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In de rubriek ‘Woordsprong’ beschrijven Hans 

Beelen en Nicoline van der Sijs maandelijks de 
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Een föhn, een geiser en een hoog-

tezon zijn in veel huishoudens te 

vinden. De benamingen van deze 

drie apparaten gaan via de omweg van 

buitenlandse merknamen terug op bij-

zondere natuurverschijnselen.

Föhn
In de Alpen is de föhn een gevreesd na-

tuurfenomeen. Als de warme, droge val-

wind opsteekt, neemt de kans op lawi-

nes toe en wordt er massaal geklaagd 

over hoofdpijn, slapeloosheid, duizelig-

heid, angsttoestanden en depressies. 

Het Duitse woord Föhn gaat terug op 

het Latijnse (ventus) favonius (‘warme 

voorjaarswind’), een vriendelijk woord, 

want het is een afleiding van favere 

(‘gunstig gezind zijn’). Een zacht lente-

windje is immers goed voor het gewas. 

Het Nederlands heeft föhn in de meteo-

rologische zin van het woord al in de 

negentiende eeuw aan het Duits ont-

leend.

 In 1899 bracht de Duitse firma AEG 

een elektrisch apparaat met een gewicht 

van twee kilo op de markt, dat met veel 

vonken en lawaai hete lucht uit een buis 

blies. Deze uitvinding werd Heißluft-

dusche genoemd. De heete-luchtdouche, 

zoals het apparaat ook in Nederland 

werd genoemd, was aanvankelijk vooral 

in gebruik bij de behandeling van huid-

ziekten en reumatiek.

 De door AEG gehanteerde merknaam 

Fön, ook wel gespeld als Foen, verwees 

speels naar de warme bergwind. In het 

Nederlands wordt deze benaming in 

1915 aangetroffen in de Voorlezingen 

over ziekenverpleging van de Amster-

damse arts J.E. Stumpff. De geneesheer-

directeur van het Binnengasthuis noemt 

de “electrische warme lucht douche 

(Föhn)” als aangewezen behandelings-

middel voor het drogen van bevriezings-

blaren. De Duitse benaming voor het 

apparaat lijkt aldus als medische term 

in onze taal te zijn geïntroduceerd.

 In de eerste helft van de twintigste 

eeuw werd het huishouden geëlektri-

seerd, en deden elektrische stofzuigers, 

strijkijzers en waterketels hun intree. 

Van de föhn werden lichtere en goedko-

pere modellen ontwikkeld die hun nut 

bewezen voor tal van praktische doel-

einden – blijkens een brochure over De 

electriciteit in onze woningen uit 1917 

niet alleen voor het drogen van pas ge-

wassen haar of het warmen van koude 

voeten, maar ook “tot het warmmaken 

van bedden (…), drogen van kleine 

wasch en handschoenen, van photogra-

phische platen, teekeningen enz.” In het 

Bulletin der Nederlandsche Vrouwen Elec-

triciteits Vereeniging van mei 1933 vertelt 

een lezeres enthousiast dat ze met het 

apparaat bevroren waterleidingen ont-

dooit en er haar zijden kousen, de snij-

bonenmolen en de hond mee droog-

maakt.

 Tegenwoordig is föhn min of meer 

synoniem met haardroger. Deze twee 

benamingen hebben de oudere term 

heete-luchtdouche geheel verdrongen.

Geiser
Geysir is de eigennaam van een perio-

diek spuitende hete bron in het Hauka-

dal op IJsland. Letterlijk betekent Geysir 

‘spuiter’. De hete springbronnen van IJs-

land zijn al eeuwen vermaard. De wal-

visvaarder Cornelis Zorgdager beschrijft 

in de Groenlandsche visschery (1720) een 

IJslandse geiser beeldend als een “put, 

die (...) als by ademhaaling opwelde  

gelijk een Walvisch water blaast”.

 Al in de zeventiende eeuw werd het 

woord geiser gebruikt voor vulkanische 

springbronnen in het algemeen. In 1656 

bezoekt de Amsterdamse dichter Joan-

nes Six van Chandelier de bronnen van 

Spa en nuttigt daar een “halve drank 

des geisers”: een halve beker genees-

krachtig water uit de bron.

 In vroeger tijden was het bereiden 

van heet water voor een bad geen sine-

cure. Water kon alleen in kleine hoe-

veelheden tegelijk worden verhit. In 

1868 ontwikkelde de Brit Benjamin 

Maughan een badtoestel dat het koude 

water in een mum van tijd op tempera-

tuur bracht terwijl het door de leiding 

stroomde. Maughan’s Patent Geyser, ge-

noemd naar de IJslandse spuiter, was 

ook in Nederland een groot succes. In 

1885 diende voor de rechtbank Amster-

dam zelfs een zaak omdat onder dezelf-

de naam een ander badtoestel op de 

markt was gebracht. De betekenis van 

het Nederlandse woord geiser (‘warm-

watertoestel’) is dus ontleend aan de 

Engelse merknaam.

Hoogtezon
Rond 1900 werd ontdekt dat tbc- en 

astmapatiënten baat hadden bij een ver-

blijf in het hooggebergte. Dit genees-

krachtige effect werd onder andere toe-

geschreven aan de zonnestraling op gro-

te hoogte, de zogeheten Höhensonne. 

Wetenschappers probeerden het effect 

van het intensieve zonlicht in de bergen 

kunstmatig te imiteren. In 1904 ontwik-

kelde de Duitser Richard Küch een 

kwikzilverdamplamp met kwartsglas  

die een intensief ultraviolet licht uit-

straalde. Het bedrijf Heraeus, waar 

Küch werkzaam was, gaf diens uitvin-

ding de merknaam Künstliche Höhen-

sonne. Reeds in 1914 werd in Nederland-

se kranten melding gemaakt van de  

genezende werking van de kunstmatige 

hoogtezon bij tbc en tetanus. Ook bij 

huidziekten werd de ultravioletlamp 

voorgeschreven. Vanwege de vermeende 

rustgevende werking van het licht werd 

het apparaat ook aangeprezen bij hoge 

bloeddruk.

 In de jaren dertig was de kunstma- 

tige hoogtezon vooral te vinden in zie-

kenhuizen, artsenpraktijken en zwem-

baden. Maar weinigen konden zich 

thuis immers zo’n kostbare lamp permit-

teren. Maar in de jaren vijftig werd het 

een alledaags consumptieartikel, waar-

van de benaming weldra werd verkort 

tot hoogtezon. Tegenwoordig maakt de 

hoogtezon deel uit van een omvangrijk 

aanbod van zonnebanken, solaria en 

energielampen. Dergelijke zonneappa-

ratuur wordt vaak aangeduid als brui-

ner, wat laat zien dat – net als bij de 

föhn – de geneeskrachtige werking niet 

meer op de voorgrond staat. tMaughan’s Patent Geyser, eind negentiende eeuw.  


