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I. VOORWOORD 

Achter de uitdagende tite! van deze uitgave - Stinkend-juifertje en 

duivelskruid - gaan twee volksnamen van planten schuil, die maar 

een miniem onderdee! vormen van het project Plantennamen in 

de Nederlandse dialecten dat wordt uitgevoerd aan het Meertens 

Instituut. ~ Nog v66r de intrede van de computer begon dit pro

ject als een kaartsysteem en van de ve!e mogelijkheden die sinds

dien daaruit zijn ontstaan, geeft dit boekje een beknopt overzicht 

of, beter gezegd, een bloemlezing. Naast de behandeling van de 

volksnamen voor een beperkt aantal planten wordt in deze uitgave 

de daaraan ten grondslag liggende database uiteengezet, die ruim 

220.000 gegevens bevat. De in de titel gedemonstreerde taalvari

atie zullen we illustreren met talloze voorbeelden, terwijl we ons 

daarbij nog maar beperken tot een achttal planten: van het afri

kaantje uit de tuin tot de lisdodde aan de waterkant. ~ En niet te 

vergeten de paardenbloem, een van de meest genoemde planten 

van de afgelopen tijd. In de pers, op radio en tv trok de voorge

ste!de nieuwe spelling paardenbloem (met 'n') veel aandacht. Dat 

is zeker niet de aanleiding tot dezepublicatie, die zich metvolks-

)i 

namen bezighoudt, maar omdat de paardenbloem daar dee! van 

uitmaakt kunnen we er niet omheen. De door ons bijeengebrachte 

materiaalverzameling te!t voor de naam paarde(n)bloem bijna 1500 

treffers: de uitspraak met n komt slechts vijftien maal voor; dat is 

een procent en nauwelijks genoeg om in dit overzicht op te nemen. 

~ De in deze uitgave vaak genoemde PLAND is een af1<orting van 

het project PLAntennamen in de Nederlandse Dialecten, waarvan de 

e!ektronische database met het verschijnen van deze uitgave voor 

iedereen toegankelijk wordt via de website van het Meertens Insti

tuut. ~ Terwijl de natuur aan het uitsterven is, zijn in de PLAND 

bijna een kwartmiljoen gegevens voorgoed vastge!egd en geln

terpreteerd. Bij de totstandkoming van de PLAND en deze bloem

lezing ben ik enthousiast geholpen door mijn oude studiegenoot 

Joep Kruijsen, terwijl Hans Bennis een aandeel heeft geleverd aan 

de redactie en de productie van deze uitgave. 

~ Ik hoop dat hiermee de achtergronden van de stinkende titel 

van deze duivelse uitgave ontsluierd zijn en wens de lezer veel ple

zier met deze se!ectie van resultaten van het PLAND-project. 

HarBrok 
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2. LELIETJE-VAN-DALEN 

Convallaria majalis 1. 

Het lelietje-van-dalen groeit oorspronkelijk in schaduwrijke bos

sen, maar in gekweekte vorm treffen we het tegenwoordig volop 

aan in tuinen en parken. Het wordt tot dertig centimeter hoog en 

tussen twee gesteelde, ellipsvormige groene bladeren groeien de 

opvallende witte bloemetjes aan een stenge!tje. Ze zijn klokvor

mig en welriekend en van mei tot juli groeien ze in een rijtje aan de 

stengel- de afbee!ding spreekt voor zich. Na de bloei vormen zich 

vruchtjes in de vorm van felrode, giftige bessen. ~ De gegevens 

over het lelietje-van-dalen berusten op drie enquetes die tussen 

1940 en 1985 zijn gehouden en circa veertienhonderd data bevatten. 

LELIETJE-VAN -DALEN 

De naam lelietje-van-dalen is een vertaling van het Latijnse Lilium 

convalIum, inmiddels gewijzigd in Convallaria majalis 1. De ge

zaghebbende kruidkundige Rembert Dodoens verme!dt dit plantje 

in zijn Cruijdeboeck uit 1554 nog onder de naam meybloemkens, maar 

merkt daarbij op: 'wordt nv ter tijt in Latijn gheheeten Lilium co

nuallium dat is Lelieken van den dale'. Onder die naam is het in een 

groot dee! van Europa bekend geworden: lis de la vallie (Frankrijk), 

Lillie der Taler (Duitsland), lily of the valley (Engeland), Iirio de los val
les (Spanje) enzovoorts.~ We kunnen aannemen dat de Neder

landse benaming door botanici gelntroduceerd is. Dat moet ook 

we! kloppen, want buiten het rustieke plaatsje Berg en Dal komen 

we in onze streken nauwelijks bergen en dalen tegen. Het is dus 

9 
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een kunstmatige naam die in de volksnaamgeving overigens volop 

voorkomt, zoals te zien valt op de kaart. De naam lelie(tje)-van-da

len is vrijwel algemeen. In Nederland komt ook dallelie(tje) voor of 

soms berglelietje. 

J 
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LELIETJE-DER-DALEN 

In heel Nederland komen de varianten lelie(tje)-der-dalen en lelietje

ter-dalen voor: ruim tachtig treffers, dus zeldzaam zijn ze niet. De 

woordenboeken hebben zeer wisselend lelietje-van-dalen en lelietje

der-dalen, waarbij lelietje-van-de-dalen (Weiland, 1845) en lelietje-der

dalen (Van Dale, 1872 en 1904) de oudste lijken. Die wisseling blijkt 

ook uit de Bijbelvertalingen. Vers 2:1 van het Hooglied in het Oude 

Testament luidt: 

Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen 

(Statenvertaling) 

Ik ben een krokus van de Saronvlakte, een lelietje-van-dalen 

(Willibrordvertaling) 

Zou het katholieke zuiden vanwege de katholieke Willibrord

vertaling de voorkeur geven aan lelietje-van-dalen? Het Woordenboek 

der Nederlandsche Taal biedt geen oplossing voor dit verschil. Bijzon

der is in dit verband de nieuwe Bijbelvertaling, waarin het lelietje

van-dalen verdwenen is: 

Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal 

Ook bij de officieJe Nederlandse plantennamen komen we de van! 

der-variatie tegen. Plantennamen wordenvastgesteld door het Nati

onaal Herbarium in Leiden in de Naamlijst van dejlora van Nederland 

en Belgie of de Standaardlijst van de Nederlandse Flora. Deze lijst om

vat de correcte Nederlandse en wetenschappelijke namen van aile 

ruim vijftienhonderd plantensoorten die Nederland kent. In 1967 

II 
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gaf deze lijst leIietje-van-dalen, in 1983 leIietje-der-dalen en in 2004 we
derom lelietje-van-dalen. De argumentatie voor de wijziging in 1983 

was: 'De Ned. naam was taalkundig verwerpelijk.' Het is bijna niet 
te geloven: botanici als taalpuristen. Dat doet denken aan het Groene 
Bodcje, waarin taalkundigen de botanische naam paardebloem wij
zigden in paardenbloem. 

ELLEKENS VAN TRAVELLEKENS 

Het lelietje-van-dalen is geen lelie, maar in Dodoens; Cruijdeboeck 
droeg het nog de botanische naam Lilium Theophrasti. De Bra
bantse naam is bij hem meybloemkens, 'met bladeren van witten 
Lelien ghelijck' en 'ronde schoone sneewitte bloemkens C ... ) die 
van reucke sterck ende lieffelijcken sijn volnaer ghelijck die Lelien 
rieckende'. De reuk speelde hierbij dus een hoofdrol en dat is in de 
naamgeving zo gebleven. Afgezien van het type leIie(tje)-van-dalen 
komen de meest uiteenlopende realisaties van het woord 'Ielie' voor: 
leeletje, leeltje, leelje, lelenie, lelle(tje), lilietje, elleke, iel(eke) ofieletje om 
het simpel te houden. Uniek is de door Paque in 1896 in Oelegem 
vastgelegde benaming ellekens-van-travellekens. Hij merkt daarbij 
op: 'travellekens schijnt van valleikens afte komen, met bijvoeging en 
verminking.' ~ Anderzijds komen er veel volksnamen met 'klok' 
v~~r. De vorm van het bloemetje is de inspiratiebron: bosklokje, jans
klokje, klokjesbloem(etje), klokjesplantje, meieklolcje, meiklokUe), paasklokje 
en zelfs klokkenluider. Daar sluit de belletjebloem bij aan. 

BOSKLOKJE 

SamensteIIingen met 'bos-' treffen we vaak aan in NederIandstaIig 
Belgie, soms ook in Noord-Brabant en Limburg. We vinden maar 

-; 

,~ 

Iiefst 171 treffers, waaronder bosbloemetje, bosleIietje, bosklolcje, bosleIie, 
bosanemoon en bosnelke. ~ AIs sierplantje wordt het leIietje-van-da
len in tuinen en parken geplant. Ook dat element vinden we terug in 
de benamingen: park- en perkbloemetje en verborgen in perrebloem(etje) 
en sperrebloem(etje). ~ Uitsluitend in het Limburgse Montfoortwordt 
het leIietje-van-dalen zelfs kemperbleumkes ofkemperkesbleumkes ge
noemd en wei naar de plaats waar ze daar gevonden werden, name
lijk in de 'Kemperkes' tussen het Sweeltje en het Munningsbosch. 

MEIZOETJE 

In de volksnamen meibloem(etje), meiebloemetje, meieklokje, meiklokUe), 
meizoetje, meitje, maar ook in paasklokje en paasbloem, is de bloei
tijd vastgelegd. We treffen ze nog volop aan in het aaneengesloten 
gebied van NederIandstaIig Belgie, het midden 
van Noord-Brabant en het midden en zuiden van 
Limburg. Meibloem is eigenIijk de meest gebruikte 
Vlaamse naam. 

GELUKSBLOEMETJE 

Op I mei, de Dag van de Arbeid, worden in de Ar
dennen kleine boeketjes met leIietjes-van-dalen 
door particulieren langs de weg te koop aange
boden. Ik weet dat uit eigen ervaring, maar uit de 
Iiteratuur blijkt dat dit gebruik in heel Frankrijk 
voorkomt: men biedt ze geIiefden aan om geluk 
te brengen CLanzara 1980, 23I). In Belgie worden 
speciaal bij huweIijken kaarten verzonden met de 
voorgedrukte tekst 'Meiklokjes brengen geluk' of: 



Dat 't Meiklokje 

op deze mooie dag 

U Geluk en Gezondheid 

brengenmag 

In de naamgeving is er echter niet veel van te merken; aileen in 

Zottegem wordt de benaming trouwbloemetje gebruikt. In Neder

land kent Lochem de naam geluksbloemetje. 

RIEKERTJE 

In de volksgeneeskunde is niespoeder of snuif een middel tegen 

duizelingen en schele hoofdpijn. De tot poeder gewreven, sterk 

riekende bloemetjes werden daartoe op haast cocalneachtige wijze 

gesnoven, wat tot niezen leidde. In Antwerpen en Vlaams-Brabant 

wijst de benaming snuifbloem(etje) daar vermoedelijk nog op. Meer 

algemeen is de naam riekertje. 

MUGUETJE 

Bijna in heel Nederlandstalig Belgie plus Zuid-Limburg komen 

volksnamen voor als muguetUe), miguetUe), buguetje en uguetje. De 

namen gaan terug op het Pranse ofWaalse (noix) muguette, dat let

terlijk 'muskaatnootje' betekent. Oorzaak is de sterke reuk van het 

lelietje-van-dalen en wellicht komt de verspreiding ervan uit het zui

den. De oudst aangetroffen benamingen van dit type dateren in de 

PLAND van I940. 

ZWIJN-MET-BIGGEN 

De salomonszegel (Polygonatum Miller) heeft evenals het lelietje-

van-dalen eerst witachtige bloemetjes en later giftige besjes. De 

plant is met 45 centimeter wei wat hoger, maar het rijtje hangende 

bloemetjes blijkt in de naamgeving een belangrijk motief te zijn. 

De salomonszegel heet in Groningen en Drenthe mot-met-biggen. 

De verklaring voor deze wat bizarre volksnaam is gelegen in het 

feit dat de rij bloemetjes lijkt op een rij biggen die door een zeug 

gezoogd wordt en mot(te) is daar het dialectwoord voor zeug. El

ders heet dit plantje, met dezelfde letterlijke betekenis, motte-met

kuien (Nunspeet), motte-met-keune (Vorden, Silvolde en Dinxperlo), 

zog-met-poggen (Wehl) of zwijn-met-biggen. ~ Deze namen zijn ook 

in gebruik voor het lelietje-van-dalen, waarvan de bloemetjes op 

dezelfde wijze groeien: mot(te)-met-biggen, zwijn-met-biggen en her 

en der zelfs salomonszegel. De invloed blijkt wederzijds, want in de 

Stellingwerven wordt de salomonszegel ook wellelietje-der-dalen 

genoemd, in Barneveld valse-Ielietjes en in Oostende zelfs muguet. 

SNEEUWKLOKJE 

In het hele taalgebied duiken af en toe de volksnamen sneeuwklokje 

en sneeuwbloem(etje) op. Het ligtvoor de hand hier aan een verwis

seling met het echte sneeuwklokje te denken, al zijn ruim honderd 

treffers wei meer dan een vergissing. Bloeitijd klopt niet, bloemen

rijtje klopt niet en we hebben dit naamstype in de PLAND verder 

uitsluitend aangetroffen voor het sneeuwklokje. Het enige dat 

overeenkomt zijn de sneeuwwitte bloemetjes. 

CONCLUSIE 

De plant. Het opvallende rijtje witte bloemetjes, de reuk en de vorm 

van de bloemen en de bloeitijd hebben een onmiskenbare invloed 

IS 
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op de volksnaamgeving gehad. Dat geldt oak de bossen waar de 

plant van nature groeit, maar in de naamgeving is de culturele in

vloed van de botanische naam zo belangrijk geweest dat het type 

lelietje-van-dalen absoluut niet bij de groeiplaats ondergebracht 

mag worden. De felrode, giftige bessen hebben geen enkele in

vloed op de naamgeving gehad. 

De kaart. Aan de verspreiding van het type lelietje-van-dalen kan 

men zien dat taal en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn. De 

oorspronkelijke, door de plant ingegeven naamgeving is onder de 

grote rivieren terug te vinden. 
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ZINWOORDEN 

De creativiteit van de volksnaam

geving van planten kan vee! kanten 

op-het-stro, bloemetje-van-zeven-kwartier, 

draadje-door-de-tuin, draai-om, duifje-op-

opgaan. Een van die kanten wordt ge- een-poot, pluk-hem, wind-om,gauw-groot, 

vormd door zinwoorden of gesubstan- hoe-langer-hoe-liever, hond-op-een-stoel, 

tiveerde woordgroepen. In de officiele kousjes-en-schoentjes, kopjes-en-schotel-

namen kent men we! het vergeet-mij

nietje, juffertje-in-het-groen ofkruid

je-roer-mij-niet, maar de volksnaam

geving gaat verder en men kan die in 

de PLAND volop aantreffen. 

Hierbij enkele voorbeelden am de ge

bruiker op weg te helpen: Adam-en
Eva, Adam-en-Eva-in-het-huisje, bedje-

tjes, mijnheer-en-jujfrouw-in-het-paar

densjeesje, vogeltje-op-een-been, kloek

met-kuikens, lepels-en-vorken, lepel-mes

en-vork, duifje-op-een-poot, Mozes-in

biezen-kistje, kopjes-en-schoteltjes. We 

besluiten voorlopig metJan:Jan-in-de
broek, Jan-in-de-boks, Jan-pil{-hang -aan, 
Jan-plak-aan enJantje-met-het-rolge. 
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3. AFRIKAANTJE 
TagetesL. 

