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V o o r w o o r d

In hoeveel landen van de wereld wordt Nederlands gesproken? Of 
beter: in hoeveel landen wordt Nederlands onderwezen?

Bij een aantal landen ligt dat voor de hand. Nederland en België 
natuurlijk, plus de landen die aan deze koninkrijken grenzen, al was 
het maar vanwege de handelscontacten. Het is ook vanzelfsprekend 
dat je Nederlands kunt leren in landen waarmee historische banden 
bestaan, zoals Suriname, de Nederlandse Antillen, Indonesië, Zuid- 
Afrika enzovoorts. Maar hoe ver kun je teruggaan? Zoals bekend 
roerden de Hollanders de trom in New York toen deze wereldstad 
nog Nieuw Amsterdam heette, maar betekent dit dat er nu nog 
Amerikanen zijn die Nederlands willen leren? Zeker, die zijn er. Aan 
maar liefst 26 universiteiten in de Verenigde Staten wordt Neder
lands onderwezen. Aan vijf universiteiten is het een hoofdvak. De 
lessen worden door zo’n veertig docenten gegeven. Ze werden vorig 
jaar door ruim 650 Amerikaanse studenten gevolgd.

De Verenigde Staten zijn wat dit betreft geen uitzondering. In 
Engeland gaat het om ruim 750 studenten, in Frankrijk om circa 
2350 studenten en in Duitsland komt hun aantal boven de driedui
zend. Er zijn meer Duitsers die Nederlands studeren dan andersom.

De lijst is veel langer te maken. Nederlands wordt wereldwijd 
namelijk in maar liefst 43 landen onderwezen. In al die landen zijn er 
mensen die zo door onze taal en cultuur geboeid zijn, dat zij er veel 
tijd, geld en energie in steken.

Vooral Nederlanders vinden dat vaak vreemd. Waarom zou een 
Noor, een Rus of een Spanjaard de moeite nemen Nederlands te 
leren? Wat schiet hij daar nou mee op? Voor studenten die in N e
derland of Vlaanderen stage komen lopen is dat een vreemde, soms 
teleurstellende ervaring. ‘Wij proberen een vraag in correct Neder
lands te stellen, maar krijgen antwoord in het Engels!’ is een veelge
hoorde verzuchting.

Dit boekje laat zien dat het Nederlands allang een exportartikel is, 
dat onze taal al eeuwen de wrereld rondreist. Het Nederlands heeft in 
vele talen sporen achtergelaten, soms een enkel woord, soms vele 
tientallen woorden. Andersom hebben vele talen woorden achterge
laten in het Nederlands.
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Op verzoek van de Taalunie laat de Utrechtse etymologe Nicoline 
van der Sijs, schrijfster van een standaardwerk over leenwoorden, 
hier voor een aantal landen zien hoe onze talen elkaar hebben beïn
vloed of nog steeds beïnvloeden.

Met dit boekje wenst de Taalunie haar vrienden en relaties in bin
nen- en buitenland een voorspoedig en gezond 1997.

Greetje van den Bergh,
Algemeen Secretaris
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I n l e i d i n g

Contacten tussen volkeren hebben altijd bestaan. Buurlanden hebben 
gemeenschappelijke grenzen, maar contacten vinden ook plaats over 
grotere afstanden -  door zeevaart, handel, oorlogen, ontdekkings
tochten, studiereizen, emigratie en immigratie. Door het contact met 
anderen leer je nieuwe zaken kennen. En die zaken moeten een naam 
krijgen. Wat is dan gemakkelijker dan de naam over te nemen die de 
ander gebruikt? Zo maken leenwoorden hun entree.

De meeste volkeren hebben wel ten minste één zaak of product 
bekendgemaakt aan en verspreid over de wereld. Het woord waar
mee zij dit product aanduidden, is dan meestal internationaal gewor
den. Zo hebben de Zwitsers het verschijnsel en de naam heimwee aan 
de rest van de wereld geschonken. Het woord dat door een bepaalde 
taal verbreid is, kan door deze taal best ook weer geleend zijn uit een 
andere taal. Zo heeft het Turks het woord koffie verspreid, maar het 
Turks zelf heeft dit woord geleend uit het Arabisch.

Met vrijwel alle landen waar tegenwoordig aan de universiteiten 
Nederlands wordt gedoceerd, is in het verleden op enigerlei wijze, 
direct of indirect, contact geweest. Voor dit nieuwjaarsgeschenk is 
een aantal van die landen uitgekozen. Van deze landen worden sail
lante voorbeelden gegeven van de leenwoorden die uitgewisseld zijn 
met de Lage Landen. Soms wordt iets verteld over de soort leen
woorden, soms worden de lotgevallen van één woord beschreven, en 
soms die van een aantal samenhangende woorden, zoals die uit het 
postwezen of de namen van vissen. Gezien de lange en kronkelige 
wegen die leenwoorden door talen volgen, komen veel andere talen 
ook ter sprake. Het Nederlands is soms de bron van het beschreven 
woord, in andere gevallen de doorgever of de ontvanger.
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A u s t r a l i ë

Australisch-Engelse leenwoorden 
in het Nederlands: boemerang

In Australië wordt aan 2 universiteiten door 3 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 2 5 studenten

Het Australisch-Engels verschilt in een aantal opzichten van andere 
varianten van het Engels, zoals het Brits-Engels en het Amerikaans- 
Engels. Een Australische encyclopedie vertelt zelfs vol trots dat 
Australië de Engelse taal met meer dan 10.000 nieuwe termen of 
aanpassingen van oude termen heeft verrijkt. Het meest opvallend 
zijn natuurlijk de verschillen in de woordenschat. Hierbij valt het 
grote aantal verkortingen op -ie op: deckie ‘dekknecht’ voor deck hand, 
yachtie ‘eigenaar van een jacht’ voor yachtsman, en vooral die op -o: 
delo ‘gedelegeerde’ voor delegate, dero ‘zwerver’ voor derelict, garbo 
‘vuilnisman’ voor garbage collector, journo ‘journalist’, milko ‘melk
man’. Maar het meest typerend voor de Australische woordenschat 
zijn de leenwoorden uit de talen van de oorspronkelijke bevolking 
van Australië, de aboriginals. Dergelijke leenwoorden betreffen 
voornamelijk de namen van inheemse dieren, zoals dingo, kangoeroe, 
koala, kookaburra, wallaby, wombat -  al deze woorden zijn internatio
naal geworden, maar worden buiten de Australische context zelden 
gebruikt. Anders ligt dat met boemerang.

Er heersen twee misvattingen over de boemerang: de eerste is dat 
de boemerang alleen in Australië voorkomt, de tweede dat iedere 
boemerang terugkomt naar zijn werper. De meeste boemerangs gaan 
gewoon rechtuit. Dankzij zijn C- of V-vorm en een bijzonder profiel 
zweeft de boemerang als hij draaiend geworpen wordt, en gaat hij 
sneller en verder dan een werpstok. Sommige boemerangs hebben 
een kleine spiraalvormige verdraaiing, die ervoor zorgt dat ze, mits 
op de juiste wijze weggeworpen, weer terugkomen. De aboriginals 
gebruiken de rechtuit gaande boemerang, waarmee beter gericht kan
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A u s t r a l i ë

worden dan met de terugkerende, bij de jacht en bij gevechten; de 
terugkerende dient voornamelijk voor wedstrijden en als speelgoed. 
Niet alle aboriginal-stammen kennen de boemerang, en sommige 
stammen gebruiken hem voor heel andere doeleinden. Zo is er een 
stam in Arnhem Land die een speciale, brede boemerang gebruikt 
voor rituele ontmaagdingen.

De boemerang is een van de oudste wapens van de mens, in Polen 
is zelfs een boemerang van 20.000 jaar oud gevonden. Hij is waar
schijnlijk bij toeval uitgevonden. Het werpen van een stok naar een 
haas of vogel (respectievelijk een kangoeroe of kookaburra) om hem 
knock-out te slaan lukt slechts zelden, maar de mens zal net zo lang 
met allerlei stokken geëxperimenteerd hebben, totdat proefondervin
delijk kwam vast te staan dat een boemerang hiervoor uitstekend 
geschikt is. In de meeste gebieden zijn echter na enige tijd betere 
werpwapens uitgevonden, zoals de speer of het werpmes. In Australië 
is de boemerang vrijwel het enige werpwapen gebleven.

Behalve in Australië zijn op vele plaatsen in de wereld boemerangs 
gevonden: in India, Egypte, Noord-Amerika en Europa. Onlangs 
werd in de krant melding gemaakt van de vondst van een boemerang 
bij Vlaardingen, die omstreeks 100 n.Chr. bij de Kaninefaten in 
gebruik is geweest. Eerder waren al twee oudere exemplaren gevon
den in Velzen. Of de Vlaardingse boemerang een jachtboemerang 
was of een terugkeerboemerang, is niet zeker; men kan hem zowel 
rechtuit werpen als laten terugkeren. Overigens is het volgens de 
Nederlandse boemerangspecialist Felix Hess, die in 1975 op de aëro
dynamische eigenschappen van de boemerang is gepromoveerd, een
voudiger om een terugkeerboemerang te maken dan een rechtuit 
gaande.

Jammer genoeg weten we niet hoe onze voorouders de boeme
rang noemden. Misschien gewoon werpstok? In ieder geval zijn voor
werp en naam (als die er ooit geweest is) waarschijnlijk verdwenen 
toen er betere wapens opkwamen. Toen de Engelsen de boemerang 
bij de aboriginals leerden kennen, namen ze dan ook het aboriginal- 
woord over. Dit is in het Engels bekend sinds 1827. Er zijn verschil
lende aboriginal-varianten voor de boemerang, maar volgens een
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A u s t r a l i ë

gezaghebbende Australische encyclopedie hebben de Engelsen hun 
boomerang ontleend aan bou-mar-rang, dat gebruikt werd door de 
Turawal-stam bij de Georges River in de buurt van Sydney.

In het Nederlands vinden we het woord boemerang voor het eerst 
eind vorige eeuw als bumerang. Als trefwoord in woordenboeken ver
schijnt het in het eerste decennium van deze eeuw, omschreven als 
‘wapen bij de Australiërs in gebruik’ en van het begin af aan met 
-oe- gespeld. Aanvankelijk wordt in bijvoorbeeld de Grote Van Dale 
nog niet gerefereerd aan het terugkeerkarakter van de boemerang, 
maar die eigenschap is later kenmerkend geworden. Volgens de laat
ste drukken van Van Dale keert iédere boemerang terug, behalve als 
hij doel treft. Omdat dat de heersende gedachte is, heeft boemerang 
in vele talen de figuurlijke betekenis ‘maatregel die de uitvaardiger 
zelf benadeelt’ gekregen. De kranten staan vol van zaken die als een 
boemerang werken of terugslaan, of een boemerangeffect hebben. 
Het mooiste boemerang-beeld dat ik ken, staat in het verhaal 
‘Vreugd en pijn van een jong auteur’ van Simon Carmiggelt: ‘Er zijn 
schrijvers, die uitsluitend zogenaamde boemerang-manuscripten 
samenstellen en vergrijzen bij het telkens terug-ontvangen van hun 
werk’.
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A u s t r a l i ë

Nederlandse leenwoorden in 
het Australisch-Engels: bos

Al in de Oudheid gingen er geruchten over een land dat zich ten zui
den van Azië zou bevinden. De klassieken noemden dit het Terra 
Australis Incognita, het Onbekende Zuidland. Maar Australië bleef 
nog lang een witte vlek op de kaart, ook na de Oudheid, omdat het 
buiten de normale scheepvaartroutes lag. Nederlanders van de Ver
enigde Oostindische Compagnie die in de eerste helft van de zeven
tiende eeuw expedities naar het zuiden ondernamen, zagen in de 
verte de Australische kust liggen. Sommige kapiteins landden zelfs 
op die kust, maar van enig systematisch onderzoek was geen sprake. 
Pas in 1642 werd Australië verkend. Dit gebeurde op initiatief van 
Anthony van Diemen, de toenmalige Nederlandse gouverneur-gene
raal van Oost-Indië. Van Diemen zond de ontdekkingsreiziger Abel 
Jansz Tasman uit om de handelsmogelijkheden met het ‘Grote 
Zuydtlandt’ te onderzoeken. Tasman stuitte het eerst op de westkust 
van Tasmanië, dat hij ter ere van zijn opdrachtgever Van Diemensland 
noemde. Daarna bereikte hij de kust van Nieuw-Zeeland en vervol
gens voer hij, overigens zonder het te beseffen, rond Australië terug 
naar het toenmalige Batavia.

In 1644 werd Tasman nogmaals uitgezonden voor nadere inspec
tie van het nieuwe land. Hij verkende de noord- en westkust van 
Australië en ontdekte dat het één continent vormde. Hij noemde dit 
continent Nieuw Holland. De westkust, waarop de Nederlanders 
waren geland, was ontoegankelijk en ongeschikt voor kolonisering. 
Enig uitzicht op profijtelijke handel was er ook niet, en dus ver
dween de Nederlandse interesse snel.

Het duurde meer dan een eeuw voordat er weer belangstelling 
voor Australië getoond werd. Ditmaal waren het de Engelsen, die in 
1770 onder leiding van James Cook Australië verkenden. Dankzij het 
toeval, of om preciezer te zijn dankzij de harde wind, landden de 
Engelsen op de veel vruchtbaardere oostkust, die ze New South Wales



A u s t r a l i ë

noemden. De Engelsen onderzochten het gebied nader en besloten 
er te blijven. In 1788 vestigden zij er een strafkolonie, en later ont
stonden er vrije vestigingen. De immigratie naar Australië was hier
mee een feit.

Na de Engelsen trokken ook andere Europeanen naar Australië. 
Over de immigratie vanuit België heb ik geen gegevens kunnen vin
den; zij zal dus wel gering zijn geweest. De immigratie van Neder
landers begon pas laat. In de negentiende eeuw was zij nog 
verwaarloosbaar. In 1933 woonden er niet meer dan 1272 Neder
landers in Australië, en dit was in 1947 tot slechts 2174 opgelopen. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal Nederlanders dat uit 
Nederland of Indonesië emigreerde, snel toe. In 1961 woonden er 
een kleine 52.000 Nederlanders in Australië bij een inwonertal van 
ruim elf miljoen, en vormden de Nederlanders na de Italianen en de 
Grieken de grootste groep buitenlanders. In 1986 was hun aantal 
opgelopen tot ruim 95.000.

Het Australisch-Engels nam leenwoorden over uit de talen van de 
verschillende immigrantengroepen. Uit het Duits en Jiddisch zijn 
bijvoorbeeld geleend clinah, cliner ‘vriendin’ (van Duits kleine) en 
mozzle ‘geluk, pech’ (van Jiddisch mazzel). Hoe staat het met de 
invloed van het Nederlands? Het antwoord kan kort zijn: daar staat 
het niet mee. Natuurlijk zijn er nog Nederlandse plaatsnamen te vin
den, vooral aan de westkust: Dirk Hartog Island, Vlaming Head, 
Geelvink Channel. De Nederlanders waren ten slotte de eerste ont
dekkers van Australië. Maar vele plaatsen zijn door de Engelsen her- 
noemd. Zoals de naam van het continent. Abel Tasman had het 
Nieuw Holland gedoopt, maar in 18 14  stelde de Brit Matthew 
Flinders de naam Australia voor, gebaseerd op de naam die in de 
Oudheid gebruikt was: Terra Australis, het Zuidelijk Land. Ook Van 
Diemensland werd hernoemd, hoewel het wel vernoemd bleef naar 
een Nederlander. In 1855, toen het eiland zelfbestuur kreeg, doopte 
men het om in Tasmania, naar de ontdekker. De oorspronkelijke 
naam is echter niet spoorloos verdwenen: een Tasmaniër wordt nog 
steeds een Vandemonian (vroeger ook Van Diemonian) genoemd.

Maar verder is de Nederlandse invloed te tellen op één vinger van
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A u s t r a l i ë

één hand: de invloed bestaat namelijk uit een enkel woord, het 
woord bush ‘woud, nauwelijks bewoond land’. Dit is ontleend aan 
Nederlands bos, misschien via Zuid-Afrika. Het oudste citaat van bush 
dateert uit 1826 en staat in een verslag over New South Wales: ‘they 
[the stock owners] go into the interior, or bush, as it is termed, be
yond the occupied parts of the country, usually procuring the assis
tance of some of the black Natives, as their guides.’

Het Engels heeft niet het wóórd bush van ons overgenomen -  dat 
bestond namelijk allang in het Engels voordat de Engelsen naar 
Australië trokken. Nee, het nieuwe is de betekenis. In het Engels 
betekende bush tot dan toe ‘bosje, struik’; het woord is verwant met 
ons bos. In de koloniën hebben de Engelsen de betekenis ‘onbewerkt 
of bebost land’ van ons overgenomen. Deze ontlening heeft in ver
schillende gebieden onafhankelijk van elkaar plaatsgevonden: in de 
zeventiende eeuw hebben de Amerikanen het van Nederlandse kolo
nisten geleend -  denk aan plaatsnamen als Flatbush -, in de achttien
de eeuw hebben de Britten het in Zuid-Afrika overgenomen, en in de 
negentiende eeuw is het woord in Australië een begrip geworden.

De Bush speelt een grote rol in het dagelijks leven van de 
Australiër, en is in vele gedichten en prozawerken bezongen. De eer
ste kolonisten beschouwden de bush als een vloek: ‘a country and 
place so forbidding and hateful as only to merit [...] curses’ . Daarna 
raakte de bevolking aan haar omgeving gewoon en ontwikkelde zij 
bushmanship of bushcraft, het vermogen om in de bush te overleven. 
Uiteindelijk werd een deel van de bush getemd. Er ontstonden 
Nationale Parken en bushwalking werd een populair tijdverdrijf. De 
bush heeft geleid tot vele typisch Australische samenstellingen: bush- 
man ‘woudloper’, bushranger ‘ontsnapte gevangene, iemand die zich 
schuilhoudt in de bush’, bushwacker ‘iemand die in de bush woont, 
een sociaal onaangepast iemand’, bushed ‘verdwaald, stomverbaasd’, 
en uitdrukkingen zoals to get on like a bushfire, to go bush.

Dat het Nederlands zo weinig invloed heeft gehad in Australië, is 
gemakkelijk verklaarbaar. Het Nederlandse aandeel in de bevolking 
is pas sinds 50 jaar omvangrijk. Daarbij komt dat de Nederlanders 
zich onmiddellijk aan de nieuwe samenleving aangepast hebben, en
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A u s t r a l i ë

dat er nauwelijks Nederlandse gemeenschappen zijn -  de Nederlan
ders wonen verspreid over het continent. Het is mogelijk dat waar 
een omvangrijke Nederlandse gemeenschap woont, andere Austra
liërs lokaal een bepaald Nederlands woord gebruiken, maar veel zal 
dat niet voorkomen. Volgens talloze studies integreren de Neder
landers sneller dan andere groepen en behoren zij tot de weinigen 
die hun kinderen geen naschoolse lessen in de eigen taal en cultuur 
geven. Wel behouden sommige Nederlandse families typisch Neder
landse gewoonten die draaien om molentjes, klompen en tulpen -  de 
Nederlandse clichés bij uitstek. Sommige Nederlanders zetten wind- 
molentjes of klompen met bloemen in hun tuin, en houden jaarlijks 
tulpenfeesten (Tulip Festivals). Verder bestaan er Nederlandse clubs, 
waar -  volgens een Australische encyclopedie -  onder andere klaver- 
gas (sic) gespeeld wordt. Deze gewoonten nemen de Australiërs net 
zo min over als de Nederlandse woorden.
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Nederlandse leenwoorden in 
het Duits: visnamen

In Duitsland wordt aan 34 universiteiten door 70 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 3.150  studenten

De meeste mensen denken bij Nederlandse leenwoorden in andere 
talen onmiddellijk aan maritieme termen. Ik betwijfel of het Neder
lands inderdaad voornamelijk maritieme termen heeft uitgeleend, 
maar daarop kom ik elders nog wel eens terug. Dat er maritieme ter
men zijn uitgeleend, staat buiten kijf. Bijvoorbeeld aan het Duits. 
Laten we ons beperken tot visnamen. De Nederlandse benamingen 
ansjovis, bokking, garnaal, haai, kabeljauw, labberdaan, maatjesharing, 
makreel en potvis zijn door het Duits overgenomen als Anschovis, 
Bückling, Garnele, Hai, Kabeljau, Lab (b) er dan, Matjeshering, Makrele 
en Pottfisch. De meeste ontleningen zijn al oud: in de veertiende 
eeuw is makreel geleend, in de vijftiende eeuw bokking, in de zestien
de eeuw garnaal, in de zeventiende eeuw zijn ansjovis, haai, kabeljauw 
en labberdaan geleend, en in de achttiende eeuw maatjesharing en pot
vis.

