
Demonische ziekten
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Woordsprongw

In het verleden schreef men het op-

treden van ziekten en kwalen toe 

aan demonen en boze geesten. Zo 

verhaalt de Griekse bard Homerus dat 

de oorlogsgod Apollo door het afschie-

ten van pestpijlen een pestepidemie 

over het Griekse leger bracht. In ver-

schillende bijbelpassages slaat God of de 

duivel de mensen voor straf met ziektes. 

In Lucas 13:11 is bijvoorbeeld sprake van 

“een vrouw die al achttien jaar bezeten 

was door een geest die haar ziek maak-

te”. Een krankzinnige heette al aan het 

eind van de dertiende eeuw bezeten; 

mettin viant beseten wil zeggen: ‘door de 

duivel bezeten’. Ook in andere ziekte-

namen zien we een oud geloof in ziekte-

verwekkende demonen terug.

Spit
Een onverwachte heftige pijn in de rug 

heet al sinds 1567 spit. Een spit is eigen-

lijk een puntige ijzeren staaf. De ziekte-

naam verwijst naar de oude mythische 

voorstelling dat de pijn veroorzaakt 

wordt door de steek van een kwaadaar-

dig wezen, een heks of demon: de pijn 

voelt aan alsof een onzichtbaar wezen 

onverwacht met een spit in iemands rug 

steekt. Een vergelijkbare benaming is 

zweepslag. En denk ook aan de man met 

de hamer. 

 In Nederlandse dialecten wordt spit 

ook wel heksenschot, heksenscheut, lende-

schot of kortweg schot genoemd. De ver-

breiding van de dialectnamen is te zien 

op het kaartje op deze bladzijde, af-

komstig uit het boek Ziektenamen in de 

Nederlandse dialecten van dialectoloog 

A.A. Weijnen (1995). De Engelse bena-

ming elf-shot, letterlijk ‘elfenschot’, de 

Duitse naam Hexenschuß (‘heksenschot’) 

en de Noorse namen hekseskot (‘heksen-

schot’), trollskot (‘trollenschot’) en 

alvskot (‘elvenschot’) bewijzen dat de 

demonische oorsprong van spit al da-

teert uit de tijd van de Germanen. 

 De namen scheut (van pijn) en steek 

(in de zij) gaan terug op het hetzelfde 

geloof in boze wezens die de mens pijn 

berokkenen. Scheut is een afleiding van 

het werkwoord schieten, en steek komt 

natuurlijk van steken, net als het Duitse 

equivalent Stich. Het Engelse stab (‘pijn-

scheut’) is afgeleid van een ander werk-

woord, maar vertoont dezelfde beteke-

nisontwikkeling.

Beroerte
Met beroerte duidt men een hersenin-

farct aan, een plotselinge toeval of ver-

lamming, veroorzaakt door een bloed-

uitstorting in de hersenen. In deze bete-

kenis is het woord voor het eerst in 1667 

vermeld. Het woord beroerte bestond al 

in de Middeleeuwen, maar toen had het 

een ruimere betekenis, namelijk ‘onlust, 

oproer’ – denk aan de naam van het be-

roemde gerechtshof van Alva: de Raad 

van Beroerten.

    De ziektenaam be-

roerte is afgeleid van 

beroeren (‘aanraken’), 

en bewijst dat men in 

het verleden veronder-

stelde dat een beroerte 

ontstond als gevolg van 

de aanraking door een 

demon. Dit geloof blijkt 

ook uit verschillende 

dialectbenamingen 

voor de ziekte, zoals 

geraaktheid, en beslag, 

sjlaag en geslegenheid. 

De laatste drie woor-

den zijn afleidingen 

van slaan, en geven dus 

het geloof weer dat de 

ziekte optreedt door 

een slag of klap van 

een hogere macht. 

“Dese ziekte wordt by 

ons (...) Apoplexie, Beroertheydt, oft 

Godts-handt, ghenaamt”, vermeldt de 

letterkundige Jacobus Viverius in 1665.

 In plaats van beroerte wordt sinds het 

einde van de negentiende eeuw in het 

Nederlands ook het Franse leenwoord 

attaque gebruikt, dat letterlijk ‘aanval’ 

betekent. Kennelijk zagen de Fransen in 

de ziekte het optreden – een aanval – 

van een demon. In Nederlandse dialec-

ten is het leenwoord attaque verkort tot 

aantak of tak (daarnaast komt voor: tak 

van een beroerte).

Aanval 
Ook het Nederlands kent het metafori-

sche gebruik van aanval voor een plot-

seling opkomende, kortdurende aandoe-

ning: een aanval van koorts (of kiespijn, 

jicht of griep). Het idee dat een ziekte-

demon de mens aanvalt of overvalt, is 

al te vinden bij de Grieken. De Griekse 

‘vader der geneeskunde’ Hippocrates 

gebruikt de term epilèmptikos voor ‘aan 

vallende ziekte lijdend’; Aristoteles 

spreekt van epilèptikos. Beide vormen 

zijn afgeleid van het Griekse werkwoord 

epilambanein, dat onder andere ‘aanval-

len’ betekent. De Griekse naam is al 

eind dertiende eeuw in het Nederlands 

overgenomen: “Want si een kint in ha-

ren dagen vercregen hadde (…) Dat 

met epilemsien was” (‘Want zij had een 

kind gekregen dat aan epilepsie leed’).

Griep
Demonen toonden hun krachten op ver-

schillende manieren: niet alleen door 

mensen te schieten of te steken, aan te 

raken of aan te vallen, maar ook door 

hen vast te pakken of te vangen. Het 

Franse grippe, dat we in de negentiende 

eeuw als griep hebben geleend, is af-

geleid van het werkwoord gripper, dat 

vroeger de betekenis ‘grijpen’ had, en 

tegenwoordig ‘blokkeren, doen vastlo-

pen’ en van stof ‘doen plooien’ betekent. 

 Een synoniem voor grijpen is vangen. 

Dit vinden we in het werkwoord bevan-

gen ‘overmeesterd worden door een zie-

kelijke aandoening’. Tegenwoordig zijn 

het vooral duizelingen die mensen be-

vangen, maar vroeger zei men ook: een 

hoest (of ziekte) beving hem. In Vlaamse 

dialecten spreekt men nog van vang en 

hartvang voor ‘hartinfarct’ of ‘angina 

pectoris’.  t

In de rubriek ‘Woordsprong’ beschrijven Hans 

Beelen en Nicoline van der Sijs maandelijks de 

oorsprong van enkele woorden. 

Hans Beelen en Nicoline van der Sijs

Spit in Nederlandse dialecten. 
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