Als er een plant is die duidelijk voor zijn naam uitkomt, dan is dat 

wei het afrikaantje dat onder die naam vrijwel algemeen bekend is. 

Het is de officiele naam van Tagetes 1. en ook in de Nederiandse 

dialecten treffen we afrikaantje volop aan als volksnaam. Om het 

plantje met zijn opvallende oranje bloempjes te kennen hoeft men 

geen gespecialiseerde natuurliefhebber te zijn, want het komt uit

sluitend voor in tuinen en parken. Het is een opvallend en mak

kelijk te onderhouden, sierIijk plantje, waarvan intussen aIleriei 

gekweekte soorten bestaan. ~ Wie de aangetroffen volksnamen 

op de kaart bekijkt, ziet onmiddeIlijk dat afrikaantje veer voorkomt. 

Naast de frequent voorkomende benamingen afrikaan en afrikaantje 
vinden we ook vergelijkbare namen als afrikaander(tje) en afrikaner, 
en zelfs affekaatje 'advocaatje'. ~ Het in de PLAND verzamelde 

materiaal berust grotendeeis op schriftelijke enquetes uit 1979 en 

1985 en omvat maar liefst n07 opgaven. Naast de volksnamen met 

het element 'Afrika' wordt in Amsterdam Nelson Mandela geeerd 

met de benaming mandelaatje. Alles bijeen omvat 'Afrika' 666 tref

fers en aIleen dat al rechtvaardigt de officiele Nederiandse naam 

afrikaantje. Ben naam die voor zich lijkt te spreken, ware het niet 

dat het afrikaantje oorspronkeIijk uit Mexico komt. 

MEXICO 

Aan het begin van de zestiende eeuw werd Mexico door de Span

jaarden veroverd. Bovengenoemd plantje werd door de Spanjaarden 

19 
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naar Europa en naar het toen met Spanje verbonden Tunesie ge

braeht. De verdere verspreiding ervan in onze streken wordt uitge

legd in het Cruijdeboeck uit 1554. Bij het afrikaantje merkt Dodoens 

namelijk op:'Dese bloemen was sen in Afryeken ende sijn van dae-

11 
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ren in dit landt gheeomen naer dat die aldermaehtichste ende alder 

vroomste Carolus Keyser die vijfste tlandt ende die stadt van Thu-

'I nis ghewonnen heeft'. Deze verovering yond plaats in 1535. ~ In 

onze streken komt het afrikaantje uitsluitend geteeld voor, maar in 

!l Tunesie ook in het wild, zoals blijkt uit de verldaring van de naam 

Thunisbloem - 'om dat die by Tunis in 't wilde wast' - door Stephaan 

Blankaart in Den Nederlandschen Herbarius ofte Kruid-Boek uit 1698. 

TUNIS 

Bij zijn besehrijving van de plant met de 'onliefelijeken seer stere

ken ende stinekende meek' introdueeert Dodoens met de Latijnse 

naamjJos Aphricanus ofThunisbloem (later jJos Tunetanus met naast 

zich tunikaan) de uitgangspunten voor de in het noorden van ons 

taalgebied nog altijd springlevende varianten gebaseerd op de 

vermeende herkomst uit Tunis. ~ Het best is deze oorsprong ge

handhaafd in de Friese dialeeten, waar tunkaen logiseh gesteund 

wordt door het Friese tun ('tuin'), de enige plaats waar deze plant 

voorkomt. Men vergelijke de Friese naam tunblomke voor het tuin

madeliefje. De bij het Friese tunkaen aansluitende Westfriese bena

ming tuinkaan, opgetekend in het Noord-Hollandse Nibbixwoud, 

wijst op een oorspronkelijk nog veel grotere verbreiding van de 

tunis-varianten. Van Sterbeeek merkt desondanks al in 1675 het 

volgende op: 'De Africanen sijn genoehsaem bekent, doeh haeren 

reehten naem is Tunis-bloem'. ~ In Groningen en de aangren

zende Drentse veenkolonien, waar tuin toen is, ontbreekt de vor

melijke overeenkomst met 'tunis' en dat heeft geresulteerd in een 

wildgroei met de meest uiteenlopende varianten als tulitaan(tje), 

tuletaan(tje), tulentaan(tje), tilitaantje, tureltaan(tje), tureletaan, 

21 
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tuurletaan(tje), tuurlitaantje, tuurlataantje, tiereltaantje, tudeltaan(tje), 
tudeletaan(tje), tudelitaan, tudetaantje, tuteltaan(tje), tuteletaantje, 
tutelitaan(tje). In totaal zijn er zo'n honderd benamingen waar Tu

nis in verborgen is. 

STINKBLOEM 

Wie goed naar de kaart kijkt, moet het opvallen dat de Afrika

namen zich vrijwe! beperken tot Nederland. Ten zuiden van de 

grate rivieren en in Nederlandstalig Be!gie is niet de vermeende 

afkomst maar de reuk sterk vertegenwoordigd door midde! van 

'stinkbenamingen'. Kennelijk heeft het onaangenaam ruikende 

loofhier de doorslag gegeven. Die stank is er inmiddels voor een 

dee! uitgekweekt, maar de volksnamen gaan nag terug op de pe

riode waarin afrikaantjes een onaangename geur verspreidden. 

Duidelijke gevallen zijn de types stinkbloem(etje), stinkerd, stinker(tje) 

en de unica geel-stinkertje, Vlaams-stinkertje, grote-stinker, stinkkruid, 

boerenstinker en stinkpot. Oak het unicum vuilneus spreekt in dit ver

band voor zich. c"i1!\, lets ingewikke!der zijn de stinkbenamingen 

waarin het element 'vrauw' voorkomt. Deze vorm van personifi

catie is een veelvoorkomend verschijnse! bij de volksnamen van 

planten. De vrauwelijke aanduiding gaat daarbij terug op de aan

trekkelijke bloemetjes. Dit naamgevingsmotief vindt men oak in 

officiele Nederlandse plantnamen, zoals vlijtig-liesje en suzanne

met-de-mooie-ogen. Zoals we kunnen zien op kaart 3 treffen we 

voor afrikaantje in het midden en oosten van Noord-Brabant de 

volgende benamingen aan: stinkend-ju.ffertje, stinkend-ju.ffrouwtje, 

stinkende-ju.ffer, stinkende-ju.ffrouw, stinkju.ffertje en de unica stinkend

juJje, stinkende-dame en stinkmadammetje. Duitse volksnamen van 

het type stinkende-Lies en stinkende-schoonheid sluiten hier nauw bij 

aan. c"i1!\, Verwant is het aparte unicum stinkende-begijn, waarin een 

bijzonder vooraordeel verwerkt is. De dichte kleding van de begijn 

geeft een aanwijzing in welke richting we moeten denken. Uniek 

is oak de benaming stinkende-hovaard - hovaardige (hoogmoedige, 

ijde!e) stinker - die in het midden van Nederlands Limburg en oak 

in Duitsland voorkomt. Oak hier vinden we weer de tegenstelling 

tussen een positieve en een negatieve waardering. 

stinkend·juffirtie (11) 
stinkende-juffiouw (5) 
stinkende-juffir (5) 
stinkend-juffiouW!ie (3) 
stinlguffirtie (2) 
stinkmodammege (1) 
stinkende-dame (1) 
stinkende-begijn (1) 

_______ ~~_~~~~_'_ ____________ ....lL ________________________ _ 
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FLUWEEL 

Het westen van Noord-Brabant en West-Vlaanderen vormen een 

apart gebied. De als fluweeI glanzende bloemetjes hebben daar 

in de naamgeving een eigen gebied gevormd. Het gaat om bena

mingen alsjIuweeltje enjIuwelen-broekje. We zitten hier dicht bij de 

taalgrens, vandaar datwe ook het velouren-broeIqe aantreffen en 

panen-broekUe), paan-broeIqe, verwijzend naar de Franse benaming 

voor fluweeI, panne. De vraag blijft natuurlijkwat die broekjes daar 

doen. Het zou kunnen verwijzen naar deftige fluweIen broeken of 

kinderbroekjes; bovendien sluiten kinderbroekjes een onaange

name geur niet uit. Ook in het Duits komt het fluweeI veelvuldig 

terug. Daar heet het afrikaantje zelfs officieel Samtblume, of wei 

'fluweIen bloem'. 

GEELENGOUD 

De kleur van de opvaIIende bloemetjes van het afrikaantje varieert 

van goudgeel tot oranjegeel en van bruinrood tot fluweeIbruin. Dat 

hangt tegenwoordig af van de gekweekte varieteiten. We hebben 

de benaming !Jeel-stinkertje al genoemd. In dezelfde categorie vaIIen 

iJouden-slotje, iJoudsbloem en !Joudjebloem. ~ Bij de benamingen !Jou

den-slotje, !Joudjebloem en goudsbloem speelt de goudsbloem een rol 

met zijn vergelijkbare kleur en onaangename reuk. Niet voor niets 

heeft ook de goudsbloem volksnamen met het element 'stink'. 

~ Ben vergeIijkbare verwarring ontstaat bij de benamingen 

stinkende-gouwe en stinkende-vergouw. Deze vijf maal aangetroffen 

benaming voor het afrikaantje zorgt voor verwarring met de stin

kende gouwe en de stinkende kamille. Het stinkelement komt in 

de volksnamen voor deze overduidelijk stinkende planten in alIer

lei varianten voor. ~ Met de muurbloem deelt het afrikaantje de 

volksnamen panen, velouren enjIuwelen-broekje enjIuweelbloem, maar 

ook het fraaie velouren -stinkertje. 

VANVERRE 

Veel officiele en regionale benamingen van planten zijn samen

gesteld met geografische aanduidingen, zoals namen van landen 

(mexicaantje, spaanse-peper, franzosenkroed, engels-roet, japanse-kwee, 
turkse-tarwe, rogge of we it), steden (brussels-loI. haarlems-klokkenspel, 

dinxperlo's-roet, deventer-bloemen), provincies (gelderse-roos) of streken 

(alpenrozen) en wereIddelen (afrikaanse-Ielie, afrikaantje). ~ Zolang 

de geografische oorsprong van deze planten wordt aangeduid, zijn 

er weinig problemen. Lastig wordt het echter als de geografische 

aanduiding op andere zaken wijst, zoals bij het afrikaantje dat niet 

uit Afrika maar uit Mexico komt. HetzeIfde geldt voor de oostin

dische kers, die niet uit Oost-Indie komt, maar uit Peru, voor de 

turkse-tarwe, -weit of -rogge die verwijst naar maYs uit Amerika en 

voor de turkse-muts uit Oost-Azie. ~ Br kan sprake zijn van ver

warring omdat in de peri ode van naamgeving de kennis van de we

reid nog niet zo gedetailleerd was als nu, maar aan de andere kant 

moet in aanmerking genomen worden dat de genoemde landen ver 

weg liggen. weIIicht wilden de naamgevers eerder de herkomst van 
verre aangeven dan de precieze plaats van herkomst. Men kan dat zien 

aan de oostindische kers, die zowel spaans als oost-indisch genoemd 

wordt (zie hoofdstuk 9), of aan de afrikaantjes, die in Vilvoorde 

ook wei turken heten. 
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TAGETTEN 

In het midden van Nederlandstalig Belgie komen varianten van het 

type 'tagetten' zeer verspreid voor: tagettekes, da9tettekes, da9essen, 

tajetten en dergelijke. Deze volksnamen gaan terug op de offidele 

botanische nomenclatuur, namelijk op Tagetes 1. Deze naam is 

al in de vierde eeuw aangetraffen voor een chrysanthemumsoort, 

rn'aar verwierf pas iIi 1542 zijn huidige status door de toevoeging 

Indica door de kruidkundige Fuchs. In het Frans kent het afrikaan

tje botanisehe benamingen als tagete en men mag aannemen dat 

volksnamen van het type tag etten daarvandaan komen. 

CONCLUSIE 

De plant. Hoewel de onaangename luehtvan het geteelde afrikaan

tje overduidelijk is, zien de bloemetjes er mooi en decoratief uit. De 

geur vinden we terug in benamingen als stinkertje, terwijl het deeo

ratieve zich uit in benamingen metJluweeI enjuffertje. Samengevat: 

de volksnamen blijken te zijn gebaseerd op het feit dat het afri

kaantje een geImporteerde sierplant is met mooie bloemen, maar 

met een onaangename reuk. 

De kaart. Wie op de kaart kijkt, ziet dat het taalgebied in een aan

tal delen uiteenvalt. In heel Nederland wordt gebruik gemaakt van 

afrikaantje. De benamingen met de stank en het deeoratieve komen 

uitsluitend voor onder de grate rivieren, terwijl de landsgrens pre

des samenvalt met de zuidgrens van het type afrikaan(tje). In feite 

is het zuiden van Nederland dus een menggebied. In het noorden 

vinden we benamingen die verwijzen naar Tunis. 

VERDRIET 

Waarom worden sehorseneren 

keukenmeidenverdriet en de Chi-

nese bruidssluier schildersverdriet 

genoemd? Keukenmeidenverdriet slaat 

op het lastige werk om sehorseneren 

(Seorzonera hispaniea 1.) schoon te 

maken, terwijl schildersverdriet voor 

de snelgroeiende Chinese bruids-

VERKLEINWOORDEN 

De margriet (Lencanthemum vul

gare Lamk.) kent veel verschillende 

volksnamen, maar wordt ook weI 

madelief genoemd. Dat lijkt uitermate 

verwarrend en onmogelijk, maar wie 

de margriet en het madeliefje wat 

nader beldjkt, ziet de overeenkomst 

tussen beide planten: ze hebben aI

lebei bloemen met witte kelkblaadjes 

en een geel hartje. AIleen zijn mar

grieten veel grater dan madeliefjes. 

Het bewijs vaor de juistheid van deze 

constatering ligt in het tegendeel: het 

madeliefje (Bellis perennis 1.) draagt 

in bijna zeventig plaatsen de naam 

sluier (Polygonum aubertii (1.) 

Henry) duidelijk maakt haezeer deze 

plant het houtwerk en de dakgoten 

van huizen averwoekert. Haeveel 

burenleed het lastige ankruid kaal 

knopkruid (Galinsoga parviflora 

Cav.) veroorzaakt, mage blijken uit 

de benaming buurmansverdriet. 

een groat uitgevallen madeliefje. 

Wat minder verwarrend is het als 

het gaat om volksnamen die niet 

avereenkomen met de officiele Ne

derlandse namen, maar het principe 

blijft hetzelfde.Als we de vqlksnaam 

meibloem(etje) nemen, dan tekent zich 

het valgende beeld af: de margriet 

heeft een voarkeur voar de naam mei

bloem en het madeliefje voor het ver

Ideinwoard meibloemetie. Bij de sering, 

die geen Ideinere tegenhanger heeft, 

kamt dan natuurlijk geen verldein

waord voor: uitsluitend de volksnaam 

meibloem, liefst meer dan tweehanderd 

mar9rietje. Kartom, het madeliefje is maal in Belgisch en Nederlands Lim-

een kleine margriet en de margriet is burg. 



4. SLEUTELBLOEM 

Primula veris 1. 