Enkele van deze visnamen zijn in het Nederlands gevormd, maar 
de meeste hebben wij zelf ook weer geleend. De zee is van oudsher 
een ontmoetingsplaats geweest voor verschillende volkeren die ver
schillende talen spraken. De taal van de zee is dus altijd internatio
naal geweest, al in de klassieke Oudheid, toen de Middellandse Zee 
het middelpunt van de westerse wereld vormde. De mediterrane 
handelstaal die daar ontstond, kreeg in de zestiende eeuw zelfs een 
speciale naam, lingua franca, wat Italiaans is voor ‘Franse of Fran
kische taal’ . De woordenschat van deze taal bestond voornamelijk uit 
Italiaanse woorden met versimpelde uitgangen, en leenwoorden uit 
het Frans, Spaans, Grieks, Arabisch en Turks. Met ‘Franse’ taal be
doelden de Arabieren en de andere gebruikers waarschijnlijk ‘Euro

D u i t s l a n d
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D u i t s l a n d

pese’ taal. Ook in de noordelijke zeeën ontmoetten vissers van aller
lei nationaliteiten elkaar, en ook hier ontstond een speciale gemeen
schappelijke woordenschat. De visnamen kunnen dit illustreren; het 
is leerzaam de wegen te volgen die ze afgelegd hebben.

‘Echt’ Nederlands zijn bokking, maatjesharing en potvis. De her
komst van de naam van de gerookte haring, bokking, vroeger ook wel 
boksharing, heeft Kiliaan in 1599 al uiteengezet. Het woord is afge
leid van de dierennaam bok ‘a foedo odore’ -  vanwege de onaangena
me geur. De uitgang -ing wordt vaak bij visnamen gebruikt, denk aan 
haring, paling, spiering, wijting. In het Middelnederlands was de vorm 
buckinc (een bok heette toen ook buc), wat nog weerspiegeld wordt in 
de oudste Duitse vorm bückinc. De / is in het Duits waarschijnlijk 
toegevoegd naar analogie van andere Duitse mannelijke woorden op 
ling, zoals Schilling en Weißling ‘wijting’ .

Kiliaan gebruikte in 1599 maeghdekens haerinck met als omschrij
ving ‘halec prima virginea, [...] lactibus et ovis carens’, letterlijk: eer
ste maagdelijke vismengsel zonder melk (hom) of eieren (kuit). 
Hieruit blijkt dus de herkomst van maatjesharing: het eerste deel is 
maagd, en maatjesharing is dus zeer jonge haring, waarbij de hom of 
kuit nog niet ontwikkeld is. Het Duits heeft het woord op de klank 
overgenomen, zonder dat de oorsprong ervan werd onderkend.

De potvis is een enorm dier dat behoort tot de walvisachtigen en 
door zijn omvang groot respect afdwong. Potvissen spoelden nog wel
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eens op het strand aan. Het dier heeft een logge, van voren afgeplat
te kop. Uit de oude variant potshoofd blijkt, dat het hieraan zijn naam 
te danken heeft: de kop van het dier werd vergeleken met een pot. 
Vroeger noemde men het dier ook wel potswal of potwalvisch. Het 
Duits heeft beide vormen van ons overgenomen en kent dan ook 

* zowel Pottfisch als Pottwal.
De andere visnamen zijn geleend uit talen waarmee wij op zee 

contact hadden. Ansjovis hebben we overgenomen uit Spaans anchoa, 
ouder anchova. Door volksetymologie heeft het woord bij ons de uit
gang -vis gekregen, en in die vorm is het door het Duits overgeno
men.

Haai is een leenwoord uit het Noorden. We hebben het ontleend 
aan Oudnoors har. De Duitsers hebben het weer van ons overgeno
men, aanvankelijk uit reisverhalen, want veel haaien zwommen er 
niet in de Noordzee. Het Duits heeft Hai ook ter verduidelijking uit
gebreid tot Haifisch.

Over de herkomst van kabeljauw hebben verschillende w n t - 

redacteuren zich het hoofd gebroken, maar desondanks is het pro
bleem nog niet opgelost, en of dat ooit zal gebeuren is de vraag. Het 
probleem van deze oude visnamen is, dat zij in zoveel talen voorko
men en -  door de mondelinge overdracht van taal tot taal -  in zoveel 
verschillende vormen, dat het bijkans onmogelijk is de herkomst te 
bepalen. De oudste vorm, uit 1272, luidde cabellau. Andere vormen 
waren cabbeliau, cablau. Al in 116 3  werd het woord in het middel
eeuws Latijn genoemd: in een in Vlaanderen geschreven stuk is spra
ke van centum cabellauwi ‘honderd kabeljauwen’. Vanaf eind zestiende 
eeuw kwamen ook vormen voor als bak(k)eljauw, bakelauw.

De eerste WNT-redacteur die zijn tanden in het probleem van de 
herkomst van kabeljauw heeft gezet, was de bekende lexicograaf 
Matthias de Vries. In een noot bij een artikel uit 1870 wijst hij erop 
dat de kabeljauwvisserij voor de Basken een belangrijk middel van 
bestaan was, en dat zij al vroeg in de verre zeeën bij Newfoundland 
op kabeljauw visten. Daarom meent hij dat bakkeljauw geleend is uit 
Baskisch bacallaod. De vorm kabeljauw zou ontstaan zijn door omzet
ting van bak in kab.

20



D u i t s l a n d

WNT-redacteur C .C . Uhlenbeck was het hiermee niet eens. In een 
artikel uit 1892 meende hij dat juist andersom de Basken hun woord 
aan ons kabeljauw hebben ontleend, en dat de omzetting van kab in 
bak in het Baskisch heeft plaatsgevonden, waar dit verschijnsel vaker 
optreedt. Vervolgens zou het Nederlands de omgezette vorm terug
geleend hebben uit het Baskisch, vandaar de vorm bakkeljauw. Maar 
waar kwam het oorspronkelijke kabeljauw dan vandaan? In de ogen 
van Uhlenbeck moest de oorsprong in het Russisch gezocht worden, 
en wel in de -  overigens slechts door hem aangenomen -  benaming 
koblovaja (ryba). Ryba betekent ‘vis’ en koblovaja is een afleiding van 
kobl ‘paal, staak’; de vis zou dus in het Russisch letterlijk ‘stokvis’ 
heten. De o in de eerste lettergreep is onbeklemtoond en wordt in 
het Russisch als a uitgesproken.

Uhlenbeck wist de taalkundige wereld niet te overtuigen. In 1927 
waagde zijn collega Kluyver een volgende poging. Zijn artikel bevat 
veel mitsen en is voornamelijk gebaseerd op gereconstrueerde vor
men, wat de argumentatie er niet sterker op maakt. Naar zijn mening 
is de Baskische vorm ontleend aan Spaans bacal(l)ao, een mening die 
men tot op heden is toegedaan. Maar de redenering die hij dan ont
vouwt, vindt tegenwoordig geen aanhang meer. De Spaanse vorm 
zou volgens hem teruggaan op een niet gevonden middeleeuws La
tijnse vorm baccallanus, baccallaris ‘geestelijke’. Deze naam zou later 
overgedragen zijn op de vis (zoals in het Frans capelan de naam voor 
een kleine vis is). Dit woord zouden wij van Spaanse of Baskische vis
sers overgenomen hebben. Daarnaast zouden wij Franse visnamen 
kennen die beginnen met ca-, zoals cabot, chabot, wat een afleiding is 
van Latijn caput ‘kop’; de vis is dus eigenlijk de ‘dikkop’. Vervolgens 
zouden wij bakeljauw en cabot met elkaar verward hebben, met als 
resultaat kabeljauw.

In zijn etymologisch woordenboek van 1991 verwijst wNT-redac- 
teur De Tollenaere deze verklaring definitief naar het rijk der fabe
len. Spaans bacalao is pas sinds 15 19  bekend, dus hoe zou kabeljauw, 
dat al in de twaalfde eeuw voorkomt, een omzetting van dit Spaanse 
woord kunnen zijn? Maar wat is dan de herkomst van kabeljauw? 
Sommige romanisten hebben als oorsprong Gascons cabilhau aange
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wezen, dat een afleiding van cap ‘kop’ zou zijn, maar de meeste roma
nisten menen toch dat de Romaanse vormen allemaal aan het Neder
lands ontleend zijn, omdat het woord het eerst in Vlaanderen is 
gevonden. De vraag naar de herkomst van het woord staat dus nog 
open.

De herkomst van bakeljauw lijkt inmiddels wél duidelijk. Dit 
woord is, via Spaanse of Baskische vissers, ontleend aan Spaans baca- 
lao (waarbij we in het midden laten waar dit dan vandaan komt). Het 
woord bak(k)eljauw voor ‘kabeljauw’ is uit het Nederlands verdwe
nen, maar wordt in het Surinaams-Nederlands nog veel gebruikt 
voor ‘sterk gezouten, gedroogde en weer opgeweekte kabeljauw, 
schelvis of heek’, en zo heeft het woord bij ons zijn rentree gemaakt.

Ook de labberdaan, de gezouten kabeljauw, heeft heel wat pennen 
in beweging gebracht. De conclusie luidt, dat we de labberdaan ont
leend hebben aan een Franse vorm labourdan. Dit woord is afgeleid 
van Le Labourd, de naam van een deel van het Baskenland waarvan
daan de Basken op kabeljauw gingen vissen bij het verre Newfound- 
land. De Basken zoutten de vis in, om hem tijdens de lange reis goed 
te houden.

Het woord makreel heeft een verrassende geschiedenis. Het is zijn 
loopbaan waarschijnlijk in het Nederlands begonnen als makelaar 
‘tussenhandelaar’ . Dit makelaar is door het Frans geleend, alwaar het 
de vorm maquerel ‘koppelaar’ kreeg (tegenwoordig maquereau). Ver
volgens is dit woord overgedragen op de vis. Volgens het volksgeloof 
volgt de makreel namelijk de jonge haring, de maatjesharing, en 
brengt de mannetjes en wijfjes bij elkaar, koppelt ze. Zo kreeg 
maquerel in het Frans twee betekenissen: ‘koppelaar, pooier’ en 
‘makreel’ . In die laatste betekenis werd het in het Nederlands terug
geleend in de vorm makreel. En laat dit nu in het Bargoens de bete
kenis ‘pooier’ hebben!

De herkomst van garnaal ten slotte is niet zeker. Het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal geeft vele suggesties, maar beëindigt het arti
kel met de verzuchting: ‘ [...] waaruit genoegzaam blijkt, dat de oor
sprong des woords nog niet is opgehelderd.’ Het woordenboek van 
De Tollenaere geeft eveneens een aantal, deels weer nieuwe, sugges
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ties, maar acht het gezien de oudste vorm gheemaert het meest waar
schijnlijk dat het woord teruggaat op de persoonsnaam Geernaert, die 
aan het middeleeuws Latijn is ontleend. Dieren krijgen wel vaker een 
persoonsnaam, denk bijvoorbeeld aan keeshond, pietje voor een kana
rie (dit kan ook klanknabootsend zijn) en misschien pier ‘worm’. 
Naast de vorm garnaal kenden we vroeger ook garneel, en die vorm is 
terug te vinden in Duits Garnele.

Tot zo ver de herkomst van de visnamen. Nu de verbreiding. 
Hebben behalve het Duits nog andere talen deze Nederlandse woor
den geleend? Jawel. Zo vinden we bijvoorbeeld -  de opsomming is 
niet uitputtend -  ansjovis ook in het Russisch (ancous) en Fries (ansjo- 
fisk). Het woord komt ook voor in het Engels (anchovy) en Frans 
(,anchois), maar deze talen hebben het direct uit het Spaans geleend, 
niet via het Nederlands. De bokking heet in het Fries bokking en in 
het Zweeds böckling, dat blijkens de / geleend is via het Duits. De 
Friezen noemen de garnaal onder andere garnaal, garneel, de Engel- 
sen gebruikten in het verleden gamel, gemel. De haai is door het 
Zweeds en het Deens overgenomen als haj, wat opmerkelijk is omdat 
wij het woord uit het Oudnoors, de voorloper van de Scandina
vische talen, hebben geleend! In verouderd Engels werd hij haye 
genoemd, en de Friezen zeggen nog steeds haai. De kabeljauw vin
den we terug in Frans cabillaud, Engels cabilliau (geleend via het 
Frans), Fries kab(b)eljau, Zweeds kabeljo en Deens kabliau. De Russen 
noemen de labberdaan een lab er dan. De Denen hebben maatjesharing 
gedeeltelijk vertaald: in matjessild is sild het Deense woord voor 
haring. In het Engels is maatjesharing verkort tot matie. De makreel 
vinden we terug in Zweeds makrill, Deens makrel, Noors makrell, 
Fries makriel en Russisch makrel’ (Engels mackerel is uit het Frans 
geleend). De potvis ten slotte heet in het Fries potfisk en werd in het 
Engels vroeger wel pot-fish genoemd.

Hiermee lijkt wel bewezen dat in het verleden ook in de noorde
lijke zeeën een lingua franca gesproken werd, en dat het Nederlands 
in de woordenschat van deze lingua franca een niet te onderschatten 
rol gespeeld heeft.
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Nederlandse leenwoorden 
in het Frans: kaper en vrijbuiter

In Frankrijk wordt aan 20 universiteiten door 45 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 2.350 studenten

In de zeventiende en achttiende eeuw schuimde allerlei onguur volk 
de zeeën af: piraten, boekaniers, zeerovers, vrijbuiters, kapers en ga 
zo maar door. Tegenwoordig beschouwen we deze woorden veelal 
als synoniemen, maar dat waren ze in het verleden niet. Er beston
den verschillende gradaties in het zeeschuimen. Sommigen hielden 
zich er op eigen risico mee bezig, maar velen wisten zich gedekt door 
een staat. De zogenaamde kaapvaart of commissievaan was een offi
cieel instituut. Een oorlogvoerende mogendheid gaf de kapitein van 
een privé-vaartuig een kaperbrief, waarmee hij gemachtigd was uit 
naam van die mogendheid vijandelijke koopvaardijschepen te over
vallen, ‘ter buit te varen’. Door de kaperbrief -  en ook alleen daar
door -  onderscheidde de kaper zich van de zeerover, piraat of 
boekanier. Maar voor de slachtoffers was dit verschil wel erg subtiel, 
en het gebeurde wel dat een gevangen kapitein van een kaperschip 
met de kaperbrief om zijn hals werd opgehangen. De kaper moest 
het buitgemaakte schip naar een haven brengen van de mogendheid 
die de kaperbrief had uitgegeven en kreeg dan een deel van de buit -  
maar sommige kapers konden zich niet bedwingen en wilden de hele 
buit. Kortom: de scheidslijn tussen kaperij en piraterij was erg dun.

Zeker in de oudste tijd was kaper een gerespecteerd beroep. De 
bekende Engelse zeeheld Francis Drake (1543-1596) was te eniger 
tijd kaper of privateer, dus geprivilegieerd zeerover, en wat later be
dreef ook onze zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) 
de kaapvaart. Naarmate de oorlogsvloot van een land sterker en 
beter georganiseerd werd, probeerden de regeringen paal en perk te 
stellen aan de kaapvaart, ook al omdat zeelui liever bij een kaapschip

F r a n k r i j k
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aanmonsterden dan bij een schip van de marine -  het eerste was 
namelijk veel lucratiever.

Pas in 1856 werd de kaapvaart bij de Verklaring van Parijs afge
schaft, maar aanvankelijk weigerden de Verenigde Staten deze te 
aanvaarden, met als argument dat de Amerikaanse vloot zo klein was, 
dat zij in tijden van oorlog wel gedwongen waren gebruik te maken 
van kapers. Eind negentiende eeuw onderschreven ook de V.S. de 
verklaring.

Roverij was niet aan een nationaliteit gebonden, en de woorden 
om de rovers mee aan te duiden evenmin. De Nederlanders en Vla
mingen hebben hun steentje bijgedragen aan de zeeroverij, en daar
door zijn Nederlandse benamingen voor zeerovers internationaal 
geworden. Om te beginnen het woord kaper. Dit betekent zowel 
‘kaapvaarder’ als ‘kaapschip’. Het Frans, het Duits en het Engels 
hebben het woord in de zeventiende eeuw in beide betekenissen 
overgenomen als respectievelijk capre, Kaper en caper. Het Russische 
kaper betekent alleen ‘kaapschip’. In het Frans en Engels is het 
woord inmiddels verouderd en uit de meeste woordenboeken ge
schrapt.

Ook in het Nederlands komt kaper voor het eerst voor in de 
zeventiende eeuw. Het is geen Nederlands, maar een Fries woord. 
Waarschijnlijk is het een afleiding van Oudfries kapia ‘kopen’; dit 
werd als eufemisme voor ‘zeeroof plegen’ gebruikt. Ook wordt wel 
verband gelegd met kaap ‘voorgebergte’, omdat een kaap als uitkijk
punt van groot belang is voor de zeeroverij, maar dat is misschien 
alleen een interpretatie achteraf. Omdat het aantal kaapvaarten en 
kaapschepen momenteel buitengewoon gering is, is de betekenis 
gemoderniseerd en duidt kaper tegenwoordig ‘iemand die een trein 
of vliegtuig kaapt’ aan.

Het meest geleende Nederlandse woord in deze context is echter 
vrijbuiter, dat vroeger ‘zeerover’ of ‘soldaat die van plundering leeft’ 
betekende. De samenstelling dateert van 1577 en is gevormd uit uit
drukkingen als ten vrijbuit varen, op vrijbuit gaan.

Het woord heeft een rondgang door diverse talen gemaakt. Het 
Frans kent vanaf 1 666 flibustier, vroeger ook flibutier en in 1667 fri-
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butier. Het Engels kent verschillende vormen: freebooter (vanaf 1570), 
en het gewone woord filibuster (vanaf 1587). Dit laatste heeft in het 
verleden vele varianten gehad, zoals flibutor, flibustier, filibustier. Het 
Spaans kent filibustero (ontleend aan het Frans), het Duits Freibeuter. 
Het Duitse woord is aan verschillende talen doorgeleend, zoals 
Deens fribytter en Italiaans farabutto-, het Italiaans kent daarnaast ook 
filibustière, dat het uit het Spaans geleend heeft. Ook het Franse 
woord is doorgeleend, bijvoorbeeld aan het Russisch: flibustjer.

