si of Maleis kongsi) 
kweekwee   (Hokkien koe koe of Maleis koewe-koewe) 
loempia    (Hokkien lun pia of Maleis loempia) 
mie  (Hokkien mi) 
mihoen  (Hokkien bi hun) 



pecco  (Hokkien pik ho of peh ho) 
sampan  (Hokkien sam pan of Maleis sampan) 
singkè  (Hokkien xinke of Maleis singkeh) 
tahoe     (Hokkien tao hu of Maleis tahoe) 
taugé    (Hokkien tao gè of Maleis tauge) 
thee     (Hokkien te of Maleis teh); (dat is niet mijn kopje –) (vert. van Engels that’s not my cup of tea) 
 
Hongaars 
attila   (Hongaars atilla) 
csardas  (Hongaars csárdás) 
forint  (Hongaars forint) 
heiduk    (Hongaars hajdúk, mv.) 
kolbasz   (van Hongaars kolbász) 
poesta   (Hongaars puszta) 
sjako   (Hongaars csákó) 
tsigaan    (Hongaars cigány) 
 
IJslands 
geiser      ‘springbron’ (IJslands Geysir); ‘waterverwarmingstoestel’ (Engels geyser) 
 
Italiaans 
abbreviatuur  (Italiaans abbreviatura) 
a capella  (Italiaans a cappella) 
accelerando  (Italiaans accelerando) 
accuratesse   (Italiaans accuratezza of pseudo-Frans) 
a conto  (Italiaans a conto) 
a costi  (Italiaans a costì) 
adagio  (Italiaans adagio) 
affettuoso  (Italiaans affettuoso) 
aggiornamento    (Italiaans aggiornamento) 
agio    (Noord-Italiaans agio) 
agitato  (Italiaans agitato) 
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 arpeggio) 
arrivederci   (Italiaans arrivederci) 
artisjok     (verouderd Italiaans articiocco) 
autostrada   (Italiaans autostrada) 
averij    (Italiaans avaria) 
bagno  (Italiaans bagno) 
ballerina  (Italiaans ballerina) 
bambino  (Italiaans bambino) 
banco    (Italiaans banco) 
bank      (Italiaans banco) 
bariton  (Italiaans baritono) 
bas    ‘laagste stem’ (Italiaans basso); ‘stuiver’ (Duits Batzen); ‘tweetal, dubbeltje’ (Jiddisch basj) 
bassethoorn  (Italiaans corno di bassetto) 



belcanto  (Italiaans bel canto) 
belladonna  (Italiaans belladonna) 
benzoë  (Italiaans benzoe) 
bericht  (geen – goed –) (vert. van Italiaans nulla nuova, buona nuova) 
bloemkool   (vert. van Italiaans cavolfiore of van Frans chou-fleur) 
boekhouden  (vert. van Italiaans tenere i libri of Duits Buchhaltung) 
bokkensprong  (vert. van Italiaans capriola) 
boni   (Italiaans boni, mv.) 
bravissimo  (Italiaans bravissimo) 
brio  (Italiaans brio) 
broccoli  (Italiaans broccoli, mv.) 
brokaat  (Italiaans broccato) 
bruto     (Noord-Italiaans bruto) 
buste   ‘borstbeeld’ (Italiaans busto); ‘vrouwelijke borst’ (Frans buste) 
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) 
carpazzio  (Italiaans carpazzio) 
casanova  (Italiaans casanova) 
casino  (Italiaans casino) 
catenaccio   (Italiaans catenaccio) 
cembalo   (Italiaans cembalo) 
certosa   (Italiaans certosa) 
chianti   (Italiaans chianti) 
chiaroscuro  (Italiaans chiaroscuro) 
chipolata  (Italiaans cipollata) 
ciabatta  (Italiaans ciabatta) 
ciao    (Italiaans ciao) 
coda  (Italiaans coda) 
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 contrabbasso) 
corridor  (Italiaans corridore) 
corso   (Italiaans corso) 
così fan tutte  (Italiaans così fan tutte) 
crescendo  (Italiaans crescendo) 



da capo  (Italiaans da capo) 
deposito    (Italiaans deposito) 
dilettant  (Italiaans dilettante) 
diminuendo  (Italiaans diminuendo) 
disconto  (Italiaans disconto) 
dito   (Noord-Italiaans dito) 
diva  (Italiaans diva) 
do    ‘muzieknoot’ (Italiaans do) 
dolce  vita (la –) (Italiaans la dolce vita) 
dolce far niente  (Italiaans dolce far niente) 
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   ‘eindstrijd in sport’ (Frans finale); ‘slotstuk van meerdelig instrumentaal muziekstuk’ (Italiaans 
finale) 
finito  (Italiaans of Spaans finito) 
firma   (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   (Duits geheim); (openbaar/publiek –) (vert. van Italiaans il pubblico secreto) 
giro  (Italiaans giro) 
glissando  (Italiaans glissando) 
gondel  (Italiaans gondola) 
gorgonzola  (Italiaans gorgonzola) 
gouverno    (Italiaans governo) 
graffiti     ‘op muren geschilderde leuzen’ (Engels graffiti); ‘versieringstechniek’ (Italiaans graffiti) 
grandezza  (Italiaans grandezza) 
grave  (Italiaans grave) 
grazioso  (Italiaans grazioso) 
gregario  (Italiaans gregario) 
gruppetto  (Italiaans gruppetto) 
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) 
intermezzo    (Italiaans intermezzo) 
intrigant  (Italiaans intrigante) 
intrige  (Italiaans intrigo) 
kaap      (Italiaans capo of Frans cap) 
kamien  (Limburgs) ‘schoorsteen’ (Italiaans camino of Duits Kamin) 
karaak   (Spaans, Portugees carraca of Italiaans caracca) 
kas   (Italiaans cassa) 
kassa     (Italiaans cassa) 
kattebelletje   (Italiaans (s)cartabello) 
klarinet  (Italiaans clarinetto) 
koloriet  (Italiaans colorito) 
kraak     ‘inktvis’ (Noors krake); ‘schip’ (Spaans, Portugees carraca of Italiaans caracca) 
krats  (voor een –) (Italiaans crazia) 
la    ‘de beroemde’ (Italiaans la); ‘muzieknoot’ 
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) 
madrigaal  (Italiaans madrigale) 
maëstoso  (Italiaans maestoso) 
maestro     (Italiaans maestro) 
maffia     (Italiaans mafia) 
maffioso   (Italiaans mafioso) 
majolica  (Italiaans maiolica) 
malaria   (Italiaans malaria) 
manco    (Italiaans manco) 
mans  (Italiaans 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 movimento) 
netto     (Italiaans netto) 
niëllo  (Italiaans niello) 
niente  (Italiaans niente) 
nieuws  (er is niets – onder de zon) (vert. van Latijn nihil est sub sole novum of nil novi sub sole); 
(geen – goed –) (vert. van Italiaans nulla nuova, buona nuova) 
nul       (Italiaans nulla); (van – en gener(lei) waarde) (Oudfrans nul) 
numero   (Italiaans numero) 
obbligato   (Italiaans obbligato) 



omerta  (Italiaans omertà) 
-oor   (bijvoeglijk naamwoord) (Frans -oire); (persoonsnaam) (Spaans -or of Italiaans -or); (zelfstandig 
naamwoord) (Frans -oir(e)) 
opera    ‘gezongen toneelspel’ (Italiaans opera); ‘werken’ (Latijn 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) 
pesto  (Italiaans pesto) 
petto  (in – hebben) (Italiaans avere in petto) 
pianissimo  (Italiaans pianissimo) 
piano   ‘langzaam’ (Italiaans piano); ‘muziekinstrument’ (Frans piano) 
piaster   (Italiaans piastra) 
piazza     (Italiaans piazza) 
piccolo   (Noord-Italiaans 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) 
primo    (Italiaans primo of Latijn primo) 
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) 
rucola  (Italiaans rucola) 
salami  (Italiaans salami, mv.) 
saldo     (Italiaans saldo) 
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 trovato) 
signora  (Italiaans signora) 
signore  (Italiaans signore) 
sirocco   (Italiaans scirocco) 
soda    (Italiaans soda) 
soldateska   (Italiaans soldatesca) 
solo-  (Italiaans solo) 
solo      ‘als zanger of speler alléén’ (Italiaans solo); ‘vrijgezel’ (Engels solo) 
somma    (Italiaans somma) 
sonate  (Italiaans sonata) 
sopraan   (Italiaans soprano) 
sotto voce  (Italiaans sotto voce) 
spaghetti    (Italiaans spaghetti, mv.) 
spinet  (Italiaans spinetta) 
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) 
terracotta  (Italiaans terracotta) 
terrazzo  (Italiaans terrazzo) 
tifoso  (Italiaans tifoso) 
tombola  (Italiaans tombola) 
torso   (Italiaans torso) 
tosti  (Italiaans tosti, mv.) 
tramontane kwijt zijn  (Italiaans perdere la tramontana) 
trampoline  (Italiaans trampolino) 
tranquillo  (Italiaans tranquillo) 
transito  (Italiaans transito) 
tremoleren  (Italiaans tremolare) 
tremolo  (Italiaans tremolo) 
triller  (Italiaans trillo) 
trio  (Italiaans trio) 
trombone   (Italiaans trombone) 
ulevel  (Italiaans olivella, ouder ulivella) 
ultimo   (Italiaans ultimo of Latijn ultimo) 
una giornata particolare  (Italiaans una giornata particolare) 
valuta     (Italiaans valuta) 
vasteland  (vert. van Italiaans terraferma of Duits Festland) 
vendetta  (Italiaans vendetta) 



vermicelli    (Italiaans vermicelli, mv.) 
verrekijker  (vert. van Italiaans telescopio of modern Latijn telescopium) 
vervallen   ‘van wissel’ (bet. van Italiaans scadere) 
verzekeren  ‘verzekering afsluiten’ (bet. van Italiaans assicurare) 
villa   (Italiaans villa) 
violoncel   (Italiaans violoncello) 
viool     ‘bloem’ (Oudfrans viola); ‘muziekinstrument’ (Oudfrans viole of Italiaans viola) 
vivo  (Italiaans vivo) 
vuurwerk   (vert. van Italiaans fuochi artificiali of Duits Feuerwerk) 
weduwe  (zwarte –) ‘spin’ (vert. van Italiaans vedova nera); (zwarte –) ‘zelfmoordterroriste’ (vert. van 
Russisch čërnaja vdova of Engels black widow) 
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) 
 
Japans 
Aibo    (Japans Aibo) 
aikido  (Japans aikidō) 
bamzaaien   (van Japans banzai of Jiddisch baam zajen?) 
banzaaien  (van Japans banzai of Jiddisch baam zajen?) 
banzai   (Japans banzai) 
bonsai  (Japans bonsai) 
budo  (Japans budō) 
daimio   (Japans daimyo) 
dan  (Japans dan) 
dojo  (Japans dōjō) 
futon  (Japans futon) 
geisha     (Japans geisha) 
go   (Japans go) 
haiku  (Japans haiku) 
harakiri  (Japans harakiri) 
hotemetoot  (Japans hatamoto ‘directe leenman van de shogun’) 
ikebana  (Japans ikebana) 
ippon  (Japans ippon) 
jiujitsu  (Japans jūjitsu) 
judo    (Japans jūdō) 
judogi  (Japans jūdōki) 
judoka  (Japans jūdōka) 
kabuki   (Japans kabuki) 
kakemono  (Japans kakemono) 
kamikaze   (Japans kamikaze) 
karaoke  (Japans karaoke) 
karate   (Japans karate) 
keesje  ‘hoer’ (Japans keisei) 
keirin  (Japans keirin) 
kenpo   (Japans kenpō) 
kimono  (Japans kimono) 
manga   (Japans manga) 
mikado  (Japans mikado) 
moksa  (Japans mokusa) 
ninja    (Japans ninja) 
nintendo  (Japans nintendo) 
origami  (Japans origami) 
Pokémon    (Japans Pokemon) 
reiki  (Japans reiki) 



sake  (Japans sake) 
samoerai  (Japans samurai) 
satsoema   ‘soort mandarijn’ (Engels satsuma); ‘soort porselein’ (Japans satsuma) 
seitan  (Japans seitan) 
shamisen  (Japans shamisen) 
shiatsu  (Japans shiatsu) 
shiitake   (Japans shii-take) 
shinto   (Japans shintō) 
shogun  (Japans shōgun) 
shoyu   (Japans shōyu) 
sjogoen  (Japans shōgun) 
soja   (Japans shōyu) 
sukiyaki  (Japans sukiyaki) 
sumo  (Japans sumō) 
surimi  (Japans surimi) 
sushi  (Japans sushi) 
taikoen       (Japans taikun) 
tamagotchi  (Japans tamagotchi) 
tamari   (Japans tamari) 
tatami  (Japans tatami) 
teriyaki  (Japans teriyaki) 
troostmeisje  (vert. van Japans ianfu) 
tsoenami    (Japans tsunami) 
tsunami  (Engels of Japans tsunami) 
wasabi  (Japans wasabi) 
yakult  (Japans yakult) 
yakuza  (Japans yakuza) 
yamashita  (Japans yamashita) 
yen  (Japans yen) 
zen     (Japans zen) 
 
Javaans 
adipati   (Javaans adipati) 
baboe    (Javaans baboe) 
dalang  (Javaans dalang) 
kraton  (Javaans kraton) 
kris   (Javaans keris) 
nontonnen  (Javaans nonton) 
pangeran  (Javaans pangerang) 
passagieren     (van Maleis/Javaans pasisir) 
petoet  (Javaans dipetoet) 
Raden  ‘Javaanse adellijke titel’ (Javaans Raden) 
ratoe  (Javaans ratoe) 
wajang   (Javaans wajang) 
waringin  (Javaans waringin) 
 
Jiddisch 
achenebbisj  (Jiddisch achenebbisj) 
alsmaar  (Jiddisch als maar) 
asjeweine   (Jiddisch hasjeweine) 
attenoje    (Jiddisch attenoj(e)) 
bajes  (Jiddisch bajes) 
baksnaaiem  (Jiddisch baksjenajem) 
baldoveren  (Jiddisch baldoveren) 
bamzaaien   (van Japans banzai of Jiddisch baam zajen?) 
banzaaien  (van Japans banzai of Jiddisch baam zajen?) 



bas    ‘laagste stem’ (Italiaans basso); ‘stuiver’ (Duits Batzen); ‘tweetal, dubbeltje’ (Jiddisch basj) 
bedibberen   (Jiddisch medibberen) 
beesie   (Jiddisch beisje) 
beis     (Jiddisch beis) 
beisje   (Jiddisch beisje) 
beisponem  (Jiddisch beisponem) 
bekattering     (Jiddisch mekatreg) 
benschen    (Jiddisch bensjen) 
bensjen   (Jiddisch bensjen) 
bezolletje  (Jiddisch bezol) 
bolleboos   (Jiddisch balboos) 
bolus    ‘gebak’ (Jiddisch boles, mv.); ‘vette klei’ (Latijn bolus) 
challef   (Jiddisch challef) 
daar ga je!   (Jiddisch lechajim) 
dalles     (Jiddisch dalles) 
emmes   (Jiddisch emmes) 
-es              (Frans -esse); (Jiddisch -es); (Latijn -us) 
falderappes   (Jiddisch falderappes) 
gabber    (Jiddisch chavver) 
gajes   (Jiddisch chajes) 
galf   (Jiddisch challef) 
gallisch   (ik word er – van) (Jiddisch challesj) 
gannef  (Jiddisch gannev) 
gappen  (Jiddisch chappen) 
gasjeweine  (Jiddisch hasjeweine) 
gasjewijne   (Jiddisch hasjeweine) 
gasser  (Jiddisch chazzer) 
gedeisd   (van Jiddisch deisje) 
gefilte fisj  (Jiddisch gefilte fisj) 
gein  (Jiddisch chein) 
ges  ‘slim’ (Jiddisch ches) 
gesjochten  (Jiddisch gesjochten) 
geteisem    (Jiddisch chatteisem) 
gis   ‘muzieknoot’ (Duits Gis); ‘slim’ (Jiddisch ches) 
gokken  (Jiddisch chokken) 
goochem       (Jiddisch goochem) 
gotspe    (Jiddisch chotspe) 
gozer   (Jiddisch chosen) 
gribus  (Jiddisch gribez, grepts?) 
habbekras  (Jiddisch habbekrats) 
habbekrats  (Jiddisch habbekrats) 
hachelen  (je kan me de bout –) (Jiddisch achelen) 
hasjeweine  (Jiddisch hasjeweine) 
hasjewijne   (Jiddisch hasjeweine) 
heibel   (Jiddisch heibel) 
heitje    (Jiddisch heitje) 
hork   (Jiddisch houreg) 
hoteldebotel  (Jiddisch over oevotel) 
ibbel  (Jiddisch ibbel) 
iebel   (Jiddisch ibbel) 
immes  (Jiddisch emmes) 
jajem    (Jiddisch jajem) 
jat   (Jiddisch jad) 
jatmoos  (Jiddisch jadmoos) 
jennen  (van Jiddisch jovn?) 
Jiddisch      (Duits jiddisch of Jiddisch jiddisj) 



joet   (Jiddisch joet) 
joetje    (Jiddisch joetje) 
jofel   (Jiddisch jofel) 
Kaddisj   (Jiddisch kaddesj) 
kaddisj   (Jiddisch kaddesj) 
kaf   ‘twintig’ (Jiddisch kaf) 
kaffer       ‘stommerd’ (Jiddisch kaffer) 
kalle  (Jiddisch kalle) 
kalletje  (Jiddisch kalle) 
kapoeres   (Jiddisch kapoeres) 
kapsones     (Jiddisch gavsones) 
kassiewijle   (Jiddisch hasjeweine) 
kassiewijne  (Jiddisch hasjeweine) 
keppeltje  (Jiddisch keppel) 
kiboetsnik  (Jiddisch kiboetsnik) 
kif(t)   (Jiddisch gift) 
kimmel   (Jiddisch gimel) 
kinnesinne     (Jiddisch kinnesinne) 
kits    (alles –) (Jiddisch alles gietes) 
klezmer    (Jiddisch klezmer) 
kloffie  (Jiddisch klife) 
koefnoen   (Jiddisch koef noen) 
kool    ‘kletspraatjes’ (Jiddisch kol?); ‘plant’ (Latijn caulis); (de – en de geit sparen) (vert. van Frans 
sauver la chèvre et le chou) 
koosjer    (Jiddisch koosjer) 
koter  (Jiddisch koten) 
lammetje   ‘0 stuivers’ (Jiddisch lamed) 
lapzwans   (Jiddisch lapsjwants) 
lef  (Jiddisch lef) 
lou(w) 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) 
mazzeltof  (Jiddisch mazzeltof) 
mediene  (Jiddisch mediene) 
meier    ‘honderd gulden’ (Jiddisch meie); ‘rentmeester’ (Latijn maior (domus)) 
memme  (Jiddisch memme) 
mesjoche  (Jiddisch mesjogge) 
mesjogge   (Jiddisch mesjogge) 
mies    (Jiddisch mies) 
miesmacher  (Jiddisch miesmacher) 
misjpoche  (Jiddisch misjpooche) 
misjpooche  (Jiddisch misjpooche) 
mist  (de – ingaan) (Jiddisch misjt) 
mokum  (Jiddisch mokem) 
moos     (Duits Moos of Jiddisch moës) 
naaches  (Jiddisch naaches) 
nages  (Jiddisch naaches) 
nasjen  (Jiddisch nasjen) 
nassen  (Jiddisch nasjen) 
nebbisj   (Jiddisch nebbisj) 
nieges  (Jiddisch niechesj) 
niese    (van Jiddisch iesje) 



nifteren   (Jiddisch nifteren) 
ochenebbisj  (Jiddisch ochenebbisj) 
oetsen  (Jiddisch oetsen) 
oggenebbisj  (Jiddisch ochenebbisj) 
oren   ‘bidden’ (Jiddisch oren) 
parg  (Jiddisch parch) 
peiger  (Jiddisch peiger) 
penoze   (Jiddisch penoze) 
pietsje  (Jiddisch pietsie) 
plak  (Westnoord-Brabants) ‘landloper, kwakzalver’ (Jiddisch polak) 
planjenen  (Jiddisch planjenen) 
planjeren  (Jiddisch planjenen) 
pleite   (Jiddisch pleite) 
poerem    (Jiddisch poerem) 
polak  (Jiddisch pol(a)k) 
ponem     (Jiddisch ponem) 
ponum  (Jiddisch ponem) 
porem  (Jiddisch ponem) 
porum  (Jiddisch ponem) 
ramsj  (Jiddisch ramsj) 
ramsjen  (Jiddisch ramsjen) 
ratsmodee    (naar de –) (Jiddisch nooch der Asjmedaj) 
rebbe   (Jiddisch rebbe) 
roddelen   (Jiddisch roddelen) 
sappel  (zich de/te – maken) (Jiddisch sappel) 
sappelen  (Jiddisch sappelen) 
schlemiel   (Jiddisch sjlemiel) 
schnorrer  ‘bedelaar’ (Jiddisch sjnorrer) 
schorem    (Jiddisch sjkorem) 
seibelaar  (Jiddisch zeibelaar) 
seider  (Jiddisch seider) 
sikker  (Jiddisch sjikker) 
sjabbes   (Jiddisch sjabbes) 
sjappie hendele mendele  (Jiddisch sjappie hendele mendele) 
sjaskelen   (Jiddisch sjasjkenen) 
sjaskenen  (Jiddisch sjasjkenen) 
sjewijne  (Jiddisch hasjeweine) 
sjien  (Jiddisch sjien) 
sjikker   (Jiddisch sjikker) 
sjikse  (Jiddisch sjikse) 
sjlemiel  (Jiddisch sjlemiel) 
sjnorrer  ‘bedelaar’ (Jiddisch sjnorrer) 
sjoege  (Jiddisch sjoege) 
sjoel    (Jiddisch sjul) 
sjoof  (Jiddisch zoof) 
sjtetl  (Jiddisch sjtetl) 
smeris   (van Jiddisch sj(e)miere) 
smoes    (Jiddisch sjmoes) 
smoezen   (Jiddisch sjmoezen) 
smous  (Jiddisch smous) 
snaaien  (Jiddisch sjnaidn) 
snikkel  (Jiddisch sjniggel) 
snorder  (Jiddisch sjnorrer) 
sof  (Jiddisch sof) 
soof  (Jiddisch zoof) 
sores     (Jiddisch tsores) 



spiese   (Jiddisch spiese) 
stennis     (Jiddisch sjtannes) 
stiekem     (Jiddisch sjtieke) 
tagrijn    (Jiddisch tagrijn) 
temeie  (Jiddisch temeie) 
temeier  (Jiddisch temeie) 
tinnef    (Jiddisch tinnef) 
tippelen    (Jiddisch tippelen) 
tof    (Jiddisch tof) 
tofelemoon  (Jiddisch tofelemone) 
toffelemoon  (Jiddisch tofelemone) 
toi toi toi    (Jiddisch toi toi toi) 
treife  (Jiddisch treife) 
unberufen (toi toi toi)   (Jiddisch oenberoefen (toi toi toi)) 
unbeschriejen  (Jiddisch oenbesjrieën) 
versjteren  (Jiddisch versjteren) 
weet ik veel  (Jiddisch waas isj viel) 
zeperd    (Jiddisch zevel) 
zolletje  (Jiddisch zol) 
zoof  (Jiddisch zoof) 
 