De sleutelbloem of primula is een kleine overbIijvende plant die 

groeit langs wegen en in Iichte bossen. Hij bloeit vroeg in het voor

jaar met opvaIIend gele, buisvormige bloemen. De bladeren staan 

in rozetten, zijn gerimpeld aan de bovenkant en van onder donzig 

behaard. Midden in het rozet groeit een rechte steel van tien tot 

dertig centimeter waaraan een overhangend scherm van klokvor

mige, dooiergele bloemen hangt. Naast de bekendste, de gulden 

sleutelbloem (Primula veris 1.), komt ook de slanke sleutelbloem 

in ons taalgebied voor (Primula eliator 1.) die lichtgele bloemen 

heeft. Verder zijn er taIIoze gekweekte varieteiten voor in de tuin 

en op de vensterbank, vaak stengeIIoos en in aIIeriei kleuren, die in 

Nederland primula's en in Belgie doorgaans sIeutelbloemetjes worden 

genoemd. c'>!\, In de PLAND zijn ruim 2400 gegevens voor de sleu

telbloem aanwezig, voornameIijk uit drie vragenIijsten, die tussen 

1940 en 1953 werden verzonden, en verder uit aIIeriei monografi

sche bronnen, zoals de woordenboeken van de Vlaamse, Brabantse 
en Limburgse dialecten. 

HEMELSLEUTEL 

Bijna de helft van de opgegeven volksnamen van de sleutelbloem 

bevat het element 'sleutel'. De metafoor die aan deze bloembena

ming ten grondslag Iigt, berust - zo staat meestal beschreven - op 

de vormgeIijkenis van het bloemetje met een sleutel; de langge

rel<te kelk is de schacht en het omgebogen bloemetje de baard van 



de sleutel. Toch ligt ongetwijfeld ook de gelijkenis van de gehele 

bloem met een stevige grote (kerk)sleutel minstens evenzeer voor 

de hand: de rechte stevige bloemstengel is de schacht en het trosje 

bloemen is de baard. ~ De volksnaam sleutelbloem en varianten 

zoals sleuterbloem, sneutelbloem, sluitelbloem, sleuteltje en sleutertje ko-

men in het gehele taalgebied voor. In sommige gebieden samen 

met andere benamingen, maar vaak ook aileen. De sleutel doet een 

appel op de verbeeldingskracht. Degene die in het bezit is van de 

sleutel, kan deuren openen en heeft toegang tot wat voor anderen 

verborgen of verboden is. Met een sleutel kan men ook de zaken 

die men voor zichzelfwil houden afsluiten voor anderen. De sleu

tel heeft magie, geeft toe gang tot geluk en levenskracht. De sleutel 

verleent derhalve macht aan wie hem bezit, macht over wat door

gaans buiten onze invloedssfeer ligt, zoals rijkdom en gezondheid. 

De vernoeming van een plant naar de sleutel maakt de plant dus 

ook tot geluksbrenger en ook dat verschijnsel is niet nieuw, verge

lijk het lelietje-van-dalen datgeluksbloemetje (Frans: porte-bonheur) 

wordt genoemd (zie hoofdstuk 2). ~ In de volkscultuur zijn tal

loze verhalen te vinden waarin de sleutel een cruciale rol speelt; 

vooral het verliezen van de sleutel en daarmee de betovering en het 

geluk, is een bekend thema. Zoals bij het verhaal van Sint Petrus, 

de poortbewaker van de hemel- en daarom vaak met een sleutel 

afgebeeld - die zit te dommelen en de sleutel van de hemelpoort uit 

z'n handen laat glippen. De sleutel valt op de aarde en op die plek 

begint een bloem te bloeien: de sleutelbloem. ~ Rechtstreeks uit 

dit volksverhaallijkt de Limburgse benaming hemelsleutel (Mook, 

Grote-Brogel en Ache!) te stammen. Deze namen vormen de wes

telijke rafel van een groot, over geheel Duitsland verspreid hemel

sleutelgebied, waarvan met name het Rijnlandse hemmelschlottel en 

hemmelschliitsche genoemd moeten worden. Ook Kiliaen (I599) kent 

deze benaming en zegt over de sleutelbloem: 'in latijn ( ... ) herba 

sancti petri geheeten ( ... ) in neerduytsch sint peeters cruyt (en) he

melsluetele.' ~ In de benamingen die met kerk of godsdienst zijn 
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verbonden, treden gemakkelijk verschuivingen op. Zo wordt het 

element 'heme!' vervangen door 'kerk' in kerkensleutel, verreweg 

de populairste sleutelbloembenaming in Limburg en gemeten over 

het hele taalgebied de tweede in frequentie. Kerkensleutel ofkerksleu

tel en hun verkleinvormen komen in geheel zuidelijk Limburg voor, 

tot aan de grens met Brabant en tot aan Roermond. 

PRIMEVEER 

De derde benaming in frequentie is primula, evenals sleutelbloem 

verspreid over het hele taalgebied. Primula is de uit de botanie over

genomen wetenschappelijke naam Primula veris (eersteling van 

de lente). De 'sleute!' in de sleutelbloembenamingen verschaft ook 

toegang tot het nieuwe begin van de seizoenen, tot bloei en tot de 

lente. In het midden van de dertiende eeuw vinden we bij Jacob van 

Maerlant in Der Naturen Bloeme de volgende passage over de sleutel

bloem (Gysseling I98I: 367, vv. I4656-I4663): 

Pinnula Gees: Primulal dats .i. cruud 

terst dat lentin comet vut 

hets teerste dat bloemen dragt 

dat cruud alsmen ghewagt 

ghesoden in roden wine 

dats volmaecte medicine 

ghedronken in alre noet 

jeghen dat sware euel groot. 

Zoals gezegd verwijst de Latijnse naam Primula veris rechtstreeks 

naar hetvroege verschijnen van de bloemen. Primeveer en varian-

ten (plumende veertjes, primele veer, enzovoort) zijn afleidingen van 

de complete Latijnse term en komen in drie streken voor: op Texel, 

in het rivierengebied en in het zuiden in de buurt van de taalgrens 

(en van het Franse primevere). ~ De volksnaamgeving van planten 

wordt niet primair ingegeven door de botanische, determinerende 

manier van denken, die sinds Linnaeus de boventoon voert in onze 

beschouwingswijze van de natuur, maar door de rol die planten 

(en dieren) spelen. Ze zijn voor de mens van nut, in dit geval door 

het aangeven van de tijd van het jaar, en hebben een zogenoemde 

kalenderfunctie. Benamingen als maartebloem en maartpol, april

bloem, mdsleutel, lentebloeier en paasbloem verwijzen naar het vroege 

moment van de bloei van de sleutelbloem, maar ook de benaming 

koekoekbloem (over het hele taalgebied verspreid, van Vlaanderen 

tot Oost-Groningen) doet dit; de koekoek is immers eveneens een 

lentebode. ~ Voor aile vroegbloeiende planten geldt dat ze aan 

het verbreken van de ban van de winter, door het openbreken van 

de natuur, een zekere magisch-symbolische waarde ontlenen. 

Door die gemeenschappelijkheid kan onderlinge naamsoverdracht 

plaatsvinden. Er zijn in de PLAND talloze mei' en paasbloemen te 

vinden: het zijn geheel verschillende plantensoorten, maar aile 

bloeien ze vroeg in de lente. ~ De benaming tijloos, die in de 

dialecten van Vlaanderen, Vlaams-Brabant en aansluitend Bel

gisch Limburg wordt gebruikt voor de sleutelbloem, komt ook (en 

voora!) voor in de betekenis van narcis. Daarnaast worden ook de 

dotterbloem, de bosanemoon, de herfsttijloos en de margriet een 

enkele keer zo genoemd. Deze benaming is een samentrekking 

van 'tijdeloos' en verwijst naar een ongewone bloeitijd, in het geval 

van de sleutelbloem heel vroeg in het voorjaar. De Vlaamse vorm 
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tuite(r)loos is door volksetymologie ontstaan, door associatie met 

'tuit' vanwege de vorm van de bloemkraon. 

BETUNNEKE, METUNNEKE 

Naast de kalenderfunctie is er nog een eigenschap van de sleu

telbloem die Van Maeriant in de dertiende eeuw beschrijft: 'vol

maecte medicine'. Opvallend is dat er ook hier sprake is geweest 

van een naamsoverdracht uit functie van het nut van de plant, en 

niet op grand van determinatie of gelijkenis. ~ In Noord-Brabant 

en het westelijk rivierengebied worden bijna honderdvijftig volks

Sleule!- blomten oj witte Betonie, 
in 't Latija Primu/averir. 

Gcdaeo[e. 

namen opgegeven die zijn ontstaan door 

naamsoverdracht van de betonie (Be

tonica officinalis, een geneeskrachtige 

plant) op de sleutelbloem. Driehonderd 

jaar na Van Maerlant was overigens de 

geneeskrachtige werking van de sleutel

bloem al weer achterhaald, blijkens het 

Cruijdeboeckvan Dodoens: 'in der mede

cynen en hebben zy gheen sonderlinge 

ghebruyck oft cracht die te achtenen sijn'. 

Paque daarentegen prijst in I896 de sleu

telbloem wei aan vanwege de vermeende 

pijnstiIIende werking. Het uitzonderIijke 

nut ('volmaecte medicine') dat v66r de 

zestiende eeuw aan de plant werd toege

kend en de uniciteit van de naam betonica, 

zonder inzichtelijke verwanten in de al

ledaagse taal, schiepen de voorwaarden 

voor een rijke variatie aan vormen in het aaneengesloten gebied 

waar de nazaten van betonica de sleutelbloem aanduiden: betonie, 
betunneke, petunneke, petertunieke,jietertunietje, antonikus en sinttunneke, 

tonneke, meteuneke en meteunisbloem, teunisUe), teunisbloem, enzovoort. 

Voor de samenhang en de gemeenschappelijke oorsprang van deze 

volksetymologische wirwar, zie Brak I995. ~ De naamsover

dracht van de ene plant op de andere vindt hier dus niet plaats op 

basis van uiterIijke gelijkenis, maar van een veronderstelde, gelijk

soortige geneeskrachtige werking. 

KOEKENBLOEM 

Er is nog een graep volksnamen die samenhang vertoont op grand 

van eenzelfde benoemingsmotief: de eierbloem, (pannen)koekenbloem, 

bak(ker)kruid en varianten. De Zeeuwse dialecten laten een compact 

'bakkruidgebied' zien; de pravincie Antwerpen en westelijk Noord

Brabant met uitiopers in Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen 

vormen een 'eierbloemgebied'. De noordelijke helft van Nederiands 

Limburg kent overwegend de koekenbloem en in westelijk Overijs

sel, Zuid-Drenthe en de noordelijke Veluwe noemt men de sleutel

bloem pannenko.ek. ~ Men verklaart deze volksnamen wei uit het 

feit dat de sleutelbloem in de keuken werd gebruikt om gerechten 

en baksels een mooie gele kleur te geven. Dat wekte de indruk dat 

er veer eieren in het gebak verwerkt waren, wat gold als een teken 

van kwaliteit. Er wordt ook beweerd dat de sleutelbloem eierbloem 

en paasbloem wordt genoemd, omdat men met Pasen de kleurstof 

gebruikt om eieren geel te schilderen. Daarnaast vermeldt Marzell 

(I943-I979) dat het uiterIijk van de bloem met een koek of taart ver

geleken wordt. 
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KORTEKOUS OF KATTENKAAS 

In West-Vlaanderen treft men aan de kust de benamingen hennen
kous en nonnenkous aan voor de sleutelbloem. In oostelijk Vlaams

Brabant vinden we kattenkous en kortekous. De sleutelbloem blijkt 

ook in dialecten over de grens 'kous'- of'broek' benamingen te 

dragen: brayes de chat, brayes de cow (Frans voor 'kattenbroek' resp. 

'koekoeksbroek'), bra.gatte, brae di wccii (Italiaans), Pluderhose (Duits 

voor 'pofbroek') en kikkapiiks (Ests voor 'hanenbroek'). Ze refere

ren allemaal aan de bloemen in buisvorm, die de sleutelbloem ge

meen heeft met de kous ofbroek als beenbekleedsel. Paque (1896) 

zegt dat de bloemen zo zacht en ftuweelachtig zijn dat ze de katten 

als kousen zouden kunnen dienen. 'Katten' en 'hennen' hebben 

waarschijnlijk een ongunstige betekenis in deze samenstellingen 

en 'korte' is een volksetymologische vervorming van 'katten'. 

C"\'!\, In Haspengouw wordt kattenkous getypeerd als kattenkaas 
(WLD III, aft. 4.3). De plantnaam kattenkaas staat in het Woorden

boek der Nederlandsche Taal en is een volkskundige apotheeknaam 

voor de geneeskrachtige malva, het kaasjeskruid. De naamsover

dracht van kaasjeskruid op sleutelbloem kan men, evenals bij de 

betonica, verklaren doordat beide planten kennelijk tot genezing 

van dezelfde kwalen aangewend werden. Daarom kon de naam 

van de ene (kaasjeskruid) zonder problemen op de andere (sleu

telbloem) overgaan. Dat veroorzaakt ook het ontstaan van vormen 

zoals kattenklont, klattenklaas, klitteldat, klosseklat en klosseklot, alle

maal in de directe omgeving van het compacte 'kattenkaasgebied' 
in West-Haspengouw; 

CONCLUSIE 

De plant. De sleutelbloem of primula komt in het hele land voor. 

De in het voorjaar bloeiende sleutelbloem vinden we aan de kant 

van de weg, in Iichte bossen en in tuincentra. Opvallend zijn de 

gele buisvormige bloemen. 

De kaart. Twee volksnamen voor de sleutelbloem hebben zich 

over het gehele Nederlandse taalgebied verspreid: sleutelbloem (en 

varianten) is verreweg het frequentst (een groot aandeel in deze 

hoge frequentie wordt geleverd door de provincies Antwerpen, 

Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen); primula komt ook zo goed 

als overal voor, maar het zwaartepunt Iigt boven de grote rivieren. 

Onder de volksnamen van de gekweekte sleutelbloem is primula 

de favoriet met een derde van aile volksnamen en een regelmatige 

verspreiding over het hele gebied. C"\'!\, Naast sleutelbloem en primula 

zijn er nog enkele opvallende gebiedsvormende benamingen. Naar 

frequentie: kerkensleutel in Zuid- en Midden-Limburg en aangren

zend Belgisch Limburg; betonie en varianten in vooral oostelijk 

Noord-Brabant met uitlopers in West-Belgisch Limburg en het 

westelijk rivierengebied; eierbloem in de provincie Antwerpen en 

aangrenzend westelijk Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen en kat

tenkaas in West-Haspengouw. C"\'!\, In de uithoeken van de kaart, op 

Texel, in de provincie Groningen en in de West-Vlaamse Westhoek, 

doorlopend langs de taalgrens, vinden we primeveer en varianten; 

paasbloem is geconcentreerd op en rond de Veluwe, maar heeft ook 

elders kleine concentraties en bakkruid is weer een typisch Zeeuwse 

term. Pannenkoek concentreert zich langs de noordelijke IJssel en 

op de grens tussen Drenthe en Overijssel. Ten slotte is er de koeken

bloem, een exclusiefNoord-Limburgse benaming. 
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5. KAAL KNOPKRUID 
Galinsoga parviflora Cav. 