In het Engels, Frans en Spaans duidt het woord piraten aan die in 
de zeventiende en achttiende eeuw langs de Spaanse kusten van 
Midden- en Zuid-Amerika huishielden en dezelfde werkplek hadden 
als de boekaniers, met wie ze in de zeventiende eeuw soms samen
werkten en met wie ze wel op één hoop gegooid worden.

De vormen met fr-  zijn rechtstreeks uit het Nederlands geleend, 
maar waar komen de vormen met f l-  vandaan? Dat blijft onzeker. De 
Oxford English Dictionary acht het mogelijk dat er invloed is geweest 
van vlieboot, dat in dezelfde talen geleend is als vrijbuiter: Engels fly- 
boat, Frans flibot, Spaans flibote, Duits Flieboot. De verandering van/r- 
in fl-  heeft waarschijnlijk in het Engels plaatsgevonden. De Franse 
etymologische woordenboeken menen tenminste dat de Franse vorm 
een ontlening aan Engels flibutor is -  hoewel deze Engelse vorm 
slechts eenmaal is aangetroffen.

De invoeging van een heeft zeker in het Frans plaatsgevonden. 
In het Frans werd namelijk lange tijd in veel woorden een s voor een 
medeklinker geschreven, die echter niet uitgesproken werd en op 
den duur dan ook verdween. Meestal werd de klinker waarachter de  ̂
had gestaan lang, wat binnen een woord werd aangegeven met een 
dakje, vergelijk fête, blâmer met ouder feste, blasmer. Als gevolg daar
van wist men niet altijd meer precies voor welke medeklinkers nu wel 
en voor welke geen 5 geschreven diende te worden, en ging men ook 
Zen schrijven waar ze niet hoorden. En zo werd flibutier veranderd in 
flibustier. Deze vorm is eind achttiende eeuw door de Engelsen op
nieuw overgenomen, wat de Engelse vorm flibustier verklaart. Tot 
midden negentiende eeuw was dit het gebruikelijke Engelse woord, 
maar toen werd het vervangen door de vorm filibuster, die was ont
leend aan Spaans filibustero.
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In het Amerikaans-Engels heeft filibuster halverwege de vorige eeuw 
een geheel eigen figuurlijke betekenis gekregen. Het wordt namelijk 
gebruikt voor: obstructie in een parlement of ander vertegenwoordi
gend lichaam door het houden van urenlange redevoeringen waar
door er geen wetten aangenomen kunnen worden. Een filibuster van 
een groep senatoren kan in extreme gevallen weken duren. In deze 
vorm en met deze betekenis hebben wij het woord teruggeleend uit 
het Amerikaans-Engels, en zo is de cirkel rond.

Franse leenwoorden in het 
Nederlands: piraat en boekanier

Piraterij of zeeroverij is van alle tijden en plaatsen. Zij kende haar 
hoogtepunt tussen de zestiende en de achttiende eeuw, en verdween 
langzamerhand in de negentiende eeuw, toen de schepen groter en 
sterker werden en de controle scherper. Helemaal verdwenen is ze 
nog niet: in Azië komt ze nog steeds voor.

Wij hebben het woord piraat uit het Frans geleend. Oorspronke
lijk stamt het woord uit de Middellandse Zee. Het gaat terug tot in 
de klassieke Oudheid: de Romeinen kenden het al, en hadden het 
geleend van de Grieken. Het woord piraat komt in de meeste talen 
voor en is nog springlevend, denk aan moderne samenstellingen als 
luchtpiraat, wegpiraat, piratenzender.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw leidden de boekaniers, 
een bepaalde groep jager-zeerovers, een kort maar hevig bestaan. 
Hun geschiedenis is levendig beschreven in het proefschrift van 
C.H. Haring uit 1910, getiteld The buccaneers in the West Indies in the 
XVII century.

Het woord boekanier hebben we uit het Frans geleend; we kennen 
het vanaf 1691 in de vorm bokkenier. Hiermee werden de Franse, 
later ook de Engelse en Nederlandse zeerovers aangeduid die in de 
zeventiende eeuw de kusten van Zuid-Amerika onveilig maakten. In 
het Frans is de vorm boucanier in 1654 voor het eerst genoteerd, aan
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vankelijk als naam voor de Franse jagers van het eiland Santo Do
mingo, die leefden van het vlees van verwilderd vee dat zij rooster
den. Boucanier is namelijk een afleiding van boucan ‘gerookt vlees, 
vleesrooster’, een woord dat uit de Indianentaal Tupi ontleend is. De 
jagers behielden de naam toen ze hun activiteiten uitbreidden met 
zeeroverij, die vooral tegen de Spanjaarden was gericht. De boeka
niers werkten daarbij nauw samen met andere zeerovers in de omge
ving, die in deze periode in ruime mate aanwezig waren. De groepen 
zijn voor de buitenwacht vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden, 
vooral ook omdat de woorden boekanier en vrijbuiter of flibustier 
synoniem werden. Zelf noemden zij zich kustbroeders, ‘frères de la 
cöte’ of ‘gens de la cóte’ . Komt daar misschien de uitdrukking ‘er 
zijn kapers op de kust’ vandaan?

Een van de boekaniers was Alexander Olivier Exquemelin (in het 
Engels Esquemeling genoemd en in het Frans Oexmelin). Ex
quemelin was afkomstig uit Honfleur in Noord-Frankrijk. Vanaf
1666 was hij een engagé van de Franse West-Indische compagnie op 
het eiland Tortuga, wat er feitelijk op neerkwam dat hij een blanke 
slaaf was. Noodgedwongen werd hij boekanier op Santo Domingo, 
en vervolgens zeerover (flibustier). Omstreeks 1674 keerde hij naar 
Europa terug en woonde hij enige tijd in Amsterdam, waar hij in 
1679 toegelaten werd tot het gilde van de chirurgijns. In Amsterdam 
stelde hij zijn herinneringen aan de tijd in West-Indië te boek: in 
1678 verscheen van zijn hand De Americaensche zee-rovers (met af
beeldingen!). Het werk is onze belangrijkste informatiebron over die 
hectische tijd.

Het boek van Exquemelin werd binnen enkele jaren na verschij
nen vertaald in het Engels, Duits, Spaans en Frans, en beleefde voor
al in Engeland en Frankrijk vele oplagen. De Engelse vertaling 
verscheen in 1684 onder de titel Bucaniers of America. Deze vertaling 
heeft de term buccaneer in het Engels populair gemaakt. In de titel 
van de eerste Nederlandse druk komt het woord boekanier niet voor, 
maar de tweede druk uit 1700 kreeg een nieuwe titel: Historie der 
Boecaniers of Vrybuyters van America.

Hoewel de activiteiten van de kustbroeders in West-Indië illegaal
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waren, zagen de Fransen, Engelsen en Nederlanders ze maar al te 
graag door de vingers, omdat ze gericht waren tegen Spanje. Sterker 
nog, ze ondersteunden en beschermden de zeerovers door hun ka
perbrieven te geven. Spanje was in Europa in allerlei oorlogen ver
wikkeld met de Nederlanden, Frankrijk en Engeland. Verder had 
Spanje het monopolie op de West-Indische handel en bezat het 
enorme koloniale macht in West-Indië en Zuid-Amerika. De Neder
landen, Frankrijk en Engeland streden op alle fronten tegen Spanje, 
en schuwden daarbij geen middel.

De kustbroeders ‘kaapten’ niet alleen Spaanse schepen, ze hielden 
ook enorm huis op de door Spanje beheerste kusten. Zij plunderden 
zelfs grote steden, zoals Porto Bello, Panama en Cartagena. Maar 
hierdoor verloren zij de steun van de westerse mogendheden. 
Naarmate de Spaanse macht verminderde en die van de andere 
mogendheden toenam, keerde het tij zich tegen de vrijbuiters. Hun 
voormalige beschermers gingen de zeerovers als een lastige factor 
beschouwen, omdat zij de handel belemmerden. Na de plundering 
van Cartagena in 1697 werden de boekaniers en vrijbuiters door een 
Engels-Nederlandse vloot verslagen. Er werden strenge maatregelen 
genomen, die hun vrijheid sterk inperkten. Sommige zeerovers wer
den nette burgervaders, anderen zetten hun roverswerk in andere 
contreien voort. Het resultaat was, dat begin achttiende eeuw de 
organisatie van de kustbroeders ophield te bestaan. Zij namen de 
naam boekanier mee in hun graf, want in tegenstelling tot de woorden 
kaper, piraat en vrijbuiter, die met het verdwijnen van hun oorspron
kelijke betekenis een ruimer gebruik kregen, is het woord boekanier 
een historische aanduiding geworden.
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Brits-Engelse leenwoorden 
in het Nederlands: humor

In Groot-Brittannië wordt aan 27 universiteiten door ruim 40 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 750 studenten

Dat de Engelse invloed op het Nederlands momenteel groot is, zal 
niemand kunnen ontgaan. De invloed gaat niet alleen uit van Groot- 
Brittannië, maar meer nog van de Verenigde Staten. Wat velen ech
ter vergeten, is dat die invloed nog vrij recent is: hij dateert pas van 
de tweede helft van de vorige eeuw, maar eigenlijk vooral van na de 
Tweede Wereldoorlog.

Over de Engelse invloed op het Nederlands wordt veel geschre
ven. Een overzicht wordt gegeven in Peptalk. De Engelse woordenschat 
van het Nederlands van Liesbeth Koenen en Rik Smits. Dat concen
treert zich op de huidige leenwoorden en neemt veel oudere leen
woorden dus niet op. Daardoor ontbreekt bijvoorbeeld humor.

In alle encyclopedieën staan lange, gortdroge artikelen ter verkla
ring van het begrip ‘humor’, onderverdeeld in paragrafen met titels 
als: analyse van het object humor, indeling van de humorvarianten, 
de vermenselijking van humor, psychologische betekenis van de hu
mor (nader onderverdeeld in de catharsistheorie, de superioriteits- 
theorie en de arousaltheorie). Er zijn ontelbare dikke boeken 
geschreven met titels als Humor: Begriff,\ Wesen, Phänomenologie und 
pädagogische Relevanz, Humor als Autonomie und Christonomie, en na
tuurlijk boeken over ‘Humor in . . . ’, ‘Humor bij . . . ’ en ‘Humor en 
.. . ’ . Wetenschappers hebben het duidelijk maar moeilijk met humor.

Wij beperken ons hier maar tot het woord en zijn betekenissen. 
Welnu, van oorsprong is het woord humor Latijn en betekent het 
‘vocht, lichaamssap’ . Tegenwoordig gebruiken alleen medici het 
woord nog in deze betekenis, maar in de negentiende eeuw was men 
zich nog bewust van de oorsprong, blijkens het volgende citaat van
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Hildebrand uit de Camera obscura: ‘Lieve hemel! wij drijven in hu
mor, en niemand heeft adem om te zeggen wat het eigenlijk voor een 
vocht is.’

In de middeleeuwse medische wetenschap speelden de vier humo- 
res of lichaamssappen een belangrijke rol. De middeleeuwse genees
heren geloofden namelijk, in navolging van de Grieken en met name 
de ‘vader van de geneeskunde’ Hippocrates (rond 400 v.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 fat flegma ‘onver
stoorbaarheid’ is gaan betekenen. Wanneer het sanguis of bloed over
heerst, heb je een volbloedig, vurig, heethoofdig karakter. Bij 
cholerische, opvliegende mensen overheerst de cholè of gele gal. Een 
teveel aan melancholia, zwarte gal, levert ten slotte melancholieke, 
zwaarmoedige mensen op. Het woord temperamentum betekende in 
het Latijn ‘juiste hoeveelheid bij het mengen (namelijk van de 
lichaamssappen), juiste maat, evenwicht’, vandaar ons temperament 
‘natuurlijke gemoedsgesteldheid’.
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Wanneer de verhouding tussen de vier humores juist is, ben je 
gezond. Daardoor kreeg Latijn humor ‘vocht, vochtigheid’ de beteke
nis ‘geestelijke toestand’, en vandaar ‘humeur, stemming’. In die be
tekenis hebben wij het Franse humeur overgenomen. Humeur is de 
normale Franse voortzetting van Latijn humor -  vergelijk erreur, 
mineur uit error, minor.

Ook de Engelsen hebben het Franse humeur geleend. Bij hen 
kreeg het de vorm humour, later ook humor. In het Engels heeft de 
betekenisverschuiving naar ‘vrolijke stemming, scherts, humor’ 
plaatsgevonden. Een belangrijke rol hierbij speelde de Engelse dich
ter en toneelschrijver Ben Jonson (1572-1637). Aan hem de eer, de 
term humour definitief uit de medische sfeer te hebben gehaald. In 
zijn toneelstuk Every man out of his humour uit 1599 maakte hij de 
humours of humeuren, grillen, luimen van zijn hoofdpersonen bela
chelijk, doordat hij één bepaalde menselijke eigenschap enorm 
uitvergrootte. Hiermee schiep hij een nieuw toneelgenre, de zoge
naamde ‘comedy of humours’. Later ging humour een bepaalde 
levensinstelling aanduiden: de neiging het vrolijkmakende in een 
situatie te benadrukken. In het werk van achttiende- en negentiende- 
eeuwse Engelse schrijvers, zoals Swift, Sterne, Carroll, speelde 
humor een belangrijke rol. Hun werk had grote invloed op schrijvers 
elders, en zo verbreidde het woord humour zich naar andere talen, 
zoals het Nederlands, het Duits en het Frans.

Een speciale vorm van humor is de galgenhumor, die het eerst in 
het Duits voorkomt, in 1879 -  lang na de tijd van de galgen, voegt 
een Duits etymologisch woordenboek hieraan toe -  en daarna in het 
Engels en Nederlands. Rond de eeuwwisseling geven de lexicografen 
De Beer en Laurillard, altijd in voor een vrolijke noot, dan ook een 
Duits voorbeeld ter illustratie van het begrip, waarin het wel erg let
terlijk wordt genomen:

Er ist zum Feldbisschof erhöht und gibt den vorbeigeh enden Leuten 
mit den Füszen den Se gen, hij is tot veldbisschop bevorderd en 
geeft den voorbijgaanden lieden met de voeten den zegen. 
Echte galgenhumor, voor: ‘Hij is opgehangen’.
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Nederlandse leenwoorden 
in het Hongaars: stilleven

In Hongarije wordt aan 6 universiteiten door 21 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 175 studenten

De schilder en schrijver Arnold Houbraken (1660-1719) is de eerste 
bij wie de term stilleven is aangetroffen, en wel in zijn overzichtswerk 
De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen 
(17 18 -172 1). Houbraken vertelt bijvoorbeeld in de levensbeschrij
ving van Gerard Dou dat deze veel eigen composities schilderde, 
waarin ‘hy veel stilleven [...] te pas bragt’ . Het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal omschrijft stilleven als een groepering van onbe
weeglijke voorwerpen als model voor een schilder, ‘dus dienstig voor 
het schilderen naar het leven\ De Oxford English Dictionary geeft een 
andere verklaring van het woord. Volgens dit woordenboek zou het 
oorspronkelijk gaan om de uitbeelding van levende wezens in een 
staat van rust of stilte en niet om die van levenloze voorwerpen. De 
oudere benamingen stilstaand of stilliggend leven lijken dit te bevesti
gen. In 1656 is sprake van ‘een stil leggent leven van Rembrant’ en in
1667 meent iemand: ‘Evert van Aelst is [...] een seer uytnemend 
Schilder in allerhande soort van stil-staende leven, insonderheyt 
Fruyt’. Stilleven is tegenwoordig ook de benaming voor een schilderij 
of tekening waarop een stilleven is afgebeeld, en vandaar is het een 
genrebenaming geworden.

Stillevens bestonden al langer. Incidenteel werden ze al in de 
Oudheid aangetroffen, bijvoorbeeld op de wanden in Pompeii en 
Herculaneum. Maar pas tijdens de Renaissance werden ze een apart 
schildergenre; vóór die tijd kwamen ze eigenlijk alleen voor als 
onderdeel van grotere composities. Vooral in de Vlaamse schilder
kunst werd het stilleven heel populair, hoewel het eerste stilleven 
door een Italiaan geschilderd is: Jacopo de’ Barbari schilderde in

H o n g a r i j e
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1504 een stilleven van een patrijs. In de zestiende en vooral zeven
tiende eeuw beleefde het stilleven in de Nederlanden een bloeiperio
de. Belangrijke schilders waren J . Bruegel de Oude, Pieter Potter, 
W. Kalf. Schilders gingen zich specialiseren in bepaalde taferelen: 
bloemen, vogels, schelpen, jacht, keuken, boeken. Schilderijen van 
kaarsen, schedels en klokken dienden als allegorieën voor de vergan
kelijkheid, en combinaties van bloemen en fruit uit verschillende sei
zoenen gaven de cyclus van de natuur weer. Andere landen volgden 
de Nederlandse traditie na, en overtroefden deze zelfs, want in de 
achttiende eeuw nam Frankrijk de toonaangevende plaats van de 
Nederlanden over.

De Romaanse talen gebruiken een ander beeld dan wij om het 
genre mee te kenmerken. Zij noemen het ‘dode natuur’, in het Frans 
nature morte en in het Italiaans natura morta. Veel Slavische talen 
hebben het Franse woord overgenomen, vergelijk Russisch natjur- 
mort en Pools martwa natura. Het Servokroatisch gebruikt de letter
lijke vertaling mrtva priroda.

Het belang van de Nederlanden in de ontwikkeling van het stille
ven blijkt uit het feit dat verschillende talen het woord stilleven uit 
het Nederlands hebben geleend. In de tweede helft van de achttiende
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eeuw nam het Duits het woord over in de vorm Stilleben. Al eerder, 
begin achttiende eeuw, namen de Duitsers de oudere Nederlandse 
term stilliggend leven over in de vorm stilliegende Sachen, maar deze 
vorm is, net als de Nederlandse bron, door de nieuwe, kortere term 
verdrongen. Ook het Engels heeft still life ontleend aan het Neder
lands, en wel al in 1695. Dat bewijst dat het woord in het Nederlands 
al vóór Houbraken gebruikelijk moet zijn geweest.

Het Duits heeft het Nederlandse woord aan andere talen doorge
geven. We vinden het terug in Deens, Noors, Zweeds stilleben', het 
Deens gebruikt ook een vertaling: stilleliv. Minder duidelijk is, dat 
ook het Hongaarse csendélet op het Duits teruggaat. Het Hongaarse 
woord is geen leenwoord, maar een leenvertaling. Het bestaat uit de 
elementen csend- ‘stil(te)’ en élet ‘leven’, en wordt in het Hongaars 
vanaf 1840 als term in de schilderkunst gebruikt.

Ook in het Tsjechisch en Slowaaks vinden we sporen van de 
Nederlandse term -  sporen waarbij wederom het Duits een bemidde
lende rol heeft gespeeld. De Tsjechen zeggen zdtisi, de Slowaken 
zdtisie, wat zowel ‘stille plaats’ als ‘stilleven’ betekent. Beide woorden 
zijn afleidingen van een woord voor stil, in het Tsjechisch tise. Het 
element ‘leven’ is dus verdwenen, maar ‘stil’ is gebleven.