Jiddisch-Duits 
zwijnen  ‘geluk hebben’ (Jiddisch-Duits Schwein haben) 
 
Kantonees 
dim sum  (Kantonees dim sam) 
kaisoi   (Kantonees gaai choi of Hakka kai tshoi) 
kumquat  (Kantonees kam kwat) 
kung-fu  (Kantonees kung-fu) 
paksoi    (Kantonees baak choi of Hakka phaak tshoi) 
taifoen   (Kantonees daai fong) 
tjap-tjoi  (Kantonees jaap choi) 
wok  (Kantonees wok) 
 
Keltisch 
bok     (een – schieten) (vert. van Duits einen Bock schießen); (Keltisch of erfwoord) 
eed   (Keltisch of erfwoord) 
erf   ‘erfgenaam’ (Keltisch of erfwoord) 
vrij  (bet. van Keltisch of erfwoord) 
 
Kerklatijn 
kezaosies  (Drents) ‘vervelende opmerkingen’ (Kerklatijn catechisatio) 
mee  (Zuid-Nederlands) ‘grootmoeder, oude vrouw’ (Kerklatijn matrina) 
paat  (Zuid-Nederlands) ‘doopvader, doopmoeder’ (Kerklatijn pater) 
 
Kloosterlatijn 
multen  (Kempen) ‘in een grote menigte’ (Kloosterlatijn multi) 
 
Kroatisch 
četnik   (Kroatisch četnik) 
slivovitsj  (Servisch en Kroatisch šljivovica) 
 
Latijn 
A.D.  (Latijn A.D. = Anno Domini) 
a.m.  (Latijn a.m. = ante meridiem) 
aach  (Zuid-Limburgs) ‘waterafvoer, onderaardse gang’ (Latijn aquaeductus) 



-aal       (Duits -al); (Frans -al); (Latijn -alis) 
-aan  (Latijn -anus) 
aanbeeld  (altijd op hetzelfde – hameren) (vert. van Latijn eandem incudem tundere) 
aanbidden  (vert. van Latijn adorare) 
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) 
aat  (Zuid-Limburgs) ‘waterafvoer, onderaardse gang’ (Latijn aquaeductus) 
abactis   (Latijn (servus) ab actis) 
ablatief  (Latijn (casus) ablativus) 
Abraham  (Latijn Abraham) 
abs-  (Latijn abs-) 
absis  (Latijn absis) 
absolutie  (Latijn absolutio) 
absoluut   ‘onbeperkt, volstrekt’ (Latijn absolutus); ‘ongedeeld’ (Frans absolu) 
absolveren  (Latijn absolvere) 
abstraheren  (Latijn abstrahere) 
absurd  (Latijn absurdus of Frans absurde) 
abt     (Latijn abbatem, de nv.) 
abundant    (Latijn abundans abundantis) 
abundantie  (Latijn abundantia) 
ac-  (Latijn ac- of Frans ac-) 
acacia   (Latijn acacia) 
academicus  (Latijn academicus) 
academie    ‘hogeschool’ (Latijn academia); ‘wetenschappelijk genootschap’ (Frans académie) 
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-) 
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); ‘verslaving’ (Engels addiction) 
adequaat   ‘gelijkwaardig’ (Latijn adaequatus); ‘voldoende, passend’ (Engels adequate) 
ad fundum  (Latijn ad fundum) 
ad infinitum  (Latijn ad infinitum) 
ad interim  (Latijn ad interim) 
adjectief  (Latijn adiectivus) 
adjunct  ‘nauw verbonden’ (Latijn adiunctus); ‘toegevoegd functionaris’ (Frans adjoint) 
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) 
aetsje  (Limburgs) ‘azijn’ (Latijn acetum) 
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-/detrahere of Duits abziehen) 
afwezig    ‘niet ter plaatse’ (vert. van Latijn absens); ‘verstrooid’ (bet. van Frans absent of Engels 
absent); (de -en hebben ongelijk) (vert. van Frans les absents ont tort) 
afwezigheid   (vert. van Latijn absentia); (schitteren door –) (vert. van Frans briller par son absence) 
afzichtelijk  (vert. van Latijn despectus) 
ag-  (Latijn ag- of Frans ag-) 
agenda        ‘aantekenboek’ (Latijn agenda, mv.); ‘plannen’ (Engels agenda); (dubbele –) (vert. van 
Engels double agenda); (verborgen –) (vert. van Engels hidden agenda) 
agens   (Latijn agens) 
agitator   (Latijn agitator) 
agnosticus   (modern Latijn agnosticus) 
agrimonie   (Latijn agrimonia) 
Ahasverus  (Latijn Ahasverus) 
Ajax  (Latijn Aiax) 
ajuin    (Latijn unionem, de nv.) 
ak-  (Latijn ac- of Frans ac-) 
akelei  (Latijn aquileia) 
aker   (div. dialecten) ‘putemmer’ (Latijn aquarium ‘watervat’) 
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); ‘grammofoonplaat’ (Engels 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) 
amalgaam     (Latijn almagama) 
amandel   (Latijn amandula) 
amazone     ‘sierlijke paardrijdster’ (Frans amazone); ‘strijdbare vrouw’ (Latijn amazona) 
ambivalent  (van Latijn ambo + valens) 
amen  (Latijn amen) 
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-); ‘ontkennend voorvoegsel’ (Grieks an-) 
andijvie   (Latijn endivia) 
Andreas  (Latijn Andreas) 
anemie  (Latijn anaemia) 
anemoon  (Latijn anemone) 
angelus   (Latijn angelus) 
angina  (Latijn angina) 
anglofobie  (van Latijn Anglus + Grieks -phobia) 
animisme  (van Latijn animus) 
animus   (Latijn animus) 
anker      (Latijn ancora) 
anno Domini   (Latijn anno Domini) 
annus horribilis   (modern Latijn annus horribilis) 
annus mirabilis   (modern Latijn annus mirabilis) 
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.) 
anus  (Latijn anus) 
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  (in/met zijn –) (Latijn per pedes apostolorum) 
apostrof  (Latijn apostrophus) 
apotheek        (Latijn apotheca) 
appendicitis  (van Latijn appendix + Grieks -itis) 
applaus   (Latijn applausus) 
april   (Latijn (mensis) Aprilis) 
a priori  (Latijn a priori) 
apsis  (Latijn apsis) 
aquaduct   (Latijn aquaeductus) 
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    ‘geur’ (Frans arome); ‘welriekend kruid’ (Latijn aroma) 
aronskelk  (van Latijn arum) 
arsenicum  (modern Latijn arsenicum) 
artefact  (van Latijn ars artis + factum) 
arterie  (Latijn arteria) 
articuleren  (Latijn articulare) 
artikel   (Latijn articulus) 
as-  (Latijn as- of Frans as-) 
as    ‘lijn midden door een vlak’ (bet. van Latijn axis) 
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) 
atmosfeer  (modern Latijn atmosphaera) 
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) 
auspiciën  (onder – van) (Latijn sub auspiciis) 
automobiel       (van Grieks auto- + Latijn mobilis) 
ave   (Latijn ave) 
avi-  (Latijn avi-) 
avifauna  (van Latijn avi- + fauna) 
azalea  (modern Latijn azalea) 
baarmoeder  (vert. van Latijn matrix) 
baccalaureus   (Latijn baccalaureus) 
bacil   (van Latijn bacillum) 
balsem   (Latijn balsamum) 



barbarisme   (Frans barbarisme of Latijn barbarismus) 
barbeel  (Latijn barbellus) 
basilica  (Latijn basilica) 
basilicum  (Latijn basilicum) 
basiliek     (Latijn basilica) 
basis         (Latijn basis) 
beamen  (van Latijn amen) 
bedreven  ‘geoefend’ (bet. van Latijn exercitus) 
bedrijf   ‘deel van toneelstuk’ (bet. van Latijn actus); (buiten/in –) (vert. van Duits außer/in Betrieb) 
Beëlzebub  (Latijn Beelzebub) 
Beer  (Grote –) (vert. van Latijn Ursus maior) 
beet  (Latijn beta) 
beetwortel     (van Latijn beta) 
bef      (Latijn biffa of Oudfrans biffe) 
begrijpelijkheid   (vert. van Latijn capacitas of Duits Begreiflichkeit) 
behoudens  ‘zonder’ (bet. van Frans sauf of Latijn salvo/salvis) 
bekennen  ‘belijden’ (bet. van Latijn confitēri) 
bekentenis  ‘belijdenis’ (bet. van Latijn confessio) 
beker    (Latijn bicarium) 
bekeren   (vert. van Latijn convertere) 
bekken          (Latijn baccinum) 
belijden  (vert. van Latijn confitēri) 
belijder  (vert. van Latijn confessor) 
benedijen    (Latijn bene dicere) 
beneficiarius  (Latijn beneficiarius) 
berenklauw  (vert. van Latijn branca ursina) 
berg  (gouden -en beloven) (vert. van Latijn montes auri pollicēri) 
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-) 
biatlon  (van Latijn bi- + Grieks athlon) 
bibliotheek      (Latijn bibliotheca of Frans bibliothèque) 
biecht  ‘belijdenis van zonden’ (bet. van Latijn confessio) 
bier    (Latijn biber?); (dat is geen klein –) (vert. van Frans ce n’est pas de la petite bière) 
biet     (Latijn beta) 
bijwoord    (vert. van Latijn adverbium of verouderd 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 colon caecum) 
bloemlezing  (vert. van modern Latijn florilegium) 
boa     ‘halsbont’ (Frans boa); ‘slang’ (Latijn boa) 



boei   ‘band’ (Latijn boiae); ‘drijvend baken’ (Oudfrans buie) 
boekerij  (vert. van Latijn libraria) 
boete  ‘straf voor zonden’ (bet. van Latijn poena) 
boever  (Zuid-Nederlands) ‘paardenknecht, koeherder’ (Latijn bovarius) 
boks  (Oost-Nederlands) ‘broek’ (van Latijn buxus) 
bolus    ‘gebak’ (Jiddisch boles, mv.); ‘vette klei’ (Latijn bolus) 
bonafide  (Latijn bona fide) 
bont   (Latijn punctus) 
boogschutter  ‘sterrenbeeld’ (bet. van Latijn sagittarius) 
borax  (Latijn borax) 
bót  (Limburgs) ‘draagkorf’ (Latijn buttis) 
botanicus  (modern Latijn botanicus) 
boter    (Latijn butyrum) 
boterbriefje  (vert. van Latijn literae butyricae) 
bottelier    (Latijn butticularius) 
bout   (van Latijn catapulta) 
brag  (Limburgs) ‘zijplank, bovenbouw van kar’ (van Latijn brachium) 
brak  (Limburgs) ‘zijplank, bovenbouw van kar’ (van Latijn brachium) 
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); (open –) (Duits ein offener Brief) 
bril    (van Latijn beryllus) 
bronchiën  (Latijn bronchia) 
bronchitis   (van Latijn bronchia + Grieks -itis) 
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        ‘autobus’ (Engels bus); ‘doos’ (Latijn buxis) 
buut  (Limburgs) ‘draagkorf’ (Latijn buttis) 
c.q.  (Latijn c.q. = casu quo) 
c.s.  (Latijn c.s. = cum suis) 
c.v.   (Latijn c.v. = curriculum vitae) 
caesar   (Latijn caesar) 
calcium  (modern Latijn calcium) 
Calvarië   (Latijn Calvaria, Calvariae locus) 
campus        ‘universiteitsterrein’ (Engels 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  (modern 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       ‘deeltje protoplasma’ (Engels cell); ‘klein vertrek’ (Latijn cella) 
censuur  (Frans censure of Latijn censura) 
centi-   (Latijn centi- of Frans centi-) 
centrum              ‘instelling’ (Engels centre); ‘middelpunt’ (Latijn centrum) 
ceremoniemeester  (vert. van Latijn magister ceremoniarum) 
certificeren   (Latijn certificare) 
cerviduct  (van Latijn cervi- + ductus) 
charta   (Latijn charta) 
chemicalia   (modern Latijn chemicalia) 
chemicus      (modern Latijn chemicus) 
chemie      ‘scheikunde’ (Latijn chimia, chemia); ‘wisselwerking tussen mensen’ (bet. van Engels 
chemistry) 
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  (modern 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) 
clarificeren  (Latijn clarificare) 
classis   (Latijn classis) 
claustrofobie   (van Latijn claustro- + Grieks -phobia) 
clausule  (Latijn clausula) 
clematis  (Latijn clematis) 
clementie  (Latijn clementia) 
clerus  (Latijn clerus) 
climax  ‘hoogtepunt’ (Engels climax); ‘opklimming’ (Latijn climax) 
clitoris    (modern Latijn clitoris) 
Clytaemnestra  (Latijn Clytaemnestra) 
co-  (Latijn co-) 
coccus  (modern Latijn coccus) 
codex    (Latijn codex) 
cohabitatie  ‘paring’ (Latijn cohabitatio); ‘samenwerking van twee politieke tegenstanders’ (Frans 
cohabitation) 
cohort      (Engels cohort of Latijn cohors cohortis) 
coïtus  (Latijn coitus) 



col-  (Latijn col- of Frans col-) 
collector  (modern Latijn collector) 
collega        (Latijn collega) 
collocatie  (Latijn collocatio) 
com-  (Latijn com- of Frans com-) 
combinatie  (Latijn combinatio) 
commentator   (Latijn commentator) 
communi-  (Latijn communi-) 
communiceren     (Latijn communicare) 
communie  (Latijn communio) 
communis opinio  (Latijn communis opinio) 
communiteit  (Latijn communitas) 
commutator  (modern Latijn commutator) 
compassie  (Frans compassion of Latijn compassio) 
competentie  ‘bevoegdheid’ (Latijn competentia); ‘taalvermogen’ (Engels competence) 
componeren  (Latijn componere) 
composiet  (Latijn compositum) 
compos mentis  (Latijn compos mentis) 
compromitteren   (Latijn compromittere) 
con-    (Latijn con- of Frans con-) 
concluderen  (Latijn concludere) 
conclusie  (Latijn conclusio) 
condensator    (modern Latijn condensator) 
conditio sine qua non  (Latijn conditio sine qua non) 
condoleantie  (Latijn condolentia) 
conductor  (modern Latijn conductor) 
conferentie   (Latijn conferentia) 
configuratie  ‘computersysteem’ (Engels configuration); ‘samenstel van figuren’ (Latijn configuratio) 
conflict  (Latijn conflictus) 
confrater  (Latijn confrater) 
conjugatie  (Latijn coniugatio) 
conjunctuur  (Latijn coniunctura) 
connector  (modern Latijn connector) 
conrector   (modern Latijn conrector) 
conservator   (Latijn conservator) 
conservatorium   (Latijn conservatorium) 
conservatrix  (Latijn conservatrix) 
consilium abeundi  (Latijn consilium abeundi) 
consistent   ‘consequent’ (Engels consistent); ‘duurzaam’ (Latijn consistens consistentis) 
constellatie  (Latijn constellatio) 
consul   ‘gevolmachtigd vertegenwoordiger van een land’ (Frans 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  (modern Latijn convector) 
convent  (Latijn conventus) 
converteren  ‘omzetten naar een ander computerprogramma’ (Engels to convert); ‘verwisselen’ (Latijn 
convertere) 
copromotor  (modern Latijn copromotor) 
cor-  (Latijn cor- of Frans cor-) 
coreferent  (modern Latijn coreferens coreferentis) 
corona     (Latijn corona) 