Knopkruid is een algemeen voorkomend, hardnekkig en nauwe

lijks uit te roeien onkruid dat zich ondergronds via uitlopende 

wortels verbreidt. Het komt niet aileen voor op landbouwgronden, 

maar ook in bermen en tuinen en dat verklaart zijn algemene be

kendheid. In Nederland en Belgie komt vooral 'kaal knopkruid' 

voor, een plantje met kleine witte bloemen met gele hartjes die 

bloeien van juni tot de herfst. De hoogte van het onkruid vari-

eert van twintig tot zestig centimeter. ~ Kaal knopkruid is oor

spronkelijk een inheemse plantensoort uit Zuid-Amerika. Vanuit 

botanische tuinen begon de plant in Europa aan het begin van de 

negentiende eeuw te verwilderen. In Nederland werd hij voor het 

eerst aangetroffen in 1863 op aardappelakkers bij Harderwijk. Om

streeks 1950 was de soort zich in verscheidene delen van ons land 

nog volop aan het uitbreiden, maar inmiddels lijkt het zijn 'ver

zadigingspunt' te hebben bereikt. De verspreiding is het geringst 

in Zeeland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Zuider

zeepolders. ~ Het nauw verwante harig knopkruid (Galinsoga 

quadriradiata Ruiz & Pavon) uit Midden- en Zuid-Amerika 

heeft zich pas in de twintigste eeuw in Europa verspreid. Het 

werd voor het eerst aangetroffen in 1920 en is in het oosten van 

Nederland pas sinds ongeveer 1930 bekend. Het kwam vaar 
1950 amper voor, maar daarna volop ten zuiden van de lijn 

Amsterdam-Zwolle-Enschede. Deze soort onderscheidt zich van 

het kaal knopkruid door zijn harige stelen. ~ De recente ver-
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spreiding van het knopkruid heeft er niet voor gezorgd dat er maar 

een beperkt aantal volksnamen bestaat. Integendeel, de last die 

men ervan ondervindt, heeft geleid tot een scala van namen. Het 

gebruikte materiaal omvat 706 opgaven en berust grotendeels op 

verschillende enquetes uit de periode tussen 1956 en 1993. Vooral 

de enquete van het Meertens Instituut uit 1956 is interessant, om

dat daarin naar de reden van de naamgeving werd gevraagd. Nor

maal is dat een vraag voor onderzoekers, maar in dit speciale geval 

werden de dialectsprekers ermee opgezadeld. De vragen luidden 

als voIgt: 

- Vraag DID a: Kent U het hier afgebeelde onkruid? Zo ja, hoe noemt 

men het in Uw dialect? (Het komt voor langs wegen, in verwaar

loosde tuinen en vooral in aardappelvelden. Het wordt 10 II IS cm 

hoog, bloeit de hele zomer met kleine bloemhoofdjes. De schijf

bloempjes (in het midden) zijn geel, de 5 straalbloempjes wit. 

- Vraag DID b: Kunt U ook zeggen waarom men het zo noemt? 

PATATTENBLOEM 

Op kaart 5 staan de meest voorkomende volksnamen voor het kaal 

knopkruid op een vereenvoudigde manier. Verreweg de grootste 

groep benamingen verwijst naar de officiele benaming knopkruid. 

Hieronder vallen de volksnamen met 'knop' en 'knoop' (knoopje, 
knopje, knoopUes)kruid, knopUes)kruid, knopbloemetje, knopUes)roet en 

knopskruid). Deze namen komen in ruime mate voor in Nederland, 

maar minder in Vlaanderen. ~ Vooral in Vlaanderen wordt het 

knopkruid nogal eens verward met de kamille. Behalve in volks

namen waarin kamille voorkomt, heeft dit ook geleid tot de naam 

appelein (met de klankvarianten uppelein, ippelein, oppelein). Deze be

naming is in Vlaanderen specifiek in gebruik voor de echte en de 

valse kamille en gaat mogelijk terug op de appelachtige geur van 

de knopjes van de kamille. De verwisseling in naamgeving van het 



ONKRUID 
T. VA>j\IWI 

a vun 
([) vuilte 

o vuiligheid 

e vuilkruld 

fA ruigte 
_ wied 

mll plukkem/pluksel 

~ tuig 

~ 
$ 

ontuig 

onnut 

! I I 

I-+~+-I-+-+-+--I---II--

\ bocht 

/ drek 

C ballast 

ID ombalgen 

, onrand 

* kwaad 
o kruid 

onkruid 

o ruit 

TAAlATLAS VAN HETNEDERLANDS EN HETFRIES 

knopkruid berust echter Op het uiterlijk: kleine witte bloempjes 

met een klein geel hartje. Ook benamingen met het negatieve ele

ment 'hond' (hondsdulle, hondsmeide, hondsBerve(l), hondskruid) lijken 

terug te gaan op de verwisseling met kamilIe, aangezien deze in de 

volksmond vaak wordt aangeduid met een samensteIIing waarvan 

het eerste lid 'hond -' is. ~ Onder de grote rivieren komen ver

schillende benaming met het element 'patat' voor (patattenbloem, 

patattenkruid) en ook de benaming nachtschade wordt aangetroffen. 

De reden is dat het knopkruid vaak als ongewenste indringer wordt 

aangetroffen in het aardappelveld, net als de zwarte nachtschade. 

Van de uiteenlopende varianten van de benaming nachtschade is het 

volksetymologische nachteBaal(struik) wei de mooiste. 

SCHIJTKRUID 

De overlast die het knopkruid geeft, heeft geleid tot aIIeriei bena

mingen. De meeste zijn samengesteld met het element 'onkruid', 

dat in de Nederlandse dialecten voorkomt in aIIeriei negatieve 

benamingen, zoals onkruid, kruid (in het zuiden), drek, vuil, vuilte, 

vuiliBheid, raet, bocht, ontuiB, tuiB, pluksel of plukkem (,pluk-hem'). De 

onkruidkaart geeft daarvan een algemeen overzicht. De overlast 

spreekt ook uit een aantal beeldende volksnamen. De mooiste zijn 

wei: Bauw-Broot, rap-woot, nieuw-vuil, prutvuil en hetBele-Bevaar. Het 

regelmatig aangetroffen schijtkruid spreekt voor zichzelE 

BUURMANSKWAAD 

Ben aardig thema bij de benamingen van het kaal knopkruid tref

fen we aan bij volksnamen waarin de veroorzaker van de versprei

ding van dit onkruid terugkomt. Zeer vaak krijgen de buren de 
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schuld, zoals blijkt uit benamingen als buurmanskwaad (Friesland) 

en buurmansverdriet (de Achterhoek). In een aantallosse gevallen 

wordt zelfs gebruik gemaakt van de naam van deze boze buurman: 

- In en rand het Oost-Noordbrabantse Bergeijk heet het Geujen-

Diejne-vui! naar Dina (Diejn), de weduwe van Godefriedus (Geuj) 

Verhoeven, die daar rand 1920 een cafe uitbaatte dat tijdens 

de jaarlijkse kermis van heinde en verre klan ten trak. Deze 

gas ten zouden het onkruid (vuil) in Bergeijk ge1ntraduceerd 

hebben. Deze benaming wordt oak gebruikt in het nabijgelegen 

Westerhoven. 

- In Sint-Gillis-Waas heet het Paepenvuil. Dankzij een opmerking 

van een zegsman is ons bekend dat de plaatselijke fruitkweker 

Josef de Paep ooit knopkruid gezaaid heeft als ondergrand voor 

zijn fruitbomen en dat sindsdien alles daarmee is overwoekerd. 

- In het Antwerpse Turnhout moet een boer die Peerke heet het 

ontgelden. Het knopkruid kwam op zijn land voor het eerst voor 

en daaram heet het sindsdien Peerkeskruid. 

- Hetzelfde geldt voor de benaming Wegmans-verdriet in het Gra

ningse Leek. Wegman was een kweker wiens grand overwoekerd 

werd door knopkruid. Hij deed zelfs zijn kwekerij weg, omdat hij 

tegen dit onkruid niet opgewassen was. Zijn naam leeft echter 

voort. 

- In het oosten van Overijssel wordt knopkruid verschillende malen 

Visschediek, Visschedieks-(on)kruid ofVisschedieks-roet genoemd naar 

de aan de rand van het Twentse Denekamp gelegen boerderij Vis

schedijk, waarvan de bewoner ongewild dit onkruid verspreid zou 

hebben door zijn kippen te trakteren op het overblijvende afval 

van zaaizaad dat hij had betrakken van de Boerenbond. 

- Wat algemener is de benaming Vierlinds-kruid. Het is zo genoemd 

naar een wijk in het Oostvlaamse Evergem, waar het kruid voor 

het eerst en zeer overvloedig te bespeuren was. 

- Aileen al door de toelichting van de zegsman is de Veenendaalse 

benaming Prattenburgs-vuil uniek: 'Volgens het yolk zou het voor 

't eerst in de tuin van Prattenburg gestaan hebben. Meneer Asch 

van Wijk zou het op de berg (Utrechtse heuvelrug) hebben laten 

brengen am er vanaf te zijn. Maar het schoot weer wortel. En zo 

kwam het in Veenendaal terecht. Ze hebben een hekel aan de 

jonker.' (zie afbeelding van de vragenlijst) 

10. a. Kent U bet hier 10. a. ~ 
afgebedcle on- 0'0 t' , I 
huid? Zo ja, hoe . rro. 9Y1 bu.r!}S VtA..I., 
noemt men het in l' '-. , I 
Uw dialect? (Het b 0.. t':'tj Vu", . 
komt ,:,oor Jangs Du.itsvull 
wegen, In vcrwaar- d .1 1 , 
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. ~..x.J ~- .. 
h. Kunt· U ook zcggen waarom men het zo noemt? ~. .~. / 1: 

FRANSE-DREK EN DUITS-VUIL 

Zoals uiteengezet werd bij de behandeling van het afrikaantje 

(hoofdstuk 3) zijn geografische aanduidingen in trek bij planten

namen. Hetzelfde geldt zeker voor volksnamen van planten. Bij 

officiele benamingen heeft dat meestal te maken met de daadwer-



kelijke of vermoede herkomst, maar bij volksnamen zijn er ook 

andere oorzaken. Bij het knopkruid krijgen landen en volken gere

geld de schuld van de verspreiding van het ongewenste kruid. Hier

onder een aantal voorbeelden: 

- Bovenaan staan volksnamen met het element 'Duits' (24 tref

fers). Vrijwel beperkt tot Oost-Vlaanderen is het type Duits-

kruid met als synoniemen Duits-onkruid, Duits-vuil, Duits-wied en 

Duitse-strant. Als ontstaanstijd wordt vaak de Eerste ofTweede 

Wereldoorlog genoemd. De negatieve waardering voor Duitsers 

is ontegenzeggelijk, maar waarom deze volksnaam zich juist in 

Oost-Vlaanderen verspreid heeft, is daarmee niet opgelost. Nauw 

hierbij aansluitend is in hetzelfde gebied de benaming Hitlers

kruid. Dat de hier genoemde namen in de Duitse dialecten zelf 

niet voorkomen, wijst erop dat ook Duitsers liever de schuld aan . 

anderen geven. 

- Aardig zijn ook de volksnamen met het element 'Frans' (veertien 

treffers): in Nederlands Limburg Franse-drek en Fransozenkruid, in 

Groningen en Overijssel Frans-raet en Fransozenkruid en in West

Vlaanderen Frans-kruid. Volksnamen voor knopkruid met dit 

element komen ook voor in het Duits. Knopkruid zou daar door 

de invasie van de Fransen in het begin van de negentiende eeuw 

verspreid zijn. Onomstotelijk staat echter vast dat het knopkruid 

toen nog niet in Frankrijk voorkwam. 

- We steken de Atlantische oceaan over. Volksnamen met het ele

ment 'Amerika' (twaalftreffers) vinden we vooral in Nederlands 

Limburg en Noord-Brabant, maar ook in Overijssel: Ameri

kaans-kruid, Amerikaans-raet, Amerikaans-vuil, Amerikaanse-bocht en 

Amerikaanse-drek. Hier wordt de verspreiding aan de Amerikanen 

geweten, niet aileen vanwege de Tweede Wereldoorlog, maar ook 

door de invoer van Amerikaanse maYs en kippenvoer (waarin maYs 

verwerkt is). 

- Uitsluitend in Borculo is de volksnaam Engels-raet in gebruik. Onze 

zegsman vermeldt daarbij: "tverscheen op sommige plaatsen na 

de bevrijding, maar in Winterswijk heb ik het voor dertig jaar al 

gevonden.' 

- Natuurlijk ontbreken in deze negatieve reeks ook de loden niet. 

Knopkruid heet in het Groningse Hoogezand Jodenkruid. 

- Hoe men in Vlaanderen tegen de Hollander aankijkt, blijkt ten 

slotte uit de Vlaamse benaming Hollands-kruid. 

SMILDIGER-ROET EN BERGEIJKS-VUIL 

Natuurlijk is dezelfde tendens - 'zij hebben het gedaan' - ook te 

vinden in volksnamen waar een plaats in voorkomt. Toppet onder 

de plaatsen van waaruit knopkruid zich verspreid zau hebben is 

het Drentse Smilde. Maar liefst 42 maal werden in Drenthe en 

aangrenzend in Groningen en Friesland de volgende volksnamen 

opgegeven: Smilder-groen, Smilder-(on)kruid, Smilder-raet, Smildiger

onkruid, Smildiger-ontuig, Smildiger-raet, Smilger-ontuig, Smilger-roet, 

Smillinger-raet en Smillings-roet. In Smilde zelf uiteraard niet! Het is 

frappant dat deze namen in een cirkel om Smilde heen gebruikt 

worden. Het kaartbeeld verraadt zo de plaats van oorsprong. Een 

van de dialectsprekers geeft de oorzaak aan: 'In het najaar kocht 

men vaak stro in Smilde, waar dit onkruid op veenkolonische gron

den veel voorkwam. Dit stro werd door de boeren gebruikt als 

strooisel onder het vee. De hiermee ontstane mest werd in het voor

jaar over het land gereden. De onkruidzaadjes die in het stro zaten, 

47 



kwamen dan in het bemeste land op ( ... ).' ~ Een ander geval is 

Harderwijk. We vinden die plaats terug in Harderwijker-kruid en Har

derwijker-roet in de nabijgelegen dorpen Doornspijk en Oldenbroek. 

Dat blijkt niet geheel ten onrechte als men de geschiedenis erbij 

haalt. Uitgerekend in Harderwijk werd voor het eerst kaal knop

kruid in Nederland aangetroffen. ~ Tot slot nog een rijtje een

lingen. Het betreft hier steeds volksnamen voor knopkruid uit een 

nabijgelegen plaats: in Borculo Ruurlo's-roet, in Helmond Bergeijks
vuil, in Groot Driene Borculo's-roet, in Laag Keppel Doesbur,gs-roet, in 

Berlare Grimbergs-kruid en in Uden Erpsen-bocht. 

~ De uitzondering vormt Eibergen waar men het knopkruid 

Eiber,gs-roet noemt! 

CONCLUSIE 

De plant. Kaal knopkruid is een haast onuitroeibaar en lastig on

kruid zonder voorgeschiedenis in Europa. Het ontbreekt dan ook in 

de oude vakliteratuur. De recente en razendsnelle verspreiding heeft 

aanleiding gegeven tot het benoemingsmotief'onkruid' en verwisse

ling met andere onkruidachtige gewassen. De volksnamen van kaal 

knopkruid blijken samenvattend te zijn gebaseerd op het feit dat het 

een ongewenst onkruid is. Niet mooi, niet nuttig, maar lastig en on

uitroeibaar. 

De kaart. Het jonge verleden en de creatieve naamgeving hebben ge

leid tot een zeer gevarieerd beeld. 