En zo deelt het begrip ‘stilleven’ de wereld in tweeën. Enerzijds 
zijn daar de talen die het begrip onder invloed van het Nederlands 
met ‘stil’ en ‘leven’ aanduiden, anderzijds zijn er talen die onder 
Romaanse invloed spreken van ‘dode natuur’.
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Nederlandse leenwoorden 
in het Indonesisch: bioscoop
In Indonesië wordt aan circa 200 universiteiten* door ruim 300 docenten 

Nederlands gedoceerd aan ruim 30.000 studenten

In de jaren 1895 en ^ 96 zag de bioscoop het licht. Al vanaf het 
begin van de negentiende eeuw waren in verschillende landen pogin
gen ondernomen om een toestel te maken dat bewegende beelden 
weer kon geven. Er werden verschillende opname- en kijkapparaten 
ontwikkeld, waarvan de meeste slechts een kort leven beschoren was. 
Het basisidee bestond uit het snel achter elkaar opnemen en afdraai
en van een reeks foto’s, waardoor de illusie gewekt werd dat men 
naar levende beelden keek. De apparaten die ontwikkeld werden, 
kregen namen die verwezen naar dit procédé: de vitascope was een 
samenstelling van Latijn vita ‘leven’ en Grieks skopein ‘kijken’; de 
kinetoscope had als eerste lid Grieks kinema, kinematos ‘beweging’; de 
cinématographe was samengesteld met hetzelfde Griekse eerste lid en 
Grieks graphein ‘schrijven’; en de Bioskop was samengesteld uit Grieks 
bios ‘leven’ en skopein ‘kijken’. De Engelse benaming van een speel
film, motion picture, letterlijk ‘bewegend beeld’, verwijst nog naar dit 
idee.

De eerste grootschalige openbare bioscoopvoorstellingen werden 
eind 1895 gegeven. In november van dat jaar demonstreerden de 
gebroeders Skladanowsky hun Bioskop in de Wintergarten in Berlijn, 
en eind december volgden de gebroeders Lumière in Parijs hun 
voorbeeld met een demonstratie van de cinématographe. Het jaar 
daarop zag New York een voorstelling van Thomas Edisons kineto
scope.

* Aan de meeste universiteiten wordt Nederlands onderwezen als bronnentaai voor wetenschap
pelijke doeleinden. Daarnaast zijn er ook enkele universiteiten waar Nederlands als moderne 
vreemde taal wordt onderwezen.
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Uiteindelijk won de cinématographe van de gebroeders Louis en Au- 
guste Lumière het van de andere apparaten. De broers vroegen in 
1895 patent aan op hun uitvinding, die films kon opnemen, kopiëren 
en projecteren. Na de eerste bioscoopvertoning in Parijs volgden al 
snel voorstellingen in andere landen. Volgens de Winkler Prins vond 
de eerste voorstelling in Nederland op 18 juni 1896 plaats en in 
België op 10 november 1895 -  bedoeld zal zijn 1896. De techniek 
werd voortdurend verbeterd, en begin twintigste eeuw verbreidde de 
bioscoop zich in sneltreinvaart over de wereld.

De Fransen noemden de plaats waar voorstellingen werden gege
ven de cinéma -  een verkorting van cinématographe. De meeste talen 
hebben het woord cinéma uit het Frans overgenomen, en daardoor 
zeggen de Engelsen en Italianen cinema. De Duitsers hebben het 
Franse cinématographe overgenomen als Kinematograph en dit verkort 
tot Kino, wat nagevolgd is door de Russen en Noren, die beiden kino 
gebruiken. Maar het normale woord in het Nederlands is bioscoop. 
Het is onzeker waar dit woord vandaan komt. Wellicht gaat het 
terug op de naam die Max en Emil Skladanowsky gaven aan hun pro- 
jectietoestel. Dit toestel is echter verdrongen door de uitvinding van 
de Lumières, en in Duitsland, waar de Bioskop zijn opkomst en 
ondergang beleefde, is het woord totaal verdwenen.

Volgens de zevende druk van de Winkler Prins en de Nederland
se Larousse-encyclopedie (niet de Franse versie) bestond er echter 
nóg een bioscope. Dit zou de naam zijn van een apparaat dat de 
Fransman Georges Demény (ook gespeld als Demeny en Demeny) 
in 1891 had ontwikkeld. Dit apparaat, dat met behulp van diapositie
ven en een draaiende schijf beelden op een doek vertoonde, wordt als 
voorloper van de fïlmprojector beschouwd. Nogmaals volgens de 
encyclopedieën werd bioscoop in het Nederlands aanvankelijk gebruikt 
voor het door Georges Demény bedachte apparaat. Dat Demény een 
belangrijke rol gespeeld heeft bij de ontwikkeling van de film, staat 
buiten kijf. Hij was medewerker van de Franse arts en fysioloog E .J. 
Marey en ontwikkelde in 1895 een verbeterde versie van diens 
chronophotographe, die veel leek op de cinématographe. Dat dit 
toestel ook wel bioscope genoemd zou worden, heb ik echter alleen in
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Nederlandse bronnen kunnen vinden. Bovendien geeft de negende 
druk van de Winkler Prins nog een derde mogelijkheid: bioscoop zou 
genoemd zijn naar de bioscope van de Franse filmpionier Charles 
Urban, wiens projectietoestel door A. Nöggerath sinds 1898 in 
Nederland geïmporteerd werd. Ook hierover zwijgen de Franse 
bronnen -  wat niet vreemd is, want de Franse bioscope is even spoor
loos verdwenen als de Duitse Bioskop.

Of de naam bioscoop nu teruggaat op een Duitse of een Franse 
uitvinding, hij is bij ons in ieder geval kennelijk behouden en overge
dragen op de door de Lumières bedachte filmprojector. De huidige 
betekenissen van ‘filmtheater’ en ‘film’ kreeg het woord later. De 
eerste filmtheaters werden tussen 1907 en 19 10  gebouwd, eerder 
kende men slechts reizende bioscoopvoorstellingen die onderdeel 
waren van een variétéprogramma. Het woord bioscoop komt in het 
Nederlands voor het eerst in 19 10  voor, in een vertaalwoordenboek. 
In 19 1 1  omschrijft Koenen het in zijn woordenboek als ‘toestel waar
mede men beelden als levend te aanschouwen geeft of projecteert op 
een wit vlak doek’, en voegt daaraan ten onrechte toe: ‘uitvinding 
van Edison’.

In het Nederlands is ook het woord cinematograaf bekend. In 1908 
meldt een handboek op het gebied van de elektriciteit: ‘De cinema
tograaf [...] dit toestel, dat “ levende fotografieën” op het scherm te 
zien geeft’ . In de beginperiode ondervond de naam bioscoop concur
rentie, enerzijds van cinematograaf/kinematograaf als benaming voor 
het toestel, en anderzijds van cinema/kinema als benaming voor het 
filmtheater. Maar van het begin af aan had bioscoop op beide namen 
de overhand, en cinematograaf is tegenwoordig wel geheel verouderd 
(evenals de betekenis ‘projectietoestel’ van bioscoop), terwijl cinema 
alleen in eigennamen voorkomt. Direct al werd in de woordenboe
ken bij cinema etc. doorverwezen naar bioscoop. Van Dale gaf in 19 14  
de veelzeggende voorbeeldzin: ‘de bioscoop is de verbeterde kinema
tograaf, een zin die in 1992 overigens nog steeds in Van Dale te vin
den is! Deze zin doet de waarheid geweld aan. Zoals boven gebleken 
is, was de bioscoop een oudere vorm van de cinematograaf.

Er werd onmiddellijk veel over de nieuwe uitvinding geschreven,
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aanvankelijk vooral met de scepsis die iedere vernieuwing in Neder
land ten deel valt. In 19 12 verscheen van de hand van M.C. Nieuw- 
barn O.P., die een groot aantal dikke religieuze handboeken op zijn 
naam heeft staan, een zestien pagina’s tellend pamflet getiteld Het 
dreigend gevaar. Over bioskopen en controle. In 19 13  schrijft de Noten
kraker spottend dat de Vertolker der wisselbeelden’ spreekt £in het 
meest onvervalschte bioscoop-hollandsch’ -  het gaat hier om degene 
die tijdens de film tekst voorlas, want de geluidsfilm liet nog enkele 
decennia op zich wachten. Nog in 1926 merkte Huizinga op: ‘Met 
den bioscoop [...] deelt de radio de eigenschap, dat zij dwingt tot een 
sterke maar oppervlakkige spanning der aandacht, die het na-denken 
[...] volstrekt uitsluit.’

Het Nederlands is een van de weinige talen die bioscoop gebruiken 
en niet cinema. Het woord bioskop komt verder nog voor in het 
Servokroatisch, tegenwoordig het Servisch en Kroatisch; het is daar 
een spreektaalwoord naast kino, en zal aan het Duitse Bioskop ont
leend zijn. Aan Nederlandse invloed zijn Afrikaans bioskoop en 
Indonesisch bioskop te danken. Ook Fries bioskoop zal op Nederlandse 
invloed te herleiden zijn, hoewel het woord in het Fries eerder 
gevonden is dan in het Nederlands, namelijk al in 1907: ‘Der is by 
Van der Meulen in byoskoop

Informatie over de bioscoop in Indonesië dank ik aan prof. dr. Jan 
de Vries. In Indonesië is bioskop het meest gebruikte, gewone woord; 
‘cinematografie’ wordt perbioskopan genoemd. Ook in het Javaans en 
Soendaas is bioskop het gebruikelijke woord. In de jaren twintig was 
er in ieder geval in Batavia (het huidige Jakarta) een bioscoop, en in 
de jaren dertig kwamen er meer, verspreid over de grote steden van 
de archipel. Het woord werd toen nog als bioscop gespeld. Daarnaast 
kent het moderne Indonesisch ook het woord sinema, maar dit wordt 
omschreven met het synoniem bioskop. Wel staat op nieuwe gebou
wen steeds vaker sinema, soms zelfs met de officieel afgekeurde c: 
cinema, kennelijk onder Engelse invloed. Het is dus niet uitgesloten 
dat sinema op den duur bioskop zal verdringen.
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Italiaanse leenwoorden 
in het Nederlands: de post

In Italië wordt aan 9 universiteiten door 24 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 350 studenten

Italiaanse woorden die internationaal zijn geworden, betreffen drie 
terreinen: het leger met woorden als alarm, bataljon, brigade, cavalerie, 
escorte, eskader, infanterie, kanon, kazemat, kolonel, soldaat (allemaal via 
het Frans geleend); de kunst en muziek met bijvoorbeeld fresco, repli
ca, terracotta, en 0770, bariton, bas, libretto, opera, tenor\ en de
handel met bruto, conto, deposito, firma, giro, incasso, kassa, netto, saldo.

Het postwezen vormt een wezenlijk onderdeel van de handel: 
wanneer je zaken koopt of verkoopt, moeten deze te bestemder 
plaatse geleverd worden, en er moeten brieven en rekeningen over 
en weer gestuurd worden. Italië heeft een centrale rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van het moderne postwezen. In de Romeinse tijd 
bestond er al een goed werkende cursus publicus met poststations op 
regelmatige afstanden langs de grote wegen van het rijk. Na de val 
van het Romeinse rijk raakte het postsysteem langzamerhand in 
onbruik, en eeuwenlang was er geen sprake van enig georganiseerd 
systeem. Koningshuizen, gemeenten, universiteiten en kloosters 
regelden hun postverzending zelf, door het sturen van boodschap
pers te voet of te paard.

Tijdens de Renaissance groeiden het internationale handelsver
keer en de zakenpost. Handelsverenigingen richtten lokale postvoor- 
zieningen op, maar er was behoefte aan een grootschaliger opzet. En 
hier zag het Italiaanse geslacht Thurn und Taxis zijn kans. Hoewel 
zij niet de enigen waren die op deze markt opereerden, slaagden zij 
erin een internationaal netwerk op te bouwen dat alle andere in 
omvang en efficiency overtrof. Nu hadden ze al ervaring: voorouders 
onder de naam Tassis hadden al vanaf 1290 postdiensten tussen

40



I t a l i ë

Italiaanse steden verzorgd. Voor een grootse aanpak zorgde echter 
Franz von Taxis. Deze was vanaf 1489 postmeester van keizer Maxi- 
miliaan 1 en later van Philips 1 van Spanje. De Habsburgse keizers 
gaven hem het recht tegen vergoeding zowel staatspost als particulie
re post door het gehele Heilige Roomse Rijk en Spanje te bezorgen. 
Vele familieleden werden ingeschakeld, maar in de volgende 350 jaar 
groeide het bedrijf zodanig, dat ook buiten de familie geworven 
moest worden: uiteindelijk waren er zo’n 20.000 bezorgers in dienst. 
In vele plaatsen waren kantoren van Thurn und Taxis gevestigd. Het 
netwerk besloeg Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en 
de Lage Landen. Zo organiseerde Thurn und Taxis in 1642 postrit- 
ten van Roermond over Nijmegen en Utrecht naar Amsterdam.

Het postsysteem van Thurn und Taxis was als gezegd internatio
naal; daarnaast bestonden er op nationaal niveau allerlei regelingen. 
Aanvankelijk hielden particulieren zich met de nationale postbezor
ging bezig. Toen de staten echter een sterke centrale regering kre
gen, zetten zij een openbare nationale postdienst op. Het eerst 
gebeurde dat in Frankrijk, in het begin van de zeventiende eeuw. 
Engeland volgde. In Nederland werden in 1799, dus in de Franse 
tijd, alle gewestelijke en stedelijke posterijen nationaal verklaard, en 
in 1803 trad het eerste nationale postbestuur in werking, dat naar 
Frans voorbeeld werd geregeld. Vanwege de veiligheid ontwikkelden 
de nationale postdiensten in de verschillende landen zich tot mono
polies, een situatie die pas in de laatste tijd teruggedraaid wordt. 
Recentelijk is er bovendien een tendens tot privatisering van de post
dienst; in Nederland is dat in 1989 gebeurd.

Door de opkomst van de staatsbedrijven verdween het internatio
nale postsysteem van Thurn und Taxis, dat ruim drieënhalve eeuw 
gefunctioneerd had. De laatste tak, in Pruisen, werd in 1867 genatio
naliseerd. De gebogen hoorn die diverse postdiensten als merkteken 
dragen, herinnert nog aan de herkomst van de postdienst: het is 
namelijk een onderdeel van het familiewapen van het geslacht Thurn 
und Taxis.

Eind negentiende eeuw werden tussen de postdiensten van de ver
schillende landen internationale afspraken gemaakt. Als officiële taal
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van het internationale postverkeer gold en geldt het Frans, hoewel de 
Engelstalige landen meestal het Engels hanteren, en ook in Neder
land het Engels de overhand krijgt boven het Frans, aldus de k p n . 

We zien dan ook dat air mail en printed matter het Franse par avion 
en imprimé verdringen.

De invloed van het Frans vinden we terug in aan het Frans ont
leende woorden, zoals banderol (1657), emballage (1717), regu (1808), 
poste restante (1842), envelop (1889), imprimé (1929) en par avion 
(20ste eeuw). Tussen haakjes staat de datum waarop het woord voor 
het eerst in het Nederlands voorkomt, om een indicatie van de 
ouderdom te geven. Banderol heeft het Frans uit het Italiaans 
geleend, en poste restante is de Franse weergave van Italiaans fermo in 
posta oïfermoposta.

Dankzij de Italiaanse roots van het postwezen is de invloed van het 
Italiaans in deze branche uiteraard groot, en bovendien van hoge 
ouderdom. Het woord post (1525) komt uit het Italiaans, hoewel we 
het waarschijnlijk via het Frans hebben leren kennen. Aanvankelijk 
betekende het ‘poststation, plaats waar postpaarden worden gewis
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seld’, vandaar ging het betekenen ‘postwagen’ (bijvoorbeeld in: de 
post werd aangehouden), en later ‘datgene wat per post gebracht 
wordt’ en ‘postdienst’. De postrijder heette vroeger postiljon (1599), 
een Italiaans woord dat we weer via het Frans kennen. De beheerder 
van een poststation of postkantoor wordt postmeester (1551) ge
noemd, wat een vertaling is van Italiaans maestro delle poste.

Voor het versturen van post moet meestal betaald worden. Zo 
hebben we uit het Italiaans de woorden porto (1585) en franco (1676) 
leren kennen. Franco is eigenlijk een verkorting van franco di porto 
‘vrij(gesteld) van port’ -  dit kennen we ook in de vertaling portvrij 
(1850).

Dat de post niet een exclusief Frans-Italiaanse aangelegenheid 
was, blijkt uit de Duitse leenwoorden ansicht (kaart) en postbode, en uit 
de Engelse leenvertaling postbus. Uiteindelijk hebben dus vele talen 
invloed op het postwezen gehad, maar de Italiaanse invloed is de 
oudste.

Nederlandse namen in het 
Italiaans: beurs en bambochade

Het Nederlands heeft slechts een gering tegenwicht kunnen bieden 
aan de vloed aan Italiaanse woorden die de wereld overspoeld heeft. 
Zowel binnen de schilderkunst als binnen de handel -  de twee terrei
nen waarop de Italiaanse invloed het grootst was -  is in het Italiaans 
de (bij)naam van een Nederlander of Vlaming een algemene term 
geworden, die voor een ruimer begrip gebruikt wordt.

Om te beginnen de handel. In 1542 vestigde de Italiaanse ge
schiedschrijver Lodovico Guicciardini zich in Antwerpen. In 1567 
publiceerde hij zijn ervaringen onder de titel Descrittione di tutti i 
Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore, wat in 16 12  in het 
Nederlands vertaald werd als Beschrijvinghe van alle de Neder-landen. 
In dit werk wordt de koopmansbeurs te Brugge voor het eerst 
genoemd: ‘De cooplieden die te Brugge woonden, dese plaetse of
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borse [...] gebruyckten [...] tot [...] versamelinghe om heuren coop- 
handel te dryven.’ Deze ‘borse’ (in het Italiaans borsa) heette volgens 
Guicciardini zo naar de bewoners, de familie Van der Beurse, Van 
der Buerse of Van der Borse. Voor of in hun huis kwamen de koop
lui bijeen. Hun wapen bestond uit drie beurzen, die boven de poort 
van het huis aangebracht waren, en vandaar werd het huis vanaf de 
zestiende eeuw d’Oude Buerse genoemd. De koopmansbeurs was 
genoemd naar ‘dit huys, geslacht ende wapen’. Later heeft men nog 
andere verklaringen voor het woord beurs proberen te vinden, maar 
de verklaring van Guicciardini blijft de meest aannemelijke -  zie 
voor meer informatie het Eponiemenwoordenboek van Ewoud Sanders.

De beurs van Brugge werd een begrip, en ook andere plaatsen 
kregen hun beurzen, als eerste Antwerpen. Hier kwamen kooplui uit 
alle windstreken bijeen, en zij namen de naam ‘beurs’ mee terug naar 
hun land, zodat ook in andere steden, bijvoorbeeld Toulouse, verza
melplaatsen ‘beurzen’ genoemd werden. En zo namen vele talen het 
woord beurs over. Het Italiaans had de primeur, maar al spoedig 
spraken de Fransen van bourse, de Duitsers van Börse, de Russen van 
birza, de Tsjechen van burza, de Zweden van börs, de Denen en 
Noren van bors. Zo werd de familienaam het internationale begrip 
voor ‘koopmansbeurs’. In de meeste talen, waaronder het Neder
lands, is het woord samengevallen met dat voor ‘geldbuidel, porte
monnee’ -  een woord dat in de verschillende talen teruggaat op 
Latijn bursa (waarvan uiteraard ook de naam van de familie Van der 
Beurse is afgeleid). Dit is niet zo vreemd, want de betekenissen lig
gen op hetzelfde terrein.

