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Woordsprong
In de rubriek 

‘Woordsprong’  

maandelijks aan-

dacht voor de  

oorsprong van  

allerlei woorden. 

HANS BEELEN EN 

NICOLINE VAN DER SIJS

waren de voorloper van de luci-

fers, die in 1826 zijn uitgevonden 

door de Britse apotheker John 

Walker. Hij ontdekte door toeval 

dat een bepaald chemisch meng-

sel door wrijving tot ontbranding 

kon worden gebracht. Vanaf 1827 

verkocht Walker in zijn apotheek 

in Stockton-on-Tees de eerste 

‘friction lights’. 

 Zijn idee werd gekopieerd 

door een Londense collega, Sa-

muel Jones. Jones hield van klin-

kende namen. In 1828 had hij een 

ander type lucifer op de markt 

gebracht onder de naam Prome-

theans, een verwijzing naar Pro-

metheus, de mythische figuur die 

het vuur van de goden stal en het 

aan de mensen schonk. In 1829 

bedacht Jones voor de handige 

strijkhoutjes van John Walker de 

merknaam Lucifer. Lucifer (van 

lux, ‘licht’, en ferre, ‘brengen’) 

was de Latijnse benaming van de 

planeet Venus, die als morgenster 

het licht van de zon aankondigt. 

Vondel
Lucifer was ook de naam van de 

afvallige engel die de duivel was 

geworden. Aldus klonk in de  

productnaam een subtiele waar-

schuwing door voor het element 

zwavel. Het aansteken van de 

vroeg-negentiende-eeuwse luci-

fers was dan ook niet zonder  

gevaar, en gaf een helse stank.  

Al in 1654 had Vondel in zijn  

drama Lucifer de opstand en  

val van de titelheld indringend 

beschreven. In dit treurspel laat 

de dichter de engel Rafaël uit-

roepen: “Och Lucifer, waeck op, 

ick zie den zwavelpoel, Met op-

gespalckte keel, afgryslyck naer  

u gapen.”

 In Nederlandse kranten ver-

schijnen vanaf 1832 advertenties 

voor “doosjes Lucifers-Branders”. 

In het Engels zelf in onbruik ge-

raakt, is de merknaam in het  

Nederlands de algemene term ge-

worden, die oudere benamingen 

als zwavelstok, zwavel en zwavel-

tje heeft verdrongen. In dialecten 

vinden we die oude aanduidin-

gen nog wel terug – zie bijvoor-

beeld zwegelke, dat voorkomt in 

Belgisch en Nederlands Limburg 

(en waarbij de v is veranderd in 

een g). 

Dieren
Behalve in luciferbenamingen 

vinden we zwavel terug als taal-

kundig bestanddeel van namen 

van dieren en planten. De ‘zwa-

velgele dikbek’ (een kanarie-

soort), het ‘zwaveljuffertje’ (een 

insect), de ‘zwavelkever’, de 

‘zwavelgele peulkokermot’, de 

‘zwavelgele gordijnzwam’, de 

‘zwavelzwam’ en de ‘zwavelgele 

anemoon’ hebben allemaal hun 

naam te danken aan hun helder-

gele kleur. Maar dat geldt niet 

voor de ‘zwavelmolly’. Dit zilver-

kleurig-blauwbuikige visje uit de 

familie van de levendbarende 

tandkarpers komt voor in Mexi-

caanse bronnen met een hoog 

gehalte aan waterstofsulfide (een 

verbinding van waterstof en zwa-

vel). Alleen in dit giftige milieu 

kan het uiterst zeldzame diertje 

overleven. Het is genoemd naar 

zijn bijzondere leefomgeving.

Parel
Een andere reden om levende 

wezens naar zwavel te noemen, 

ligt in de stofwisseling. De ‘zwa-

velparel van Namibië’ is met  

0,75 mm de grootste bacterie  

ter wereld, en als enige met het 

blote oog te zien. Dit in 1997 in 

de Walvisbaai ontdekte eencelli-

ge wezen leeft van een combina-

tie van stikstof- en zwavelverbin-

dingen. De zwaveldruppeltjes in 

zijn lichaam verlenen hem een 

glanzend witte kleur. De zwavel-

parel behoort tot de groep van  

de zogenoemde zwavelbacteriën, 

die voor hun stofwisseling ge-

bruikmaken van zwavel. Het zijn 

de oudste levende wezens, ont-

staan in een tijd dat de aarde 

vulkanisch uiterst actief en voor 

andere levensvormen nog niet 

herbergzaam was. In feite komen 

we dus allemaal uit een zwavel-

poel.   <

Z
wavel is volgens Van Dale 

een “lichtgele brandbare 

vaste stof”. Die eigenschap 

van brandbaarheid wordt al in de 

Bijbel beschreven: in het Oude 

Testament (Genesis 19:24) ver-

woest God de steden Sodom en 

Gomorra door “zwavel en vuur”, 

en in het Nieuwe Testament 

(Openbaring 20:10) wordt de 

duivel in een “poel van vuur en 

zwavel” gegooid. Dit scheikundi-

ge element geniet dan ook geen 

goede reputatie. Het woord zwa-

vel is etymologisch verwant met 

zwoel (in de betekenis ‘benauwd’) 

en met het vooral in dialecten 

nog bekende werkwoord zwelen 

(‘droog hooi met de vork bijeen-

zamelen’). De oorspronkelijke  

betekenis van dit werkwoord is 

‘doen drogen, verdorren, smeu-

len’.

Zwavelsoppers
De inwoners van het Limburgse 

dorp Nieuwenhagen staan in de 

carnavalstijd bekend onder de 

naam sjweëgelsöppers (‘zwavel-

soppers’). Dat is omdat de dorpe-

lingen vroeger de kost verdien-

den door hennepstelen in zwavel 

te dopen. De aldus vervaardigde 

zwavelstokjes konden met behulp 

van een tondeldoos tot ontvlam-

men worden gebracht. Die stokjes 

Zwavel
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