corporaal  (Latijn corporalis) 
corpus     ‘begrensde verzameling teksten’ (Engels corpus); ‘lichaam’ (Latijn corpus) 
corpus delicti  (Latijn corpus delicti) 
corrector   (Latijn corrector) 
correlatie  (Frans corrélation of Latijn correlatio) 
corrigenda  (Latijn corrigenda) 
cosinus  (modern Latijn cosinus) 
creatuur  (Latijn creatura of Frans créature) 
credit     ‘psychologisch tegoed’ (Engels credit); ‘tegoed’ (Latijn credit) 
credo   (Latijn credo) 
crematorium   (modern Latijn crematorium) 
cremeren  (Latijn cremare) 
crisis      (Latijn crisis) 
criterium     (modern Latijn criterium) 
criticus   (Latijn criticus) 
Croesus   (Latijn Croesus) 
culinaria  (Latijn culinaria) 
cultuur    ‘bebouwing van de grond’ (Frans culture); ‘beschaving’ (Latijn cultura) 
cum annexis  (Latijn cum annexis) 
cum laude    (Latijn cum laude) 
cum suis  (Latijn cum suis) 
cunnilingus  (modern Latijn cunnilingus) 
cupido  (Latijn Cupido) 
curator     (Latijn curator) 
curatrix   (Latijn curatrix) 
curriculum vitae   (Latijn curriculum vitae) 
cursor  ‘gerechtsbode’ (Latijn cursor); ‘knipperend aanwijsbalkje’ (Engels cursor) 
cursus    (Latijn cursus) 
custos  (Latijn custos) 
cyclaam  (modern Latijn cyclamen) 
cyclamen  (modern Latijn cyclamen) 
cyclus    (Latijn cyclus) 
cynicus  (Latijn cynicus) 
cynisch     (Latijn cynicus) 
Cyprus  (Latijn Cyprus) 
dactylus    (Latijn dactylus) 
dag      (bij de – leven) (vert. van Latijn in diem vivere); (een zwarte –) (vert. van Latijn dies ater); (op 
zijn oude –) (vert. van Frans sur ses vieux jours); (pluk de –) (vert. van Latijn carpe diem) 
dagboek  (vert. van Latijn diurnum (commentariolum)) 
dag des heren  (vert. van Latijn dies dominicus) 
damhert       (van Latijn dam(m)a) 
dampkring  (vert. van modern Latijn atmosphaera) 
Daniël  (Latijn Daniel) 
data   ‘dagtekeningen’ (Latijn data); ‘gegevens’ (Engels data) 
datief  (Latijn (casus) dativus) 
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 decretum) 
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) 
degel  (Limburgs) ‘kookpan met lange steel’ (Latijn tegula) 
deïsme  (van Latijn deus) 
de jure  (Latijn de iure) 
deken      ‘overste’ (Latijn decanus); (elektrische –) (vert. van Engels electric blanket) 
delen   ‘splitsen in factoren’ (bet. van Latijn dividere) 
deleren    (Latijn delēre) 
delirium   (Latijn delirium) 
delta   ‘Griekse letter d’ (Grieks delta); ‘land omsloten door rivierarmen’ (Latijn delta) 
dementeren  (Latijn dementire) 
dementie    (Latijn dementia) 
demon   (Latijn daemon) 
demonstreren  (Latijn demonstrare) 
denarius  (Latijn denarius) 
densimeter  (van Latijn densi- + Grieks -metron) 
dent-  (Latijn dent-) 
deo volente  (Latijn deo volente) 
dependentie   (Latijn dependentia) 
depilatoria  (modern Latijn depilatoria) 
deponeren  (Latijn deponere) 
desolaat   ‘onbebouwd, verwoest’ (Latijn desolatus); ‘ontroostbaar’ (Frans désolé) 
detrimenteus  (Latijn detrimentosus) 
deugd   ‘zedelijke goedheid’ (bet. van Latijn virtus); (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) 
diafragma  ‘middenrif’ (Latijn diaphragma); ‘verstelbare lensopening’ (Frans diaphragme) 
diaken  (Latijn diaconus) 
dialectica  (Latijn dialectica) 
dichten     (Latijn dictare) 
dichter  (Latijn dictator) 
dictaat   (Latijn dictatum) 
dictafoon  (van Latijn dictare + Grieks phōnè) 
dictator      (Latijn dictator) 
dienen    ‘functie vervullen’ (vert. van Latijn servire); ‘onderdanig zijn’ (bet. van Frans servir) 
dienst  ‘godsdienstoefening’ (bet. van Latijn ministerium) 
dies (natalis)  (Latijn dies (natalis)) 
Diets    (vert. van Latijn (lingua) vulgaris) 
differentiaalrekening  (vert. van Latijn calculus differentialis) 
dilemma  (Latijn dilemma) 
dinsdag    (vert. van Latijn dies Martis) 
diploma  (Latijn diploma) 
dis-  (Latijn dis-) 
dis     ‘muzieknoot’ (Duits Dis); ‘tafel’ (Latijn discus) 
discipel  (Latijn discipulus) 
discrepantie   (Latijn discrepantia) 
discus   (Latijn discus) 
discuteren  (Latijn discutere) 
disharmonie  (van Latijn dis + harmonia) 
diversificeren     (Latijn diversificare) 



docent   (Latijn docens docentis) 
doceren  (Latijn docēre) 
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  (modern Latijn donor) 
dood   (gehangen tot de – erop volgt) (vert. van Frans pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive); (over de 
doden niets dan goeds) (vert. van Latijn de mortuis nil nisi bene); (zwarte –) (vert. van Duits 
schwarzer Tod) 
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) 
dromedaris  (Latijn dromadarius) 
druïde  (Latijn druides, mv.) 
dubben   ‘nasynchroniseren’ (Engels to dub); ‘twijfelen’ (Latijn dubitare?) 
dubieus  (Latijn dubi(os)us) 
duiden    (vert. van Latijn vulgare) 
Duits   (vert. van Latijn (lingua) vulgaris) 
duivel      (Latijn diabolus) 
duivels    (Latijn diabolicus) 
duizendpoot  (vert. van Latijn milipeda) 
duplex-  (Latijn duplex) 
dupliceren  (Latijn duplicare) 
dura mater  (Latijn dura mater) 
dux   (Latijn dux) 
dwalen is menselijk  (vert. van Latijn errare humanum est) 
e.g.  (Latijn e.g. = exempli gratia) 
ebben  (Latijn ebenus) 
ebbenhout     (van Latijn ebenus) 
ecclesia  (Latijn ecclesia) 
echo  (Latijn echo) 
economie  (Latijn œconomia) 
edict  (Latijn edictum) 
eek  (Oost-Nederlands) ‘azijn’ (Latijn acetum) 
eenheid   (vert. van Latijn unitas of Duits Einheit) 
eenhoorn  (vert. van Latijn unicornis) 
eenvormig  (vert. van Latijn uniformis) 
eenvoudig   (vert. van Latijn simplex) 
efemeride  (modern Latijn ephemeridae, mv.) 



effect   ‘schuldbrief’ (Frans effet); ‘uitwerking, afloop’ (Latijn effectus) 
efficiëntie  (Latijn efficientia) 
-egge  (Latijn -iga) 
-ei   (Latijn -iga) 
eierstok  (vert. van modern Latijn ovarium) 
eigenhandig  (vert. van Latijn manu propria) 
eigennaam  (vert. van Latijn nomen proprium) 
eind  (aan het – van zijn Latijn zijn) (vert. van Frans être au bout de son latin) 
elegantie   (Latijn elegantia) 
element    (Latijn elementum); (in zijn – zijn) (vert. van Engels to be in one’s element) 
Elisabeth  (Latijn Elisabeth) 
elixer      (Latijn elixirium) 
ellips  (Latijn ellipsis) 
elpenbeen  (van Latijn elephas) 
emanciperen  ‘buiten de vaderlijke macht stellen’ (Latijn emancipare); ‘zelfstandig maken’ (Frans 
émanciper) 
emblema  (Latijn emblema) 
emeritus  (Latijn emeritus) 
emmer     (Latijn amphora) 
encyclopedie   (Latijn encyclopaedia) 
engel      (Latijn angelus) 
enigen   ‘verenigen’ (vert. van Latijn unire of Duits einigen) 
enigma  (Latijn aenigma) 
enorm  (Frans énorme of Latijn enormis) 
-entie   (Latijn -entia) 
epidemie  (Latijn epidemia) 
episcopaat  (Latijn episcopatus) 
epistel   (Latijn epistula) 
epitheton ornans   (Latijn epitheton ornans) 
eppe  (Oost-Nederlands) ‘selderij’ (Latijn apium graveolens) 
equa-  (Latijn aequa-) 
equator  (Latijn aequator) 
equi-  (Latijn aequi-) 
equinoctium  (Latijn aequinoctium) 
-er                 (Latijn -arius) 
erelid  (vert. van Latijn membrum honorarium) 
erfzonde  (vert. van Latijn peccatum hereditarium) 
ergo   (Latijn ergo) 
erk  (Limburgs, Vlaams) ‘bergschuurtje, afdak’ (Latijn arca) 
error    ‘computerfout’ (Engels error); ‘juridische fout’ (Latijn error) 
-es              (Frans -esse); (Jiddisch -es); (Latijn -us) 
essentie    (Latijn essentia) 
et al.  (Latijn et al. = et alii) 
etc.  (Latijn etc. = et cetera) 
et cetera  (Latijn et cetera) 
ether   (Latijn aether) 
eul  (Brabants) ‘klaproos’ (Latijn oleum) 
-eum  (Latijn -eum) 
eun  (Limburgs) ‘ui’ (Latijn unio) 
Europa  (Latijn Europa) 
Eva   (Latijn Eva) 
evangelie     (Latijn evangelium) 
eve  (Brabants) ‘bepaalde haver’ (Latijn avena) 
evenaar   (vert. van Latijn aequator) 
evenwicht   (vert. van Latijn aequilibrium); (nucleair –) (vert. van Engels nuclear balance) 
evie  (Brabants) ‘bepaalde haver’ (Latijn avena) 



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) 
excrement  (Latijn excrementum) 
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) 
exponent  ‘getal dat aanwijst uit hoeveel gelijke factoren een product bestaat’ (Latijn exponens); 
‘kenmerkend vertegenwoordiger’ (Engels exponent) 
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); (een – der ezels) 
ezelsbrug     (vert. van Latijn pons asinorum) 
faam   (Latijn fama); (Kerkraads) ‘honger’ (kloosterlatijn fames) 
fabel     (Latijn fabula of Frans fable) 
factotum    (Latijn fac totum) 
fakkel  (Latijn facla) 
fallus  (Latijn phallus) 
falsaris   (Latijn falsarius) 
falsificeren   (Latijn falsificare) 
familie       ‘bloedverwanten’ (Latijn familia); ‘gezin’ (Engels family) 
fantast  (Latijn phantasta) 
farao   (Latijn pharao) 
farizeeër   (Latijn Pharisaeus) 
februari  (Latijn (mensis) Februarius) 
feces   (Latijn faeces) 
feest    (Latijn festa of Oudfrans feste) 
fellatio  (modern Latijn fellatio) 
ferië  (Kerkraads) ‘vakantie’ (Latijn feriae) 
ferri-  (Latijn ferri-) 
feut  (Latijn foetus) 
fiat  (Latijn fiat) 
-ficeren  (Latijn -ficere) 
ficus     (Latijn ficus) 
fiducit  (Latijn fiducit) 
fieëber  (Limburgs) ‘koorts’ (Latijn febris) 
fiemel  (Limburgs) ‘mannelijke hennep’ (Latijn femella) 
fierter  (Vlaams) ‘relikwiekast’ (middeleeuws Latijn feretrum) 
fietel  (Vlaams) ‘relikwiekast’ (middeleeuws Latijn feretrum) 
figuur    ‘gestalte, vorm’ (Latijn figura); ‘persoon’ (Frans figure); (een goed – slaan) (Frans faire bonne 
figure) 
fijk  (dial.) ‘ontsteking aan vinger’ (Latijn ficus) 
fijt  (van Latijn ficus) 



filistijn    (Latijn Philistinus); (naar de -en gaan) 
fingeren   (Latijn fingere) 
firmament  (Latijn firmamentum) 
fis   (Duits Fis); (Zuid-Nederlands) ‘bunzing’ (Latijn vissio) 
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  (modern Latijn framboesia) 
frater   (Latijn frater) 
frequentie  (Latijn frequentia) 
fuif  (van Latijn foveo?) 
fuit  (West-Brabants) ‘veulen’ (Latijn f(o)etus) 
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       ‘geestigheid’ (bet. van Frans esprit); ‘ziel’ (bet. van Latijn spiritus); (een gezonde – in een 
gezond lichaam) (vert. van Latijn mens sana in corpore sano); (heilige –) (vert. van Engels holy ghost) 
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  ‘erudiet’ (bet. van Latijn doctus) 
geleerde  ‘erudiet persoon’ (bet. van Latijn doctus) 
gelegenheid maakt de dief  (vert. van Latijn occasio facit furem) 
geletterd  ‘bestudeerd’ (bet. van Latijn litteratus) 
gelijkheid   (vert. van Latijn aequalitas of Duits Gleichheit) 
gelijkvormigheid   (vert. van Latijn conformitas of Duits Gleichförmigkeit) 
geloof  ‘vertrouwen in God’ (bet. 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’ (bet. van Latijn gratia); ‘vergevensgezindheid’ (bet. van Frans merci) 
genereren  (Latijn generare) 
Genesis  (Latijn Genesis) 



genitief   (Latijn (casus) genitivus) 
genius    (Latijn genius) 
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  ‘(grammaticaal) genus’ (bet. van Latijn genus) 
gesteld  ‘aangenomen’ (bet. van Latijn positio) 
getal   (heel –) (vert. van Latijn numerus totus of Duits ganze Zahl); (zonder –) (vert. van Frans sans 
nombre) 
geuve  (Zuid-Nederlands) ‘grondel’ (Latijn gobio) 
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) 
gleuzen  (Zeeuws) ‘gissen’ (van Latijn glossa) 
gloria      (Latijn gloria) 
glorie   (ter meerdere –) (vert. van Latijn ad maiorem gloriam) 
God    ‘opperwezen’ (bet. van Latijn deus); (er is maar één – en Mohammed is zijn profeet) (vert. van 
Arabisch lā ilāha illā llāhu wa-muḥammadun rasūlu llāhi); (mindere goden) (vert. van Latijn minores 
dii) 
godsoordeel  (vert. van Latijn iudicium dei) 
godsvrede  (vert. van Latijn treuga dei) 
goed   (een groot –) (vert. van Latijn magnum bonum); (het hoogste –) (vert. van Latijn summum 
bonum) 
Golgotha  (Latijn Golgotha) 
Goliath    (Latijn Goliath) 
gorilla  ‘aap’ (modern Latijn gorilla); ‘lijfwacht’ (Engels gorilla) 
govie  (Zuid-Nederlands) ‘grondel’ (Latijn gobio) 
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) 
Griek    (Latijn Graecus) 
griffel  (Latijn graphium) 
grijp       ‘griffioen’ (Latijn gryps, grypus) 
grootheidswaan  (vert. van Latijn megalomania) 
groothertog   (vert. van Latijn magnus dux) 
grootmoedig  (vert. van Latijn magnanimus) 
grosso modo  (Latijn grosso modo) 
gum  (Latijn gummi) 
gummi   (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 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 harmonicus) 
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) 
heer    ‘titel’ (vert. van Latijn senior); ‘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 infernum); (de –, dat zijn de anderen) (vert. van 
Frans l’enfer, c’est les autres) 
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); (er is meer tussen – en aarde) (vert. 
van Engels there are more things in heaven and earth) 
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    ‘olie’, (Brabants) ‘klaproos’ (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  (modern Latijn hominidae) 
homunculus  (modern 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); (tussen – en vrees) (vert. van Latijn inter 
spem et metum) 
hoorn des overvloeds  (vert. van Latijn cornu copiae) 



hora   (Latijn hora) 
hora est  (Latijn hora est) 
horig    (vert. van Latijn cliens) 
horizon   (Latijn horizon) 
hosanna   (Latijn hosanna) 
hospes  (Latijn hospes) 
hospita  (Latijn hospita) 
hospitaal       (Latijn hospitale) 
hospiteren  (Latijn hospitari) 
hospitium   (Latijn hospitium) 
hostie  (Latijn hostia) 
hulk  (Latijn hulca) 
humaan  (Latijn humanus) 
humor     ‘vocht’ (Latijn (h)umor); ‘vrolijkmakendheid’ (Engels humour) 
huuf  (Limburgs) ‘knikker’ (van Latijn uva) 
hyacint    (Latijn hyacinthus of Frans hyacinthe) 
hyena  (Latijn hyaena) 
hypersonisch  (van Grieks huper- + Latijn sonus) 
hypotenusa   (Latijn hypotenusa) 
i.c.  (Latijn i.c. = in casu) 
i.e.  (Latijn i.e. = id est) 
I.N.R.I.  (Latijn I.N.R.I.) 
i.v.  (Latijn i.v. = in voce) 
ibid.  (Latijn ibid. = ibidem) 
ibis    (Latijn ibis) 
-ica   (Latijn -ica) 
Icarus  (Latijn Icarus) 
-iceren      (Latijn -icare) 
icoon   ‘(computer)symbool’ (Engels icon); ‘voorstelling van Christus en heiligen’ (Latijn icon) 
-icus     (Latijn -icus) 
id.  (Latijn id. = idem) 
Id est  (Latijn id est) 
idioot      ‘gek’ (Frans idiot); ‘zwakzinnige’ (Latijn idiota) 
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) 
incarnatie   (Latijn incarnatio) 
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); ‘waardevermindering van geld’ (Engels inflation) 
influentie   (Latijn influentia) 
informatica  (modern Latijn informatica) 
informaticus   (modern Latijn informaticus) 
infra-  (Latijn infra-) 
infusoriën  (modern Latijn infusoria) 
injector  (modern Latijn iniector) 
inkt  (Latijn encaustum) 
inlichten   (vert. van Latijn illustrare of Middelhoogduits īnliuhten) 
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  (modern Latijn in politicis) 
in praxi  (modern Latijn in praxi) 
in spe  (Latijn in spe) 
instelling   (vert. van Latijn institutum); (een negatieve –) (vert. van Duits eine negative Einstellung) 
instinct  (Latijn instinctum) 
instrument    (Latijn instrumentum of Frans instrument) 
intelligentie   (Latijn intelligentia); (kunstmatige –) (vert. van Engels artificial intelligence) 
inter-   (Latijn inter-) 
interbellum  (van Latijn inter + bellum) 
interim  (Latijn interim) 
interim-  (Latijn interim) 
interrumperen  (Latijn interrumpere) 
intimus  (Latijn intimus) 
in toto  (modern Latijn in toto) 
in totum  (modern Latijn in totum) 
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  (modern Latijn invertebrata) 
in vino veritas  (Latijn in vino veritas) 
inwendig   (vert. van Latijn interior of Duits inwendig) 
inzien   (vert. van Latijn inspicere of Duits einsehen) 
Io vivat  (Latijn Io 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) 
jaarboeken   (vert. van Latijn annales) 
Jacob    (de ware –); (Latijn Iacob) 
januari  (Latijn (mensis) Ianuarius) 
Jehova     (Latijn Iehova) 
Jeremias   (Latijn Ieremias) 
Jerusalem  (Latijn Ierusalem) 
Jezus  (Latijn Iesus) 



Joachim  (Latijn Ioachim) 
Job      (Latijn Iob) 
Johannes    (Latijn Ioannes) 
jokken  (van Latijn iocus) 
Jonas   (Latijn Ionas) 
jood   (Latijn Iudaeus) 
jubileum     (modern Latijn iubileum) 
Judas   (Latijn Iudas) 
juli  (Latijn (mensis) Iulius) 
juni  (Latijn (mensis) Iunius) 
junior   (Latijn iunior) 
jurisdictie  (Latijn iurisdictio) 
jurist  (Latijn iurista) 
kaas     (Latijn caseus) 
kachel    (van kacheloven); (Zuid-Nederlands) ‘veulen’ (middeleeuws Latijn capitale) 
Kaïn  (Latijn Cain) 
kalium  (modern Latijn kalium) 
kalk   (Latijn calcem, de nv.) 
kameel        (Latijn camelus) 
kamer        ‘deel van het parlement’ (Frans Chambre); ‘vertrek’ (Latijn camera) 
kamp       ‘legerplaats’ (Picardisch camp); ‘stuk land, strijd’ (Latijn campus) 
kamperfoelie    (van Latijn caprifolium) 
kandel  (Limburgs) ‘goot’ (Latijn canalis) 
kandidaat    (Latijn candidatus) 
kanker   (Latijn cancer) 
kanoet   (Latijn canutus) 
kanselarij  (middeleeuws Latijn cancellaria) 
kant   (Latijn cantus) 
kanteren  (Latijn cantare) 
kanttekening  (vert. van Latijn nota marginalis) 
kanunnik  (Latijn canonicus) 
kap     (Latijn cappa) 
kapel    (Latijn capella); (div. dialecten) ‘vlinder’ (middeleeuws Latijn capella) 
kapelaan   (Latijn capellanus) 
kapittel     (Latijn capitulum) 
kapittelen   (Latijn capitulare) 
kapsies   ‘moeilijkheden, praatjes’ (van Latijn captio) 
kar    ‘auto’ (Engels car); ‘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); ‘drug’ (Arabisch qāt); ‘gage’ (Maleis gadji); ‘uitbrander’ (van 
bekattering) 
katapult   (Latijn catapulta) 
kathaar   (Latijn Cathari, mv.) 
katholiek  (Latijn catholicus) 
kazuifel  (Latijn casubula) 
keerkring  (vert. van Latijn circulus tropicus) 
kegelsnede  (vert. van Latijn sectio conica of Duits Kegelschnitt) 
keizer       (Latijn caesar) 
keizersnede   (vert. van Latijn sectio caesarea of Duits Kaiserschnitt) 
keker(erwt)  (Latijn cicer) 
kelder   (Latijn cellarium) 