DE VELE INVALSHOEKEN VAN DE 

SLOCHTERMAARTBLOUM 

In het oosten van de provincie Gronin

gen wordt de herfstaster (Aster ver

sicolor Willd.) slochtermaartbloum ge-
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de botanische kant kan hieraan toege

voegd worden dat de herfstaster bloeit 

in september-oktober, precies de tijd 

noemd. Deze volksnaam is in het Gro- waarin de SIochtermarkt valt. Daar-

nings het equivalent van de benaming 

slochtermarktbloem. Zoals men kan 

verwachten, liggen de zeven plaatsen 

waar deze naam gebruikt wordt rond 

de plaats Siochteren. Wie de Geschiede
nis van Slochteren van de taalkundige 

K. ter Laan raadpleegt, zal van deze 

naam niet opkijken. De Siochtermarkt 

mee is de verldaring van slochtermaart

bloum rondo Maar houdt het in Gronin

gen met de Siochtermarkt op? Welnee, 

de najaarsmarkten in Delfzijl, Lopper

sum en de over de Duitse grens gele

gen plaats Rhede leveren voor dezelfde 

herfstaster de voIgende volksnamen 

op: de!fzielstermaartbloum, lopstermaart-

heeft lange tijd de streekbewoners bloum en rener; of redermaartbloumen. 

getrokken en deze najaarsmarkt werd Andere benamingen met het element 

pas in 1950 opgeheven. Werden daar 'marin' ontbreken overigens in het 

specifiek herfstasters verkocht? Van hele Nederiandse taalgebied. 



6. PAARDENBLOEM 

Taraxacum officinale Wiggers s.s. 

Paardenbloemen treft men overal aan waar gras groeit: in weilanden, 

in hooilanden en in bermen, zelfs tussen de stoeptegels, maar ook 

als akkeronkruid. Het zijn overblijvende planten, die wei vijftien jaar 

oud kunnen worden. In vrijwel aIle delen van de plant, maar vooral 

in de stengel, zit een bitter smakend, wit melksap, dat bij het breken 

ofkneuzen tevoorschijn komt. AIs dit sap met de huid in aanraking 

komt, laat het een bruine vlek achter die moeilijk te verwijderen 

is. Boven de penwortel, die vooral in zandige bodem zeer diep kan 

gaan, draagt de plant een rozet van dicht bij elkaar staande spiraals

gewijs gerangschikte, ingesneden bladeren. De bloeitijd valt in het 

voorjaar (april-mei) en kan doorlopen tot in augustus. De bloem

Ideur is opvaIlend gee!. Na de bloei vormen de vruchtjes een zoge

naamde pluisbo!. Het geslacht paardenbloem bestaat uit ongeveer 

tweeduizend sterk op elkaar lijkende soorten, waarvan er in Europa 

circa twaalfhonderd beschreven zijn (waaronder in Nederland ruim 

tweehonderd). De soort waarom het hier gaat, is de algemeen beken

de 'gewone paardenbloem'. 

~ De paardenbloem werd in zeven enquetes bevraagd in de periode 

tussen 1914 en 1985. Dat leverde ongeveer 2500 data op. Hetzelfde 

aantal verzamelden we uit andere bronnen, zoals dialectwoorden

boeken. De paardenbloem kent een grote diversiteit aan benamingen. 

Een mooi voorbeeld daarvan vormt het dialect van Gilze-Rijen, waarin 

verschiIIende soorten benamingen voorkomen: piesblom verwijst naar 

de plant met gele bloem; heme!, he! of vagevuur naar de plant met pluis-
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bol; muIlekdiste! naar de bladrozet; kneenevoeier naar het groen voor 

dierlijke consumptie; en mo!s!aoi naar het groen voor menselijke con

sumptie. Het is onmogelijk am in dit boekje aIle namen van de paar

denbloem te behandelen. Daarom zuIlen we in dit hoofdstuk aIleen 

een aantal interessante benoemingsmotieven aan de orde steIlen. 

HENGSTENBLOEM 

Ondanks het feit dat paarden in de wei weI degelijk paardenbloe

men eten, vermelden de meeste studies dat paarden geen paarden

bloemen lusten. In het algemeen gaat men er daarom vanuit dat 

het element 'paard' in paardenbloem dateert uit een tijd waarin 

het paard nag niet speciaal als een nuttig dier beschouwd werd. 

Kortom: men kent aan 'paard' een algemene negatieve betekenis 

toe, zoals oak te vinden zou zijn bij paardenkamiHe voor de valse ka

mille. Maar dat klopt niet, want de niet-eetbare paardenkastanje 

(Aesculus 1.) werd pas in de zestiende eeuw in Europa ingevoerd, 

toen het paard intussen aIlang zijn nut bewezen had. Het komt er 

dus eigenlijk op neer dat een sluitende verklaring voor de naam 

paardenb!oem ontbreekt. Oak in Friesland vinden we het paard terug 

in de benamingen hynstenb!om ofhengstenb!oem en hengstenb!ad. Uit

sluitend op Terschelling wordt de naam horseb!oem gebruikt, ver

wijzend naar het Engelse horse. 

HONDSBLOEM 

Volksnamen met het element 'hand' hebben bij plantennamen 

vrijwel altijd een negatieve betekenis. De PLAND teltwat dat be

treft liefst tweeduizend treffers en de enige uitzonderingen met 

een positieve betekenis zijn de namen, waarbij gezinspeeld wordt 

op uiterlijkheden, zoals in hondsribbe (weegbree). Anders dan bij 

'paard' ligt de negatieve betekenis van 'hand' vast. We zien dat oak 

in Duitse volksnamen van planten. Het hele noordoosten van het 

taalgebied tot aan Arnhem en Utrecht toe kent volksnamen met 

'hand' voor de paardenbloem. De meest voorkomende types zijn 

hondb!oem, hondsb!oem, hondtong(b!oem), hondenpo! en hondtop. 

53 



PISBLOEM 

Door de eetbaarheid van de bladeren zijn aparte volksnamen ont

staan voor de plant in zijn geheel of voor het door mens of dier 

eetbare gedeeIte ervan. Vooral de wat bleke bladeren, die gevonden 

rT'--:-:C.,..,."""= werden onder molshopen, werden als sla ge

geten. Ze dragen daarom ookvaak de naam 

molsla. Ze lijken nogal op de tegenwoordig 

geliefde Italiaanse rucola. In een Frans res

taurant is pis en lit een normaal voorgerecht, 

maar voor deze naam hoeven we niet naar 

een Franstalig gebied te gaan. Men treft hem 

als ontiening aan in Vlaanderen samen met 

de varianten pis-au-lit, pis-en-lit, pislit, pislit

bloem en pistelit. Pis en lit betekent 'pis in bed' 

en daarmee komen we uit bij de oorsprong 

van deze benaming: de bladeren bevorderen 

het lozen van urine. Dodoens vermeldt deze 

werking in zijn het Cruijdeboeek van 1554 nag 

niet, al geeft hij daar wei de Franse naam pis
sen liet. In de druk van 1608 is het eten van de 

bladeren kennelijk wei degelijk gewoon ge

worden: 

daer door comter meer pisse inde blase gesoncken dan de ionge 

kinderen wei machtig zijn in te houden I in sonderheydt als sy 

slapen: waerom dat sy daer door onwetens ende tegen heuren 

danck in 't bedde pissen ende am die oorsaecke wort dit 

cruydt Pissebedde geheeten. 

In heel Zeeland en West-Vlaanderen gebruikt men de naam bedde

pisser, in de rest van Belgie soms pissebed, beddepisbloem, pissesla, 

maar meestal het iets simpelere pis(se)bloem. Daarnaast komen in 

hetzeIfde gebied de namen zeik(e)bloem, zeikebed, zeikplaten, zeiker, 

zeiksla en paard(e)zeiker voor. Oak de spottende, semi-Latijnse naam 

Jontania 'fonteinplant', in 1945 opgetekend in Amby bij Maastricht, 

hoort bij deze groep. 

MOLSLA EN KONIJNENBLAD 

De bladeren werden vooral vroeger als sla gegeten. Over de vochtige 

gevolgen daarvan in de naamgeving hebben we het hierboven 

al gehad, maar oak de eetbaarheid als zodanig heeft heel wat 

namen opgeIeverd. Vooral in benamingen met sla: sla(bloem), 

jleurissla, hondensla, meers(kes)sla, meisla, melksla, mol(len)sla(bloem), 

paardensla, pissesla, steeksla, suikerijsla, veldsla, zeiksla, salade(bloem), 

hondenbloemensalade, kettingsalade, mol(len)salade, paardensalade, 

pissalade, en suikerijsalade. ~ De bladeren waren oak een goed

koop en makkelijk te vergaren voedsel voor konijnen, vandaar: 

konijnensla, konijnensalade, konijnenblad, konijnenbloem, konijnendistel, 

konijneneten, konijnengras, konijnengroen, konijnenvoer en konijnenoor. 

Naast konijnen zijn kennelijk oak ganzen dol op de paardenbloem, 

zoals blijkt uitganzenbloem, ganzentong(ebloem) en ganstong, met 

omvormingen (gaosteme, goastom en goadstom) en herinterpretaties 

als gansstomp, gauwstom(bloem) en goudstang. ~ De bladeren van 

de paardenbloem worden in het noorden van Belgisch Limburg 

gebruikt als ingredient voor kruidkoek. De volksnamen koekkruid, 

kruidkoek en kruidkoekbloem laten daarover geen misverstand be

staan. 
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PLUISBOL 

De pluisbol bestaat uit pluisvormige zaadjes (paardepluis,jIuis, 

poesjes, pluimbol, pluimpjes, tikselpluim en poesbloem) die zich met de 

wind verspreiden. Tezamen vormen ze een wit, transparant bol

letje dat lijkt op het schijnsel om een lamp ofkaars, vandaar de 

benamingen lampUe), kaarsje en kaarsjesbloem. De stengellijkt met 

deze pluizige substantie ook op een plumeautje, zoals blijkt uit 

paardepoetser, poetser, lampeblazer en lampepoetser. Het wegblazen van 

de zaadpluisjes, vooral door kinderen, leidde tot de benamingen 

blaasbloem en uitblazertje. De weggeblazen zaadpluisjes kunnen ver 

door de lucht zweven, waardoor het wegblazen ervan door kinde

ren ook beschouwd werd als het overbrengen van een boodschap. 

Hierop duiden de namen boodschaploper, tingebrenger en brievenbe
steller voor de zaadpluisjes. ~ Het wegblazen heeft soms ook een 

orakelfunctie (tovenaartje). Het aantal keren dat er moetworden 

geblazen om alle zaadpluisjes te verwijderen van de bloembodem 

heeft daarbij voorspellende waarde. Na een vast aantal keren bla

zen kunnen de resterende zaadpluisjes worden geteld. Die zouden 

dan antwoord geven op verschillende vragen, zoals het aantal ja

ren dat men nog te leven heeft, het aantal jaren dat men nog van 

het huwelijk verwijderd is of welk uur van de dag het is (slag-wat
uur-is-het, horloge(tje) en klokkenbloem). Uit de benaming hemel-hel
of-vagevuur blijkt dat zelfs de vraag waar men na zijn dood terecht 

zal komen kan worden beantwoord. ~ De lege bloembodem die 

overblijft als de pluizen zich verspreid hebben, heeft 'de gedaente 

van caele oft geschoren Monnickscoppen' (Dodoens r608). De 

volksnamen die daarop teruggaan dateren al uit het midden van de 

veertiende eeuw en leven voort in de types paap, paapmuts, papeblad, 

papebloem(enkruid), papekruid, papemuts, papestek, papestoel, papestronk 

en wellicht ook prapekop. 

KETTINGBLOEM 

Ook de holle stelen van de paardenbloem hebben geleid tot volks

namen. Kinderen steken het dunne bovenste deel in het dikke on

derste deel van de holle stengel, waardoor een ring ontstaat die ge

bruikt kan worden als oorbel (oorring). Met de aldus gevormde rin

gen kunnen kettingen gevormd worden. De benamingen keten, ke

tenbloem, ketenkruid, ketenplant, ketenstok, ketenstruik, ketting, ketting
bloem, kettelingspollenbloem, kettingenstronk, kettingplant, ketting(s)pol 

en kettingsalade zijn op dit gebruik gebaseerd. Het Friese kr6lstille of 

krulsteel gaat op een ander spelletje terug. De kinderen splijten de 

holle stengel aan beide uiteinden, leggen hem in water, waarna de 

uiteinden van de steel vanzelf omkrullen. 

MELKBLOEM 

De stengel bevat wit melksap, dat in aanraking met de huid een 

moeilijk te verwijderen bruine vlek achterlaat. Deze opvallende 

eigenschap van het paardenbloemsap lijkt verantwoordelijk te zijn 

voor de grote varieteit van volksnamen met het element 'melk': 

melkblad, melkbloem, meIkdisteI, meIkdisteibloem, melker, meIkgroente, 

melkkruid, melkplant, melkriet, melksla, melkstruik, melkwied, 
melkwiedbloem, melkwiedseI, melkwispel en melkgoed. ~ Voor de con

sumptie van de paardenbloem zocht men in weiden speciaal naar 

exemplaren die onder molshopen groeiden, omdat de bladeren 

daarvan geeJ en mals waren en nog niet bitter van smaak. In r698 

omschrijft Blankaart dit in Den Nederlandschen Herbarius ofte Kruid-
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boek als voIgt: 'De groene tengere bladen werden wel by salade ge

geten: voornamelyk als die onder mols-hoopen eerst uitkomen, 

en de bladen dan nog wit zyn, dan soo hebben sy nog geen bittere 

smaak.' am dezelfde reden overigens kweekt men witlof sinds 

1834 onder zand. De benamingen zoermelk, zoermelksbloem, zoerdistel 

en bitterplant wijzen op de zure of bitt ere smaak van de paarden

bloem. 

CONCLUSlE 

De plant. Het is wonderlijk dat een simpele plant als de paarden

bloem zoveel verschillende volksnamen is gaan dragen. Ben groot 

deel daarvan is hier nog niet eens aan de orde geweest. De naam

geving wordt zeer belnvloed door de consumptie, de bladvorm dan 

wel het onkruidkarakter. De duidelijke, felle, goudgele kleur van 

de bloemen speelt in de naamgeving merkwaardigerwijs geen en

kele roi. 

De kaart. Vrijwel heel Nederlandstalig Belgil! kent benamingen 

die berusten op een eetgewoonte. Het is opvallend hoe nauw het 

Zeeuws zich hier bij het gebruik in West-Vlaanderen aansluit. Voor 

de rest is Nederland verdeeld in westelijke en zuidelijke samen

stellingen met 'paard', Friese met 'hengst' en noordoostelijke met 

'hond'. Centraal komen ook nog samenstellingen met 'distel' voor 

op grond van de bladvorm. 

VOLKSNAMEN EN DE KERMIS 

De jaarlijks terugkerende kermis 

vindt op een vast tijdstip plaats. 

Nogal eens in het najaar - misschien 

teruggaand op de herkomst als 

oogstfeest - maar net zo goed 's 

zomers ofin het voorjaar. Dat hangt 

van de plaats af. De kermis brengt 

niet alleen exploitanten van elders, 

maar ook bezoekers uit de regio in 

de plaats waar een kermis gehouden 

wordt. Deze aspecten kunnen bij 

de volksnaamgeving van planten 

betrokken zijn. Het samenvallen 

van de bloeitijd en de kermis blijkt 

uit de benaming kermisbloem voor 

de margriet, de herfstaster en de 

sering in Nederlands en Belgisch 

Limburg, de pinksterbloem in het 

oosten van Noord-Brabant en de 

vlambloem onder andere in Oost

Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor de 

volksnaam kermisroos voor de pioen, 

vooral op Schouwen-Duiveland. 

Meer specifiek naar de vruchten 

verwijzen de namen kermiskersen en 

kermiskersjes voor de meidoorn en 

de sleedoorn in Noord-Brabant. De 

gevolgen van de aanwezigheid van 

kermisbezoekers zijn te zien in de 

benaming kermisgasten voor de ldit 

(Arctium L.), het veerdelig tandzaad 

(Bidens tripartita L.) en het kleefluuid 

(Galium aparine L.) in Belgisch en 

Nederlands Limburg en voor het 

echt-knoopkruid (Centaurea jacea 

L.) in Mierlo. De klitten hechtten 

zich namelijk aan de kleding en 

gingen zo mee naar de kermis. Los 

daarvan staat de benaming kermisuolk 

voor donderkruid in Kasterlee. 