De Nederlandse invloed op de Italiaanse schilderkunst is terug te 
voeren op een bijnaam. De zestiende-eeuwse Nederlandse schilder
kunst nam Italiaanse schilders als Leonardo da Vinei, Michelangelo 
en Titiaan tot voorbeeld. Rome was in deze periode het Mekka der 
schilderkunst, waar men van heinde en verre, en vooral uit de 
Nederlanden, naartoe trok. De Nederlandse en Vlaamse schilders, 
die zonder onderscheid ‘fiamminghi’ genoemd werden, stonden in 
de vroege zeventiende eeuw in Italië in hoog aanzien. Een van hen
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was Pieter van Laer (i599?-iÓ42). Van Laer trok omstreeks 1625 
samen met zijn broer naar Rome, waar zijn broer door een noodlot
tig ongeval omkwam (een brug stortte in, waardoor hij samen met 
zijn ezel in de eronder liggende waterval verdronk). Pieter van Laer 
bleef tot 1638 in Rome en werd hier voorman (bentleider) van een 
groep Nederlanders, Vlamingen en Italianen. Hij is een van de schil
ders aan wie Arnold Houbraken in zijn overzichtswerk De Groote 
Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen (17 18 - 
172 1) een lange passage wijdt. De Italianen gaven Van Laer de bij
naam II Bamboccio ‘de dikzak, de groteske pop’. Houbraken (geciteerd 
naar de tweede druk uit 1753) verklaart waarom:

De Romeinen gaven hem ten bynaam Bambootzio, een naam 
daar zy zulke luiden, die zig op ’t maken der Italiaansche grap
pen, vremden aart van buigingen of vervringingen der licha
men, en geestige fïguurmakeryen verstaan, mee benoemen. Nu 
had hem de natuur in zulk een vorm geschapen dat die hem 
maar aanzag, om zyn wanstaltige figuur moest lachen, want zyn 
onderlyf was driemaal grooter als zyn bovenlyf, hy had een 
gants korte borst daar ’t hooft tusschen de schouders inzonk, 
en over zulks geen hals. Daar benevens was hy van een vroly- 
ken en potsemakenden aart, gelyk wy door sommige stalen zul
len aantoonen.

Vervolgens verhaalt Houbraken hoe Van Laer eens een schort onder 
zijn oksels vastbond en zich aldus uitgedost in de deuropening van 
een winkel in een drukke straat posteerde. Toen de voorbijgangers 
hem aanzagen voor een grote baviaan, moest hij daar hartelijk om 
lachen. Houbraken voegt hieraan het commentaar toe: ‘Dog ik denk 
dat het diergelyke [net zulke] vernuftelingen geweest zullen hebben, 
als die te Amsterdam voor by een kruitmengers winkel kwamen, daar 
een gekleede Aap op ’t venster zat, dien zy vraagden, Manneke, wat 
weg moeten wy gaan naar het Raadhuis?’

De bijnaam van Van Laer was ook in de Lage Landen bekend: 
Houbraken noemt hem telkens ‘Bamboots\ Na 1642 is niets meer van
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‘Bamboots’ vernomen. Volgens Houbraken werd hij geplaagd door 
een ‘benaude borst, ’t geen hem den moet uitbluste’. Daarom zou hij 
zichzelf verdronken hebben in een waterput. ‘Dus is het klugtspel 
van ’s mans leven in een treurgeval verkeert’, becommentarieert 
Houbraken, en hij voegt het verhaal toe hoe Van Laer en vier 
Nederlanders in Rome een priester, die hen bestraffend had toege
sproken omdat zij vlees aten tijdens de vasten, in het water gegooid 
hadden. ‘En het is opgemerkt, en nagespoort dat de zelve alle vyf 
hun einde in ’t water hebben gevonden.’

Van Laer schiep in Rome een nieuw soort schilderij met realisti
sche volkstaferelen. Dit realisme riep aanvankelijk nogal wat kritiek 
op. Zo verweet de schilder Salvator Rosa de volgelingen van Van 
Laer dat zij ‘flodderbroeken, haveloze bedelaars en verwerpelijke vie
zigheden’ schilderden. De schilders die zich om Van Laer heen ver
zameld hadden, werden naar hem de Bamboccianti genoemd, en een 
schilderij in het nieuwe genre heette bambocciata. Dit bambocciata 
werd in het Frans bambochade, en dit woord werd in vele talen, waar
onder het Nederlands, de soortnaam voor geschilderde volkstafere
len. En zo is de Italiaanse bijnaam van een Nederlander in zowel het 
Italiaans als het Nederlands tot soortnaam geworden.
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Nieuw-Zeelands-Engelse leen
woorden in het Nederlands: kiwi

In Nieuw-Zeeland wordt aan i universiteit door 2 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 70 studenten

De Maori’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. 
Toen de Engelsen Nieuw-Zeeland koloniseerden, namen zij een 
aantal woorden uit de taal van de Maori’s over en gaven deze door 
aan de rest van de wereld. Er is echter uit het Maori veel minder 
geleend dan uit de aboriginal-talen in Australië. Eigenlijk is maar één 
Maori-woord algemeen bekend geworden: de vogelnaam kiwi. Dit 
woord is een klanknabootsing van de roep van het dier. De kiwi, die 
ongeveer zo groot is als een forse kip, onderscheidt zich in veel 
opzichten van andere vogels: hij heeft haarachtige bruine of grijze 
veren, hij kan niet vliegen en heeft geen staart. Zijn neusgaten liggen 
op het puntje van zijn lange snavel, en zijn goede neus helpt hem zijn 
prooi, bestaande uit insecten en wormen, te vangen. Het vrouwtje 
neemt ouderschapsverlof nadat ze haar ei heeft gelegd, en laat het 
mannetje de taak er ruim tien weken op te broeden.

Omdat de kiwi alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt, is hij uitge
groeid tot nationaal symbool. Hij staat op het wapen en wordt afge- 
beeld op munten en postzegels. De naam van de vogel werd bijnaam 
voor een Nieuw-Zeelander, en het nationale Nieuw-Zeelandse rug- 
byvijftiental heet de ‘Kiwis’ .

Sinds enige tijd is kiwi tevens de naam van een sappige, frisse 
vrucht met bruine, harige schil, waarvan de Latijnse naam Actinidia 
chinensis luidt. Oorspronkelijk heette deze vrucht Chinese kruisbes 
{Chinese gooseberry), omdat hij afkomstig was uit de Jangtse-vallei in 
China. Rond de eeuwwisseling kwamen zaden van de plant in 
Nieuw-Zeeland terecht -  het is niet bekend wie ze meenam. Diverse 
kwekers teelden de vrucht voor eigen gebruik, verbeterden de zaden
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en wisselden ze uit. De kweker Jim  McLoughlin onderkende als eer
ste hun handelswaarde, en plantte ze in 1934 op grote schaal voor de 
verkoop. Ze werden onmiddellijk een lokaal succes. McLoughlin, die 
kennelijk zakelijk ingesteld was, vergrootte zijn actieradius en zette 
in de jaren vijftig de export naar Sydney en Londen op. De smaak 
van de vrucht beviel prima, maar de naam Chinese gooseberry niet, 
mede omdat het een andere plaats van herkomst suggereerde. 
Hierop bedacht de exportfirma Turners and Growers Ltd een nieu
we merknaam, en nadat namen als ‘melonette’ verworpen waren, 
bleef kiwifruit over. Volgens een Nieuw-Zeelandse encyclopedie 
exporteert zelfs China de vrucht tegenwoordig onder deze naam. 
Inmiddels vormt de kiwifruit het grootste tuinbouw-exportproduct 
van Nieuw-Zeeland.

De Verenigde Staten kennen de kiwi fruit vanaf halverwege de 
jaren zestig, en hij was direct een succes. Tegenwoordig wordt de 
vrucht in Californië verbouwd. Kiwi fruit werd in Amerika al snel 
verkort tot kiwi, en in deze laatste vorm hebben wij het uit het 
Amerikaans-Engels geleend.

Nederlandse invloed op 
het Nieuw-Zeelands-Engels: 

geografische namen
Nieuw-Zeeland omvat een aantal eilanden, waarvan het Noord- 
Eiland en het Zuid-Eiland de grootste zijn. Toen Abel Tasman in 
1642 op expeditie trok naar het ‘Grote Zuydtlandt’, ontdekte hij niet 
alleen Tasmanië en Australië, maar ook Nieuw-Zeeland. In decem
ber 1642 landde hij op het Zuid-Eiland. Hij noemde het nieuw ont
dekte land Staten Landt, omdat hij meende dat het wellicht vastzat 
aan Zuid-Amerika, dat door de ontdekkingsreiziger Jacob Le Maire 
eveneens Staten Landt genoemd was. In zijn journaal schreef hij: 
‘Dat landt hebben wy den naem gegeven van het Staten Landt, ter

48



N i e u w - Z e e l a n d

eere van de Hoogmogende Heeren Staten, alsoo het wel conde 
wesen dat dit landt aan het Staten landt vast zoude wesen, doch 
onzeecker; dit zelve landt gelijkt een zeer schoon landt te wezen.’

Het nieuwe land ligt echter niet vast aan Zuid-Amerika, zoals men 
in 1643 ontdekte. Daarom herdoopten de Nederlanders het gevon
den land in Nieuw-Zeeland (of in het Latijn Zeelandia Nova), naar de 
Nederlandse provincie Zeeland. In deze periode was het heel gebrui
kelijk om nieuw-ontdekte gebieden een vaderlandse naam te geven 
met het voorvoegsel nieuw, denk aan Nieuw Holland, Nieuw Am
sterdam. Ook andere volkeren gebruikten dit naamgevingsprincipe, 
en zo kennen we New Jersey, New Orleans, New York, Nieuw 
Guinea, Nieuw-Siberië.

De komst van de Nederlanders maakte op de oorspronkelijke 
Maori-bevolking diepe indruk. Toen de Nederlanders op 19 decem
ber 1642 in een baai geland waren, vielen Maori’s in kano’s beman
ningsleden in een sloep aan en doodden enkele Nederlanders. De 
Nederlanders verjoegen hen vanuit hun grote schepen. Na ‘dit enor
me feyt ende detestable saacke’ vertrokken de Nederlanders uit de 
baai, die ze de naam Moordenaars-baai gaven; de huidige naam is 
Golden Bay. Toen de Engelse ontdekkingsreiziger James Cook om
streeks 1770, dus ruim honderd jaar later, dezelfde streek bezocht, 
leefde de herinnering bij de Maori’s nog voort. De gebeurtenis was 
inmiddels wel in proportie toegenomen: de Maori’s verhaalden hoe 
hun voorouders lang geleden twee enorme vreemde schepen geheel 
hadden vernield en alle opvarenden hadden gedood.

De Nederlanders zagen geen handelsmogelijkheden met het nieu
we land, en verloren hun belangstelling. Pas de Engelsen onder lei
ding van James Cook hebben de eilanden nader onderzocht. De 
Engelsen behielden de naam, in de verengelste vorm New Zealand. 
Inmiddels is de naam internationaal geworden: de Franstalige wereld 
spreekt van Nouvelle-Zélande met als bijvoeglijk naamwoord néo- 
zélandais, de Duitstalige van Neuseeland.

Behalve de naam Nieuw-Zeeland hebben de Nederlanders nog 
een aantal geografische namen achtergelaten, zoals Tasman Bay, 
Tasman Sea, Cape Maria van Diemen. Maar daarmee is de contribu
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tie van de Nederlanders wel beschreven: van enige immigratie van 
betekenis was pas na de Tweede Wereldoorlog sprake, met een 
hoogtepunt in het begin van de jaren vijftig; eind jaren zestig was ze 
minder dan iooo per jaar, en sindsdien is ze alleen maar afgenomen. 
Net als in Australië bestaan er op kleine schaal clubs voor Neder
landers, er wordt een radioprogramma verzorgd (deels in het Engels, 
deels in het Nederlands) en er wordt zelfs een krant voor Nederlan
ders uitgegeven, met de oubollige naam Windmill Post. Hierin wor
den maandelijks verstrooiende nieuwtjes uit Nederland opgenomen. 
Maar omdat de tweede generatie dikwijls slecht Nederlands spreekt 
en leest, verschijnt de voorpagina in het Engels, en de hoofdredac
teur, die in 1993 in Onze Taal geïnterviewd werd, sloot toen niet uit 
dat de krant in de toekomst helemaal in het Engels zou verschijnen. 
De Nederlanders passen zich snel aan en de tweede generatie kan het 
Nederlands wel verstaan, maar niet meer lezen, spreken of schrijven. 
In een dergelijke situatie kun je niet verwachten dat Nederlandse 
woorden door niet-Nederlandssprekenden worden opgepikt.
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Noorse leenwoorden 
in het Nederlands: kril, lemming 

en kraak
In Noorwegen wordt aan i universiteit door 5 docenten 

Nederlands gedoceerd aan circa 20 studenten

Noorse leenwoorden bestrijken twee gebieden: de wereld van de ski: 
loipe, ski, slalom, telemark, en fauna die specifiek is voor Noorwegen: 
kril, lemming, kraak. We beperken ons hier tot de fauna.

Kril duidt de planktonkreeftjes aan waarmee baardwalvissen zich 
voeden. In het Noors betekent kril ‘vissenbroed’; het woord is ver
want met ons kriel. We hebben het deze eeuw overgenomen.

Lemmingen duiken regelmatig in Nederlandse kranten op. Hun 
bekendheid danken deze knaagdieren aan hun gewoonte om eens in 
de zoveel tijd massaal weg te trekken. Deze gewoonte heeft geleid tot 
zinnen als: ‘maar dat wil niet zeggen dat we ons als lemmingen op 
high tech sectoren moeten storten’, ‘als een kudde wilde lemmingen 
zwermt de menigte uit over het plein’, ‘als lemmingen zullen toeris
ten naar verre en veel te hete stranden stromen’, ‘als lemmingen 
jagen de Nederlandse bouwers elkaar op met lage prijzen’ -  alle uit 
N RC  Handelsblad. De reden van de massale trektochten van lemmin
gen is overbevolking. Onder bepaalde omstandigheden doet zich van 
tijd tot tijd een bevolkingsexplosie voor onder de lemmingen. Deze 
wordt tegengegaan door een massale trektocht in zuidelijke richting, 
waarbij de meeste dieren omkomen doordat ze zich in de zee, in 
rivieren of ravijnen storten. Niet alleen in het Nederlands worden 
mensen die zich blindelings en massaal ergens heen haasten, met 
lemmingen vergeleken: het spitsuur wordt in het Engels wel lemming 
rush of lemming-like rush genoemd.

Met kraak wordt een reusachtige achtarmige inktvis of een grote
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zeeslang aangeduid, een mythisch zeemonster dat volgens de legende 
voor de kust van Noorwegen zou zijn waargenomen. In het Noors 
heet het dier krake en met het bepaald lidwoord kraken. Het woord is 
in het Noors algemeen bekend geworden door een boek over de 
Noorse natuurlijke historie uit 1752. In de Engelse vertaling, die in 
1 755 verscheen, is sprake van the Kraken. Het dier sprak tot de ver
beelding. In 1830 schreef Tennyson in het gedicht ‘The Kraken’: 
‘Far, far beneath the abysmal sea, [...] The Kraken sleepeth’.

De kraak is in het Nederlands vooral bekend geworden door fan
tastische reisverslagen. Vooral het boek 20.000 mijlen onder zee van 
Jules Verne heeft op velen diepe indruk gemaakt. Dit boek verscheen 
in 1870 in het Frans en werd nog datzelfde jaar in het Nederlands 
vertaald. Sindsdien heeft het vele herdrukken beleefd, en de originele 
gravures zullen niet weinig bijgedragen hebben aan de populariteit. 
Het boek verhaalt van een tocht in de onderzeeboot de Nautilus 
onder leiding van kapitein Nemo. Vele monsters en zeedieren trek
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ken aan de inzittenden voorbij, waaronder de kraak, waarvan gezegd 
wordt: ‘Ik zou zo’n inktvis graag eens van dichtbij willen zien. Ik heb 
horen vertellen dat ze hele schepen naar de diepte slepen. Men 
noemt die beesten Krakens’ . In het Frans komt kraken sinds 1808 
voor.

Mede dankzij de verhalen als zou de inktvis zo groot zijn als een 
huis en hele schepen mee naar de zeebodem sleuren, zal kraak geas
socieerd zijn met kraken, waarbij men zich misschien voorstelde dat 
de inktvis schepen tussen zijn armen kraakte. Dat suggereert ook de 
uitroep van Kapitein Haddock in de Kuifje-strip De schat van Schar
laken Rackham\ ‘De grote kraakvis mag me kraken!’, die natuurlijk 
ook verwijst naar de uitroep ‘God zal me kraken’. Waarschijnlijk is 
het oudere kraken beschouwd als een meervoud en hebben we daarbij 
een enkelvoudsvorm kraak gevormd. De vorm kraak staat in 1984 
voor het eerst in de Grote Van Dale, hoewel je de laatste tijd maar 
zelden over de kraak hoort. De kraak heeft het domein van de litera
tuur nooit verlaten, wat logisch is, omdat hij even reëel is als de een
hoorn of het monster van Loch Ness.

Nederlandse leenwoorden 
in het Noors: maalstroom

De contacten tussen de Lage Landen en de Scandinavische landen 
werkten in het verleden beide kanten op, en leenwoorden werden 
dan ook over en weer gewisseld. Een Nederlands woord dat door de 
Scandinavische talen is overgenomen, is maalstroom. Dat is opmerke
lijk, want het gaat hier om een plek voor de kust van Noorwegen.

Maalstroom wordt in 1595 voor het eerst in het Nederlands ge
noemd, en wel in de atlas van Mercator ter aanduiding van een draai
kolk in de buurt van de Lofoteneilanden bij de noordwestkust van 
Noorwegen. De plaats waar Mercator zijn Maalstroom situeerde, 
heet tegenwoordig in het Noors Moskenstraumen en ligt tussen de 
eilanden Moskenesoya en Mosken. Er heerst een sterke en gevaarlij

53



N o o r w e g e n

ke getij denstroom, die ongeveer acht km breed is en een snelheid van 
elf km per uur kan hebben.

De Vlaming Gerard Mercator (1512-1594) werkte als zelfstandig 
cartograaf en instrumentenbouwer. Onsterfelijk is hij geworden van
wege de Mercatorprojectie, die hij in 1569 gebruikte op een wereld
kaart voor zeevaarders en waarop hij de lengte- en breedtegraden als 
rechte lijnen tekende. Maar de Maalstroom staat pas op later werk, 
namelijk in het eerste deel van de Kosmografie, die hij ‘Atlas’ noemde 
en waarvan de publicatie na zijn dood door zijn zoon is verzorgd.

Het woord maalstroom komt dus in het Nederlands voor het eerst 
voor in 1595. Daarna heeft het zich een weg gebaand naar andere 
talen: het Deense malstrem is in 1673 gevonden, het Engelse mael- 
strom in 1682, het Zweedse malström in 1698 en het Franse mael- 
ström, malstrom in 1765. Van Noors malstroin en Duits Mahlstrom is 
niet exact bekend wanneer ze geleend zijn. De oudere Nederlandse 
vorm luidde maelstroom, wat de spelling van het Engelse en Franse 
woord verklaart.

Grote bekendheid heeft de maalstroom in de negentiende eeuw 
gekregen door de werken van Edgar Allan Poe en Jules Verne. In het 
verhaal ‘A descent into the Maelström’ van Poe uit 1844, 1n ^et 
Nederlands vertaald als ‘Een afdaling in de Maalstroom’, wordt de 
sterke stroom voorgesteld als een draaikolk en verhaalt een visser 
plastisch hoe de maalstroom alles in zijn buurt, van palen tot hele 
schepen, meezuigt naar de diepte.