kelk   (Latijn calicem, de nv.) 
kemel  (Latijn camelus) 
kemp   (Latijn cannabis) 
kennep  (Latijn cannabis) 
keper  (Zuid-Nederlands) ‘dakspar’ (Latijn caper) 
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); ‘winkelketen’ (bet. van Engels chain) 
ketter   (Latijn Cathari, mv.) 
keuken   (Latijn cocina) 
kikkererwt  (Latijn cicer) 
kist    (Latijn cista) 
klaar   (Latijn clarus of Oudfrans clar) 
klas    (Latijn classis) 
kleren maken de man  (vert. van Latijn vestis virum reddit/facit) 
klerk  (Latijn clericus) 
klooster      (Latijn claustrum) 
kluis  (Latijn clusa) 
kluister    (Latijn cl(a)ustrum) 
kog  (Latijn cogga) 
kok  (vulgair Latijn coco, de nv.) 
koken   (Latijn cocere) 
koker  (Latijn cucurum) 
kolonie  (Latijn colonia) 
kolonisator   (modern 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) 
kool    ‘kletspraatjes’ (Jiddisch kol?); ‘plant’ (Latijn caulis); (de – en de geit sparen) (vert. van Frans 
sauver la chèvre et le chou) 
koolvis  (vert. van Latijn carbonarius) 
koor       (Latijn chorus) 
kop  (Latijn cuppa of erfwoord) 
kopen       ‘door betaling verwerven’ (van Latijn caupo); ‘aannemen, geloven’ (bet. van Engels to buy) 
koper    ‘metaal’ (Latijn cyprum) 
koppelen    (Latijn copulare) 
koraal    (Latijn corallum of Oudfrans coral) 
korf  (Latijn corbem, de nv.?) 
kornuit  (Latijn cornutus) 
korreltje  (met een – zout) (vert. van Latijn cum grano salis) 
korst   (Latijn crusta) 
kort  (Latijn curtus) 
kosten  (Latijn costa) 
koster    (Latijn custor, custos) 
kouter   (Latijn culter of Oudfrans coltre) 
kraal     ‘inboorlingendorp’ (Portugees curral); ‘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) 
kruizemunt  (Latijn ment(h)a crispa) 
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  (noodzakelijk –) (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) 
l.c.  (Latijn l.c. = loco citato) 
L.S.  (Latijn L.S. = Lectori Salutem) 
labi-  (Latijn labi-) 
labiaat  (van Latijn labium) 
labiodentaal  (van Latijn labio- + dens) 
laboratorium     (modern Latijn laboratorium) 
laboreren  (Latijn laborare) 
labyrint   (Latijn labyrinthus) 
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) 
laven   (Latijn lavare) 
lavendel  (Latijn lavendula) 
Lazarus      (Latijn Lazarus) 
lazuur   (Latijn lazur(i)um) 
lectori salutem  (Latijn lectori salutem) 
leek   (Latijn laicus) 
leeuw       ‘dier, sterrenbeeld’ (Latijn leo) 
legaal  (Latijn legalis) 
legende    ‘heiligenleven’ (Latijn legenda); ‘ongeloofwaardig verhaal’ (Frans légende) 
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 een droom) (vert. van Spaans la vida es sueño); (het – is kort, de kunst is lang) (vert. 
van Latijn vita brevis est, longa ars); (hij leve hoog) (Duits er lebe hoch) 
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   (gouden –) (van Engels golden delicious); (vlijtig –) (vert. van Latijn impatiens) 
lijden  ‘lijden van Christus’ (bet. van Latijn passio) 
lijn   ‘reeks producten’ (Engels line); ‘streep’ (Latijn linea); (in – met) (vert. van Engels in line with) 
linea recta  (Latijn linea recta) 
liquor   (Latijn liquor) 
litanie  (Latijn litania) 
lob  ‘kwab’ (Latijn lobus); ‘techniek waarbij men de bal met een boog (over de tegenstander) speelt’ 
(Engels lob) 
loco-  (Latijn loco) 
logica  (Latijn logica) 
lorum    (in de –) (van Latijn delirium) 
lotus  (Latijn lotus) 
louteren   (Duits läutern); (Waaslands) ‘met riet en metselspecie bestrijken’ (Latijn lutare) 
lucifer  (Latijn lucifer) 
lues  (Latijn lues) 
lupus   (Latijn lupus) 
lustrum  (Latijn lustrum) 
lux  (Latijn lux) 
lymfe-  (Latijn lympha) 
lymfocyt  (van Latijn lympha + Grieks -kutos) 
lynx   (Latijn lynx) 
m.m.  (Latijn m.m. = mutatis mutandis) 
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   ‘afgemeten hoeveelheid’ (bet. van Frans mésure); ‘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) 
malooi  (Oost-Vlaams, Brabants) ‘in één keer te malen hoeveelheid graan’ (Latijn molinata) 
maluwe   (Latijn malva) 



malve   (Latijn malva) 
mammon   (de – dienen); (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) 
manuaal   (Latijn manualis) 
manuscript  ‘handgeschreven’ (Latijn manu scriptus); ‘handschrift’ (Frans manuscrit) 
manusje   (van alles) (van Latijn manus) 
Marcus  (Latijn Marcus) 
Maria     (Latijn Maria) 
markt   (Latijn mercatus); (zich uit de – prijzen) (vert. van Engels to price oneself out of the market) 
marmer    (Latijn marmor) 
martelaar  (Latijn martyr) 
martelen  (van Latijn martyrium) 
martiaal  (Latijn martialis) 
massa   (Latijn massa) 
mat         ‘deurmat’ (Latijn matta); ‘moe, lusteloos’ (Oudfrans mat); ‘schaakmat’ (Oudfrans mat); 
‘Spaanse munt’ (Frans matte?) 
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   (modern 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) 
mee-eter  (vert. van Latijn comedo) 
meeldraad  (vert. van Latijn stamen) 
meerderjarig  (vert. van Latijn maiorennis) 
mei  (Latijn (mensis) Maius) 
meier    ‘honderd gulden’ (Jiddisch meie); ‘rentmeester’ (Latijn maior (domus)) 
meisje  (Limburgs) ‘mengen’ (Latijn miscere) 
melkweg  (vert. van Latijn via lactea) 
memento      (Latijn memento) 
memorandum   (Latijn memorandum) 
memorie     (Latijn memoria) 
menie  (Latijn minium) 
menigvuldigheid   (vert. van Latijn pluralitas of Duits Mannigfaltigkeit) 
mening   (openbare –) (vert. van Frans opinion publique); (overigens ben ik van –) (vert. van Latijn 
ceterum censeo) 



meniscus   (modern Latijn meniscus) 
mens    (de – is een gewoontedier) (vert. van Duits der Mensch ist ein Gewohnheitstier); (de – wikt, 
maar God beschikt) (vert. van Latijn homo proponit, sed Deus disponit); (inwendige –) (vert. van 
Latijn interior homo) 
mensa   (Latijn mensa) 
menselijks  (niets – is mij vreemd) (vert. van Latijn humani nihil a me alienum puto) 
-ment        (Latijn -mentum 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 âge) 
middellands  (vert. van Latijn mediterraneus) 
middelmaat  (gulden –) (vert. van Latijn aurea mediocritas) 
middelpunt  (vert. van Latijn centrum) 
middelpuntvliedend  (vert. van modern Latijn centrifugus) 
middelpuntzoekend  (vert. van modern Latijn centripetus) 
miesje  (Limburgs) ‘mengen’ (Latijn miscere) 
mijl  (Latijn milia) 
mijn en dijn   (vert. van Latijn meum et tuum) 
mijt   ‘hooimijt’ (Latijn meta) 
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        ‘hoofd van een departement’ (Frans ministre of Engels minister); ‘kerkdienaar’ (Latijn 
minister) 
ministeriaal   (Latijn ministerialis) 
ministerie   (Latijn ministerium) 
minor   (Latijn minor) 
minuskel   (Latijn minusculus) 
mirabile dictu  (Latijn mirabile dictu) 
mirre     (Latijn myrrha) 
mis      (Latijn missa) 
mispel  (Latijn mespila) 
moderator  ‘geestelijk adviseur’ (Latijn moderator); ‘leider van gesprek of nieuwsgroep’ (Engels 
moderator) 
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) 
moei  (Zuid-Nederlands) ‘baktrog’ (Latijn mulctra) 
moerbei     (van Latijn morus) 
molchter  (Zuid-Nederlands) ‘hoeveelheid meel als maalloon’ (Latijn molitura) 
molen   (Latijn molina) 
molenaar        (Latijn molinarius) 
Moloch    (Latijn Moloch) 
molster  (Zuid-Nederlands) ‘hoeveelheid meel als maalloon’ (Latijn molitura) 
monasterium     (Latijn monasterium) 
monitor    ‘beeldscherm’ (Engels monitor); ‘ouderejaars die jongerejaars helpt’ (Latijn monitor) 



monnik     (Latijn monicus) 
monopolie   (Latijn monopolium) 
monster      ‘klooster’ (Latijn monasterium); ‘ondier’ (Frans monstre); ‘staal’ (Oudfrans monstre) 
monstrum    (Latijn monstrum) 
monument  (Latijn monumentum of Frans monument) 
moolt  (Zuid-Nederlands) ‘baktrog’ (Latijn mulctra) 
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) 
Mozes  (Latijn Mo(y)ses) 
mud   (Latijn modius) 
muil    (van Latijn mulus) 
muit  (Zuid-Nederlands) ‘vogelkooi’ (Latijn muta) 
mul  (Zuid-Nederlands) ‘baktrog’ (Latijn mulctra) 
mulder  (Latijn molinarius) 
multi-  (Latijn multi-) 
multiplex   ‘groot bioscoopcomplex’ (Engels multiplex); ‘plaatmateriaal uit meerdere lagen’ (modern 
Latijn multiplex) 
munster     (Latijn monasterium) 
munt      ‘plant’ (Latijn ment(h)a); (met gelijke – terugbetalen) (vert. van Frans payer en même 
monnaie); ‘geldstuk’ (Latijn moneta) 
munter   (Latijn monetarius) 
murene  (Latijn muraena) 
murer  (Limburgs) ‘metselaar’ (Latijn murarius) 
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) 
N.B.   (Latijn N.B. = Nota Bene) 
N.N.   (Latijn N.N. = Nomen Nescio) 
naamval  (vert. van Latijn casus) 
naamwoord    (bijvoeglijk –) (vert. van Latijn nomen adiectivum); (zelfstandig –) (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) 
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) 
neutron     (van Latijn neuter + Grieks -on) 
nevel  ‘materie in de ruimte’ (bet. van Latijn nebula) 
nevenschikking    (vert. van Duits Nebenordnung of Latijn coordinatio) 
niettegenstaande   (vert. van Latijn 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 of nil novi sub sole); 
(geen – goed –) (vert. van Italiaans nulla nuova, buona nuova) 
nihil  (Latijn nihil) 
nimbostratus  (van Latijn nimbo- + stratus) 
noctuarium   (modern Latijn noctuarium) 
Noë  (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 multum, sed multa  (Latijn non multum, 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) 
notendop  (in een –) (vert. van Latijn in nuce) 
notulen   (Frans notules of Latijn notulae) 
nova  (Latijn nova (stella)) 
november  (Latijn (mensis) November) 
novum   (Latijn novum) 
nuchter    (Latijn nocturnus) 
Numeri  (Latijn Numeri) 
numerus   (Latijn numerus) 
numerus clausus   (modern Latijn numerus clausus) 
numerus fixus   (modern Latijn numerus fixus) 
nu of nooit  (vert. van Latijn (aut) nunc aut nunquam) 
obligaat   (Latijn obligatus) 
observatorium   (modern Latijn observatorium) 
obsidiaan   (Latijn (lapis) Obsidianus) 
obstinaat   (Latijn obstinatus) 
octavo   (Latijn octavo) 
odium  (Latijn odium) 
Odysseus  (Latijn Odysseus) 
oedeem    (modern Latijn oedema of Duits Ödem) 
Oedipus  (Latijn Oedipus) 



oel  (Limburgs) ‘pot’ (Latijn aula, olla) 
oester  (Latijn ostreum) 
offeren   (Latijn offerre) 
okkernoot    (van Latijn nucarius) 
oksaal   (van Latijn doxale) 
oktober  (Latijn (mensis) October) 
olie         (Latijn olium, oleum) 
olie in/op 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) 
onderstellen   ‘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 immaculata) 
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) 
op.cit.  (Latijn op.cit. = opere citato) 
opaal   (Latijn opalus) 
opera    ‘gezongen toneelspel’ (Italiaans opera); ‘werken’ (Latijn opera) 
operator   ‘computerbediener’ (Engels operator); ‘wiskundig symbool dat een operatie aanduidt’ 
(Latijn operator) 
opinie   (Latijn opinio) 
opium    (Latijn opium) 
oplossen  (vert. van Latijn absolvere of Duits auflösen) 
opper  ‘helper van een metselaar’ (Latijn operarius) 
oppervlakte  (vert. van Latijn superficies of Duits Oberfläche) 
opponens  (Latijn opponens) 
opponeren  (Latijn opponere) 
ora et labora  (Latijn ora et labora) 
orakel  (Latijn oraculum) 
oratie  (Latijn oratio) 
oratio pro domo  (Latijn oratio 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, o mores  (Latijn o tempora, o mores) 
oudgediende  (vert. van Latijn emeritus) 



outaar     (Latijn altare) 
outer     (Latijn altare) 
ovarium  (modern Latijn ovarium) 
overblijven  (vert. van Latijn restare of Duits übrigbleiben) 
p.m.   (Latijn p.m. = post meridiem of Latijn pro memoria) 
P.S.  (Latijn P.S. = postscriptum) 
paal   (Latijn palus) 
paander  (Zuid-Nederlands) ‘mand’ (Latijn panarium) 
paar  (Latijn par) 
paard     (Latijn paraveredus) 
pacht     (Latijn pactum) 
pacificatie  (Latijn pacificatio of Frans pacification) 
pacificeren   (Latijn pacificare) 
pagina  (Latijn pagina) 
Palestina  (Latijn Palaestina) 
palm     (Latijn palma) 
palmzondag  (vert. van Latijn dominica palmarum) 
pan    (Latijn panna) 
panacee    (Latijn panacea) 
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) 
parere  (Kerkraads) ‘gehoorzamen’ (juridisch Latijn parere) 
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) 
passief  ‘lijdelijk’ (Frans passive); ‘lijdende vorm van het werkwoord’ (Latijn passivus) 
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) 
pauw  (Latijn pavo) 
pauze    (Latijn pausa) 
pax  (Latijn pax) 
peccavi   (Latijn peccavi) 
pecuniën    (Latijn pecunia) 



peer  (Latijn pirum) 
Pegasus  (Latijn Pegasus) 
pek   (Latijn picem, de nv.) 
pel  (Zuid-Nederlands) ‘vlies’ (Latijn pellis) 
pelder  (Zuid-Nederlands) ‘baarkleed’ (Latijn palliolum) 
pelgrim    (Latijn pelegrinus, peregrinus) 
pellen  (van Latijn pellis) 
pels  (Latijn pellicia) 
peluw     (Latijn pulvinus) 
pen    (Latijn penna) 
pendel     ‘hanglamp, hanginstrument’ (Latijn pendulus); ‘pendelverkeer’ (Duits Pendel) 
pene    (Latijn poena) 
penning  (Latijn pannus?) 
Pentateuch  (Latijn Pentateuchus) 
pepel  (Zuid-Nederlands) ‘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) 
perforator   (modern Latijn perforator) 
periculeus  (Latijn periculosus) 
perk   (Latijn parricus) 
perpetuum mobile  (Latijn perpetuum mobile) 
pers      ‘wijnpers, drukpers’ (Latijn pressa); (een goede – hebben) (vert. van Frans avoir une bonne 
presse); ‘amandelpers’ (Oudfrans paste); ‘tapijt’ (van Perzië) 
per se   (Latijn per se) 
personalia  (Latijn personalia) 
persona (non) grata  (Latijn persona (non) grata) 
persoon  (Latijn persona of Frans personne) 
Perzië  (Latijn Persia) 
perzik    (Latijn (malum) Persicum) 
pessarium  (modern Latijn pessarium) 
peterselie   (Latijn petrosilium) 
petroleum        ‘minerale olie’ (Latijn petroleum); ‘aardolie’ (bet. van Engels petrol) 
Petrus   (Latijn Petrus) 
pia mater    (Latijn pia mater) 
pictogram   (van Latijn picto- + Grieks -gramma) 
pijl    (Latijn pilum) 
pijler      (vulgair Latijn *pilare) 
pijn         (Latijn pena, poena) 
pijnboom  (van Latijn pinus) 
pijzel  (Zuid-Nederlands) ‘graanzolder’ (Latijn pensile) 
pik     ‘pek’ (Latijn picem, de nv.); (de – op iemand hebben) (Frans pique) 
pil    ‘geneesmiddel’ (Latijn pillula); ‘voorbehoedmiddel’ (Engels pill); (de – vergulden) (vert. van 
Frans dorer la pilule) 
pilaar      (vulgair Latijn *pilare) 
pinetum  (Latijn pinetum) 
Pinksteren         (Latijn pentecoste) 
plaag      (Latijn plaga) 
placebo    (modern Latijn placebo) 
placenta   (Latijn placenta) 
plagiator   (modern Latijn plagiator) 
planeet   (Latijn planeta) 
plani-  (Latijn plani-) 



plant  (Latijn planta) 
planten    (Latijn plantare) 
Plato  (Latijn Plato) 
plecht  (vulgair Latijn *plecta) 
plectrum  (Latijn plectrum) 
pleister      (Latijn plastrum) 
plenum  (Latijn plenum) 
pluim   (Latijn pluma) 
plurale  (Latijn plurale) 
pluralis  (Latijn pluralis) 
pluri-  (Latijn pluri-) 
plusminus  (modern Latijn plusminus) 
Plutarchus  (Latijn Plutarchus) 
podagra  (Latijn podagra) 
podium     (Latijn podium) 
poëet  (Latijn poeta) 
poena   (Latijn poena) 
poene   (Latijn poena) 
poenitet   (Latijn poenitet) 
politie         ‘overheidsdienst voor openbare orde’ (Frans police); ‘zaken van het bestuur en 
verordeningen daarover’ (Latijn politia) 
pollen   (Latijn pollen) 
pols    (Latijn pulsus) 
polsen    (Latijn pulsare) 
polt  (Limburgs) ‘schoor’ (Latijn pulpitum) 
pond      (Latijn pondo) 
pont  (Latijn ponto) 
poor  (Limburgs) ‘prei’ (Latijn porrum) 
poort    ‘doorgang in muur’ (Latijn porta); ‘verbinding met de centrale verwerkingseenheid’ (Engels 
port) 
pootje  ‘jicht’ (van Latijn podagra) 
pop   ‘popmuziek’ (Engels pop (music)); ‘speelgoed’ (Latijn pupa) 
porie  (Latijn porus) 
post-  (Latijn post-) 
post    ‘briefvervoer’ (Frans poste); ‘deurpost’ (Latijn postis) 
posthuum  (Latijn postumus) 
postludium  (modern Latijn postludium) 
post meridiem  (Latijn post meridiem) 
postscriptum  (Latijn postscriptum) 
postulaat  (Latijn postulatum) 
postuum  (Latijn postumus) 
potentiaal    (Latijn potentialis of Duits Potential) 
prakkezeren  (Latijn practizare) 
praktizeren  (Latijn practizare) 
pre    (Latijn prae) 
pre-   (Latijn prae- of Frans pré-) 
prebende   (Latijn praebenda) 
predator  (Latijn praedator) 
prediken  (Latijn praedicare) 
preek   (Latijn praedica) 
prelaat  (Latijn praelatus) 
preludium  (Latijn praeludium) 
premie     (Latijn praemium) 
prenataal   (van Latijn prae + natalis) 
presbyter       (Latijn presbyter) 
preses  (Latijn praeses) 



presumptie  (Latijn praesumptio of Frans présomption) 
priem   (Latijn (hora) prima); (Gilzen-Rijen) ‘oudere vrouw die voor ’t eerst in verwachting is’ 
(Geleerdenlatijn primipara) 
prij   (Latijn preda) 
primo    (Italiaans primo of Latijn primo) 
primus inter pares  (Latijn primus inter pares) 
privaat  (Latijn privata) 
privaatrecht  (vert. van Latijn ius privatum) 
pro      (Latijn pro) 
pro-  (Latijn pro-) 
proberen   (Latijn probare) 
procent   (Latijn pro cento) 
pro Deo  (Latijn pro Deo) 
produceren  ‘een film maken’ (Engels to produce); ‘voortbrengen’ (Latijn producere) 
product  (Latijn productum) 
profeet    (Latijn propheta); (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 memorie    (Latijn pro memoria) 
promovendus   (Latijn promovendus) 
pronuntius  (van Latijn pro + nuntius) 
proost     ‘heildronk’ (Latijn prosit); ‘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) 
przewalskipaard  (vert. van Latijn equus przewalskii) 
psalm      (Latijn psalmus) 
Psalmen  (Latijn Psalmi) 
psalter  (Latijn psalterium) 
psalterium    (Latijn psalterium) 
psychologie   (modern Latijn psychologia) 
Ptolemaeus  (Latijn Ptolemaeus) 
puber  (Latijn puber) 
publiceren  (Latijn publicare) 
puimsteen  (van vulgair Latijn *pumicem, de nv.) 
pul    (van ampul); (Zuid-Nederlands) ‘jonge kip’ (vulgair Latijn pullius) 
puls   (Latijn pulsus) 
pulver  (Latijn pulvis pulveris) 
pulverisator  (Latijn pulverisator) 
punt   (Latijn punctum); (op – stellen) (vert. van Frans mettre au point) 
puntrum  (Drents) ‘kastje met laden en klep’ (Latijn pulpitum) 
pupil  (Latijn pupilla) 
purificeren  (Latijn purificare) 
purper    (Latijn purpura) 
pus  (Latijn pus) 
put   (Latijn puteus) 
q.e.d.  (Latijn q.e.d. = quod erat demonstrandum) 