De omgeving van Weert kent de 

benaming k€rremeswortel voor kalmoes 

(Acorus calamus L.), die niets met 

de kermis te maken heeft. Kalmoes 

groeit pas sinds het midden van de 

zestiende eeuw in onze streken. 

De geneeskrachtige, aromatische 

wortelstok werd al veel eerder hier 

gelmporteerd en verkocht onder de 

oude botanische naam Calamus. Via 

de uitspraak kalemus en gelijkenis met 

de oude naam karemus voor kermis in 

Weert ontstond overlapping. 



7. LISDODDE 
TyphaL. 

De lisdodde groeitvrijwel in heel Nederland aan sloten, vaarten 

en vennen, kortom: in of aan het water. Br bestaan twee so orten: 

de grote lisdodde (latifolial en de kleine lisdodde Cangustifolial. 

Dat heeft niets met de hoogte te maken - beide worden een tot 

tweeenhalve meter hoog -, maar met de breedte van de bladeren 

en de grootte van de bloemaar ofbloemkol£ Deze kenmerkende 

bruine kolven van zo'n tien centimeter bestaan uit twee de!en. Het 

onderste dikke dee! is de vrouwelijke aar, het dunnere bovenste 

de mannelijke aar. Bij de kleine lisdodde zit er ruimte tussen deze 

twee delen. De in de PLAND bijeengebrachte volksnamen komen 

grotendee!s uit drie enquetes uit 1945, 1982 en 1985 en omvatten 

3071 opgaven. Er is daarbij zowel gevraagd naar de benaming voor 

de lisdodde als v~~r de bloemkol£ De PLAND leert echter dat daar 

amper verschil tussen wordt gemaakt. We hebben op kaart 7 deze 

benamingen dan ook samen genomen. He!aas zijn er op dit mo-

ment weinig gegevens 

digitaal beschikbaar 

voor het westen van Ne

derlandstalig Be!gie. 

De PLAND is dan ook 

nog niet voltooid. Ben 

in 2002 gepubliceerd 

kaartje wordt daarom 

hierbij afgedrukt voor 



West- en Oost-Vlaanderen. ~ Opvallend is de enorme varieteit 

van de volksnamen. In Groningen is die zelfs zo groat dat op de 

vooromslag van drie recent verschenen cursusboeken Gronings de 

lisdodde staat afgebeeld - inclusief een lijst van 59 

Groningse volksnamen - en op de achterfiap de geo

grafische verspreiding. 

LIS EN RIET 

Smalle, langbladige gras- en rietachtige planten wor

den in de volksnaamgeving vaak niet uit elkaar ge

houden. Groeiplaats en uiterlijk scheppen een band, 

waardoor ze vaak dezelfde namen dragen. In de PLAND treffen we 

ruim 1800 benamingen aan met lis (lies, Ius, luus). De benaming lis 
is een algemene aanduiding en is het meest bekend voor de ietwat 

gladioolachtige gele lis (Iris pseudoacorus 1.). Deze rietachtige 

aanduiding treffen we uiteraard oak aan bij de lisdodde, aileen al 

in de officiele naam. Meer specifiek, maar oak in betekenis vrij al

gemeen is de benaming riet. Het simplex riet komt vooral voor in 

Noord-Brabant en Nederlands Limburg; samenstellingen - zoals 

rietsigaar - zijn algemener. Alles bijeen zijn er bijna tweehonderd 

treffers met 'riet'. 

SIGAREN 

Bij de volksnamen spelen vooral de opvallende bloemkolven een 

hoofdrol. Dat is logisch: tussen de rietkraag langs de waterkant 

vallen ze duidelijk op. De kolfheeft geleid tot specifieke namen, 

die voor andere planten niet worden aangetroffen. Het zijn vaak 

begrijpelijke namen, maar door allerlei ontwikkelingen in onze 

snel veranderende maatschappij is de naamsverklaring niet altijd 

meer doorzichtig. ~ Omdat de bloemkolf qua vorm en kleur op 

een sigaar lijkt, gebruikt men vrijwel overal namen die verband 



houden met sigaren of, meer algemeen, met roken: van sigaar, riet
sigaar en sigarenriet tot slootsigaar, stanksigaar, stinksigaar, wilde sigaar, 
sek-sigaar en zelfs pijpenkop, rokers en smokers. Eigenlijk aileen in het 

. midden van Nederland komt dit type niet voor. De oudste Neder

landse verzameling van volksnamen van planten (Heukels 1907) 

merkt bij rietsigaar op: 'De gedroogde aren worden door jongens 

gerookt; zij branden na het aansteken vanzelf door.' 

LAMPENPOETSER EN TUITENRAGGER 

Pas aan het eind van de negentiende eeuw kwamen eerst gas en 

later elektriciteit ter beschikking voor de verlichting van het huis. 

Tot die tijd maakte men gebruik van kaarsen en olielampen. De 

olielampen bestonden uit een oliereservoir met een katoenen pit 

oflampenkousje en een langwerpige, smalle en dunne glasbuis. 

Men ziet zulke lampen nogwel in antiekzaken. ~AIs de verstel

bare lampenpit te lang was en zo te veel olie aanvoerde, begon hij 

te roeten en door de roetwalm werd het lampenglas van binnen 

helemaal zwart. Het aan de binnenkant reinigen van het glas was 

niet gemakkelijk, want men kon er met handen of een borstel niet 

inkomen. Voor dit karwei leende de kolf van de lisdodde zich uit

stekend en zo ontstonden in het zuiden en oosten de volksnamen 

lamp(en)poetser oflampenpoester, glazenpoetser, glazenwisser, lampenbor

stel, lampenkuiser, lampenragger, lampenveger, lampenstoter, lampsveger 
en lampenschuimer. Het zijn uiteenlopende varianten, die lang na 

de uitvinding van de gloeilamp nog steeds duidelijk maken wat 

een rotwerkje dat was. ~ De rietkolfkon ook voor andere las

tige plekjes handig gebruikt worden. Denk aan de schenktuit van 

een koffiekan of theepot, zoals blijkt uit de namen tuitenragger en 

kannenwasser. Ook de loop van jachtgeweren kon ermee schoonge

maakt worden, zoals pommelstok aangeeft. ~ De kolven van de lis

dodde konden ook zelf voor de verspreiding van licht zorgen. Voor

al als men ze in olie doopte, brandden ze lang en men gebruikte ze 

op plaatsen waar geen verlichting was, bijvoorbeeld op het erf of 

in de stallen. Deze toepassing blijkt nog steeds uit de volksnamen 

kaars,fakkel,jlambouw en toorts, maar ook uit stalkaars, rietkaars, 

liskaars, rietfakkel, polderkaars, waterkaars en zelfs duivelskaars, duivels
toorts, sta[[antaarn en vuurpij!. 

BULLEPEES EN NEGERPUMMEL 

In het Fries, Gronings en Drents worden volksnamen gebruikt die 

samengesteld zijn met 'bolle-' of'bol-' (71 keer). In Friesland ko

men we vooral bo[[epiest tegen, in Groningen bo[[epies en bolpies en 

verder bo[[epees en bo[[epeter. In dit gebied is bol(le) de dialectnaam 

voor stier (vergelijk het Engels: bu[[) en pies(t) de benaming voor pe

nis. We hebben hier net zo iets als de bu[[enpees, een zweep die vroe

ger gemaakt werd van de gedroogde penis of de darmen van een 

stier en die zelfs in de huidige Dikke Van Dale nog vermeld wordt. 

~ Een niet zo vaak voorkomend, maar wei interessant groepje 

benamingen komen we tegen in Belgisch en Nederlands Limburg: 

negerpummel, negerlummel, negerpiemel en negerpik. We hoeven u niet 

te vermoeien met een uitvoerige verklaring: de kleur en de vorm 

van de bloemkolf spreken voor zich. Deze namen waren al in 1945 

in gebruik, maar gelukkig voorzien van het predicaat 'ordinaire 

naam'. En nu we toch met het onderlichaam bezig zijn, in het Bra

bantse Rosmalen wordt de bloemkolf zelfs retenpoetser genoemd. 
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DOETHAMER EN DOEREBOUT 

In heel Noordoost-Nederland vinden we varianten met het ele
ment 'dodo' of ' do ed-'. am die te doorgronden is etymologische 
acrobatiek vereist. Het EtymoIo,gisch Woordenboek van het NederIands 
(2003) voert bijvoorbeeld dotter(bIoem) terug op 'dooier' vanwege 
de goudgele kleur van de bloemen. Bloemen heeft de lisdodde ech
ter niet, dus ook geen goudgele. c"\n, (Lis)dodde zau ook terug kun
nen gaan op dot 'verwarde knoop van garen'. Het lijkt erop dat we 
in die richting moeten denken. Oude botanici helpen ons verder. 
Dodoens (1554) noemt de plant 'Lisch dodden ende Donsen' en de 
kolf 'are oft dodde'. Zo spreekt ook Nylandt in 1682 van 'een dicke 
ende lange vergaderinge van wolachtigheydt die men een Dodde 
noemt'. Men moet hierbij dus uitgaan van een pluizige, zachte of 
wollige dot. Zo komen we weer terecht bij de pluizige bloemkolf, 
vandaar de namen doedels, duden en dudels. c"\n, Vooral in Oost-Gro
ningen wordt 'dot' in uiteenlopende klankvarianten gecombineerd 
met 'hamer'. Daar wordt doethamer, doethamel, duuthamer, duuthamel, 
doeIhamel, toedhamel, duthamer en doetshamel gebruikt. Kortom, een 
pluizige, zachte hamer. Het zuidoosten van Noord-Brabant kent 
duits-sabeI, duits(e)-hamer en duitshamel. Gegeven het bovenstaande 
ligt het voor de hand dat duits in deze gevallen een variant is van 
dot en niet verwijst naar onze oosterburen. c"\n, In Noordoost-Ne
derland vormt 'doet-' (of'doed-') het eerste deel van samenstellin
gen met 'bout', regionaal 'bolt'. Dit bout betekent oorspronkelijk 
'korte, dikke staaf' (EtymoIo,gisch Woordenboek van het NederIands) 
en ook daarmee belanden we weer bij de bloemkol£ Deze samen
stellingen komen voor met de meest uiteenlopende dot-varianten. 
Kennelijk is daar de oorspronkelijke naamsverwijzing verloren 

gegaan. In Friesland en in het westen van Groningen: duorrebout, 
tuorrebout, tuollebout, toer(e)bout, doer(e)bout, doereboIt, doedeboI(t), doe
debout, doeteboI(t), tudeboIt, toeIeboIt, toereboI(t), toeteboI, toedeboI, toeste
bolt en doesboI(t). In het zuiden van Friesland, West-Drenthe, Over
ijssel en het aangrenzende Gelderland komen andere varianten 
voor: toezeboI(t), stoezeboI(t), stoezebout, toezebout, toezelboIt, stoerzeboIt, 
doezeboI(t), soezeboI(t), toesterboIt en toetsebol. De variatie wordt hier
mee zo groot dat men zich kan afvragen of al deze benamingen 
wel onder een noemer gebracht mogen worden. Geografisch han
gen ze in elk geval samen. Zeker niet los daarvan staan de volksna
men woI(Ie)bout, wollebouter, dutswoI, duts(en)kolf, douterkoeze of douter
kouze en de Drentse doeskoaten en doeskodden. 

KINDERSPEL EN KINDERSCHRIK 

De stengels met kolven werden ook door kinderen gebruikt bij 
spelletjes: als trommelstok (trommelsIa,ger, trommensIa,ger), om mee 
te slaan (gatkIopper, kont(en)kIopper, ru,g,gensIa,ger). En voor spelle
tjes bij het water: duiker in Noord-Holland, duikelaar en duikerriet in 
Zuid-Holland en verder waterduiker, dompelaar, domper ofho,ge-,gooier. 
c"\n, In het noorden en midden van Nederlands Limburg worden 
bijna overal de volksnamen duiveIsknuppel, duivelskIuppeI en duiveIs
kauw gebruikt en soms duivelskruid, duiveIskolf, duiveIsstek of duivel
stak. In de Bommelerwaard steeds duivelsstok. In het volksgeloof 
is er een vaste relatie tussen de duivel en het water, zoals recent 
nog uiteengezet is in De Limbur,gse duivelssa,gen in ae 1ge en 20e eeuw 
(Swerts 2001). De duivel wordt daar in verband gebracht met hei
dense goden en demonen. De literatuur daarover is onuitputtelijk. 
Deze samenhang hier verder uitwerken is gezien de omvang van 
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dit boekje onmogeIijk. Swerts noemt de duivel ook als 'kinder

sehrik', een afsehrikwekkend wezen dat kinderen op een afstand 

houdt. In verband met de Iisdodde is dat aannemeIijk. De Iisdodde 

groeit aan de waterkant en wie een sigaar probeert te plukken staat 

zo tot zijn middel in het water: gevaarlijk voor kinderen dus. 

KATTEN- EN WOLVENSTAART 

De donkere, pluizige kolfheeft ook aanleiding gegeven tot volks

namen met '-staart'. In Nederlands Limburg en Noord-Brabant 

samenstellingen met 'wolf-': wolfsstaart, wolverstaart en wolvenstaart. 
Afgezien van een wolvenstaart zelf, moet men hierbij ook rekening 

houden met de hierboven genoemde duivelsopvatting. De wolf 

als roofdier en kindersehrik. ~ Verspreid in het noordoosten en 

vooral in Noord-Brabant en West-Vlaanderen komen namen voor 

met 'kat-': kat(ten)staart, katje en zelfs kattenpoes en poezenknuppel. 

De volksnaam kattenstaart wordt vaak gebruikt bij planten met een 

soort verticale (bloem-)staart of pluim. De PLAND kent ruim 1500 

treffers waaronder planten als wilgenroosje, heermoes, sehaafstro 

en uiteraard de kattenstaart (Lythrum 1.) zel£ 

CONCLUSIE 

De plant. De inheemse en volop voorkomende lisdodde heeft door 

zijn aparte versehijning een overvloed aan volksnamen. Het riet 

met de aar is in de loop der tijd in zoveel funeties gebruikt dat we 

ze in dit bestek niet allemaal aan de orde kunnen stellen. De erea

tiviteit van de dialeetsprekers is hier ongekend groot. 

De lmart. Ondanks de vele namen tekenen zich toeh gebieden af op 

de kaart. In het zuiden en oosten lampenpoetser en dergeIijke, in het 

Fries, Gronings en Drents bollepies(t), in Oost-Groningen pommel 

en doethamer, in heel Noordoost-Nederland tot en met Gelderland 

doerebout, in Limburg en Noord-Brabant duivelsknuppel en wolven
staart. In West-Vlaanderen en Noord-Brabant, maar ook elders kat

tenstaart. Vrij algemeen verspreid zijn (riet-) si,gaar, lis en riet. Telkens 

gaat het hier om oorspronkeIijke naamgeving, waarin ontlening en 

andere externiinguIstisehe invloeden ontbreken. 