Maal- is afgeleid van malen ‘draaien’. Het bekende zeemanswoor
denboek van W. a Winschooten uit 1681 geeft al een heldere om
schrijving van herkomst en betekenis van maalstroom: ‘te saamen 
gesteld van stroom en maaien: als sijnde een stroom, die maald: en werd 
ook bij andere genaamd een draaistroom: een wel: een draaikuil: want 
het sij wij seggen, dat de stroom maald, of dat sij draaid, of weid, het is 
al een [= één] beteekenis: wat nu maaien is, dat weet ieder genoeg 
door sijn selven, als koomende van een moolen, waar van Moolenaar 
ens. dog oneigendlijk segt men, dat iemand maald, wien de sinnen 
geduurig met een en de selve saak beesig sijn: en ook wel voor mij
meren gebruikelijk.’
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N o o r w e g e n

Maalstroom duidde oorspronkelijk dus een echt bestaande stroom 
aan, zij het dat het een getijdenstroom betrof en niet een reusachtige 
draaikolk. Vandaar ging het in het algemeen ‘draaikolk’ betekenen, 
en verder werd en wordt het overdrachtelijk gebruikt: een maal
stroom van gedachten of gebeurtenissen. Ook in andere talen vinden 
we dit figuurlijke gebruik. Zo schrijft Victor Hugo in Les Misérables 
(1862): ‘Parijs is een maalstroom waarin alles verdwijnt’ .

55



Portugese leenwoorden in 
het Nederlands: mandarijn

In Portugal wordt aan 4 universiteiten door 5 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 200 studenten

De meeste mensen veronderstellen dat de naam voor de Chinese 
ambtenaar, de mandarijn, teruggaat op een Chinees woord. Maar dat 
is niet het geval: het woord is geleend uit het Portugees. Een Neder
landse tekst uit 1682 meldt: ‘de naem mandarijn is geen Chineesch 
woord, maar voortgekomen van de Portugeezen, welcke alle magi
straten in China dien naem geven, willende daarmeê soveel seggen, 
als de Nederlanders met ’t woord Commandeur.’

Ook andere talen hebben het woord uit het Portugees overgeno
men. In het Frans komt het voor vanaf 158 1, in het Engels vanaf 
1589. In het Nederlands lezen we in Van Linschotens bekende Itine- 
rarium, ofte Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien uit 1596: ‘Die 
Mandoryns van China welcke het princepael governement hebben.’ 
Hoewel het citaat uit Van Linschoten anders doet vermoeden, bete
kende mandarijn in die periode in het algemeen ‘hoge Aziatische 
ambtenaar’ en sloeg het niet speciaal op China.

Het woord is in Azië geleend. In de zestiende eeuw ondernamen 
de Spanjaarden, Portugezen, Nederlanders, Engelsen en Fransen 
ontdekkingsreizen naar verre continenten, waaronder Azië. De ver
schillende volkeren ontmoetten elkaar en namen woorden over van 
de inheemse bevolking, maar ook van elkaar. Eén zo’n woord is man
darijn. Het woord is begin zestiende eeuw door de Portugezen aan 
een Aziatische taal ontleend, waarschijnlijk aan Maleis mantari, man- 
t(e)ri, dat ‘raadsman van de vorst, minister, besturend ambtenaar’ 
betekende. Dit ging terug op Sanskriet mantrin, een afleiding van 
mantra ‘raad’, een woord dat door de belangstelling voor Aziatische 
godsdiensten sinds de jaren zestig bekend geworden is als ‘heilige,
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bezwerende spreuk’ en dat in meditatie gebruikt wordt. Sanskriet is 
de taal die vanaf 650 v.Chr. in India werd gesproken en daar dezelfde 
positie had als het Latijn in Europa: het was de taal van religieuze, 
literaire en wetenschappelijke teksten en is nog langer dan het Latijn 
in Europa gebruikt.

De Portugezen namen Maleis mantari over als mandarim, dus met 
een d. Hiervoor zijn verschillende verklaringen gegeven. Eind vorige 
eeuw meende de taalkundige J. H. C. Kern dat er sprake was van 
invloed van een andere in India gesproken taal, bijvoorbeeld het Ma- 
labaars of het Tamil. Meest waarschijnlijk lijkt echter dat in het 
Portugees volksetymologisch verband is gelegd met mandar ‘bevelen’
-  de betekenissen liggen tenslotte dicht bij elkaar: een besturend 
ambtenaar geeft bevelen aan de lager gesitueerden.

In westerse talen werd het woord na enige tijd beperkt tot een 
Chinese ambtenaar, die in het Chinees heel anders heet, namelijk 
guan. Daarna werd het woord ook de aanduiding voor de Chinese 
taal die de mandarijnen met elkaar spraken. In het Frans gebeurde 
dat al in 1604, in het Engels ruim honderd jaar later. De taal van de 
mandarijnen werd in het Chinees guanhua genoemd, letterlijk ‘amb- 
tenarentaal’. Deze taal, een soort algemene omgangstaal, ontstond 
omdat de ambtenaren, die op nationaal niveau opereerden, niet uit 
de voeten konden met de vele dialecten die in China gesproken wer
den. Voor het bestuur was een taal nodig die iedereen verstond en 
die boven de lokale dialecten stond. Dat was de ambtenarentaai. In 
1674 verklaarde een Engelsman: ‘De taal [...] wordt de taal van de 
mandarijnen genoemd, omdat zij hem samen met hun bestuur intro
duceerden, en hij wordt door het hele rijk gebruikt, zoals het Latijn 
in Europa.’ Het Mandarijn of Mandarijnenchinees, ook wel Noord- 
Chinees genoemd, is momenteel de meest gesproken taal. Het wordt 
onderverdeeld in een aantal dialecten. De variant die rond Peking 
gesproken wordt, vormt de basis van het Modern Standaard Chinees, 
de standaardtaal.

In China vormden de staatsambtenaren een sterke elite, die de 
Chinese traditie instandhield. Er bestonden negen rangen, die men 
kon doorlopen door het afleggen van moeilijke examens waarvoor
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lang gestudeerd moest worden, wat alleen de rijken zich konden ver
oorloven. De mandarijnen hadden de naam conservatief en bureau
cratisch te zijn, zoals ambtenaren overal ter wereld. Vandaar dat in 
vele talen het woord mandarijn de aanduiding werd voor een forma
list of bureaucraat, iemand die verstard is in een bepaalde culturele 
traditie maar veel macht heeft. In het Frans komt deze betekenis al in 
1830 voor, in het Engels in 1907. Deze betekenis is vooral in literaire 
werken populair, denk aan Les Mandarins van Simone de Beauvoir en 
Mandarijnen op zwavelzuur van Willem Frederik Hermans. In kran
ten is nog wel eens sprake van ‘mandarijnen van de politiek’ of ‘man
darijnen van de universiteit’ .

Opvallend is dat meer vreemde titels of functies in het Nederlands 
en andere talen -  het gaat hier om een universeel verschijnsel -  een 
uitgebreide, figuurlijke betekenis krijgen. Zo gebruikt een krant een 
Turkse titel in zijn beschrijving van Marlon Brando als ‘de werk
schuwe pasja’. In ‘de ayatollah van de rock-’n-roll’ wordt een Ara
bische religieuze titel in totaal andere zin gebruikt, in pr-goeroe, 
politieke goeroe, management-goeroe gebeurt hetzelfde met een hin
doeïstische term. In bloemenmagnaat, krantenmagnaat gaat een Poolse 
titel schuil, en in havenbaron, textielbaron een Franse.

Maar terug naar de mandarijn. Omdat de data van nieuwe beteke
nissen telkens in het Frans het vroegst voorkomen, lijkt het erop dat 
het Frans hiervoor de toon heeft gezet. Een betekenis die volgens 
alle etymologische woordenboeken zeker uit het Frans komt, is die 
van ‘soort citrusvrucht’ . De vrucht is oorspronkelijk afkomstig uit 
Zuidoost-Azië en de benaming zal in Azië gegeven zijn. In het Frans 
heet hij tegenwoordig mandarine. Dit is een verkorting van het oude
re orange mandarine uit 1773, dat letterlijk ‘mandarijnensinaasappel, 
sinaasappel van de mandarijnen’ betekende. In het Engels komt in 
177 1 -  dus twee jaar eerder dan in het Frans! -  mandarin orange voor, 
later net als in het Frans verkort tot mandarin. Het Spaans gebruikt 
mandarina, een verkorting van naranja mandarina. De motivatie voor 
de benaming is onzeker. Mogelijk is de vrucht naar de ambtenaar 
genoemd omdat de kleur van de vrucht overeenkwam met die van de 
kleren die de mandarijnen droegen. Of men beschouwde de vrucht

58



P o r t u g a l

als bijzonder lekker, ‘een mandarijn waardig’ . Wellicht de minst 
waarschijnlijke verklaring is die van P .J. Veth uit 1889: ‘mandarijn- 
appels of mandarijntjes [...], die naar men zegt in China vooral ge
bruikt worden om ze aan de mandarijnen ten geschenke te geven.’ 

Het woord mandarijn is een prachtig voorbeeld van hoe een 
Portugees woord voor een oosters begrip zich over het hele Westen 
verbreid heeft, en er uit het Frans vele betekenissen bijkreeg.
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Russische leenwoorden 
in het Nederlands: doerak, 
pierewaaien en mammoet

In Rusland wordt aan 6 universiteiten door 1 2 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 150 studenten

De twee onverwachtste leenwoorden uit het Russisch zijn doerak en 
pierewaaien -  onverwacht omdat je deze woorden hun Russische 
komaf niet aanziet. Doerak is voor het eerst in 1879 opgetekend, met 
de opmerking: 'een scheldwoord dat door het onbeschaafde volk in 
de groote hollandse steden, en ook elders in Nederland, geenszins 
zelden gebruikt wordt.’ Het is waarschijnlijk al ouder -  scheldwoor
den worden meestal pas laat opgetekend door de preutse woorden
boekenmakers. Het zal hier dan bekend geworden zijn door de 
kozakken, die begin negentiende eeuw samen met de Engelsen het 
napoleontische leger uit Nederland hebben verdreven. In het Rus
sisch heeft doerak eindklemtoon en betekent het ‘domoor, dwaas’. 
Pierewaaien is nog veel eerder geleend: het stamt uit de zeventiende 
eeuw en is waarschijnlijk door zeelui van Archangelsk naar Neder
land gebracht. Het gaat terug op Russisch pirovaf ‘fuiven’ en is 
volksetymologisch beïnvloed door pieren ‘spelen’ en waaien.

Het intrigerendste Russische leenwoord is mammoet, de naam van 
een grote, behaarde olifantachtige uit de ijstijd. De reusachtige 
mammoetresten die eerst in Siberië en later ook elders gevonden 
werden, spraken zeer tot de verbeelding. Het Handwörterbuch des 
deutschen Aberglaubens verhaalt hoe de reusachtige botten in verband 
werden gebracht met oude mythische voorstellingen van enorme 
mensen die nog voor de zondvloed de aarde bewoonden en geweldi
ge gebouwen oprichtten. Men bewaarde de botten op speciale, heili
ge plaatsen, bijvoorbeeld in de kerk. Later ging men het gebeente
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daardoor beschouwen als relikwieën van heiligen, vooral van de reus
achtige Christophorus of Christoffel, die volgens de legende het 
Christuskind over een rivier had gedragen en door hem gedoopt was.

De stoottanden van de mammoets spraken buitengewoon tot de 
verbeelding. Geleerde natuurkenners braken zich het hoofd over hun 
herkomst. Sommigen meenden dat het hoorns waren die vanzelf 
onder de aarde gevormd waren. Anderen dachten dat het de hoorns 
van de eenhoorn waren, tijdens de zondvloed over de aarde ver
spreid. Aan de hoorn van deze mythische eenhoorn werd in de mid
deleeuwse geneeskunst evenveel waarde gehecht als tegenwoordig 
aan de gemalen hoorn van een neushoorn of de slagtand van een oli
fant. Ook toen trok de handel in hoorn en botten dubieuze figuren 
aan die op onheuse wijze hun fortuin probeerden te vermeerderen. 
De zestiende-eeuwse Zwitserse wetenschapper Gesner beschrijft dan 
ook dat zwendelaars enorme opgegraven botten als stukken een
hoorn verkochten aan goedgelovige mensen.

Over de herkomst van de naam van het dier, in het Russisch ma- 
mont naast ouder mamot, werd evenzeer gespeculeerd als over de her
komst van zijn botten. Lange tijd nam men aan dat het Russische 
woord afgeleid was van het Tataarse woord mam(m)a ‘aarde’. Dit 
werd dan op verschillende manieren verklaard. Sommigen meenden 
dat de naam was afgeleid van ‘aarde’, omdat het dier volgens de 
legende als een mol in de grond geleefd zou hebben -  een legende 
die was ontstaan omdat mammoets alleen in de grond (en dood) aan
getroffen waren. Volgens anderen was de reden, dat de mammoet 
zijn slurf gebruikt zou hebben om ermee in de aarde te wroeten als 
een varken. De Oxford English Dictionary veegt al deze speculaties in 
één klap van tafel met de opmerking dat het Tataarse woord mama 
‘is not known to exist’ .

Er zijn nog andere verklaringen in omloop. De herkomst zou 
gelegen zijn in het Jakoetisch, een Turkse taal, omdat de eerste 
mammoet gevonden was in het Oost-Siberische gebied Jakoetië. Of 
het woord zou afgeleid zijn van een Toengoezisch woord voor ‘beer’
-  namen van dieren en planten worden wel vaker bij ontlening met 
een andere soort verbonden. Ten slotte werd gedacht aan afleiding
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van mamon of mamona, de Russische naam van de bijbelse geldgod 
Mammon. Tegenwoordig verwerpt men deze verklaring, maar het is 
heel goed mogelijk dat er in het verleden een volksetymologisch ver
band tussen de beide woorden is gelegd; dat is misschien de reden 
van de Duitse spelling Mammon-Thier uit 1730. Hoe dan ook, geen 
van de verklaringen is tot op heden overtuigend bewezen.

Het Russische woord werd in Nederland bekend door het werk 
Noord en Oost Tartarye van Nicolaas Witsen uit 1692. De Amster
damse burgemeester en politicus Nicolaas Witsen (16 4 1-17 17 ) heeft 
de Russische tsaar Peter de Grote in Amsterdam onthaald en een 
paar maal Rusland bezocht, waarvan hij in zijn boek verslag doet. In 
dit werk werd echter een zetfout gemaakt, zoals de slavist en redac
teur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal R. van der Meulen in 
1943 heeft aangetoond. Op pagina 472-473 staat mammout voor 
Russisch mamont: de n is als u gelezen. Deze zetfout is waarschijnlijk 
vanuit het Nederlands in een groot aantal andere talen terechtgeko
men, want de meeste talen kennen een spelling met ou of u in plaats 
van on, vergelijk Frans mammouth (oudste spelling, in 1705, mam- 
mut), Duits Mammut (in 1803 Mammuth), Engels mammoth (oudste
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spelling, in 1706, mammuth). Zelfs het Bulgaars, Tsjechisch en 
Pools, die toch net als het Russisch Slavische talen zijn, kennen de 
spelling mamut -  kennelijk ontleend via Duits of Frans, in ieder geval 
niet uit het Russisch. Hoewel ook in het Russisch de spelling mamut 
in de negentiende eeuw een enkele keer is gevonden, kunnen hieruit 
de vormen in de West-Europese talen niet verklaard worden, want 
die dateren al van de achttiende eeuw.

De oudste Nederlandse spelling was mammouth met th. Deze spel
ling zien we in veel andere talen terug. Waar komt de spelling th 
vandaan? Van der Meulen meent dat dit te danken is aan invloed van 
Behemoth, de naam van een reusachtig dier dat in het bijbelboek Job 
genoemd wordt en waarmee de geleerde wereld in de zeventiende 
eeuw de voorwereldlijke olifant in verband bracht. Hij wijst erop dat 
Byron mammoth nog op Behemoth laat rijmen.

In het Engels, of beter in het Amerikaans-Engels, ging men mam
moth gebruiken voor alles wat reusachtig groot is. Het oudste voor
beeld van dit gebruik is wanneer president Jefferson in 1802 een 
mammoth cheese ontvangt. Andere talen namen deze betekenis over. 
Al in 1864 bericht het Boek der uitvindingen'. ‘De reusachtigste stoom- 
snelpers der wereld is de Amerikaansche mammoethpers te New- 
York.’ Tegenwoordig is dagelijks sprake van mammoetaankopen, 
mammoetfusies, mammoethallen, mammoetprocessen en mammoettankers, 
en het onderwijs kent een mammoetwet. De mammoet moge dan 
allang dood zijn, zijn naam is springlevend.
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Spaanse leenwoorden 
in het Nederlands: 

de Tachtigjarige Oorlog
In Spanje wordt aan 5 universiteiten door 6 docenten 

Nederlands gedoceerd aan circa 400 studenten

De contacten tussen de Nederlanden en Spanje waren gedurende de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) het intensiefst. Deze periode ligt 
al zo ver achter ons, dat beide partijen hun oud zeer inmiddels verge
ten zijn en we er hier dus vrijuit over kunnen spreken. Of deze perio
de uiteindelijk op de credit- of de debetzijde van de geschiedenis 
bij geschreven moet worden, moet ieder voor zich uitmaken. Ons 
interesseert vooral de vraag of deze periode in taalkundig opzicht 
blijvend verrijkend heeft gewerkt.

Dat blijkt nogal tegen te vallen, hoewel het bestand groter is dan 
professor P.J. Veth in 1889 suggereerde, toen hij beweerde ‘dat wij 
in onze taal geen enkel woord hebben, dat onze voorouders vóór of 
gedurende onzen vrijheidsoorlog van de gehate Spanjaarden hebben 
overgenomen.’ De grootste invloed ondervonden de Zuidelijke N e
derlanden, die door de Spanjaarden bezet waren. De bijnaam sinjoor 
voor een Antwerpenaar, uit Spaans senor, en sinjorenstad voor Ant
werpen stammen hier nog van. Deze spotnaam verwees waarschijn
lijk ‘naar de zucht der rijke Antwerpenaars ten tijde van Filips II, om 
zoowel door kleeding als andere middelen den Spaanschen sennor 
uit te hangen’, zoals een lexicograaf het eind vorige eeuw omschreef. 
Ter verduidelijking voegde hij toe: ‘Bredero’s Jonker lerolimo Rodrigo 
(in zijn Spaanschen Brabander) is een “sinjoor” van dat slag.’

Het jammer genoeg in onbruik geraakte parlesanten ‘vloeken’ gaat 
waarschijnlijk terug op Spaans por/par los santos ‘bij de heiligen (zeg
gen)’ . Een babbelaar wordt in Vlaamse dialecten wel ablador of
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habladoor genoemd; de herkomst is duidelijk: Spaans hablador ‘spre
ker’, van hablar ‘spreken’.