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 faciendum  (Latijn quod erat faciendum) 
quod 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) 
rabies  (Latijn rabies) 
radi-  (Latijn radi-) 
radio-  (Latijn radio-) 
radix   (Latijn radix) 
ram   ‘stormram, sterrenbeeld’ (bet. van Latijn aries) 
ratio  (Latijn ratio) 
re-  (Latijn re-) 
recept    (Latijn receptum) 
recht      (burgerlijk –) (vert. van Latijn ius civile); (geschreven –) (vert. van Latijn ius scriptum); 
(goddelijk –) (vert. van Latijn ius divinum); (ongeschreven –) (vert. van Latijn ius non scriptum); 
(publiek –) (vert. van Latijn ius publicum) 
rechthoek  (vert. van Latijn rectangulum) 
recipiëren   (Latijn recipere) 
recto   (Latijn recto) 
rector   (Latijn rector) 
rectrix   (Latijn rectrix) 
rededeel  (vert. van Latijn pars orationis) 
reduceren  (Latijn reducere) 
reet  (rond de Lek) ‘nageboorte van huisdier’ (middeleeuws Latijn rete ‘net’) 
refectorium   (Latijn refectorium) 
referendaris   (Latijn referendarius) 
referendum  (Latijn referendum) 
reflector  (modern Latijn reflector) 
reformator  (Latijn reformator) 
refter    (Latijn refectorium) 
regaal  (Latijn regalis) 
regel         (Latijn regula); (als –) (vert. van Engels as a rule); (tussen de -s lezen) (vert. van Frans lire 
entre les lignes) 
regeren   (Latijn regere) 
regio  (Latijn regio) 
religie   (Latijn religio) 
relikwie  (Latijn reliquiae, mv.) 
repertorium  (Latijn repertorium) 
repetitor  (Latijn repetitor) 
requiem    (Latijn requiem, de nv.) 
reseda  (Latijn reseda) 
resistentie   (Latijn resistentia) 
responderen  (Latijn respondere) 
retorica   (Latijn rhetorica) 
retro-  (Latijn retro-) 



richel      (Latijn regula) 
riem      ‘papiermaat’ (Spaans resma); ‘roeiriem’ (Latijn remus) 
ritme   (Latijn rhythmus) 
ritus  (Latijn ritus) 
roem   (Duits Ruhm); (eigen – stinkt) (vert. van Latijn propria laus est foetida/sordet) 
roepende  (een – in de woestijn) (vert. van Latijn (vox) clamantis in deserto) 
roeping  ‘roeping tot God’ (bet. van Latijn vocatio) 
Romaan  (Latijn Romanus) 
Romaans  (Latijn Romanus) 
roos    (Latijn rosa) 
rosarium   (Latijn rosarium) 
roseola  (modern Latijn roseola) 
rosmarijn  (Latijn ros marinus) 
rotor  (modern 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) 
s.l.  (Latijn s.l. = sine loco) 
s.l.e.a.  (Latijn s.l.e.a. = sine loco et anno) 
s.v.  (Latijn s.v. = sub voce) 
sabbat     (Latijn sabbatum) 
sacrament      (Latijn sacramentum) 
sacrificeren  (Latijn sacrificare) 
sacristie   (Latijn sacristia) 
sadduceeër  (Latijn Sadducaeus) 
saffier  (Latijn sapphirus) 
salaris    (Latijn salarium) 
Salomon   (Latijn Salomon) 
salvo iure  (Latijn salvo iure) 
salvo titulo  (Latijn salvo titulo) 
Samaritaan   (barmhartige –); (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    ‘dwangmiddel’ (Engels sanction); ‘goedkeuring’ (Latijn sanctio) 
sanctuarium  (Latijn sanctuarium) 
sanctum sanctorum   (Latijn sanctum sanctorum) 
satan  (Latijn satan) 
satraap   (Latijn satrapes) 
scepter   (Frans sceptre of Latijn sceptrum) 
scharlaken    (Oudfrans escarlate of Latijn scarlatum) 
scharminkel  (van Latijn simiuncula) 
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); (niet voor de –, maar voor het leven leren wij) (vert. van Latijn non scholae, 
sed vitae discimus) 
schorpioen   ‘dier’ (Frans scorpion); ‘sterrenbeeld’ (bet. van Latijn scorpio) 



schotel   (Latijn scutella); (vliegende –) (vert. van Engels flying saucer) 
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  (van 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 sesamum) 
sic  (Latijn sic) 
siepel   (Latijn cipolla) 
sikkel      ‘joodse munt’ (Latijn siclus); ‘oogstmes’ (vulgair Latijn *sicila) 
Simon  (Latijn Simon) 
simps  (Tongeren) ‘herik’ (Latijn sinapis) 
sine ira et studio  (Latijn sine ira et studio) 
singulare  (Latijn singulare) 
singularis  (Latijn singularis) 
Sinksen       (Zuid-Nederlands) ‘Pinksteren’ (Latijn cinquagesima) 
sinologie  (gevormd van Latijn Sinae ‘Chinezen’ en -logie) 
sinus   (Latijn sinus) 
-sis  (Grieks -sis of Latijn -sis) 
slaaf  (Latijn sclavus) 
sleutelbeen  (vert. van Latijn clavicula) 
smaragd   (Latijn smaragdus) 
snijlijn  (vert. van Latijn secans linea) 
snijtanden  (vert. van Latijn dentes incisores) 
socio-  (Latijn socius) 
socioloog  (van Latijn socius + Grieks -logos) 
Socrates  (Latijn Socrates) 
Sodom  (Latijn Sodoma) 
sok     (verouderd) ‘muil’ (Latijn soccus); ‘korte kous’ (Duits Socke) 
solidee(tje)  (van Latijn soli Deo) 
solideren  (Latijn solidare) 
souter    (Latijn psalterium) 
spatel  (Latijn spatula) 
specie    (Latijn species) 
species  (Latijn species) 
specificeren   (Latijn specificare) 
specimen  (Latijn specimen) 
spectrum  (Latijn spectrum) 
speculatie     (Latijn speculatio) 



speld  (Latijn spinula) 
speling van de natuur  (vert. van Latijn lusus naturae) 
spiegel   (Latijn speglum) 
spieker  (Zuid- en Oost-Nederlands) ‘voorraadschuur, graanzolder’ (Latijn spicarium) 
spijs  (Latijn spesa) 
spinde  (Zuid-Nederlands) ‘kast’ (Latijn spenda) 
spiritus   (Latijn spiritus) 
spitaal  (van Latijn hospitale) 
sprokkelmaand      (van Latijn spurcalia) 
staande   ‘tijdens’ (bet. van Latijn stante) 
staat         ‘land’ (Frans état); ‘toestand, positie’ (Latijn status); (een – in een/de staat) (vert. van Latijn 
imperium in imperio); (Provinciale Staten) (vert. van Frans Etats Provinciaux); (Verenigde Staten) 
(vert. van Engels United States) 
stabiel  (Latijn stabilis) 
stabilisator  (modern Latijn stabilisator) 
stadhouder  (vert. van Latijn locum tenens) 
stadium    (Latijn stadium) 
stamboom  (vert. van Latijn arbor generationis) 
status     ‘maatschappelijk aanzien’ (Engels status); ‘stand, toestand’ (Latijn status) 
status quo  (Latijn status quo) 
steenbok  ‘sterrenbeeld’ (bet. van Latijn capricornus) 
steenbreek  (vert. van Latijn saxifraga) 
steen der wijzen  (vert. van Latijn lapis philosophorum) 
stem       ‘stem bij verkiezing’ (bet. van Frans voix); (de – van het volk/des volks) (vert. van Latijn vox 
populi) 
-ster  (Latijn -istria) 
stier  ‘sterrenbeeld’ (bet. van Latijn taurus) 
stilte  (diepe –) (vert. van Latijn altum 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      ‘weg’ (Latijn (via) strata); ‘zee-engte’ (Oudfrans estreit) 
strafrecht  (vert. van Latijn ius criminale) 
strikt   (Latijn strictus) 
stringent  (Latijn stringens stringentis) 
strop  (Latijn stroppus) 
struis   (Latijn struthio) 
struisvogel   (van Latijn struthio) 
student  (Latijn studens studentis) 
studie   (Latijn studium) 
studium generale  (Latijn studium generale) 
sub-  (Latijn sub-) 
subject     (Latijn subiectum) 
sub poena  (Latijn sub poena) 
sub rosa   (Latijn sub rosa) 
subsidie  (Latijn subsidium) 
substantie  (Latijn substantia) 
summa cum laude  (Latijn summa cum laude) 
summa summarum  (Latijn summa summarum) 
super-    (Latijn super-) 
super     ‘boven, zeer’ (Latijn super) 
superego  (modern Latijn superego) 
superior   (Latijn superior) 



supersonisch  (van Latijn super- + sonus) 
suppositie  (Latijn suppositio) 
supra-  (Latijn supra-) 
surrogaat  (Latijn surrogatus) 
Susanna  (Latijn Susanna) 
-suur  (Frans -sure of Latijn -sura) 
syfilis   (modern Latijn syphilis) 
syllabus    (Latijn syllabus) 
symposium   (Latijn symposium) 
synagoge  (Latijn synagoga) 
syntaxis  (Latijn syntaxis) 
systeem  (Latijn systema) 
tabernakel  (Latijn tabernaculum) 
tabula rasa  (Latijn tabula rasa) 
tabulator  (modern Latijn tabulator) 
tafel   (Latijn tabula) 
talent   (Latijn talentum) 
tarantula   (modern Latijn tarantula) 
technicus   (Latijn technicus) 
Te Deum  (Latijn Te Deum) 
teek  (Limburgs) ‘toonbank, buffet’ (Latijn theca) 
teem  (Drents) ‘iets wat iemand bezighoudt’ (Latijn thema) 
teems  (div. dialecten) ‘melkzeef’ (Latijn tamisium) 
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) 
tekste  (West-Brabants) ‘zeer uitvoerig praten’ (van Latijn textus) 
telescoop    (Italiaans telescopio of modern Latijn telescopium) 
televisie      (van Grieks tèle- + Latijn visio) 
teller    (vert. van Latijn numerator of Duits Zähler) 
telwoord  (vert. van Latijn numerale) 
temen  (van Latijn thema) 
tempel  (Latijn templum) 
temperament  (Latijn temperamentum) 
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); ‘proef’ (Engels test) 
testament          (Latijn testamentum) 
testimonium paupertatis  (Latijn testimonium paupertatis) 
-theek       (Latijn -theca) 
thema      ‘onderwerp’ (Latijn thema); ‘schoolopgave’ (bet. van Frans thème) 
theologie   (Latijn theologia) 
theoloog  (Latijn theologus) 
thesaurus   (Latijn thesaurus) 
thesis    (Latijn thesis) 
Thomas    (Latijn Thomas); (ongelovige –) 



Thucydides  (Latijn Thucydides) 
tichel       (Latijn tegula) 
-tie     (Latijn -tia) 
tien  (div. dialecten) ‘watervat met oren’ (Latijn tina) 
tijger     (Latijn tigris); (papieren –) (vert. van Mandarijn zhi laohu) 
tijm  (Latijn thymus) 
tijn  (div. dialecten) ‘watervat met oren’ (Latijn tina) 
titel    (Latijn titulus) 
tittel    (Latijn titulus) 
toeval    (vert. van Latijn accidens of Duits Zufall); (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); ‘manier waarop men zich gedraagt’ (Frans ton); (de – aangeven) (vert. 
van Frans donner le ton); (de goede –) (vert. van Frans le bon ton); (het is de – die de muziek maakt) 
(vert. van Frans c’est le ton qui fait la musique) 
toppunt  (vert. van Latijn punctum verticale) 
-tor         (Latijn -tor) 
toren   (Latijn turrem, de nv.); (ivoren –) (vert. van Frans tour d’ivoire) 
tortel  (van Latijn turtur) 
totum pro parte  (Latijn totum pro parte) 
trachten     (Latijn tractare) 
traditie  (Latijn traditio) 
tragedie   (Latijn tragoedia) 
traject  (Latijn traiectum) 
traktaat  (Latijn tractatus) 
trakteren      ‘behandelen’ (Latijn tractare); ‘onthalen’ (Frans traiter) 
tranendal  (vert. van Latijn vallis lacrimarum) 
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, de 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); (niemand –) (vert. 
van Frans n’excepté personne) 
uitkomen   ‘van som’ (vert. van Latijn evenire of Duits herauskommen); ‘homoseksualiteit bekend 
maken’ (bet. van Engels to come out) 
uitmiddelpuntig  (vert. van Latijn excentricus) 



ultimo   (Italiaans ultimo of Latijn ultimo) 
ultimus  (Latijn ultimus) 
ultra-   (Latijn ultra-) 
ultra  ‘extremist’ (Frans ultra); ‘zeer, boven, meer dan’ (Latijn ultra) 
un  (Limburgs) ‘ui’ (Latijn unio) 
undine  (modern Latijn undina) 
uni-  (Latijn uni-) 
unificeren  (Latijn unificare) 
universale  (Latijn universale) 
urbi et orbi  (Latijn urbi et orbi) 
urgentie  (Latijn urgentia) 
Uria  (Latijn Uria) 
urn  (Latijn urna) 
-us   (Latijn -us) 
uul  (Limburgs) ‘pot’ (Latijn aula, olla) 
-uur   (Latijn -ura of Frans -ure) 
vacuüm   (Latijn vacuum) 
vademecum  (modern Latijn vademecum) 
vader  ‘God als schepper’ (bet. van Latijn pater) 
vader des vaderlands  (vert. van Latijn pater patriae) 
vaderland  (vert. van Latijn patria) 
vaderons  (vert. van Latijn pater noster) 
vagevuur  (vert. van Latijn purgatorius/purgationis ignis) 
vanitas vanitatum  (Latijn vanitas vanitatum) 
vaporisator  (modern Latijn vaporisator) 
varia  (Latijn varia) 
vas-  (Latijn vas-) 
vaso-   (Latijn vaso-) 
vasten  ‘naleven van spijsverboden’ (bet. van Latijn abstinēre) 
vazal  (Latijn 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 *feniclum) 
venster    (Latijn fenestra) 
ventrikel  (Latijn ventriculus) 
verbatim  (Latijn verbatim) 
verbuiging  (vert. van Latijn declinatio) 
verbum    (Latijn verbum) 
verdeel en heers  (vert. van Latijn divide et impera) 
vergelijking   (vert. van Latijn comparatio of Duits Gleichung); (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); (blanke verzen) (vert. van Engels blank verses) 
versificeren  (Latijn versificare) 
verso   (Latijn verso) 
verstandskies  (vert. van Latijn dens sapientiae) 
versus     (Engels of Latijn versus) 
vertegenwoordigen  (vert. van Frans représenter of Latijn repraesentare) 
vervoeging   (vert. van Latijn coniugatio) 



vesper  (Latijn vesper) 
vestiarius  (Latijn vestiarius) 
veteraan  (Latijn veteranus) 
veto  (Latijn veto) 
viaduct  (van Latijn via + ductus) 
vice-  (Latijn vice) 
vice versa  (Latijn vice versa) 
vieren  (Latijn feriari) 
vingerhoedskruid  (vert. van Latijn digitalis) 
virus   ‘schadelijk computerprogramma’ (Engels virus); ‘ziekteverwekker’ (Latijn virus) 
vis  (Zuid-Nederlands) ‘bunzing’ (Latijn vissio) 
visie    (Latijn visio) 
vissen  ‘sterrenbeeld’ (bet. van Latijn pisces) 
vita brevis, ars longa  (Latijn vita brevis, ars longa) 
vitse   (Latijn vicia) 
vlak   ‘platte kant van meetkundig lichaam’ (bet. van Latijn planum) 
vleeseter  (vert. van Latijn carnivorus) 
vleeswording   (vert. van Latijn incarnatio) 
vlegel  (Latijn flagellum) 
vleugel  ‘legervleugel, vleugel van een gebouw’ (bet. van Latijn ala) 
vlijm    (Latijn 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); (op grote – leven) (vert. van Frans vivre sur un grand pied); (op 
staande –) (vert. van Latijn stante pede); (op – van gelijkheid) (vert. van Frans sur un pied d’égalité); 
(op – van oorlog) (vert. van Frans sur le pied de guerre) 
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 plenipotentia) 
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 praescriptum) 
voorstanderklier  (vert. van Latijn prostata) 
voorwerp  (vert. van Latijn obiectum) 
voorzetsel  (vert. van Latijn praepositio) 
voorzienigheid  (vert. van Latijn providentia) 
voorzitten  (vert. van Latijn praesidere) 
voorzitter  (vert. van Latijn praeses) 
vork    (Latijn furca) 
vorm   (Latijn forma); (in/uit –) (vert. van Engels in form, out of form) 
vorst   (vert. van Latijn princeps) 
vraagteken  (vert. van Latijn signum interrogationis) 
vrede  (rust in –) (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 tāmīm) 
vrucht         ‘ooft’ (Latijn fructus); ‘resultaat’ (bet. van Frans fruit of Latijn fructus) 
vruchteneter  (vert. van modern Latijn fructivorus) 
vruchtgebruik  (vert. van Latijn usus-fructus) 



vulgarisator  (modern 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 vallum); (de – van zijn tanden) (vert. van Grieks herkos odontōn) 
walnoot  (vert. van Latijn nux gallica) 
wan  (Latijn vannus) 
wapen  (te –!) (vert. van Latijn ad arma) 
waterman  ‘sterrenbeeld’ (vert. van Latijn aquarius) 
water naar de zee dragen  (vert. van Latijn aquas in mare fundere) 
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); (derde –) (vert. van Frans tiers monde); (de – 
wil bedrogen worden) (vert. van Latijn mundus vult decipi); (nieuwe –) (vert. van Spaans nuevo 
mundo) 
werelds  ‘aards’ (bet. van Latijn saecularis) 
wezen  (vert. van Latijn essentia) 
wiegendruk  (vert. van Latijn incunabula, mv.) 
wijer    (Limburgs, Brabants) ‘vijver’ (Latijn vivarium); ‘instrument om een gat in de steel van een pijp 
te boren’ (Engels wire ‘ijzerdraad’) 
wijk  (Latijn vicus) 
wijn    (Latijn vinum) 
wijs     (aantonende –) (vert. van Latijn modus indicativus); (aanvoegende –) (vert. van Latijn modus 
coniunctivus); (gebiedende –) (vert. van Latijn modus imperativus); (onbepaalde –) (vert. van Latijn 
modus infinitivus) 
wijzigen  (vert. van Latijn modificare of Frans modifier) 
wikke   (Latijn vicia) 
woede    (Duits Wut); (hij barst van –) (vert. van Latijn rumpitur invidia); (blinde –) (vert. van Frans 
fureur aveugle) 
woensdag   (vert. van Latijn dies Mercurii) 
woord     ‘erewoord’ (bet. van Frans parole d’honneur); ‘woord van God’ (bet. van Latijn verbum); 
(gevleugelde -en) (vert. van Grieks epea pteroënta) 
woordenschat  (vert. van Latijn copia verborum) 
wortel    ‘wortel van een getal’ (bet. van Latijn radix) 
wouwer  (Limburgs, Brabants) ‘vijver’ (Latijn vivarium) 
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   (Latijn dies Saturni) 
Zee        (Dode –) (vert. van Grieks Nekrè Thalassa); (Gele –) (vert. van Mandarijn Huang Hai); 
(Middellandse –) (vert. van Latijn Mediterraneum Mare); (Rode –) (vert. van Arabisch al-baḥr al-
aḥmar); (Witte –) (vert. van Russisch Beloje more); (Zwarte –) (vert. van Russisch Čërnoje more); 
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      ‘onbepaald’ (Frans certain); ‘veilig, stellig’ (Latijn securus) 



zemelen  (Latijn simila) 
zenegroen  (vert. van Latijn sempervivum) 
zerk    (Latijn sarcophagus) 
ziel    ‘geest’ (bet. van Latijn animus); (dode -en) (vert. van Russisch mërtvyje duši); (twee -en, één 
gedachte) (vert. van Duits zwei Seelen und ein Gedanke) 
zijde       ‘stof’ (Romaans *seda); ‘grenslijn van een vlakke figuur’ (bet. van Latijn latus) 
zoet   ‘hoogst aangenaam’ (bet. van Latijn dulcis); ‘lief’ (bet. van Frans douce) 
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) 
 