VLIEGMACHINES EN HELIKOPTERS 

De gewone esdoorn is een tot dertig 

meter hoge boom die vaak groeit in 

parken en tuinen, maar ook verwil

derd in bossen (Acer pseudoplatanus 

1.). De zaadjes zijn van twee vleugel

tjes voorzien, waardoor ze draaiend 

naar beneden vallen. Dat gedwarrel 

en gedraai heeft geleid tot interes

sante volksnamen, die ons een blik 

gunnen in de vooruitgang van de 

techniek. Terug naar het verleden: 

de molen met zijn draaiende wieken 

in molentjes(boom) en windmoJentjes in 

Oost-Groningen en het midden van 

Vlaanderen. Wat minder ver terug: 

vliegtuigen met draaiende propel

lers in vliegtuigjes, vliegmachines, 
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vliegmachientjes(boom), propelleJijes(boom) 

van Terschelling naar Walcheren tot 

in Limburg. Of nog recenter, sinds 

de watersnood in 1953: de helikopter 

in helicoptertjes(boom) in Friesland, 

Gelderland en ZUid-Holland, maar 

niet in Zeeland. En naast de techniek 

is er uiteraard de natuur met Badde

rende vogeltjes, dujfies,vleuge1tjes(boom), 

vliegertjes, drilders, vlinderties(boom), 

pepelties en jlikketeers (de laatste twee 

zijn voJksnamen voor 'vlindertjes'). 

Kinderen hebben ook hun eigen spel. 

De vleugeltjes worden losgemaakt van 

de zaadjes en voor de grap op de eigen 

neus geplakt, vandaar snuitjes, neusjes, 
Jange neuzen en piepneuzenboom. 



8. FUCHSIA 

Fuchsia L. 

De fuchsia is geuoemd naar de botanicus Leonhard Fuchs (1501-

1566), auteur van het kruidenboek Historia stirpium (1542). Rond 

1700 werd de fuchsia ontdekt in Midden-Amerika en ruim een 

eeuw later, rond 1830, werd het een veelgeteelde plant in Europa. 

De duizenden rassen vormen een gewild verzamelobject voor lief

hebbers, temeer omdat ze zo gemakkelijk te stekken zijn en enorm 

rijk bloeien. Het zijn soms tot boompjes gekweekte struikjes met 

prachtige enkel- of gevuldbloemige, roze-paarse klokken. ~ En

kele jaren geleden werd de opvallende Ideur van de bloemen plotse

ling een modekleur in Nederland, die nog niet uit het straatbeeld 

verdwenen is en in de Nederlandse woordenschat tot de nieuwe 

kleurnaamfuchsia geleid heeft (Van Dale 1999). ~ De fuchsia 

houdt het midden tusSen een kamer- en tuinplant, want hij moet 

's winters binnengehaald worden. De populariteit van de fuchsia 

blijkt uit de in 1965 opgerichte Nederlandse Kring van Fuchsia 

Vrienden (NKvF) met duizenden leden. De fuchsia is het bekendst 

geworden door de meezinger Wi! u een 'stekkie, een stekkie uit de tv

serie]a zuster, Nee zuster. 
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Wi! u een stekkie 
(zang: Hetty Blok & Leen Jongewaard, 
tekst/muziek: Annie M.G. Schmidt & Harry Bannink) 

Wi! u een stekkie, een stekkie, een stekkie 
Wi! u een stekkie van de fuchsia 
Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie, 
Heb u een pleklde voor de fuchsia 
Het is een makkelijke plant 
Hij eet als 't ware uit de hand 
Een beetje mest, een beetje zon 
Hij doet het best op 't balkon 
Ik geef een stekkie, een steklde, een stekkie 
En als ik 's avonds op visite ga 
Dan breng ik overal geluk 
Ik geef een steklde van de fuch 
Ik geef een stekkie van de fuchsia 
Van de fuch,fuch,fuchsia 

Iedereen in de stad 
Heeft al een stekkie van de fuchsia gehad 
Meneer De Wacnt, op nummer acht 
Heeft al drieentwintig stekkies grootgebracht 

Geen huis in de straat 
Waar niet een fuchsia te bloeien staat 
Juffrouw Beth uit de jlat 
Heeft een rose fuchsia op haar toilet 

FOKSIA EN FLUKSIA 

De botanische naam Fuchsia kent in de volksnamen vele varian
ten. Het is een gelmporteerd, onnederlands woord en dat heeft de 
uitspraak ervan sterk belnvloed. Het meest verbreid isfuchsia(atje), 
soms verkort totfuks met de verbasteringen huksia ofJusia. Eigen
Iijk aileen in Nederland komt daarnaastfochsia voor, soms verbas
terd totfosia,foksika ofJoksie. Vooral in het midden van Nederland 
wordt dit weer verkort totfoks enfoeks met de samenstellingen 
bel(len)foks en waterfoks. Los daarvan hebben we dan nogjiksia en 
faksia. In 1904 noemt Van Dale foksia nog als gewoon synoniem van 
fuchsia en ook in het Groene BoelQe vinden we nog steedsfoksia als al
ternatief voor fuchsia. ~ Een absoluut niet op de fuchsia Iijkende 
plant is de tuinplant Phlox 1. of vlambloem. Uit de PLAND bIijkt 
dat deze vrijwel overaljloks genoemd wordt en in het zuiden soms 
kermisbloem. Ook hier is de botanische naam op de volksnaam 
overgegaan en. door de onderlinge naamsgeIijkenis heeft dat weer 
varianten veroorzaakt bij de fuchsia. We vinden die terug in de 
volksnamenjluksia enjloksia en verkort injluks en (boeren)jloks. An
derzijds heet de Phlox in Amerongen weer foks naar de fuchsia. 

BELLEN EN KLOKKEN 

Verspreid over heel Nederland treffen we volksnamen aan met 
'bel' en 'belletje', varierend van bel(letje) tot bel(len)bloem(etje), 
bellenboom(pje), bellenbosUe), bellenkruid, bellenplantUe) en 
bellenstruikUe). Merkwaardig tot Friesland beperkt is belletjebloem. 
Meer beperkt tot Nederiandstalig Belgie zijn klolQes, klolQesplant, 
klokbloem, klokkenplant, kloksientje en dergeIijke. ~ De Nederbetu
we kent de opmerkeIijke volksnaam bellenman (17 treffers). Voor de 
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beIlenman moeten we terug naar de woordenboeken. In I904 ver

meldt Van Dale nog bellenman. Het is een 'beiaarddrager', een mu

zikant die de beiaard draagt. Dat is een vrij lange standaard waar

aan op sierlijke wijze een aantal beIletjes ofklokjes zijn bevestigd. 

Door tegen de standaard aan te slaan of door hem te sehudden 

gaan de beierende klokjes klinken. Ouderen zuIlen 

zich dit 'instrument' nog herinneren uit de fanfares uit 

hun jeugd. Het is duidelijk dat deze volksnaam slaat op 

de opvaIlende klok- ofbelvormige bloemetjes. Geheel 

op zichzelf staat de opgave bellenman uit Heerde in het 

Woordenboek van de Overijsselse dialecten (20or). 

~ In Duitse en Franse dialeeten komen ook bena

mingen voor waarin de bloemetjes vergeleken worden 

met oorbeIlen of oorhangers. Dit type treffen we uitsluitend aan in 

het West-Fries, waar ze bagge genoemd worden. Met de vorm heb

ben ten slotte nog te maken de namen blonnekes 'baIlonnetjes', han

gend-kloIqe en snotterbel. 

CONCLUSIE 

De plant. Naast de officieIe naamgeving vormt de klo!<- of be Iv or

mige bloemvorm het benoemingsmotie£ De opvaIlende Ideur noeh 

het stekken ervan blijken van invloed op de naamgeving. 

De Imart. De vele varianten vanfuchsia beperken zich tot Nederland. 

De bellen en klokken verdelen het taalgebied in noord en zuid met 

daarin apart de Friese belletjebloem en de Zuid-Utreehtse bellenman. 

BLOTE KONTJES 

Wat hebben blote kontjes, naakte aarsjes, kale stengeItjes, die boven de smaIle 

nakende mannetjes, nakende wtifjes en 

nakende meisjes met sneeuwldokjes 

te maken? Sneeuwklokjes bloeien 

al in de winter, als er nog sneeuw 

Iigt. De bloemetjes staan aIleen op 

blaadjes uitsteken. Het waagstuk of 

de dwaasheid om zo naakt in de kou 

te bloeien, leidde in Groningen en 

Overijssel tot taIloze van dit soort 

namen. 
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9. OOSTINDISCHE KERS 
Tropaeolum majus L. 

De oostiudische kers is een klimmend ofkruipend tuiuplantje met 
typisch gevormde rood-oranje bloemetjes dat gemakkelijk zelf 
gezaaid kan worden en waarvan de bloemknopjes wei worden ge
bruikt als kappertjes. Misschien is het plantje nog wel het bekendst 
als decoratie op de gestyleerde gele beschuitbussen en ontbijtkoek
trammels van de Koninklijke Verkade fabrieken te Zaandam. De 
niet zo talrijke, maar zeer gevarieerde gegevens (circa 230) zijn ge
baseerd op een enquete uit 1985 en de woordenboeken. 

HEMELRANK, GEELPIJPERS EN STEENSE KERS 

Typisch voor de graeiwijze van de oostindische kers is het klimmen 
of rauken en omhoog kruipen door zich ergens aan vast te klem
men. De volksnamen klimmertjes, opklimmertjes, klimop, pastoorklimop, 
paterklimop, hemelrank en klemmetjes spreken voor zich. Waar klim
men niet gaat, kruipt ofloopt het over de grand, vandaar de na
men kruipertjes en lopertjes. ~ De opvallende kleur van de bloemen 
vindt men terug in volksnamen met de aanduidingen goud en gee!. 
Oak hier stond de creativiteit niet stil: gele-pijpjes, geelpijpers, !louden
handjes, !louden-Iaken(tjes), gouden-pijpjes en wellicht ookgeliapijlen en 
prinsenpijp. ~ Weliswaar komt de oostindische kers als sierplant 
uit Zuid-Amerika (Peru) en niet uit Oost-rndie, maar de herkomst 
van verre is creatief, zoals al bij het afrikaantje aan de orde kwam 
(hoofdstuk 3). De naam oosterse-kers is verkort uit oostindische-kers en 
dat geldt oak voor steense-kers - soms nog verder verkort tot steensen. 
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PATERSKAP EN KIEVITSKOP 

Ben andere typische eigenschap van de oostindische kers is de 

vorm van de bloem, die aan de achterkant een soort holle slip 

heeft. In de volksnaamgeving heeft die tot de nodige orginaliteit 

geleid. We kunnen de volgende groepen onderscheiden: 

- Bij de benamingen met pijp deed de slip in combinatie met de 

bloem aan een pijp denken: (gele-)pijpjes, 90uden-pijpjes, huzaren
pijp, 1ange-pijp, pijpenlelie, pijpelin9, pijpertje, pijpjebloem, pijperkers, 
prinsenpijp, tabakspijp en van daaruit tabaksbloem. 

- Vooral in het zuiden deed de vorm van de bloem met slip denken 

aan de muts of capuchon (kap of tip) aan de pij van de paters 

kapucijnen. Zo komt men dan tot capucijnenmuts en capucijn(tje) en 

wat algemener tot paterklimop, paterskapje, pastoorkapje, muntenkapje 
('monnikenkapje') en zelfs kwezeltip. 

- In de noordoostelijke en Friese dialecten riep het uitsteeksel as

sociaties op met het kuifje van de kievit, vandaar de volksnamen 

kievitje, kievit(s)bloem en kievitskop. Inhet oosten van Overijssel 

en de Achterhoek, waar de kievit weI kieft heet, is dat natuurlijk 

kieftenkopUe) en kieftenbloem. In het Fries heet de kievit een Uip, 
dus daar komen Uippekop en Uippetop voor. Voor de Oost-Vlaamse 

zandjupperkes en zandmannekes moeten we overstappen op de kuif

leeuwerik. 

- In dit voetspoor volgen dan wipstaartje en muizenstaartje, waar het 

146. kers (Tropaeolum mo;us I..) 
De blader~n.zijn roodachUg met. 5 zeer stompe hoeken; 
ze zijn ietsgrij"groen. O. kelk is geel. De kroonbladeren 
zijn oranje' tot ,lichtgeel. aan hun voet, met franje. De 
onrijpe vruchten worden in azijn ingemaakt. en gegeten. 
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uitsteeksel gezien werd als een staartje. 

- Een aparte groep vormen de benamingen met 'pan-', waar het 

uitsteeksel met de bloem deed denken aan een steel- ofkoeken

pan. In Drenthe en Overijssel heet deze staartpan, vandaar de 

volksnaam staartpannetjes. 
- En laten we de benamingen met hak- in de Friese volksnamen 

niet vergeten. Hier spreekt de vorm van de schoenlepel: hakken
wipper, voortgezet in hakjebioem. We kunnen daarmee ook terug 

naar de pijp. Ouderwetse witte stenen pijpen hadden onder de 

kop een nokje, ook wei hakje genoemd. 

- In Groningen, Nijkerk en Voorthuizen wordt de volksnaam 

soIdaatjes gebruikt, waarvoor een verklaring ontbreekt. Er zijn 

ook geen vergelijkbare Duitse dialectnamen te vinden. Valt deze 

volksnaam onder de benamingen die met de bloemslip samen

hangen? En wat doen we dan met de in het begin van de vorige 

eeuw opgetekende Zuidoost-Vlaamse huzarenpijp? 

BITTERKAARS EN KAPPERTJES 

De smaak van de oostindische kers lijkt sterk op die van tuinkers 

of echte waterkers. Dit wordt tot uiting gebracht in het woord kers. 

Dat lijkt vreemd, omdat kersen doorgaans juist zaet zijn, maar dit 

kers is eigenlijk een vervorming van het woord kresse. De oorspron

kelijke betekenis daarvan is onbekend, maar ze moet iets met de 

smaak te maken gehad hebben, gezien andere plantennamen als 

boerenkers, peperkers, kruidkers, sterrenkers en veldkers. In het Neder

lands zijn kers en kresse samengevallen, waar in het Frans cerise en 

cresson nog keurig onderscheiden zijn. ~ De Groningse benamin

gen bitterkaars, bikkerkaars, bikkelkaars en bittelkaars ('bitterkers') 

t 

wijzen dus dubbel op de smaak, vermoedelijk omdat men daar de 

oorspronkelijke betekenis van dit kers niet meer kende. 

~ De bloemknopjes van de oostindische kers werden, na in het 

zuur gelegd te zijn, wei gebruikt als goedkope vervanging van kap

pertjes, de bloemknopjes van de Capparis spinoza 1. Het is niet 

uitgesloten dat de volksnamen kappertjes en kapjes met dit gebruik 

samen hangen. 

CONCLUSIE 

De plant. De groeiwijze, de bloemvorm met slip en de smaak heb

ben de meeste invloed op de volksnaamgeving. 

De Imart. De Nederlandse oostindische-kers en varianten staan te

genover de Vlaamse capucijnen. In noordoostelijk Nederland is de 

kievit een belangrijke naamgever. Groningen valt verder uiteen 

in bitterkaars en pijpjes. De Achterhoek heeft zich vastgelegd op de 

klemmetjes en Noord-Limburg op de Iopertjes. 

VIERDEHALFHONDSBLAD 

8r 

Waarom draagt de pioen bij de grote 

rivieren onder andere de volksnaam 

vierdeha!fhondsbIad? Vierdeha!fhondsblad 
is een variant van vierdeha!fhonderd

blad, waarbij 'vierdehalfhonderd' staat 

voor het getal350 (= 3 x roo plus een 

halfx roo). Dit getal is gebaseerd op 

het zeer grote aantal bloemblaadjes 

van de pioen. In dezelfde omgeving 

worden ook de volksnamen anderhaIf
honderdblad (= 150) en derdeha!fhonder

blad (= 250) gebruikt. Op hetzelfde 

principe berust de benaming dagen
in-'t-jaar voor de pioen, want met 

die naam komen we op het getal365 

terecht. De blaadjes werden vroeger 

gestrooid bij processies en met derge

lijke aantallen moet dat wellukken. 