Het tweede deel van pieremegoggel, pieremachochel ‘lelijke vrouw, 
gammele boot’ zal waarschijnlijk Spaans muchacha ‘vrouw, meisje’ 
zijn, dat we van de Spaanse troepen overgenomen hebben; het eerste 
deel is pieren ‘spelen’, vergelijk pierement. Cornelis Kiliaan, de schrij
ver van het eerste etymologische woordenboek van het Nederlands, 
noemde in 1599 de vormen machache, machachel voor een zware, 
logge vrouw. In Brabant noemde men zo iemand volgens het Woor
denboek der Nederlandsche Taal in 19 13  nog machochel, machoechel en 
masjoefel. De vormen met -ch- zijn misschien beïnvloed door de bij
belse namen Gog en Magog, genoemd in Ezechiël 38:2: ‘Mensenkind, 
richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog De jonge
betekenisovergang van ‘vrouw’ naar ‘boot’ komt vooral in West- 
Nederland voor en is, volgens het Bargoens woordenboek van Endt, 
‘zeer freudiaans verklaarbaar’ . De mannelijke Spaanse vorm muchacho 
‘jongen, bediende’ kwam in de Spaanse tijd vooral in Zuid- 
Nederland regelmatig voor, onder andere in de spelling moeschaatje.

De Spaanse hutspot speelde volgens de legende een belangrijke 
rol bij het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574. De Leidse weesjon
gen Cornelis Joppens zou, aangetrokken door de geur, op de 
‘Schansse van Lammen’ (het huidige Lammenschans) in een verlaten 
legerkamp van de Spanjaarden een nog warme pot met Spaanse huts-
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pot ofwel olipodigro gevonden hebben, wat het bewijs was dat de 
Spanjaarden gevlucht waren en Leiden dus bevrijd. Toen dit bekend 
werd, brachten platboomde schuiten onmiddellijk wittebrood en 
haring naar de uitgehongerde burgers, en tot op de dag van vandaag 
wordt het ontzet dan ook jaarlijks gevierd met het nuttigen van wit
tebrood, haring en hutspot. De huidige hutspot smaakt echter heel 
anders dan die uit 1574, omdat aardappelen tegenwoordig een 
hoofdbestanddeel zijn. De aardappel is in de zestiende eeuw uit 
Amerika gekomen, maar werd pas eind zeventiende eeuw, begin 
achttiende eeuw volksvoedsel. De volmaakte Hollandsche Keuken-Meid 
uit 1746 noemde in het recept voor olipodrigo de aardappel nog niet 
als ingrediënt.

De correcte Spaanse vorm olla podrida wordt voor het eerst in een 
Nederlandse tekst van omstreeks 1830 vermeld. Olla podrida betekent 
letterlijk ‘verrotte, gestoofde pot’; het Franse potpourri ‘mengelmoes’ 
is hiervan een letterlijke vertaling: pot betekent ‘pot’ en pourri bete
kent ‘verrot, bedorven, vergaan’. Het gerecht werd zo genoemd, 
omdat er allerlei restjes in werden verwerkt die soms al enigszins 
bedorven waren. In het Frans heeft potpowri een letterlijke en een 
figuurlijke betekenis, maar wij hebben alleen de figuurlijke betekenis 
overgenomen, vooral als muziekterm.

De verbasterde vorm olipodrigo wordt al in 1654, net na de Tach
tigjarige Oorlog, genoemd en wel in de boektitel De Olipodrigo be
staande in vrolijke Gezangen, Kusjes, Rondeeltjes, Levertjes, Bruilofs- en 
Mengel-rijmpjes; [...] in een Schotel gierlik opgedischt; in hetzelfde jaar 
verscheen het tweede deel, zijnde een Banket of Nagei'echt van allerley 
snaakachtig Rijmtuig. De formulering maakt duidelijk, dat het woord 
toen een dubbele betekenis van ‘gerecht’ en ‘mengelmoes’ had. 
Tegenwoordig is er een betekenisverschil opgetreden tussen olla po
drida en olipodrigo -  het eerste wordt zowel voor ‘mengsel van spij
zen’ als figuurlijk voor ‘mengelmoes’ gebruikt, het laatste komt 
alleen in figuurlijke betekenis voor. In het Spaans wordt olla podrida 
niet figuurlijk gebruikt.

In het Spaans bestaat naast de vorm olla podrida ook de verkorte 
vorm olla ‘stoofgerecht’ . Ook die is in het Nederlands overgenomen.
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Een kookboek uit 1795 geeft het recept voor een ullie: ‘Men neemt 
eerst eenig Tuin-gewasch, als geele Wortelen, Raapen, Bloem- en 
Savoyenkool [...]; dan moet men ook een paar Varkens-snuiten en 
Ooren vooraf koken Als bindmiddel en in plaats van aardappe
len gebruikte men ‘bruin meel’ .

Alles wijst erop dat woorden als parlesanten, pieremachochel, olipo- 
drigo door mondeling contact tussen het leger en de bevolking zijn 
overgenomen: het zijn typische spreektaalwoorden, en de klank is in 
de volksmond aangepast. Maar ook de legertop had contact. Dit 
heeft in het Nederlands de militaire termen armada, commando en 
majoor opgeleverd. Vooral commando heeft vervolgens een hele weg 
doorlopen, zorgvuldig beschreven door de Vlaamse taalkundige Jan 
Grauls.

Commando betekent ‘bevel’, ‘militaire order’ en ‘afdeling troepen 
waarover men het bevel voert’ . In het Spaans wordt het met één m 
geschreven: comando. In het Nederlands is het voor het eerst in 1652 
genoteerd, en wel in de betekenis ‘afdeling troepen waarover men 
bevel voert’. Toen de Nederlanders vanaf 1652 naar Zuid-Afrika 
trokken, namen ze het woord commando mee. Vroeger werd wel 
beweerd dat we commando in Zuid-Afrika tijdens de Boerenoorlogen 
uit het Portugees geleend hebben, maar dat is dus onjuist, want het 
woord bestond al in het Nederlands voordat de Nederlanders naar 
Zuid-Afrika gingen.

De Engelsen kwamen in Zuid-Afrika onzacht in aanraking met de 
Nederlandse kolonisten: in 1795 werd Zuid-Afrika door de Engelsen 
bezet en na het nodige getouwtrek ging het in 18 14  definitief in 
Engelse handen over. De Boeren begonnen aan een Grote Trek, die 
hen buiten de Engelse jurisdictie bracht, maar dit lieten de Engelsen 
niet op zich zitten. De zogenaamde Boerenoorlogen in 1880-1881 en 
1899-1902 waren het antwoord van de kolonisten op de verovering 
door de Engelsen van hun gebied. De Boeren noemden hun tactische 
militaire eenheid kommando en de Engelsen namen dit woord van 
hen over, voor het eerst in 1791. De volwassen mannelijke Boeren 
moesten verplicht in dienst, in het Afrikaans op (die) kommando. In 
het Engels werd dit in 1824 geleend als on commando ‘in dienst, bij
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het leger’. De lichte Zuid-Afrikaanse troepenafdelingen brachten de 
Engelsen grote verliezen toe en hun naam werd dan ook algemeen 
bekend, ook in het moederland Groot-Brittannië.

Toen de Tweede Boerenoorlog in 1899 uitbrak, zond de Morning 
Post de 25-jarige Winston Churchill als oorlogscorrespondent naar 
Zuid-Afrika. Hij leerde daar de kracht van de tactische eenheden 
kennen. Die kennis bracht hij later in praktijk. In 1940, aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog, richtte hij lichte eenheden met speci
aal getrainde vrijwilligers op die hij commandos noemde en die dien
den om speciale acties uit te voeren. Churchill schreef hierover: 
‘Plans should be studied to land secretly by night on the islands and 
kill or capture the invaders. This is exactly one of the exploits for 
which the Commandos would be suited.’

Nog tijdens de oorlog riepen verschillende andere landen com
mando’s in het leven, waaronder België, Nederland en Frankrijk. 
Het woord commando kenden ze meestal al, maar dat kreeg er nu een 
nieuwe betekenis bij uit het Engels. En zo heeft het Spaanse woord 
via het Nederlands het Engels bereikt, daar een nieuwe betekenis 
gekregen en vervolgens zijn weg naar andere talen en weer terug 
naar het Nederlands gevonden.

Nederlandse leenwoorden 
in het Spaans: 

de Tachtigjarige Oorlog
Omdat de contacten tussen de Nederlanden en Spanje tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog op het huidige Nederlandse en Vlaamse 
grondgebied plaatsvonden, ligt het voor de hand dat het Nederlands 
meer woorden aan het Spaans ontleend heeft dan andersom. Dat lijkt 
wel te kloppen. In het eendelige Spaanse etymologische woorden
boek van Corominas heb ik één woord gevonden dat de Spaanse 
troepen in deze tijd van ons geleend zouden hebben: gazndpiro voor
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‘dom, onnozel, domoor’. In geschreven Spaans komt dit woord voor 
het eerst in 1843 voor, maar het zou al in de zestiende of zeventiende 
eeuw geleend zijn. Het is een typisch spreektaalwoord, dat dus niet 
direct in een woordenboek opgenomen wordt. De herkomst is niet 
helemaal zeker, maar men veronderstelt dat het ontleend is aan een 
niet geattesteerd woord gesnapper, dat een kruising zou zijn van ge
snap ‘geklets’, en snapper ‘prater, kletsmajoor’. Het kan ook zijn dat 
de Spanjaarden de woorden gesnap en snapper, misschien onder in
vloed van gesnater, door elkaar gehaald hebben, met als resultaat het 
Spaanse gazndpiro.

Vóór de Tachtigjarige Oorlog waren er handelscontacten tussen 
de Nederlanden en Spanje, waarbij Nederlanders en Vlamingen naar 
Spanje trokken. De Vlaamse taalkundige G. J. Geers heeft op het 
Nederlands filologencongres van 1931 de volgende beschrijving ge
geven van de indruk die zij op de Spanjaarden maakten:

De betrekkingen met de Vlamingen zijn slechts korten tijd 
onaangenaam geweest, vandaar dat ze in Spanje goed aange
schreven staan om hun vernuft en moed, iets minder om hun 
zucht tot drinken en weelderig tafelgenot. Als kooplui trokken 
ze in Spanje rond en verkochten veel linnen, tapijten, kant, 
enz. De Hollanders echter staan te boek als ketters, oproerlin
gen en zeeroovers. Hun bijnaam pichelingnes [...] die o.a. voor
komt bij Lope de Vega (vóór 1604), Tirso de Molina, Jerónimo 
Barrionuevo was identiek met roover en is als zoodanig nog 
bekend in de Portugeesche volkstaal.

Vervolgens geeft hij een speculatieve etymologie van het woord 
pichelingnes, dat een verwijzing zou inhouden naar het met graagte 
innemen van de ‘Noordelijke drinkebroers’; ik bespaar u de details. 
Inmiddels hebben de Spaanse etymologen het woord verklaard. Vol
gens het grote woordenboek van Corominas en Pascual is pichelingue, 
dat ‘piraat’ betekent, een afleiding van de stadsnaam Vlissingen. Eind 
zestiende eeuw werd de naam Vlissingen in het Spaans gebruikt ter 
aanduiding van Hollandse piraten, en in de achttiende eeuw ging het
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piraten in het algemeen a^nduiden. Vlissingen was in de Middel
eeuwen een bekende havenstad en zijn bewoners hebben op de 
Spanjaarden kennelijk geen goede indruk gemaakt. De stadsnaam is 
ook in andere talen overgenomen: het Engels noemde vroeger een 
Vlissinger boot of zeeman een Flushinger, en een soort dikke, wollen 
stof die in Vlissingen gemaakt werd, heetttflushing.

Een andere geografische naam die in het Spaans een geheel eigen 
leven is gaan leiden, is Vlaming. Dit woord zit verscholen in de 
tegenwoordig toch als typisch Spaans beschouwde flamenco-dans en 
-muziek. Flamenco betekende in het Spaans eerst (in de zestiende 
eeuw) ‘Vlaming, Vlaams’, en vanaf 1870 ‘zigeuner’; vervolgens werd 
het gebruikt voor de zigeunermuziek. Vlaming luidde in het Oudne
derlands flaming, en dit kan de/- 'm flamenco verklaren, maar noodza
kelijk is dat niet: de verandering kan ook veroorzaakt zijn doordat in 
het Spaans een woord nooit met vl- begint.

De betekenisverschuiving van ‘Vlaming’ naar ‘zigeuner’ verklaart 
men meestal uit het feit dat de zigeuners in de Middeleeuwen vanuit 
het noorden naar Spanje kwamen. Weliswaar was dat noorden 
Duitsland en niet Vlaanderen, maar dat zou door elkaar gehaald zijn, 
omdat beide landen ten noorden van Spanje liggen. Corominas en 
Pascual beschouwen deze verklaring als onwaarschijnlijk, alleen al 
vanwege het tijdsaspect: hoe zou een betekenis die pas in 1870 
gevonden is, kunnen verwijzen naar gebeurtenissen van eeuwen te
rug? Zij menen dat de betekenisverschuiving is gegaan van ‘Vlaams’ 
via ‘knap, met een goed uiterlijk’ naar ‘sexy, provocerend’ tot ‘zigeu
nerachtig, als een zigeuner, zigeuner’ en ten slotte ‘dans, muziek van 
een zigeuner’. Nog steeds betekent flamenco in het Spaans behalve 
‘Vlaams’ en ‘flamencomuziek’ ook: ‘fors en blozend (van vrouw), 
stoer, brutaal, vlot’.

Het woord flamenco is internationaal geworden en komt bijvoor
beeld voor in het Duits, Engels, Frans en Deens. En in het Neder
lands, waarin het dus is teruggeleend.
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Turkse leenwoorden in 
het Nederlands: koffie

In Turkije wordt aan i universiteit door 5 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 60 studenten

Het Osmaanse of Ottomaanse rijk van de Turken, genoemd naar de 
stichter Osman i (ca. 1300 tot ca. 1324), bezat van de Middeleeuwen 
tot in de negentiende eeuw veel macht en gebied in Midden- en 
Zuid-Europa, vooral op de Balkan. Het besloeg een groot deel van 
Griekenland en Hongarije. Tot tweemaal toe belegerden de Turken 
zelfs Wenen: de eerste keer in 1529 onder Süleyman 1, de tweede 
keer in 1683 onder grootvizier Kara Mustafa. Aan deze tweede bele
gering danken we de croissant, het halvemaanvormige broodje dat bij 
ieder ontbijt hoort. In 1689 werden de Turken definitief verslagen, 
en om dit te vieren werden de eerste croissants gebakken, die Hörn- 
chen ‘horentje’ genoemd werden. De vorm van het baksel was geïn
spireerd op het Turkse nationale embleem, een halve (wassende) 
maan. In 1863 vertaalden de Fransen dit Hörnchen in croissant, dat 
letterlijk ‘halve maan, wassende maan’ betekent. De Fransen hebben 
broodje en naam populair gemaakt.

In de periode dat de Turken een groot rijk bezaten, zijn een aan
tal Turkse woorden internationaal geworden. Wij kennen ze ook, 
meestal via andere talen, vooral Frans en Duits. De woorden hebben 
dikwijls lange dwaaltochten door allerlei talen gemaakt. Vele woor
den die door het Turks verbreid zijn, zijn overigens helemaal niet 
‘echt’ Turks, maar Turkse leenwoorden uit het Perzisch of Arabisch. 
Woorden die, meestal via andere talen, teruggaan op het Turks zijn 
horde, kazak ‘overkleed’, kaviaar en, met Perzische of Arabische oor
sprong, divan Jakhals, kiosk, macramé, minaret, muzelman, sofa, tulband 
en tulp.

Direct geleend zijn benamingen voor voedingswaren die we in

T u r k i j e
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deze eeuw, waarschijnlijk door Turkse immigranten, vanaf de jaren 
zestig hebben leren kennen, zoals baklava ‘zeer zoet gebak’, dolma, 
kebab, pilav en raki. Iets ouder is yoghurt. Dit woord was al langer 
bekend uit reisverhalen: in 1843 werd de vorm yaourt opgetekend, 
aan de spelling te zien onder invloed van het Frans; begin deze eeuw 
vinden we de vorm yoghurt.

Het oudste en volgens sommigen belangrijkste voedingsmiddel 
dat we van de Turken kennen, is koffie. Dit product werd vanaf de 
tweede helft van de zestiende eeuw in Europa bekend door verschil
lende reisverslagen. In het begin van de zeventiende eeuw werden 
product en naam via het Turks vanuit de havenstad Venetië verbreid. 
De Turkse vorm luidt kahve, de Italiaanse caffie. Het woord komt uit 
het Arabisch, waar het oorspronkelijk ‘wijn’ betekende; na het wijn
verbod door Mohammed werd de naam overgedragen op de koffie. 
Hoewel geleerden het Arabische woord lange tijd hebben beschouwd 
als een afleiding van de geografische naam Kaffa, een Ethiopisch dis
trict waar de koffïeplant inheems is, stuit dit op een aantal proble
men. Niet duidelijk is bijvoorbeeld hoe de Arabische vorm qahwa zou 
kunnen teruggaan op een vorm met -ff-. De nieuwste etymologie is, 
dat het woord een afleiding is van een Semitisch woord dat ‘donker’ 
betekent; koffie is dus de ‘donkere drank’.

In de Europese talen komen we twee vormen van het woord 
tegen, namelijk met o: koffie, Engels coffee, Russisch kofe (het laatste 
ontleend aan het Nederlands), en met a: Frans, Spaans, Portugees 
café, Duits Kaffee. De o in het Nederlands en Engels gaat waarschijn
lijk terug op ouder au of aou als weergave van Turks -ahv-\ het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft voor het Nederlands een 
citaat uit 1596 van J .H . van Linschoten, Itinerarium, ofte Schipvaert 
naer Oost ofte Portugaels Indien: ‘Die Turcken onderhouden vast ghe- 
lijcke manieren int drincken van hare Chaona (/. [lees]: Chaoua) 
t’welc sy maken uyt sekere vruchten [...]’ . De Oxford English Dictio- 
nary geeft als oudste plaats exact hetzelfde citaat, maar dan in de 
Engelse vertaling uit 1598 en ditmaal wél met de juiste spelling 
chaoua: ‘The Turkes holde almost the same manner of drinking of 
their Chaoua, which they make of a certaine fruit [...]’ .
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Of de ontwikkeling met o in het Engels en Nederlands onafhankelijk 
van elkaar heeft plaatsgevonden, of dat de ene taal het uit de andere 
geleend heeft, is niet duidelijk. De meeste etymologische woorden
boeken laten dit in het midden; een Engels etymologisch woorden
boek meent dat de Engelse vorm uit het Nederlands komt, maar de 
modernste Nederlandse etymologische woordenboeken menen juist 
het tegenovergestelde. In het Engels is de o-spelling het eerst aange
troffen: in 1601 spelt het Engels onder andere coffe, terwijl koffïj in 
het Nederlands pas vanaf ongeveer 1640 voorkomt -  maar dit kan op 
toeval berusten.

Uit het citaat van Van Linschoten blijkt de onbekendheid met het 
product koffie aan het eind van de zestiende eeuw. Maar in het begin 
van de zeventiende eeuw breidde de koffie zich, ongetwijfeld vanwe
ge zijn opwekkende werking, in sneltreinvaart over heel Europa uit. 
In de loop van deze eeuw kwamen koffiehuizen in zwang -  wellicht 
was hun populariteit mede te danken aan het feit dat ze in veel lan
den aanvankelijk alleen toegankelijk waren voor mannen, waardoor 
ze een centrum voor politieke, literaire en handelsactiviteiten wer
den. De naam en de instelling koffiehuis hebben we uit Engeland
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leren kennen. Het woord wordt voor het eerst in 1676 genoemd en 
is een vertaling van coffee house, dat in het Engels sinds 16 15  voor
komt. In de Lage Landen werd een koffiehuis kennelijk onmiddellijk 
een plaats waar van alles gebeurde, want er werden vele kluchten 
geschreven met als titel Y (oude, vermaeckelijk) coffy-huys of koffyhuis\ 
de eerste klucht met zo’n titel verscheen al in 1678.