Levantijns-Arabisch 
shoarma   (Levantijns-Arabisch šwarma) 
 
Malagasi 
valiha  (Malagasi valiha) 
 
Maleis 
ada  (Maleis ada) 
adat   (Maleis adat) 
adé   (Maleis adik, ade) 
adoe  (Maleis adoeh) 
agaragar   (Maleis agar-agar) 
ajam   (Maleis ajam) 
ajo   (Maleis ajo) 
alangalang    (Maleis alang-alang) 
aloenaloen   (Maleis aloen-aloen) 
ambil   (Maleis ambil) 
amok  (Maleis amok) 
angkloeng  (Maleis angeloeng) 
aniani  (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); ‘staaf’ (Frans barre) 
babi  (Maleis babi) 
babi pangang   (Maleis babi panggang) 
badak   (Maleis badak) 
badjakker  (Maleis badjak) 
bagoes  (Maleis bagoes) 
baik   (Maleis baïk) 
bakkeleien  (Maleis berkelahi) 
balebale   (Maleis bale-bale) 
balken  ‘ondersteboven keren’ (van Maleis balik) 
bamboe  (Maleis bamboe) 
bami   (Hokkien bah mi of 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) 
betjah   (Hokkien be ts’ia of Maleis betja(k)) 
betoel    (Maleis betoel) 
betoel-betoel    (Maleis betoel-betoel) 
binatang   (Maleis binatang) 
bintang   (Maleis bintang) 
blanda    (Maleis belanda) 
blatie  (Maleis belati) 
boedjang  (Maleis boedjang) 
boekoe  (Maleis boekoe) 
boeng   ‘oudere broer’ (Maleis boeng); ‘goed’ (Sranantongo bun) 
bokkinees   (Maleis Boegis) 
bouw  ‘veldmaat’ (Maleis baoe) 
branie   (Maleis berani) 
brenti  (Maleis (ber)henti) 
desa  (Maleis desa) 
dimana  (Maleis di mana) 
djalannen   (Maleis djalan) 
djati  (Maleis djati) 
djeroek  (Maleis djeroek) 
djimat   (Maleis djimat) 
djongos    (Maleis djongos) 
doejoeng  (Maleis doejoeng) 
doejong   (Maleis doejoeng) 
doekoen  (Maleis doekoen) 
doerian  (Maleis doerian) 
doesoen  (Maleis doesoen) 
gadogado   (Maleis gado-gado) 
gamelan  (Maleis gamelan) 
gardoe  (Maleis gardoe) 
gladakker     (Maleis geladak) 
goedang   (Maleis goedang) 
goeling  (Maleis goeling) 
goenagoena    (Maleis goena-goena) 
goeroe    (Hindi gurū of Maleis goeroe) 
gong   (Maleis gong) 
gonje  (Maleis goeni) 
guttapercha  (Maleis getah pertjah) 
habis  (Maleis habis) 



hari katje   (Maleis hari gadji) 
ikat  (Maleis ikat) 
jang paling   (Maleis jang paling) 
jonk   (Hokkien tsun of 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             ‘dier’ (Latijn catta of cattus); ‘drug’ (Arabisch qāt); ‘gage’ (Maleis gadji); ‘uitbrander’ (van 
bekattering) 
katjang  (Maleis katjang) 
katjangsaus  (van Maleis katjang) 
katje       ‘gage’ (Maleis gadji) 
katjesdag  (van Maleis gadji) 
kebon   (Maleis kebon) 
kedee  (Maleis kedai) 
kembali   (Maleis kembali) 
kepal  (Maleis kapal) 
ketjap     (Hokkien ke tsiap of 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 boontjes  (Maleis kombali boentjis) 
kongsi   (Hokkien kong si of Maleis kongsi) 
kontol  (Maleis koentoel) 
korang  (Maleis koerang) 
kossong  (Maleis kosong) 
kramassen  (Maleis keramas) 
krandjang  (Maleis kerandjang) 
kretek  (Maleis keretek) 
kroepoek    (Maleis keroepoek) 
krontjong   (Maleis kerontjong) 
kweekwee   (Hokkien koe koe of Maleis koewe-koewe) 
ladang  (Maleis ladang) 
larie  (aan de – gaan) (Maleis lari) 
lekas  (Maleis lekas) 
liatten  (Maleis lihat) 
lihatten    (Maleis lihat) 
liplap  (Maleis liplap) 



loempia    (Hokkien lun pia of 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 mandi) 
mandoer   (Maleis mando(e)r) 
mango   (Maleis mangga) 
manis  (Maleis manis) 
mardijker   (Maleis merdeka) 
mas  (Maleis mas) 
mataglap      (Maleis mata gelap) 
Mata Hari   (Maleis mata-hari) 
mata sapi   (Maleis mata sapi) 
mata sappi  (Maleis mata sapi) 
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 ramas/rames) 
negerij      (Maleis negeri) 
negorij  (Maleis negeri) 
njonja  (Maleis njonjah) 
nonna  (Maleis nonah) 
obat  (Maleis obat) 
oedang   (Maleis oedang) 
oedjang   (Maleis oedjan) 
oelama  (Maleis oelama) 
oelema   (Maleis oelama) 
oeroesen    (Maleis oeroes) 
oorlam     (Maleis orang lama) 
orang  (Maleis orang) 
orang-oetan  (Maleis orang oetan) 
pagaai  (Maleis pengajoeh) 
paitje  (Maleis pahit, paït) 
pakkie-an  (dat is mijn – niet) (Maleis behagian) 
panas  (Maleis panas) 
pasang  (Maleis pasang) 
pasar      (Maleis pasar) 
pasar dalam  (Maleis pasar dalam) 
pasar malam  (Maleis pasar malam) 
patjakker    (Maleis badjak) 
pedis  (Maleis pedes) 
pelopper     (Maleis pelopor) 
pendek   (Maleis pendek) 
perkara  (Maleis perkara) 
pidjetten  (Maleis pidjet) 
piekeren   (Maleis pikir, fikir) 
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) 
radja  (Hindi rājā of Maleis radja) 
rammenassen  (Maleis (me)rames) 
rampassen  (Maleis rampas) 
rampok  (Maleis rampok) 
rampokken   (van Maleis rampok) 
rampokker  (van Maleis rampok) 
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) 
sambal  (Maleis sambal) 
sambal oelek  (Maleis sambal oelek) 
sampan  (Hokkien sam pan of Maleis sampan) 
santen  (Maleis santen) 
sarong  (Maleis saroeng) 
sate  (Maleis sateh) 
sawa  (Maleis sawah) 
senang  (Maleis senang) 
sepatoe  (Maleis sepatoe) 
singkè  (Hokkien xinke of 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     (Hokkien tao hu of Maleis tahoe) 
tampat(je)   (Maleis tempat) 
tandak  (Maleis tandak) 
tandakken   (van Maleis tandak) 
tandil  (Maleis tandil) 



tang   (een oude –) (Maleis se(i)tan) 
tangan   (Maleis tangan) 
tangsi  (Maleis tangsi) 
taugé    (Hokkien tao gè of Maleis tauge) 
tawarren  (Maleis tawar) 
telor   (Maleis telor) 
tempo doeloe   (Maleis tempo dehoeloe) 
teroes  (Maleis teroes) 
thee           (Hokkien te of Maleis teh); (dat is niet mijn kopje –) (vert. van Engels that’s not my cup of 
tea) 
tidoeren  (Maleis tidoer) 
tjet  (Maleis tjat, tjet) 
tjetten  (Maleis tjat, tjet) 
tjitjak   (Maleis tjitjak) 
tjoelikken  (van Maleis tjoelik) 
tjoema  (voor –) (Maleis pertjoema) 
tjomme  (voor –) (Maleis pertjoema) 
toean  (Maleis toewan) 
toekang  (Maleis toekang) 
toelis  (Maleis toelis) 
toetoep   (Maleis toetoep) 
toetoepen    (Maleis toetoep) 
toko    (Maleis toko) 
tombak   (Maleis tembaga) 
toppie   (Maleis topi) 
totok   (Maleis totok) 
trassi  (Maleis terasi) 
wadjang  (Maleis wadjan) 
 
Mandarijn 
bloemen  (laat honderd – bloeien) (vert. van Mandarijn baihua qifang) 
feng shui  (Mandarijn fengshui) 
gezicht  (het/zijn – verliezen) (vert. van Mandarijn diu mianzi) 
ginseng  (Chinese dialectvorm van Mandarijn renshen) 
I-Tjing  (Mandarijn Yijing) 
kaolien  (Mandarijn gaoling) 
lychee  (Mandarijn lizhi) 
mahjong  (Mandarijn majiang) 
mars   (Frans marche); (de lange –) (vert. van Mandarijn chang zheng) 
pinyin  (Mandarijn pinyin) 
pipa   (Mandarijn pipa) 
revolutie     (Frans révolution); (culturele –) (vert. van Mandarijn wenhua da geming); (fluwelen –) 
(vert. van Tsjechisch sametová revoluce) 
Rivier     (Gele –) (vert. van Mandarijn Huang He) 
slangenkop  (vert. van Mandarijn shetou) 
souchon  (Engels souchong of Mandarijn xiaozhong) 
sprong  (grote – voorwaarts) (vert. van Mandarijn da yuejin) 
tai-ji   (Mandarijn taiji) 
taikonaut  (Mandarijn taikong met Grieks achtervoegsel -aut) 
tao  (Mandarijn dao) 
tijger     (Latijn tigris); (papieren –) (vert. van Mandarijn zhi laohu) 
tofoe    (Mandarijn doufu) 
ve-tsin  (Mandarijn weijing) 
yang  (Mandarijn yang) 
yin  (Mandarijn yin) 
yuan  (Mandarijn yuan) 



Zee        (Dode –) (vert. van Grieks Nekrè Thalassa); (Gele –) (vert. van Mandarijn Huang Hai); 
(Middellandse –) (vert. van Latijn Mediterraneum Mare); (Rode –) (vert. van Arabisch al-baḥr al-
aḥmar); (Witte –) (vert. van Russisch Beloje more); (Zwarte –) (vert. van Russisch Čërnoje more); 
 
Middelengels 
loods      ‘schuur’ (Frans loge); ‘stuurman’ (Middelengels lodesman) 
praaien   (Middelengels preien) 
 
Middelhoogduits 
behelzen  (Middelhoogduits behelsunge) 
borst     ‘adelborst’ (Middelhoogduits burse) 
deugdzaam    (vert. van Latijn virtuosus of Middelhoogduits tugendsam) 
deun  (Middelhoogduits dōn) 
eenvoudigen  ‘vereenvoudigen’ (Middelhoogduits einvalten) 
eland  (Middelhoogduits elen) 
hebbelijk   (vert. van Latijn habilis of Middelhoogduits habelich, hebelich) 
inlichten   (vert. van Latijn illustrare of Middelhoogduits īnliuhten) 
inlichting  (Middelhoogduits īnliuhtunge) 
minzaam  (Middelhoogduits min(ne)sam) 
nu   ‘Griekse letter n’ (Grieks nu); (het –) (Middelhoogduits daz nū) 
onhebbelijk   (Middelhoogduits unhabelich, unhebelich) 
reiziger    (Middelhoogduits reisige(r)) 
rits  ‘gleuf’ (Middelhoogduits ritze) 
schans  (Middelhoogduits schanze) 
schelm    (Middelnederduits of Middelhoogduits schelm(e)) 
sijs  (Middelhoogduits zīse) 
sintel  (Middelhoogduits sintel) 
toornigheid  (Middelhoogduits zornlicheit, zornecheit) 
troetelen  (Middelhoogduits triuten, trūten) 
vaderlijkheid  (Middelhoogduits vaterlicheit) 
zondvloed     (Middelhoogduits sin(t)fluot); (na ons de –) (vert. van Frans après nous le déluge) 
 
Middelnederduits 
barnsteen  (Middelnederduits barnstēn) 
bullebak  (Middelnederduits bullerbäck) 
eigenwijs  (Middelnederduits eigenwīs) 
kroeg   (Middelnederduits krōch) 
pol  (Middelnederduits polle) 
rit  (Middelnederduits rit) 
roes  (Middelnederduits rūsch) 
ruiterij   (Middelnederduits ruterie) 
schelm    (Middelnederduits of Middelhoogduits schelm(e)) 
scheurbuik     (Middelnederduits schorbūk) 
schrijnen  (Middelnederduits schrīnen) 
slungel   (Middelnederduits slungel) 
tolk   (Middelnederduits tolk, tollik) 
tuchtigen  (Middelnederduits tuchtigen) 
zoetelaar  (Middelnederduits sut(t)eler) 
 
Moluks 
ailanthus  (Moluks ailanto) 
 
Mongools 
Mongool   (Mongools Mongol) 
 
Nederduits 



augurk   (Nederduits agurke) 
bars  (Nederduits of Duits barsch) 
beunhaas     (Nederduits böhnhase) 
daalder       (Nederduits dāler) 
grens     (Nederduits grenize of Duits Grenze) 
hannekemaaier  (Nederduits Hankemeier) 
morsdood     (Nederduits mursdot) 
nuf  (Nederduits nüff) 
onbeschoft  (Nederduits unbeschuft) 
ransel  (Nederduits Renzel) 
sander  ‘snoekbaars’ (Nederduits sander) 
schobbejak    (Nederduits schubjack?) 
schoft   (Nederduits schufft) 
schransen   (Nederduits schrantsen) 
smullen   (Nederduits smullen) 
snoeshaan   (Nederduits snūshān) 
trui  (Nederduits tröje) 
veelvraat    (Nederduits velevrāt) 
verfomfaaien  (Nederduits verfumfeien) 
zwijnjak  (Nederduits swienjack) 
 
Nieuwgrieks 
feta   (Nieuwgrieks pheta) 
moussaka     (Nieuwgrieks mousakas) 
ouzo   (Nieuwgrieks ouzo) 
pita  (Nieuwgrieks pit(t)a) 
rembetika  (Nieuwgrieks rembetika) 
retsina   (Nieuwgrieks retsina) 
sirtaki  (Nieuwgrieks sirtaki) 
souvlaki  (Nieuwgrieks soublaki) 
tzatziki  (Nieuwgrieks tzatziki) 
 
Noord-Frans 
her-     (Noord-Frans er-, Frans re-) 
 
Noord-Italiaans 
agio    (Noord-Italiaans agio) 
bruto     (Noord-Italiaans bruto) 
dito   (Noord-Italiaans dito) 
piccolo   (Noord-Italiaans piccolo) 
 
Noors 
alk  (Deens/Noors alke) 
aquavit     (Deens, Noors of Zweeds akvavit) 
driehoeksverhouding  (vert. van Noors et trekantet forhold of Duits dreieckiges Verhältnis) 
duur  (Zuid-Limburgs) ‘stier’ (Noors tyr) 
fjeld   (Deens/Noors fjeld) 
fjord   (Deens/Noors fjord) 
grenen    (Noors of Zweeds grän) 
grenenhout  (van Noors of Zweeds grän) 
kaasschaaf  (vert. van Noors ostehøvel) 
kraak     ‘inktvis’ (Noors krake); ‘schip’ (Spaans, Portugees carraca of Italiaans caracca) 
kril   (Noors kril) 
lemming   (Noors lemming) 
loipe   (Noors løype) 
narwal   (Deens/Noors narhval) 



quisling  (Noors Quisling) 
ski   (Noors ski) 
skijöring  (Noors skijöring) 
slalom   (Noors slalåm) 
stakker  (Noors stakkar of Zweeds stackare) 
steunpilaren van de maatschappij  (vert. van Noors samfundets støtter of Duits Stützen der 
Gesellschaft) 
Storting  (Noors Storting) 
telemark   (Noors Telemark) 
trol  (Deens/Noors trold) 
turen   (Noors tira?) 
 
Oudengels 
delgen     (Oudengels dilgian) 
ootmoed  (Oudengels ēaðmēdu) 
wulk  (Oudengels weoloc) 
 
Oudfrans 
aalmoezenier  (Oudfrans almosnier) 
aas     ‘één in het kaartspel’ (Oudfrans ais); ‘ster’ (Engels ace) 
accijns   (Oudfrans assise) 
advertentie  (Oudfrans a(d)vertance) 
apart  (Oudfrans apart) 
apparaat  (Oudfrans apparat) 
arrest   (Oudfrans arest) 
arrestant  (Oudfrans arestant) 
arresteren   (Oudfrans arester) 
azijn   (Oudfrans aisin) 
baai     (Frans baie); (West-Vlaams) ‘bruinrood paard’ (Oudfrans bai) 
balie  (Oudfrans baille) 
bastaard       (Oudfrans bastard) 
bazuin  (Oudfrans boisine) 
beest           (Oudfrans beste) 
bef      (Latijn biffa of Oudfrans biffe) 
beuling  (Noord-Brabants) ‘bloedworst’ (van Oudfrans bodel ‘darm’) 
boei   ‘band’ (Latijn boiae); ‘drijvend baken’ (Oudfrans buie) 
bordes  (Oudfrans bretesche) 
bosschage   (Oudfrans boschage) 
buis  ‘pijp’ (Oudfrans buse) 
buizerd   (Oudfrans busard) 
bureel     (Oudfrans burel) 
cervelaat(worst)    (van Oudfrans cervelat) 
cichorei   (Oudfrans cicorée, chichorée) 
cijfer       (Oudfrans cifre) 
cipier  (Oudfrans cipier) 
dadel      (Oudfrans datel) 
displezier  (Oudfrans desplaisir) 
dobbelen    (van Oudfrans doble) 
dolfijn     (Oudfrans dalfin, dauphin) 
dubbel  (Oudfrans do(u)ble) 
dubbelen  (van Oudfrans do(u)ble) 
enkwest  (Oudfrans enqueste) 
esmerald  (Oudfrans esmeralde) 
falconet  (Oudfrans fauconneau, fauconel) 
falen      (Oudfrans faillir) 
fantasie   (Oudfrans fantasie) 