10. PLAND 
PLANTENNAMEN IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN 

De elektronische database PLAND bevat een verzameling van 'Ne

derlandse volksnamen van planten en is voor bijna tachtig pro cent 

gebaseerd op het dialectmateriaal dat door middel van vragenlijs

ten door het Meertens Instituut en andere instellingen, zoals de 

universiteiten van Nijmegen, Gent, Leuven en Groningen, in de 

loop van ve!e jaren verzameld is. Dit materiaal omvat ruim 168.000 

records. In totaal zijn sinds de oudste enquete uit 1885 de bena

mingen afgevraagd van 324 planten en vruchten. De andere twin' 

tig procent bestaat uit taalmateriaal dat we verzamelden uit hand

schriften, priveverzamelingen en gedrukte bronnen, zoals dialect

woordenboeken. Het is de omvangrijkste verzame!ing volksnamen 

van planten in het Nederlandse taalgebied. 

VOORGESCHIEDENIS 

De eerste verzameling plantennamen werd in 1907 in Nederland 

gepubliceerd in het Woordenboek der Neder!andsche vo!ksnamen van 
p!anten door H. Heukels. Het is alfabetisch op Latijnse botanische 

nomenclatuur geordend en bevat in feite de bouwstoffen van de 

Commissie voor Nederlandsche plantennamen, die op 27 decem

ber 1902 door de (inmiddels Koninklijke) Nederlandsche Natuur

historische Vereeniging in het leven geroepen werd om eenheid 

te brengen in het gebruikvan de Nederlandse plantennamen. On

geveer 120 medewerkers leverden daarbij materiaal voor het he!e 

land. Heuke!s heeft de geografische verspreiding van de verschil

lende namen behouden door aan te geven in welk dee! van het land 

ze voorkomen, met aanduidingen als Salland, Land van Hulst en 

Achterhoek. ~ Het woordenboek van Heuke!s, dat in 1987 onge

wijzigd herdrukt werd, geeft daarnaast ook 'oude namen' uit de 

bekendste zestiende- en zeventiende-eeuwse kruidenboeken. Dat 

is van belang, omdat Heukels daarmee een identificatie geeft van 

talloze plantennamen uit die periode. Het register op volksnamen 

achterin omvat maar liefst 12.500 namen. Daarnaast geeft Heukels 

heel beknopt de Vlaamse plantennamen, die eerder in woorden

boekvorm gepubliceerd werden. 

Bijna twintig jaar eerder verscheen het Kruiawoordenboek van 1.1. 

de Bo, uitgegeven door Joseph Samyn (Gent 1888), alfabetisch ge

ordend op de Vlaamse naam met ongeveer 4500 volksnamen. Deze 

uitgave berust vooral op het materiaal dat De Bo verzamelde voor 

het Westv!aamsch Idioticon, dat hij in 1873 voltooide. 

Ben jaar v66r deze publicatie schreefhet Kruidkundig Genoot

schap van Belgii' een prijsvraag uit om te komen tot een woorden

boek met de volksnamen van planten. De bekroonde plantkundige 

B. Paque bewerkte het binnengekomen materiaal tot een alfabe

tisch woordenboek dat in 1896 te Namen verscheen onder de tite! 

De V!aamsche vo!ksnamen der p!anten van Be!gie, Fransch-V!aanderen en 

Zuid-Neder!and met aanduiding der toepassingen en der genezende eigen

schappen der p!anten. Het is samengesteld met hulp van 43 materi

aalverzamelaars en bevat gegevens voor maar liefst 271 plaatsen, 

waaronder ook een tiental Nederlandse. Het woordenboek is geor

dend op de Vlaamse namen, waardoor het soms lastig te gebruiken 

is voor niet-Vlamingen, maar een register op de Latijnse nomencla-



tuur maakt het tach toegankeliji<. In 1912 completeerde E. Paque 

deze uitgave met een Bijvoegsel. Deze 156 bladzijden tellende aan

vulling geeft nieuw materiaal van 27 informanten. 

Sinds I april 1972 ben ik werkzaam 0P het Meertens Instituut. In 

het onderzoek bouwde ik voort op mijn doctoraalscriptie over Den 

Herbarius in dyetsche uit 1484. Naast mijn andere werkzaamheden 

leidde dital sinds 1976 tot het intensiefverzamelen en documen

teren van de Nederlandse volksnamen van planten. Dat resulteer

de eerst in mijn dissertatie en vervolgens in het opzetten van de 

PLAND. Ik werd daarbij geholpen door vele student-assistenten en 

de introductie van de computer leidde tot het digitaliseren van vele 

tientallen kaartenbakken. Sinds eind 2003 ben ik daarin grondig 

en met plezier bijgestaan door dr. Joep Kruijsen (Universiteit Nij

megen I Meertens Instituut), onder andere auteur van de F!ora-afle

vering van het Woordenboek van de Limburgse Dia!ecten. 

AFBAKENING 

Tempore!e afbakening 
Met betrekking tot het geenqueteerde materiaal geldt 1885 als be

gindatum. Het eerder in drukvorm verschenen materiaal gaat te

rug tot het midden van de negentiende eeuw (1836). 

Materiaa!afbakening 
Ben materiaalverzameling is nooit compleet, ook die van de 

PLAND niet. Ben deel van het verzamelde materiaal is nag niet in

gevoerd en bewerkt en de bronnen breiden zich nog steeds uit. Ge

lukkig is dat materiaal tegenwoordig digitaal vastgelegd, maar dan 

moet het nog bewerkt worden. In principe zijn opgenomen: 

- al het enquetemateriaal; 

- handschriften en priveverzamelingen, voor zover bereikbaar (70 

bronnen); 

- gepubliceerde bronnen voor zover mogelijk (460 bronnen). 

Door de integrale opname van de F!ora-afleveringen van het Woor

denboek van de Brabantse dia!ecten en het Woordenboek van de Limburgse 
dia!ecten is de materiaalverzameling in die gebieden vrijwel com

pleet. Ben uitzondering op het geheel vormen de omvangrijke en 

nag in druk raadpleegbare woordenboeken van Heukels (reprint 

1987), De Bo (reprint 1980) en Paque (zie boven). Hetzelfde geldt 

onder andere voor de plantennamenwoordenboeken van Gerth 

van Wijk (reprint 1971) en Vandenbussche (reprint 1978). ~ Aan 

de uitbreiding van het materiaal wordt gestaag doorgewerkt. Dat 

houdt in dat het in de F!ora-aflevering verwerkte materiaal van het 

Woordenboek van de V!aamse Dia!ecten (2003) in afzienbare tijd zal 

kunnen worden toegevoegd. 

Geograjische afbakening 
De PLAND omvat het gehele Nederlandse taalgebied: Nederland 

inclusiefFriesland, Nederlandstalig Belgie en Frans-Vlaanderen. 

Botanische afbakening 
In de PLAND zijn aIle in het hele taalgebied groeiende wilde 

planten, tuin- en sierplanten opgenomen. Voor sommige plan

ten zijn slechts enkele gegevens opgenomen en voor andere 

enkele duizenden; dat hangt af van het beschikbare materiaal. 
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In de nabije toekomst worden daaraan toegevoegd de land- en 

tuinbouwgewassen en kamerplanten, die in een reservebestand 

al op opname wachten, en de al genoemde F1ora-aflevering van 

het Woordenboek van de Vlaamse Dialeeten. 

INHOUD 

De database PLAND omvat momenteel ruim 2I2.000 nauwkeurig 

gedocumenteerde dialectgegevens, die zich tot in detaillenen voor 

wetenschappelijk onderzoek. Aile data zijn voorzien van de volgen

de gegevens: 

identijieatie 
- officii'le Nederlandse naam van de plant, waar nodig met nadere 

aanduidingen, zoals zaaddoos, blad, vrucht of wortel; 

- officii'le Latijnse botanische naam, geregeld aangevuld met ou

dere botanische namen die we in de bronnen zijn tegengekomen. 

dialect- of volksnaam 
- aan,getroffen volksnaam, voor zover mogelijk identiek aan de 

bron, maar niet altijd in fonetisch schrift. Een sterretje (*) achter 

de naam geeft aan wanneer de spelling daar iets van afwijkt; 

- aile benamingen hebben een trefwoord in enkelvoud, ook al werden 

ze in meervoud opgegeven. Uitsluitend bij vruchten is de meer

voudsvorm gehandhaafd; 

- aanduiding of de aangetroffen volksnaam in enkel- of meervoud· 
werd opgegeven. Dit is van belang, omdat de benamingen onder 

de trefwoorden steeds in enkelvoud aangegeven zijn. 

trefwoord 
- elke aangetroffen benaming heeft om het zoeken en ordenen te 

vergemakkelijken een 'vernederlandst' trefwoord meegekregen. We 

gaan daarbij voor zover mogelijk uit van de Nederlandse woor

denboeken, dus bij peerdeblom bijvoorbeeld paardenbloem en bij 

maajklukske het trefwoord meiklokje. De woordenboeken van het 

Algemeen Nederlands zijn echter op het gebied van plantenna

men verre van volledig, dus vaak zal men toch moeten zoeken. 

Bij de Friese volksnamen wordt indien nodig verwezen naar het 

officii'le Fries; 

spe!!ingprincipes 
- zoveel mogelijk (het is nog wennen) de nieuwste spelling, dus: 

paardenbloem, koeientong en hondenblad met tussen -n; 

- afwijkende klanken gaan in de richting van een Nederlandse 

klank, bijv.: blom , bloem, brannetel , brandnetel, broenetel , broeinetel; 

- de weggevallen h - aan een woordbegin wordt toegevoegd, bijv.: 

'aogbeuk, haa,gbeuk, 'ondeblom , hondenbloem en beukenoa,g , beuken

haag; 
- diminutiefuitgangen van verkleinwoorden worden steeds ver

nederlandst, bijvoorbeeld: -ie, -ke, -pie, -je, -tje, -etje; 
- samenstellingen worden aaneengeschreven, bijv.: ,grofnetel, 

grofnetel; 

- tussen losse woorden wordt een streepje geplaatst, bijv.: ,geel

bloemetje, kindje-op-moeders-sehoot, vlijtig-liesje en Duits-vui!; 
- etymologische verschillen worden zoveel mogelijk behouden, 

naast brandnetel vindt men bijvoorbeeld de trefwoorden brennetel 

en barnnetel; 

- morfologische elementen worden behouden, bijv.: meiedoorn 
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naast meidoorn, hagendoorn naast haag doorn, doornhaag naast 

doornenhaag en brandenetel naast brandnetel; 

hoofdtrejivoord 
Om het aantal trefwoorden te reduceren in verband met het over

zicht op de taalkaarten zijn aIle trefwoorden op hun beurt weer 

van een 'vereenvoudigd' hoofdtrefwoord voorzien. Deze zeer tijdroven

de vereenvoudiging houdt onder andere in dat zowel paardbloem, als 

paardenbloem en paardsbloem het hoofdtrefwoord paard-bloem dragen 

en dat de uitgang van verkleinwoorden vervalt, dus: afrikaantje en 

afrikaan dragen beide het hoofdtrefwoord afrikaan. 

externe gegevens: 
- aard van het materiaal: enquete of andere bron; 

- aanduiding van de gebruikte bron: vragenlijst of auteur; 

- aanduiding van vraagnummer dan weI bladzijde of deelnummer; 

- plaats waarop het gegeven betrekking heeft, mede door mid del 
van een code; 

- regio waarin deze plaats gelegen is, dan weI (in circa 1,5 pro cent 

van de database) uitsluitend de regio waarvoor de gegevens in 

sommige gevaIlen gelden. Men denke aan het provincie-omvat

tende Nieuw Groninger woordenboekvan Ter Laan of aan hetAnt

werps Idioticon van Cornelissen en Vervliet; 

- datering van de aangetroffen volksnaam, minstens op het 

bronjaar, maar waar afwijkend, op de datering van de zegslieden; 

- gegevens die bleken te berusten op misverstanden of op onjuiste 

interpretatie van een enquetevraag zijn ondergebracht bij de 

planten waar die gegevens bij horen. 

LINKS 

De database kent de volgende links: 

- een link naar de letterlijke tekst van de enquetevragen; 

- een link naar de gedrukte bronnen en handschriften; 

- een link naar de plaatsnaam waar de gegevens voor gelden; 

- een link naar de flora met de botanische omschrijving per plant; 

- een link naar de betreffende taalkundige valditeratuur en gepu-

bliceerde taalkaarten. 

MOGELIJKHEDEN VAN DE DATABASE 

De PLAND is vele malen uitvoeriger dan algemene woordenboe

ken, zoals Van Dale. De PLAND geeft een inventaris van aIle Ne

derlandse volksnamen van planten en hun betekenis. De PLAND 

gaat daarbij niet uit van een streek of plaats, maar van het gehele 

Nederlandse taalgebied. Via de verschiIlende velden in de database 

- en combinaties daarvan - kan men inzicht krijgen in taalkundi

ge, historische, geografische en botanische aspecten. De volgende 

informatie is vanaf de openingspagina via verschillende ingangen 

beschikbaar: 

- een gedetailleerd woordenboek van plantennamen: per plant aIle 

aangetroffen en gelokaliseerde volksnamen, bijv. bij de paarden

bloem 6178 records; 

- een taalkaart met de elf meest frequent aangetroffen volksnamen 

per plant; 

- gedetailleerde taalkaartjes met het voorkomen van de afzonder

lijke types van benamingen (zie kaart ra); 

- een inventaris van planten die dezelfde volksnamen kunnen dra

gen, bijv. de volksnaam pinksterbloem kan in aflopende volgorde 
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verwijzen naar: pinksterbloem (I307), margriet (Ill), narcis (rr6), 

pioen (70), sering (66), koekoeksbloem (59), boterbloem (22), 

(gele) lis (2I), brem (I3), korenbloem (rr) (zie kaart II); 

- een kaart met de meest frequent aangeduide planten per volks

naam. 

Daarnaast is de volgeude informatie beschikbaar: 

- een inventaris van aile plantennamen die in een bepaalde plaats 

of in een bepaalde streek aangetroffen zijn, bijv. provincie Gro

ningen (ro.428), Walcheren (rrss), Texel (237) ofVenlo (833); 

- een chronologische inventaris van de Nederlandse volksnamen 

van planten, eventueel per plant uitgesplitst; 

SerinE (555) 
Boerenjasmijn 18!} 
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- de samenhang van de benamingen per botanische plantenfamilie; 

- volksnamen die een bepaald element bevatt~n, bijv. tabak (44), 

Iwus (I03), Maria (87), nee! (65) en ne1e (481); 

- klank- en vormverschijnselen (plus lokalisatie), bijv. paardenbloem 
(1461), paardsbloem (685), paardbloem (21) of substantiveringen als 

vone!tje-op-een-been, zeun-met-binnen, nimmer-sti!, Adam-en-Eva of 

kip-en-haantje. Met enige creativiteit komt men zo odk fonologi

sche aspecten van sleute! (sleuter, sneute!) op het spoor, of gegevens 

over het diminutiefsuffix (- ke, -je, -ie enz.), over metathesis (gras, 
nars) en over andere taalkundige verschijnselen. 

ADRES 

De verwezenlijking van de website is verzorgd door Maarten 

van der Peet (Meertens Instituut). De website is te vinden onder 

www.meertens.knaw/pland 

De auteur is te bereiken per e-mail: harbrak@planet.nl 

(of: har.brak@meertens.knaw.nl) 
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