Drie eeuwen later is, eveneens uit het Engels, of beter uit het 
Amerikaans-Engels, de coffee-shop overgenomen. In 1984 duikt het 
woord voor het eerst op in de Grote Van Dale, met de betekenis 
‘gelegenheid waar men koffie en andere niet-alcoholische dranken en 
ook wel kleine schotels, snacks kan krijgen’. Deze betekenis staat nog 
ongewijzigd in de laatste druk, terwijl de betekenis waar iedere 
Nederlander en menig buitenlander aan denkt bij het horen van het 
woord coffee-shop ontbreekt, namelijk: plaats waar softdrugs verkrijg
baar zijn. Deze betekenis bestaat alleen in het Nederlands, niet in het 
Engels.

Het Franse woord voor koffie, café, kreeg de betekenis ‘koffie
huis’, en vanaf 1694 ‘dranklokaal’ in het algemeen. In die betekenis 
hebben wij het overgenomen. Daarnaast bestaan er nog steeds koffie
huizen, die een aparte horeca-categorie vormen.

Koffiedrinken bleef niet beperkt tot openbare gelegenheden. 
Vanaf het midden van de achttiende eeuw drong het ook het gezins
leven binnen. En toen het eenmaal zo normaal geworden was, ging 
het een rol spelen in het volksgeloof. In Duitsland geloofde men dat 
je mooi werd als je koude koffie dronk. Algemeen verbreid is de 
waarzeggerij op grond van koffiedik, het zogenaamde koffiedik kijken. 
Hiermee vermaakten Parijse dames zich al in het begin van de acht
tiende eeuw. In de volksgeneeskunde speelt de koffie tot op heden 
een rol. Dit leidt tot wijsheden als: wie de hik heeft, moet een koffie
boon eten, of: maagpijn verdwijnt, als je na het eten een mespunt 
gemalen koffie inneemt.

Inmiddels bereidt men de koffie overal op een andere manier. De 
Italianen hebben een hoog niveau bereikt, met vormen als cappuccino 
en espresso. En er bestaat inmiddels een groot verschil tussen de N e
derlandse koffie en de Turkse, waarvan hij afstamt.
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Amerikaans-Engelse leenwoorden 
in het Nederlands: bingo

In de Verenigde Staten wordt aan 26 universiteiten door ruim 40 docenten 
Nederlands gedoceerd aan circa 650 studenten

De naam van het kansspel bingo doet in 1970 zijn intrede in de Grote 
Van Dale. Bij bingo krijgt iedere speler een kaart met 25 nummers 
tussen 1 en 75, die in een vierkant staan. Een omroeper leest wille
keurige nummers op en de eerste speler die vijf nummers op een rij 
heeft, roept bingo! en wint daarmee het spel. Daardoor kreeg bingo de 
betekenis ‘raak, hoera’ : het is weer bingo.

Vergelijkbare spelen bestonden al eeuwen. Nederlandse voorlo
pers zijn kienen en lotto, in Groot-Brittannië speelde men house of 
housey-housey en in de V.S. bestonden spelletjes met namen als keno, 
kino, po-keno, bean-o en loo. Het spel bingo werd door de Amerikaanse 
speelgoedfabrikant Edwin Lowe in 1929 gelanceerd als een nieuw 
gezelschapsspel. Het werd zeer populair, vooral in Engeland, toen 
het in 1960 bij de wet werd toegestaan commerciële bingohallen in 
te richten en bingoavonden te organiseren.

Hoe kwam Lowe nu aan de naam bingo? Hiervoor zijn verschillen
de verklaringen in omloop. Wetenschappers begonnen met te kijken 
of het woord bingo al langer bestond. En jawel: al in zeventiende- 
eeuws Engels kwam het woord bingo voor, en wel als slangwoord 
voor sterkedrank, brandy. Dit woord was kennelijk een grappige 
samentrekking van B , de eerste letter van brandy, en stingo ‘een sterk 
soort bier’, een afleiding van to sting ‘steken’. Bingo voor sterkedrank 
was inmiddels echter verouderd, en bovendien eerder Brits dan 
Amerikaans.

In de Oxford English Dictionary worden in de jaren twintig van 
deze eeuw voor het eerst de uitroepen bing en bingo vermeld. Bing 
wordt voor het eerst in 1922 genoemd. Het zou klanknabootsend
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gevormd zijn, en werd bijvoorbeeld door P .G . Wodehouse gebruikt: 
‘Always getting ideas -  bing -  like a flash.’ Bingo is wat later opgete
kend en zou een afleiding van bing zijn. In het toneelstuk The Ringer 
van de Britse schrijver Edgar Wallace uit 1927 zegt iemand: ‘I just 
laid my hands on him when -  bingo! I was on the ground.’ De uit
roep kan in deze context niet afgeleid zijn van die van het spel, want 
dat is pas in 1929 gelanceerd, en wordt voor zover bekend pas in 
1936 voor het eerst in het Brits-Engels genoemd. In het Amerikaans- 
Engels wordt de uitroep voor het eerst in 1937 genoemd, ook in 
sportieve context: ‘Anyone who has taken part in outdoor sports [...] 
has heard the exclamation “bingo” .’ Ook het Amerikaanse woorden
boek van Mathews ziet dit als een klanknabootsende uitroep, hoewel 
het qua tijd in het Amerikaans wel afgeleid zou kunnen zijn van de 
spelnaam.

Al deze woorden zullen meegespeeld hebben bij de verbreiding en 
popularisering van het woord bingo, maar of het spel naar deze woor
den genoemd is, is de vraag. Een vraag die Nigel Rees, de grote 
Britse kenner van uitdrukkingen, woorden en citaten, negatief beant
woordt. Volgens hem is de naam ontstaan door een toeval. In 1919  
zag Edwin Lowe op een kermis bij Jacksonville, Florida, mensen een 
kaartspel spelen. Zij noemden het spel bean-o, naar de bonen (beans) 
die op een genummerde kaart gelegd werden. In de daaropvolgende 
tien jaar ontwikkelde Lowe dit spel, voordat hij het op de markt 
bracht. Hij ontleende de naam aan een voorval met een van zijn 
vrienden. Toen deze namelijk eens won, stamelde hij B...b...bingo in 
plaats van bean-o, en dit bracht Lowe op de naam van het spel.
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Zweedse leenwoorden 
in het Nederlands: grenenhout, 

vurenhout en ombudsman
In Zweden wordt aan 2 universiteiten door 5 docenten 

Nederlands gedoceerd aan circa 175 studenten

De Ikea-toonzalen staan vol met meubelen die voorzien zijn van 
intrigerende Zweedse namen, maar er zullen niet veel mensen zijn 
die deze namen onthouden, terwijl Engelse productnamen in ieders 
mond bestorven liggen. De namen van de houtsoorten waarvan de 
meubelen gemaakt zijn, stammen uit Scandinavië: grenen(hout) en 
vuren(hout). Deze houtsoorten zijn al eeuwen populair omdat ze uit
stekend te bewerken zijn. Het beste hout komt uit Noord-Zweden, 
Finland en Rusland. Het woord grenen is voor het eerst in 1658 in 
het Nederlands genoemd en is ontleend aan Zweeds gran. Het 
woord vuren is veel ouder, het is al in 1285 in het Nederlands gevon
den: ‘drie vurne balken’. Het is dan ook ontleend aan het voorstadi
um van de huidige Scandinavische talen, het Oudnoors, dat met fura 
de ‘fijnspar’ en met ̂ yn het ‘hout van de fijnspar’ aanduidde. Terwijl 
veel oude leenwoorden internationaal zijn, geldt dat niet voor grenen 
en vuren: op Engels f ir  voor ‘vuren’ na, hebben onze Engelse, Duitse 
en Franse buren geen van allen het Scandinavische leenwoord over
genomen.

Het Zweeds heeft verder maar weinig leenwoorden aan het 
Nederlands gegeven, hoewel er een paar zijn waar we niet meer bui
ten kunnen. Bij iedere broodmaaltijd hoort toch knäckebröd of knac- 
kebrood -  een status die smörgasbord (een koud buffet) en het Deense 
smerrebrod wel niet zullen halen, misschien vanwege hun voor N e
derlandssprekenden onmogelijke uitspraak en spelling. Maar het 
allerbekendste Zweedse woord is wel ombudsman, in het Zweeds ook 
kortweg ombud.

77



Z w e d e n

De ombudsman is omstreeks i960 voor het eerst buiten Scandinavië 
opgedoken. In Zweden is een ombudsman een afgevaardigde of zaak
waarnemer van een bepaalde groep, bijvoorbeeld een vakbond. Hij 
behartigt de belangen van de groep. Het woord bestond in het 
Zweeds al in de Middeleeuwen; het is een samenstelling van om 
‘over, betreffende’, bjuda ‘vragen, verzoeken, (aan)bieden’ en man 
‘persoon’. De functie van ombudsman dateert in Zweden van 1809, 
toen door het Zweedse parlement procureurs-generaal bij Justitie en 
het leger werden aangesteld die justitieombudsman en militieombuds- 
man werden genoemd. Bij deze onafhankelijke ambtenaren konden 
burgers terecht wanneer zij klachten hadden over de overheid. De 
justitieombudsman is in Zweden nog steeds een begrip, de militieom- 
budsman is inmiddels verdwenen. De dienst van ombudsman werd 
eerst in de andere Scandinavische landen overgenomen: in Finland in 
1919, in Denemarken in 1954 en in Noorwegen pas in 1962.

De jaren zestig met hun inspraak en democratisering waren ken
nelijk rijp voor het instellen van een bemiddelaar tussen burger en 
staat. In 1959 was in Engeland voor het eerst sprake van een ombuds
man, en een jaar later in Frankrijk. Nederland volgde spoedig. In 
1962 stelde het Leidse Studentencorps voor, een ombudsman in te 
stellen om de belangen van de aankomende studenten of ‘groenen’ te 
behartigen. In maart 1963 stelde de Tweede Kamer een commissie 
in om de aanstelling te onderzoeken van ‘een kommissaris-generaal 
voor bezwaren naar het voorbeeld van de Skandinavische ombuds
man’. Uit deze moeizame formulering blijkt al, dat het woord 
ombudsman niet onmiddellijk overgenomen werd. Aanvankelijk pro
beerde men een eigen Nederlandse naam te verzinnen ter vervanging 
van het Zweedse woord. Kranten riepen lezers op suggesties in te 
zenden, en daaraan werd massaal gehoor gegeven. Het neologismen
woordenboek van Van Nierop uit 1975 geeft een hele serie meer of 
minder serieuze voorstellen, zoals bezwarenconsulent, dallesman, heul- 
meester, klachtenman, klachtenvanger, rijksklachtenbemiddelaar, raadpen
sionaris, uithuilebalk, toeverlaat, volksadvocaat, vraagbaker. Inmiddels is 
wel duidelijk dat ombudsman een blijvertje is. Daaraan zal het v a r a -  

consumentenprogramma ‘de Ombudsman’, dat in 1969 startte en
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gepresenteerd werd door Marcel van Dam en later Frits Bom, zeker 
een steentje hebben bijgedragen.

Tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of er is wel een 
ombudsman voor. Hoogste in ombudsland is natuurlijk de Nationale 
Ombudsman, maar op alle overheidsniveaus tieren de ombudsman
nen welig -  zo bestaan er een ombudsman Pensioenen, een ombuds
man Schadeverzekeringen, een ombudsman Levensverzekeringen en 
een studenten-ombudsman. En mocht uw vakantie tegenvallen, dan 
kunt u altijd terecht bij de vakantieombudsman, ook kortweg vakan
tieman (wederom Frits Bom). Er bestaat zelfs een heus International 
Ombudsman Institute.

Hoe ingeburgerd het woord is, blijkt uit het feit dat het tweede 
deel van ombudsman opgevat wordt als het Nederlandse man en een 
vrouwelijke ombudsman een ombudsvrouw genoemd wordt. In het 
Zweeds kan ombudsman zowel een vrouw als een man aanduiden. Het 
Zweedse man betekent zowel ‘man’ als ‘persoon’, maar in samenstel
lingen alleen ‘persoon’. Ombuds- wordt in het Nederlands tegen
woordig gebruikt als een voorvoegsel om aan te geven dat het tweede 
deel van het woord in verband staat met het geven van hulp bij 
klachten. Zo kennen we ombudsbureau, ombudsgroep, ombudsprogram- 
ma, ombudsteam, ombudswerk. En wat denkt u van de ‘ombudsfunctio- 
naris emancipatie’, die aangesteld is bij de Groningse universiteit? 
Van de Duitse politicus Johannes Rau werd in de Volkskrant van 
1 5-5-95 gezegd dat zijn geheim lag in ‘ombudsman-achtig optreden 
tegenover de kleine man’. In het Zweeds zijn dergelijke vormingen 
ondenkbaar, wat wel bewijst hoezeer we het Zweedse woord tot het 
onze hebben gemaakt.
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Zwitsers-Duitse en Zwitsers- 
Franse leenwoorden in het 

Nederlands: heimwee
In Zwitserland wordt aan 2 universiteiten door 2 docenten 

Nederlands gedoceerd aan circa 125 studenten

Wat hebben de Zwitsers de wereld gegeven? De verrukkelijke gruye- 
rekaas en een speciale wijze om hem te bereiden: de fondu -  beide 
stammen uit de Zwitsers-Franse keuken. De Zwitserse-Duitse keu
ken heeft de müesli verbreid. Müesli is eigenlijk een verkleiningsvorm 
van Mus ‘brei’, maar dit doet de inhoud geen eer aan.

Maar het bekendste Zwitsers-Duitse woord is toch wel heimwee. 
De geschiedenis van dit woord is al in 1902 uitgebreid beschreven 
door de Duitse etymoloog Kluge; de Nederlandse lotgevallen ervan 
heeft de taalkundige Daas uit de doeken gedaan. Heimweh is voor het 
eerst in 1592 in een Zwitsers geschrift genoemd. Aanvankelijk kwam 
het woord uitsluitend voor als medische benaming voor een ziekelijk 
verlangen (Web) van buiten de grenzen verblijvende Zwitsers naar 
huis (.Heim). In 1678 vertaalde de Zwitserse arts Harder het woord in 
de artsentaai bij uitstek, het modern Latijn; hij noemde het nostalgia, 
een samenstelling van Grieks nostos ‘terugkeer’ en algos ‘pijn’ . Vele 
talen hebben nostalgia overgenomen. In het Nederlands en Engels 
wordt het tegenwoordig alleen nog gebruikt in de betekenis ‘verlan
gen, heimwee naar vroeger’, niet in die van ‘verlangen naar huis’. 
Nostalgie en heimwee zijn dus niet helemaal synoniem.

Tot in de achttiende eeuw gold Heimweh als een Zwitsers dialect
woord dat een typisch Zwitsers gevoel uitdrukte. Auteurs uit Duits
land en Frankrijk die het woord gebruikten, verklaarden het als het 
gevoel dat een Zwitser in den vreemde overviel wanneer hij een 
bepaalde melodie, een herderslied, hoorde. Er werd zelfs beweerd
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dat het geluid van een alpenhoorn Zwitserse soldaten die in Frank
rijk dienden, tot onmiddellijk deserteren bracht; volgens een andere 
bron gebeurde dat echter alleen wanneer ze aan de verliezende hand 
waren, niet wanneer ze wonnen.

Andere talen namen het woord over, eerst in medische vaklitera
tuur, daarna in reisbeschrijvingen over Zwitserland. Zo kent het 
Deens hjemvé en spreken wij van heimwee. De Fransen en Engelsen 
vertaalden het Zwitserse woord in mal du pays, respectievelijk home
sickness. In het Nederlands heeft enige tijd de vertaling landziekte 
opgang gemaakt, die vanaf 1753 is gevonden.

In het begin van de achttiende eeuw barstte een discussie los over 
de oorzaak van de ‘Zwitserse ziekte’, nmwgezet beschreven in het 
onvolprezen Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. De Zwitserse 
berglucht werd als hoofdverdachte aangewezen. Volgens een geleer
de uit Rostock werd heimwee veroorzaakt door de slechte lucht die 
in de nauwe bergdalen heerste, maar de Zwitserse natuuronderzoe
ker Scheuchzer weerlegde dit met het argument dat iemand uit
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Rostock, voor wie de slechte zeelucht de maatstaf was, onmogelijk 
een oordeel kon hebben over goede of slechte lucht. Verscheidene 
geleerden hingen dan ook de mening aan dat heimwee veroorzaakt 
werd doordat de Zwitsers, gewend aan de zuivere berglucht, de 
onreine lucht van vlakke gebieden niet zouden kunnen verdragen. 
Latere geleerden zochten niet zozeer een lichamelijke als wel een 
geestelijke oorzaak; zij veronderstelden dat Zwitsers chauvinisme het 
heimwee veroorzaakte.

Niet alleen de oorzaak van de ziekte hield de gemoederen bezig, 
ook de voorkoming of genezing. En ook hierover liepen de menin
gen uiteen. De meeste remedies die men verzon, zijn simpelweg 
terug te voeren op het idee dat thuis bij je blijft als je iets van huis 
meeneemt. Het is hetzelfde idee dat kinderen ertoe brengt hun lieve- 
lingsspeeltje overal mee naar toe te slepen. Dus kregen mensen die 
uit Zwitserland wegtrokken, het advies om een stuk thuisgebakken 
brood of aarde van vaderlandse bodem mee te nemen. Of ze moesten 
brood en zout eten dat door de achterblijvers stiekem of juist open
lijk in hun koffer was gestopt. Ook zou het helpen wanneer iemand 
koffie of iets anders dronk waarin stiekem aarde van een vers graf 
gemengd was. Men dacht dan dat de ziel van de gestorvene hem zou 
begeleiden in den vreemde. In Zürich was het gebruikelijk dat een 
man bij de geboorte van een zoon aan zijn vrouw een ring gaf met de 
naam van de zoon erin gegraveerd. Deze ring gaf de moeder later 
aan haar zoon mee als hij wegging, opdat hij geen heimwee zou krij
gen.

Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw werden heimwee en 
zijn varianten in andere talen steeds vaker ook buiten Zwitserse con
text gebruikt, en vervolgens kreeg het in de negentiende eeuw een 
algemenere betekenis. In eerste instantie werd het in religieuze zin 
gebruikt: ‘heimwee naar de hemel, het heil’. Onder invloed van de 
Romantiek werd het woord al snel populair in literaire werken, en 
steeds meer zaken konden heimwee oproepen. Aanvankelijk was het 
vooral de natuur die heimwee opwekte: ‘heimwee naar de zee’, maar 
dit werd later uitgebreid tot bijvoorbeeld ‘heimwee naar de vroegere 
vrijheid’.
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In het Nederlands wordt heimwee voor het eerst genoemd in het 
‘Journaal’ van Constantijn Huygens jr. uit 1689. Maar dit was een 
eenmalige ontlening. Tot het derde kwart van de achttiende eeuw 
bleef heimwee een vreemd woord dat zelden gebruikt werd. Vanaf 
1807 is het echter definitief ingeburgerd. Het wordt nu regelmatig 
gebruikt, zowel voor ‘heimwee naar huis’ als meer algemeen voor 
‘verlangen naar een vroegere of betere toestand’: heimwee naar het 
verleden, naar het onbereikbare. Zelfs personen kunnen dit gevoel 
oproepen. Zo meldt de Volkskrant: ‘De aandeelhouders hadden heim
wee naar de voormalige topman.’ De oorspronkelijke betekenis van 
heim is hier wel geheel verduisterd.
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