fazant   (Oudfrans fesant) 
feest    (Latijn festa of Oudfrans feste) 
feesten   (Oudfrans fester) 
fel  (Oudfrans fel) 
floers         (Oudfrans velous) 
fluim    (Oudfrans flume) 
fluweel    (Oudfrans veluel) 
fornuis  (Oudfrans fornaise) 
franje  (Oudfrans fringe, frenge) 
Frans  (Oudfrans françois) 
goesting  (Brabants) ‘zin, trek’ (van Oudfrans goust ‘smaak’) 
gordijn     (Oudfrans curtine); (ijzeren –) (vert. van Engels iron curtain) 
graveel     (Oudfrans gravel) 
grief  (Oudfrans grief) 
gulzig  (van Oudfrans golos) 
haast  (Oudfrans haste) 
harnas    (Oudfrans harnasc) 
heraut   (Oudfrans heralt) 
houweel  (Oudfrans houwel) 
jak        ‘dier’ (Engels yak); ‘jas’ (Oudfrans jacque) 
jaloers    (Oudfrans jalous) 
jurk    (van Oudfrans journée) 
juweel   (Oudfrans joël) 
kampernoelie   (Oudfrans champegnuel) 
kanteel  (Picardische vorm van Oudfrans chantel) 
kardeel  (Oudfrans cordel) 
kersouw  (Vlaams, Zeeuws) ‘madeliefje’ (Oudfrans cassaude) 
klaar   (Latijn clarus of Oudfrans clar) 
komijn     (Oudfrans comin) 
kompaan  (Oudfrans compaign) 
konijn    (Oudfrans conin) 
konstabel  (Oudfrans conestable) 
koppel  (Oudfrans cople) 
koraal    (Latijn corallum of Oudfrans coral) 
kouter   (Latijn culter of Oudfrans coltre) 
kraal     ‘inboorlingendorp’ (Portugees curral); ‘siervoorwerp’ (Oudfrans coral of Latijn corallum) 
kroost  (Oudfrans croist ‘aanwas’) 
kussen  (Oudfrans cussin) 
kust    (Oudfrans coste) 
laveren  (Oudfrans loveer) 
-lei   (Oudfrans ley, loy) 
luipaard       (Oudfrans leupart) 
luit      (Oudfrans leüt) 
magneet  (Oudfrans magnete) 
makreel  (Oudfrans maquerel) 
malvezij  (Oudfrans malvesi) 
marsepein       (Oudfrans marcepain) 
mat         ‘deurmat’ (Latijn matta); ‘moe, lusteloos’ (Oudfrans mat); ‘schaakmat’ (Oudfrans mat); 
‘Spaanse munt’ (Frans matte?) 
matras   (Oudfrans materas) 
meester    (Oudfrans maistre) 
mijnheer  (vert. van Oudfrans mes sire) 
minstreel    (Oudfrans menestrel) 
miserie  (Oudfrans miserie) 
monster      ‘klooster’ (Latijn monasterium); ‘ondier’ (Frans monstre); ‘staal’ (Oudfrans monstre) 
mosterd  (Oudfrans mostarde) 



mummie    (Oudfrans momie) 
musket   (Oudfrans mousquet) 
nootmuskaat  (Oudfrans noiz muscate) 
nul       (Italiaans nulla); (van – en gener(lei) waarde) (Oudfrans nul) 
olifant    (Oudfrans olifant) 
olm  (Oudfrans olme) 
orde    (aan de – van de dag zijn) (vert. van Frans être à l’ordre du jour); (Oudfrans ordene) 
ouwel  (van Oudfrans neule, niule, nieule) 
pais   (Oudfrans pais) 
paneel   (Oudfrans panel) 
pantser     ‘harde beschutting’ (Oudfrans panciere); ‘tank’ (Duits Panzer) 
papegaai     (Oudfrans papegai) 
passagier    (Oudfrans passagier); (blinde –) (vert. van Duits blinder Passagier) 
pastei      (Oudfrans pasté) 
patrijs    (Oudfrans patrice) 
peis  (Oudfrans pais) 
perkament  (Oudfrans parcamin) 
pers      ‘wijnpers, drukpers’ (Latijn pressa); (een goede – hebben) (vert. van Frans avoir une bonne 
presse); ‘amandelpers’ (Oudfrans paste); ‘tapijt’ (van Perzië) 
pint  (Oudfrans pinte) 
plateel   (Oudfrans platel) 
plein    (Oudfrans plain) 
pleisteren   ‘rust houden’ (van Oudfrans paistre) 
pleit  (Oudfrans plait) 
pleuris  (Oudfrans pleurisie) 
poelier  (Oudfrans *poullier) 
pompoen   (Oudfrans pompon) 
populier  (Oudfrans poplier) 
portaal   ‘deurnis, gang’ (Oudfrans portal); ‘zoekmachine op internet’ (Engels portal) 
prei  (Oudfrans porée) 
prent  (Oudfrans preinte) 
preuts   (Oudfrans proz) 
prijs    (Oudfrans pris) 
prijzen  (Oudfrans prisier) 
proeven   (Oudfrans prover) 
provoost   (Oudfrans provost) 
pui    (Oudfrans poie) 
queeste  (Oudfrans queste) 
registreren  (Oudfrans regestrer) 
respijt   (Oudfrans respit) 
rijst       (Oudfrans ris) 
rivier     (Oudfrans riviere) 
rots   (Picardische vorm van Oudfrans roche) 
rumoer  (Oudfrans rumour) 
saai   ‘stofnaam’ (Oudfrans saye) 
schaars  (Oudfrans escars) 
schaats  (Picardische vorm van Oudfrans eschace) 
schalmei  (Oudfrans chalemie) 
scharlaken    (Oudfrans escarlate of Latijn scarlatum) 
schoelje  (Oudfrans escouillon?) 
schors  (Oudfrans escorce) 
sein  (Oudfrans sein(g)) 
sier     (goede – maken) (Oudfrans faire bonne chiere) 
singel   (Oudfrans cingle) 
sluis  (Oudfrans escluse) 
sollen   (Oudfrans so(u)ler) 



specerij  (Oudfrans espeserie) 
spijt     (van Oudfrans despit) 
spinazie      (Oudfrans espinache) 
spons  (Oudfrans esponge) 
staal   ‘monster’ (Oudfrans estale) 
staatsie    (Oudfrans estage) 
staket  (Oudfrans estakette) 
staketsel  (Oudfrans estakette) 
standaard    (Oudfrans estendard) 
steken  ‘aan steekspelen deelnemen’ (bet. van Oudfrans poindre) 
stof  (Oudfrans estoffe) 
straat      ‘weg’ (Latijn (via) strata); ‘zee-engte’ (Oudfrans estreit) 
sukade   (Oudfrans succade) 
tabbaard  (Oudfrans tabart) 
tabberd  (Oudfrans tabart) 
tapijt     (Oudfrans tapit) 
tasten  (Oudfrans taster) 
terpentijn    (Oudfrans terbentine) 
toneel    (Oudfrans tinel) 
uur    (Oudfrans (h)ore); (te goeder/kwader ure) (vert. van Frans à la bonne/mauvaise heure) 
valkenier  (Oudfrans fauconnier) 
verkoeveren   (Oudfrans recouvrer) 
verstoren  (Oudfrans restorer) 
vijg   (Oudfrans figes) 
vijver  (Oudfrans vivier) 
viool     ‘bloem’ (Oudfrans viola); ‘muziekinstrument’ (Oudfrans viole of Italiaans viola) 
wambuis     (Oudfrans wambais) 
 
Oudfries 
azig  (Oudfries āsega) 
baken     (Oudfries baken) 
eiland   (Oudfries eiland) 
elger  (Oudfries ēlgēr) 
kapen  (Oudfries kāpia) 
 
Oudiers 
klok  (Oudiers cloc) 
 
Oudijslands 
eider  (Oudijslands æðr) 
eiderdons    (Oudijslands æðardúnn) 
 
Ouditaliaans 
spon   (Ouditaliaans (s)punto) 
 
Oudnoor(d)s 
dors  (Oudnoor(d)s þorskr) 
duit    (Oudnoor(d)s þveiti) 
giervalk   (Oudnoor(d)s geirfalki) 
Groenland  (vert. van Oudnoor(d)s Grænland) 
haai   ‘roofvis’ (Oudnoor(d)s hár) 
ket  (Oudnoor(d)s kið) 
rif     (Oudnoor(d)s rif) 
rotgans   (Oudnoor(d)s hróðgás) 
scheer   (Oudnoor(d)s sker) 
vuren    (Oudnoor(d)s fura) 



vurenhout  (van Oudnoor(d)s fyri-) 
wervelwind  (Oudnoor(d)s hvirfilvindr) 
Wiking    (Oudnoor(d)s Víkingr of Duits Wiking) 
windas  (Oudnoor(d)s vind-áss) 
 
Oudslavisch 
keurs   (Oudslavisch krŭzno) 
keurslijf  (van Oudslavisch krŭzno) 
rogge   (Oudslavisch rŭžĭ) 
zadel   (Oudslavisch sedlo) 
 
Papiaments 
carco  (Papiaments karkó) 
kachapera  (Papiaments kachapera) 
kambrada  (Papiaments kambrada) 
knoek    (Papiaments kunuku) 
knoekoe  (Papiaments kunuku) 
kon taa bei  ‘hoe gaat het?’ (Papiaments kon ta bai) 
limpie  (Papiaments limpi) 
machora  (Papiaments machoro) 
pinda   (Papiaments pinda) 
plaka’s   (Papiaments plaka) 
repa  (Papiaments repa) 
status aparte   (Papiaments status aparte) 
swa  ‘vriend’ (Papiaments sua) 
trahado di repa  (Papiaments trahado di repa) 
zuurzak    (Papiaments sòrsaka) 
 
Perzisch 
bazaar     (Perzisch bāzār) 
Farsi  (Perzisch Fārsī) 
karavanserai  (Perzisch kārwānsārāj) 
sjah   (Perzisch sjāh) 
 
Picardisch 
baljuw  (Picardisch baliu) 
boetseren    (Picardisch bocer) 
bootsen    (Picardisch bocer) 
brank  (Brabants, Vlaams) ‘struik van een heg’ (Picardisch branke, Frans branche) 
gaai  (Picardisch gai) 
kaatsen      (Picardisch cachier) 
kamenier    (Picardisch camb(e)riere) 
kamp       ‘legerplaats’ (Picardisch camp); ‘stuk land, strijd’ (Latijn campus) 
kandelaar   (Picardisch candelier) 
kans       (Picardisch cance) 
kapoen  (Picardisch capon) 
karonje      (Picardisch carogne) 
kassei    (Picardisch cauchie) 
kasteel     (Picardisch castel) 
katief  (Zeeuws) ‘sukkelig, sukkel’ (Picardisch kétif) 
ketef  (Zeeuws) ‘sukkelig, sukkel’ (Picardisch kétif) 
klant  (Picardisch calant) 
knier   (Picardisch carniere) 
komfoor   (Picardisch cauffoir) 
kous   (Picardisch cauce) 
kozijn     (Picardisch cassin); (Zuid-Nederlands) ‘neef’ (Frans cousin) 



kreng     (Picardisch carogne) 
moeras    (Picardisch marasc) 
nabootsen  (van Picardisch bocer) 
plank  (Picardisch planke) 
rozijn   (Picardisch rosin) 
taak    (Picardisch tasque) 
warande   (Picardisch warande) 
 
Pools 
hetman    (Pools hetman) 
konik  (Pools konik) 
Sejm  (Pools Sejm) 
solidarność  (Pools solidarność) 
woiwode  (Pools wojewoda) 
 
Portugees 
acajou   (Portugees acaju) 
albino  (Portugees albino) 
Algarve   (Portugees Algarve) 
amfioen       (verouderd Portugees anfião) 
ananas  (Portugees ananás) 
auto-da-fe   (Portugees auto-da-fé) 
azijnhout  (Portugees azinho) 
banaan   (Portugees banana) 
basta    (Italiaans, Spaans of Portugees basta); ‘troef in omberspel’ (Spaans basto) 
betel(noot)   (Portugees bétel) 
boegseren    (Portugees puxar) 
cobra  (Portugees cobra) 
Cortes  (Spaans, Portugees Cortes) 
dodo   (Portugees doudo) 
dom   ‘kerk’ (Frans dôme); ‘titel’ (Portugees dom) 
escudo   (Portugees escudo) 
fado   (Portugees fado) 
fidalgo  (Portugees fidalgo) 
flamingo  (Portugees flamingo) 
Japan   (Portugees Japão) 
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 Italiaans caracca) 
kaste  (Portugees casta) 
kokos     (van Spaans of Portugees coco) 
kopra   (Portugees copra) 
kornak   (Portugees cornaca) 
kraak     ‘inktvis’ (Noors krake); ‘schip’ (Spaans, Portugees carraca of Italiaans caracca) 
kraal     ‘inboorlingendorp’ (Portugees curral); ‘siervoorwerp’ (Oudfrans coral of Latijn corallum) 
kwispedoor   (Portugees cuspidor) 
lambada  (Braziliaans-Portugees lambada) 
madeira      (Portugees madeira) 
makaak   (Portugees macaco) 
malefijt  (Portugees malfeito) 
mandarijn     ‘Chinees ambtenaar’ (Portugees mandarim); ‘vrucht’ (Frans mandarin) 
moesson      (Portugees monção) 
neger         (Spaans of Portugees negro) 
paai  ‘ervaren matroos’ (Portugees pai) 
pagode   (Portugees pagode) 



palankijn   (Portugees palanquim) 
palaver      (Spaans palabra of Portugees palavra) 
parkiet  (Portugees periquito of Spaans periquito) 
piranha   (Portugees piranha) 
pomp   (Portugees bomba of Spaans bomba) 
supercarga  (Portugees sobrecarga) 
tamarinde  (Portugees tamarindo) 
tapir  (Portugees tapir) 
travaat  (Portugees ventos travados, mv.) 
zebra   (Portugees zebra) 
 
Roemeens 
Securitate  (Roemeens Securitate) 
 
Romaans 
aalmoes    (Romaans *almos(i)na) 
abdij   (Romaans *abbadia) 
abdis  (Romaans *abbadesse) 
kooi  (Romaans cavia) 
kruis    (Romaans cruce) 
most  (Romaans *mostu) 
non    (Romaans nonna) 
paus    (Romaans *pabes) 
pijp   (Romaans *pipa) 
pip  (Romaans *pippita) 
plukken  (Romaans *piluccare) 
priester      (Romaans *prestre) 
zijde       ‘stof’ (Romaans *seda); ‘grenslijn van een vlakke figuur’ (bet. van Latijn latus) 
 
Romani 
bink       (Romani beng) 
dokken  (Romani de-, dau) 
gees   (Romani gadschi) 
gids     (Romani gadscho?) 
gies     (Romani gadschi) 
joekel       (Romani dšúklo) 
kachelientje  (Romani kachni) 
kachlientje  (Romani kachni) 
kalis      (Romani kales, mv.) 
loefie  (Romani lowo) 
lovie    (Romani lowo) 
luffie  (Romani lowo) 
mangen    (Romani mang-) 
maro   (Romani maro) 
mollen    (Romani mulo) 
passen     ‘kopen’ (van Romani paš); ‘zijn beurt voorbij laten gaan’ (Frans passer) 
pieren        (van Romani perjas) 
piot  ‘luis’ (Romani pisom ‘vlo’) 
piotes   (Romani pušum, pishóm) 
poekelen     (Romani phuk-) 
poekeren  ‘spreken’ (Romani phuk-) 
pooien      (Romani pi-, piava) 
sankse   (Romani kangeri, changerí) 
sjank   (Romani kangeri, changerí) 
trederikken    (Romani tirach) 
treders   (Romani tirach) 



treiers  (Romani tirach) 
val    ‘deur’ (Romani fâla) 
vattelink  (Romani pláxta) 
verpatsen      (van Romani paš) 
 
Rotwelsch 
aankatsen  (Rotwelsch anquatschen) 
aankwatsen  (Rotwelsch anquatschen) 
beknijzen  (Rotwelsch bekneisen) 
blauw  ‘dronken’ (Rotwelsch blau?) 
katsen  (Rotwelsch quatschen) 
keil  ‘dronken’ (Rotwelsch Keile, Keli) 
keiltje  ‘groot glas jenever’ (Rotwelsch Keile, Keli) 
kluns  (Rotwelsch Kluns) 
knijzen  (Rotwelsch kneis(s)en) 
knul  (Rotwelsch Knölle of Knul) 
krauten  (Rotwelsch krauten) 
lik  ‘gevangenis’ (Rotwelsch Leck) 
linkmiegel  (Rotwelsch Linkmichel) 
melis  ‘buik’ (Rotwelsch Meles, Melis) 
prinserij   (Rotwelsch Prinzerei) 
rollen  ‘zakkenrollen’ (Rotwelsch rollen) 
scheffen  (Rotwelsch schefften) 
scheften  (Rotwelsch schefften) 
schiften    ‘in de gevangenis zitten’ (Rotwelsch schefften); ‘sorteren’ 
schnabbelen  (Rotwelsch schnabeln) 
stendelaar  (van Rotwelsch ständeln) 
tule   ‘homoseksueel persoon’ (Rotwelsch Dille, Tille of Tülle) 
vozen  (Rotwelsch vosen) 
 
Russisch 
agitprop    (Russisch agitprop) 
apparatsjik  (Russisch apparatčik) 
astatki  (Russisch ostatki) 
balalaika  (Russisch balalajka) 
barzoi   (Russisch borzoj) 
beloega   (Russisch beluga) 
blini  (Russisch blini) 
bojaar  (Russisch bojarin) 
bolsjewiek    (Russisch bol’ševik) 
borsjtsj  (Russisch boršč) 
co-existentie  (vreedzame –) (vert. van Russisch mirnoje sosuščestvovanije) 
datsja  (Russisch dača) 
desinformatie  (Russisch dezinformacija) 
Doema   (Russisch Duma) 
doerak   (Russisch durak) 
doline  (Russisch dolina) 
glasnost  (Russisch glasnost’) 
goelag  (Russisch gulag) 
Groot-Rusland   (vert. van Russisch Velikorossija, Velikaja Rossija) 
grootvorst   (vert. van Duits Großfurst of Russisch velikij knjaz’) 
held van onze tijd  (vert. van Russisch geroj našego vremeni) 
intelligentsia     (Russisch intelligencija) 
jarovisatie  (Russisch jarovizacija) 
jucht   (Russisch juft’) 
kalasjnikov  (Russisch kalašnikov) 



kameraad     ‘vriend’ (Frans camarade); ‘mede-communist’ (bet. van Russisch tovarišč) 
karwats    (Russisch karbač of Duits Karbatsche) 
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) 
machorka  (Russisch machorka) 
mammoet      (Russisch mamont) 
matrjosjka  (Russisch matr’ëška) 
mensjewiek     (Russisch men’ševik) 
merzlota  (Russisch merzlota) 
misdaad en straf  (vert. van Russisch prestuplenije i nakazanije) 
moezjiek  (Russisch mužik) 
nomenklatoera   (Russisch nomenklatura) 
Nova Zembla  (Russisch Novaja Zemlja) 
Oblomov  (Russisch Oblomov) 
perestrojka    (Russisch perestrojka) 
pierewaaien    (Russisch pirovat’) 
pirog  (Russisch pirog) 
Plein    (Rode –) (vert. van Russisch Krasnaja ploščad’) 
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) 
roebel    (Russisch rubl’) 
sabel        ‘wapen’ (verouderd Duits Sabel); ‘zwart bont’ (Russisch sobol’) 
samboworstelen   (van Russisch sambo) 
samizdat  (Russisch samizdat) 
samovaar   (Russisch samovar) 
samovar  (Russisch samovar) 
schuld en boete  (vert. van Russisch prestuplenije i nakazanije) 
sjapka  (Russisch šapka) 
sjasliek   (Russisch šašlyk) 
sovchoz     (Russisch sovchoz) 
sovjet      (Russisch sovet) 
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 čeka) 



weduwe  (zwarte –) ‘spin’ (vert. van Italiaans vedova nera); (zwarte –) ‘zelfmoordterroriste’ (vert. van 
Russisch čërnaja vdova of Engels black widow) 
werst  (Russisch versta) 
Wit-Rusland   (vert. van Russisch Belorussija) 
Wit-Russisch  (vert. van Russisch belorusskij) 
wodka   (Russisch vodka) 
Zee        (Dode –) (vert. van Grieks Nekrè Thalassa); (Gele –) (vert. van Mandarijn Huang Hai); 
(Middellandse –) (vert. van Latijn Mediterraneum Mare); (Rode –) (vert. van Arabisch al-baḥr al-
aḥmar); (Witte –) (vert. van Russisch Beloje more); (Zwarte –) (vert. van Russisch Čërnoje more); 
ziel    ‘geest’ (bet. van Latijn animus); (dode -en) (vert. van Russisch mërtvyje duši); (twee -en, één 
gedachte) (vert. van Duits zwei Seelen und ein Gedanke) 
zuivering  (etnische –) (vert. van Russisch etničeskaja čistka) 
 
Sanskriet 
asana  (Sanskriet āsana) 
Bhagwan  (Sanskriet bhagavant) 
bodhisattva  (Sanskriet bodhisattva) 
boeddha  (Sanskriet buddha) 
Brahma  (Sanskriet brahmā) 
brahmaan  (Sanskriet brāhmaṇa) 
chakra  (Sanskriet cakra) 
karma  (Sanskriet karma) 
mahatma  (Sanskriet mahātman) 
mantra  (Sanskriet mantra) 
nirvana  (Sanskriet nirvāṇa) 
sandhi   (Sanskriet sandhi) 
Sanskriet  (Sanskriet saṃskṛta) 
sanyassin  (Sanskriet saṃnyāsin) 
stoepa  (Sanskriet stūpa) 
svarabhakti  (Sanskriet svarabhakti) 
swastika  (Sanskriet svastika) 
tantra  (Sanskriet tantra) 
veda  (Sanskriet veda) 
yoga   (Sanskriet yoga) 
 
 
Sarnami-Hindustani 
baksjisj    (Turks bahşiş of Sarnami-Hindustani baksis) 
bara  (Sarnami-Hindustani bara) 
ganja  ‘hennep’ (Sarnami-Hindustani ganja) 
 
Schoollatijn 
kapere  (Kerkraads) ‘begrijpen’ (Schoollatijn capere) 
mierem  (zo – zo marem) (Zaanlands) ‘samenvattend’ (Schoollatijn summa summarum) 
stultus  (Limburgs) ‘sufferd, domoor’ (Schoollatijn stultus) 
 
Servisch 
slivovitsj  (Servisch en Kroatisch šljivovica) 
Ustaša  (Servisch Ustaša) 
 
Spaans 
ababel  (Gents) ‘buil met rode uitslag’ (Spaans ababol ‘kollebloem’) 
abergilie  (West-Vlaams) ‘verdrietig werk, iets van weinig waarde’ (Spaans obrezilla) 
ablador  (Vlaams) ‘babbelaar’ (Spaans hablador ‘spreker’) 
aficionado  (Spaans aficionado) 
alcalde    (Spaans alcalde) 



alcarraza  (Spaans alcarraza) 
alcazar   (Spaans alcázar) 
alcohol     (Spaans alcohol) 
alfalfa   (Spaans alfalfa) 
alferes  (Zuid-Nederlands) ‘vaandeldrager’ (Spaans alférez) 
Alhambra    (Spaans Alhambra) 
alkanna   (Spaans alcana) 
alpaca   (Spaans alpaca) 
amarillo  (Spaans amarillo) 
amigo    (Spaans amigo) 
Andalusië  (Spaans Andalucía) 
ansjovis   (Spaans anchoa, ouder anchova) 
Apachen    (Spaans apaches) 
ara   (Spaans ara) 
aranja  (West-Vlaams) ‘sinaasappel’ (Spaans aranja) 
armada    (Spaans armada) 
armadil   (Spaans armadillo) 
arree  (Brabants, Limburgs) ‘vooruit’ (Spaans arre) 
auto-de-fe   (Spaans auto de fe) 
aviso  (Spaans aviso) 
avocado    (verouderd Spaans avocado) 
Azteken   (Spaans aztecas) 
azulejo  (Spaans azulejo) 
banderilla  (Spaans banderilla) 
barracuda  (Spaans barracuda) 
basta    (Italiaans, Spaans of Portugees basta); ‘troef in omberspel’ (Spaans basto) 
bataat   (Spaans batata) 
bevrijdingstheologie  (vert. van Spaans teología de la liberación) 
bezoar   (Spaans bezoar) 
bibot  (van bibot naar babbot sturen) (Bergen op Zooms) ‘van het kastje naar de muur sturen’ (Spaans 
estribor a babor ‘van stuurboord naar bakboord’) 
bloed  (blauw –) (vert. van Spaans sangre azul) 
bodega      (Spaans bodega) 
boetelingensneeuw  (vert. van Spaans nieve de los penitentes) 
bolero   ‘damesjasje’ (Frans boléro); ‘Spaanse dans’ (Spaans bolero) 
bonanza   (Spaans bonanza) 
bonito  (Spaans bonito) 
caballero   (Spaans caballero) 
cacao      (Spaans cacao) 
cacique  (Spaans cacique) 
camarilla  (Spaans camarilla) 
canasta  (Spaans canasta) 
cañon  (Spaans cañón) 
caramba  (Spaans caramba) 
cargadoor   (Spaans cargador) 
cargo   (Spaans cargo) 
casco   (Spaans casco) 
cassave   (Spaans cazabe) 
caudillo  (Spaans caudillo) 
chachacha  (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); ‘drank’ (Frans coca) 
cocaïne   (Spaans cocaína) 
commando     ‘bevel’ (Spaans comando); ‘militair van de commandotroepen’ (Engels commando) 
condor   (Spaans cóndor) 
conga  (Spaans conga) 
conquistadores  (Spaans conquistadores) 
contra’s  (Spaans contras) 
corrida  (Spaans corrida (de toros)) 
coyote   (Spaans coyote) 
criticaster    (Spaans criticastro) 
curare  (Spaans curare) 
dantes  (Zuid-Nederlands) ‘fiches’ (Spaans tantos) 
demarcatielijn  (vert. van Spaans línea de demarcación) 
don     (Italiaans don of Spaans don) 
doña  (Spaans doña) 
donjuan  (Spaans donjuán) 
dubloen   (Spaans doblón) 
dueña  (Spaans dueña) 
dulcinea  (Spaans dulcinea) 
dwene  (Zuid-Nederlands) ‘bewaakster’ (Spaans dueña ‘dame’) 
ei van Columbus  (vert. van Spaans el huevo de Colón) 
eldorado     (Spaans el dorado (país)) 
el Niño  (Spaans el Niño) 
embargo   ‘beslaglegging’ (Spaans embargo); ‘publicatieverbod’ (Engels embargo) 
emisario  (Spaans emisario) 
enteren    ‘een schip binnendringen’ (Spaans entrar); ‘een “enter” geven op de computer’ (Engels to 
enter) 
escapade    (Spaans escapada) 
fandango  (Spaans fandango) 
finito  (Italiaans of Spaans finito) 
flamenco    (Spaans flamenco) 
flok  (Zuid-Nederlands) ‘slap, krachteloos’ (Spaans flojo) 
fonteneel  (Zuid-Nederlands) ‘luik’ (Spaans ventana) 
gaucho  (Spaans gaucho) 
gazpacho   (Spaans gazpacho) 
Generalísimo   (Spaans Generalísimo) 
gringo  (Spaans gringo) 
guerrilla      ‘guerrillastrijder’ (Engels guer(r)illa); ‘kleine oorlog’ (Spaans guerrilla) 
guerrillero  (Spaans guerrillero) 
habladoor  (Vlaams) ‘babbelaar’ (Spaans hablador ‘spreker’) 
haciënda  (Spaans hacienda) 
hangmat     (Spaans hamaca) 
hasta la vista  (Spaans hasta la vista) 
havanna  (Spaans habano) 
hermandad    (heilige –) (Spaans Santa Hermandad) 
hidalgo    (Spaans hidalgo) 
incommunicado   (Spaans incomunicado) 
indigo   (Spaans índigo) 
infante  (Spaans infante) 
junta   (Spaans junta) 
kaaiman     (Spaans caimán) 
kadaster   (Frans cadastre); (Vlaams) ‘dadel’ (Spaans canast(r)o ‘mand’) 
kadeister  (Vlaams) ‘dadel’ (Spaans canast(r)o ‘mand’) 
kannibaal    (Spaans canibal) 
kano   (Spaans canoa) 
kina   (Spaans quina) 



koati   (Spaans coatí) 
kokos     (van Spaans of Portugees coco) 
kolonne  (vijfde –) (vert. van Spaans quinta columna) 
kurk   (Spaans corcho) 
lama    ‘boeddhistische priester’ (Engels 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 sueño); (het – is kort, de kunst is lang) (vert. 
van Latijn vita brevis est, longa ars); (hij leve hoog) (Duits er lebe hoch) 
macha  (Spaans macha) 
machete  (Spaans machete) 
machismo  (Spaans machismo) 
macho    (Spaans macho) 
madera   (Spaans madera) 
maduro  (Spaans maduro) 
maïs   (Spaans maíz) 
majoor    (Spaans mayor) 
malaga  (Spaans málaga) 
mañana  (Spaans mañana) 
mantilla   (Spaans mantilla) 
maraan    (Spaans marrano) 
mariachi  (Spaans mariachi) 
marihuana  (Spaans marihuana) 
mascara  (Spaans máscara of Engels mascara) 
maskerade  (Spaans mascarada) 
matador  (Spaans matador) 
maté  (Spaans mate) 
melinde  (Zuid-Nederlands) ‘gebak’ (Spaans melindre) 
mescal   (Spaans mezcal) 
mesties   (Spaans mestizo) 
Mexico  (Spaans Mexico) 
moment   (Frans 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 ñandú) 
neger         (Spaans of Portugees negro) 
no pasarán!  (Spaans no pasarán) 
olé    (Spaans olé) 
olipodriga  (van Spaans olla podrida) 
olla podrida   (Spaans olla podrida) 
omber   ‘kaartspel’ (Spaans hombre) 
-oor   (bijvoeglijk naamwoord) (Frans -oire); (persoonsnaam) (Spaans -or of Italiaans -or); (zelfstandig 
naamwoord) (Frans -oir(e)) 
opstand der horden  (vert. van Spaans la rebelión de las masas) 
oregano  (Spaans orégano) 
orkaan    (Spaans huracán) 
pagadder  (Zuid-Nederlands) ‘ondeugende kerel’ (Spaans pagador) 
palaver      (Spaans palabra of Portugees palavra) 
pampa   (Spaans pampa) 
papaja   (Spaans papaya) 
papater  ‘aardappel’ (Spaans patata) 
papatter  ‘aardappel’ (Spaans patata) 
parkiet  (Portugees periquito of Spaans periquito) 
parlesanten   (van Spaans por/par los santos) 



paso doble  (Spaans paso doble) 
passaat    (Spaans pasada) 
pataat   (Spaans patata) 
patakon  (Spaans patacon) 
patas  (Spaans patache) 
patio  (Spaans patio) 
perfecto  (Spaans perfecto) 
peseta  (Spaans peseta) 
peso  (Spaans peso) 
piakkers  (Gents) ‘luizen’ (Spaans piojos) 
picador  (Spaans picador) 
platekon  (Leuvens) ‘rond schijfje’ (Spaans patacon ‘bep. munt’) 
platina  (Spaans platina) 
plaza  (Spaans plaza) 
poema   (Spaans puma) 
pollevij  (Zuid-Nederlands) ‘hak van schoen’ (Spaans polevi) 
pomp   (Portugees bomba of Spaans bomba) 
poncho  (Spaans poncho) 
ponto  ‘troef in omberspel’ (Spaans punto) 
pueblo  (Spaans pueblo) 
pumpel  (West-Vlaams) ‘puist, pukkel’ (Spaans pimpollo ‘uitbotting van boom’) 
reaal    (Spaans real) 
ridder van de droevige figuur  (vert. van Spaans el Caballero de la Triste Figura) 
riem      ‘papiermaat’ (Spaans resma); ‘roeiriem’ (Latijn remus) 
rioja  (Spaans rioja) 
rodeo  (Spaans rodeo) 
rossinant  (Spaans rocinante) 
rumba  (Spaans rumba) 
salsa     (Spaans salsa) 
Sancho Panza  (Spaans Sancho Panza) 
sangria  (Spaans sangría) 
savatten  (West-Vlaams) ‘pantoffels’ (Spaans savatas ‘lichte schoenen’) 
schampavie spelen/zijn  (van Spaans escampavia) 
señor    (Spaans señor) 
señora  (Spaans señora) 
siësta  (Spaans siesta) 
silo  (Spaans silo) 
sinjoor     (Spaans señor) 
soepieten  (div. dialecten) ‘zwezerik’ (van Spaans alguna cosa di chupete ‘iets fijns’) 
sombrero  (Spaans sombrero) 
spadille  ‘troef in omberspel’ (Spaans espadilla) 
spanjool   (Spaans español) 
staminee   (Waals staminé of van Spaans esta una minetta ‘hoerenkot’) 
stukadoor   (Italiaans stuccatore of Spaans estucador) 
supercargo  (Spaans sobrecargo) 
supieten  (div. dialecten) ‘zwezerik’ (van Spaans alguna cosa di chupete ‘iets fijns’) 
tabak        (Spaans tabaco) 
taco  (Spaans taco) 
tanga  (Spaans tanga) 
tangaslip  (Spaans tanga) 
tango  (Spaans tango) 
tapas  (Spaans tapas) 
tapioca   (Spaans tapioca) 
termentijn  (Zuid-Nederlands) ‘terpentijn’ (Spaans trementina) 
tilde    (Spaans tilde) 
toekan   (Spaans túcan) 



tomaat   (Spaans tomate) 
toreador  (verouderd Spaans toreador) 
torero  (Spaans torero) 
tornado  (Spaans tornado) 
torpedo    (Spaans of Engels torpedo) 
tortilla  (Spaans tortilla) 
tsarina  (Engels czarina of Italiaans, Spaans zarina) 
vicuña    (Spaans vicuña) 
vollaard  (Zuid-Nederlands) ‘feestbrood’ (Spaans follada) 
Vuurland  (vert. van Spaans Tierra del Fuego) 
wereld     ‘het aardse bestaan’ (bet. van Latijn saeculum); (derde –) (vert. van Frans tiers monde); (de – 
wil bedrogen worden) (vert. van Latijn mundus vult decipi); (nieuwe –) (vert. van Spaans nuevo 
mundo) 
windmolen  (vechten tegen -s) (vert. van Spaans molinos de viente acometer) 
x       ‘onbekende in de wiskunde’ (Spaans x) 
yucca   (Spaans yuca) 
 
Sranantongo 
afoe  ‘trekje van sigaret’ (Sranantongo afu ‘helft, half’) 
bakabana  (Sranantongo bakabana) 
bakra  (Sranantongo bakra) 
barkie  ‘honderd gulden’ (Sranantongo barki) 
blakaman  (Sranantongo blakaman) 
bobo    (Sranantongo bobo?) 
boeloe  ‘raar, homo’ (Sranantongo bulu) 
boeng   ‘oudere broer’ (Maleis boeng); ‘goed’ (Sranantongo bun) 
bojo   (Sranantongo bojo) 
djaffen  ‘opscheppen’ (van Sranantongo djaf) 
doekoe  ‘geld’ (Sranantongo duku) 
faja  ‘erg, vies’ (Sranantongo faja) 
fatoe  ‘grapje’ (Sranantongo fatu) 
fiadoe   (Sranantongo fiadoe) 
fotto  ‘stad’ (Sranantongo foto) 
granman   (Sranantongo granman) 
grietie  (Sranantongo griti) 
hantiman  (Sranantongo hantiman) 
kompe  (Sranantongo kompe) 
kotomissie  (Sranantongo kotomisi) 
lauw  ‘tof, geweldig’ (Sranantongo law) 
law  ‘tof, geweldig’ (Sranantongo law) 
loesoe  ‘weg’ (Sranantongo lusu) 
mati  (Sranantongo mati) 
mope  (Sranantongo mope) 
motjo  ‘hoer’ (Sranantongo motjo) 
nakken  ‘slaan’ (Sranantongo naki) 
no spang  ‘maak je niet druk’ (Sranantongo no span ‘geen spanning’) 
oemawedje  (Sranantongo umawedye) 
osso  ‘huis’ (Sranantongo oso) 
par weri  (Sranantongo par weri) 
pattas  ‘schoenen’ (Sranantongo pata) 
pom   (Sranantongo pon) 
scot  ‘vernedering’ (Sranantongo skowtu) 
scotten  ‘vernederen’ (Sranantongo skowtu) 
sma  ‘meisje, meid’ (Sranantongo sma) 
smatje  ‘meisje, meid’ (Sranantongo sma) 
takkitakki  (Sranantongo Takitaki) 



wakaman  (Sranantongo wakaman) 
winti  (Sranantongo winti) 
 
Surinaams-Nederlands 
awarra  (Surinaams-Nederlands awara, van Caraïbisch awara) 
bacove   (Surinaams-Nederlands bacove) 
binnenlandbewoner  ‘inwoner van het Surinaamse binnenland’ (Surinaams-Nederlands 
binnenlandbewoner) 
boeler  (Surinaams-Nederlands boeler) 
bosmeester  ‘bepaalde gifslang’ (Surinaams-Nederlands bosmeester) 
buitenvrouw   (Surinaams-Nederlands buitenvrouw) 
cambiohouder  ‘eigenaar van een wisselkantoor’ (Surinaams-Nederlands cambiohouder) 
cellenhuis  ‘gevangenis’ (Surinaams-Nederlands cellenhuis) 
dawet  ‘drank’ (Surinaams-Nederlands dawet) 
hosselen    (Surinaams-Nederlands hosselen) 
houwer  ‘kapmes’ (Surinaams-Nederlands houwer) 
Ís goed  (Surinaams-Nederlands ís goed) 
kill  ‘jongen’ (Surinaams-Nederlands kel, kil) 
kousenband  ‘groente’ (Surinaams-Nederlands kouseband) 
pitjil  ‘versnapering’ (Surinaams-Nederlands pitjil) 
schaafijs  (Surinaams-Nederlands schaafijs) 
schuren  ‘vrijen met kleren aan’ (Surinaams-Nederlands schuren) 
schuurmeid  (Surinaams-Nederlands schuurmeid) 
tajer   (Surinaams-Nederlands tajer, van Caraïbisch tayer) 
tandenschuier  ‘tandenborstel’ (Surinaams-Nederlands tandenschuier) 
 
Tamil 
pompelmoes    (Tamil pampalimāsu?) 
 
Tsjechisch 
haček     (Tsjechisch háček) 
lichtheid   (de ondraaglijke – van het bestaan) (vert. van Tsjechisch nesnesitelná lehkost bytí) 
revolutie     (Frans révolution); (culturele –) (vert. van Mandarijn wenhua da geming); (fluwelen –) 
(vert. van Tsjechisch sametová revoluce) 
robot    (Tsjechisch robot) 
 
Turks 
baklava  (Turks baklava) 
baksjisj    (Turks bahşiş of Sarnami-Hindustani baksis) 
Balkan  (Turks Balkan) 
bei    ‘bes’ (Frans baie); ‘Turkse eretitel’ (Turks bey) 
Beiram  (Turks bayram) 
bey  (Turks bey) 
bulgur  (Turks bulgur) 
deli  ‘gek’ (Turks deli) 
derwisj   (Turks derviş) 
domuz  ‘varken’ (Turks domuz) 
dumus  ‘varken’ (Turks domuz) 
efendi   (Turks efendi) 
harem    (Turks harem) 
helal  (Turks helal) 
janitsaren  (Turks Yeniçeri) 
kaftan     (Turks kaftan) 
kebab   (Turks kebap) 
kemenche   (Turks kemençe) 
kismet   (Turks kısmet) 



koffie           (Turks kahve of Engels coffee) 
lan  ‘joh, jongen’ (Turks lan) 
mimbar    (Turks mimber) 
mollah   (Turks molla) 
moruk  ‘pooier’ (Turks moruk) 
muezzin   (Turks müezzin) 
Osmaans   (Turks Osmanlı) 
pasja    (Turks paşa) 
pezevenk  ‘pooier’ (Turks pezevenk) 
pilav    (Turks pilav) 
raki   (Turks rakı) 
saz  (Turks saz) 
Suikerfeest  (vert. van Turks şekerbayramı) 
tulband            (Turks tülbent) 
vizier      ‘helmklep’ (Frans visière); ‘hoogwaardigheidsbekleder’ (Turks vezir) 
yoghurt    (Turks yoğurt) 
 
Urdu 
hudo  (Urdu hawda) 
 
Venetiaans 
doge    (Venetiaans doge) 
 
Waals 
staminee   (Waals staminé of van Spaans esta una minetta ‘hoerenkot’) 
 
West-Indische indianentaal 
korjaal   (West-Indische indianentaal koeriala) 
 
Zuid-Chinees 
foeyonghai  (Zuid-Chinees dial. fu-yung hai) 
 
Zweeds 
ångström  (Zweeds ångström) 
aquavit     (Deens, Noors of Zweeds akvavit) 
Celsius  (Zweeds Celsius) 
desman  (Zweeds desmansråtta) 
grenen    (Noors of Zweeds grän) 
grenenhout  (van Noors of Zweeds grän) 
kaasschaafmethode  (vert. van Zweeds osthyvelsprinzipen) 
knäckebröd   (Zweeds knäckebröd) 
knäckebrood  (Zweeds knäckebröd) 
moped  (Zweeds moped of Duits Moped) 
ombudsman    (Zweeds ombudsman) 
ont  (Zuid-Hollands, Westnoord-Brabants) ‘vuil, gemeen’ (Zweeds ond ‘slecht’?) 
slöjd  (Zweeds slöjd) 
smörgåsbord  (Zweeds smörgåsbord) 
stakker  (Noors stakkar of Zweeds stackare) 
tetrapak  (Zweeds tetrapak) 
tungsteen  (Zweeds tungsten) 
walrus    (Zweeds valross of Deens hvalros) 
warven  (Zweeds varv) 
 
 


