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SPAANSE LEENWOORDEN IN DE 
NEDERLANDSE DIALECTEN

Nicoline van der Sijs*

1. Inleiding

Vanaf het moment dat Philips II, koning van Spanje, in 1556 het bestuur over de
Lage Landen kreeg, verbleven er Spanjaarden op het Nederlandstalige grondgebied
en was er taalcontact tussen sprekers van het Spaans en het Nederlands. De bewo-
ners van de Lage Landen verzetten zich direct tegen het absolutististische gezag van
de spanjolen of maranen, zoals zij de Spanjaarden minachtend noemden. In 1581
scheidden de noordelijke gewesten zich van de zuidelijke af en verklaarden zich
onafhankelijk onder de naam Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De
Zuidelijke Nederlanden bleven daarentegen onder de naam Spaanse Nederlanden
tot 1715 onder het Spaanse gezag, waarna ze overgingen naar de Oostenrijkse tak
van het Huis Habsburg. Uit de spotnaam sinjoor voor een Antwerpenaar en de bij-
naam Sinjorenstad voor Antwerpen blijkt dat sommige zuidelijke kringen de
Spaanse mode navolgden: met sinjoor werd in de 17e eeuw een rijke Antwerpenaar
aangeduid die in kleding en gedrag Spaanse heren imiteerde en zich tooide met de
Spaanse titel señor.

Spaanse ambtenaren en soldaten verbleven dus lange tijd op het grondgebied
van de Lage Landen, vooral in het zuiden, en hadden direct contact met de lokale
bevolking. Zoals bekend leidt taalcontact dikwijls tot de overname van leenwoor-
den. In dit artikel bekijk ik hoe groot de lexicale invloed van het Spaans op de
Nederlandse dialecten is geweest, op welke terreinen woorden zijn geleend, in hoe-
verre er verschillen zijn tussen de zuidelijke en de noordelijke dialecten, en hoe
gesetteld de leenwoorden zijn: bestaan ze nog steeds of zijn ze tegelijk met het
Spaanse gezag verdwenen?

* Meertens Instituut / Radboud Universiteit. Met dank aan Alain Corbeau, Veronique De Tier en Joep Kruij-
sen voor hun nuttige opmerkingen.
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Over Spaanse leenwoorden in het Nederlands is al eerder geschreven, maar
meestal zijn daarbij Spaanse en Portugese leenwoorden op één hoop gegooid en
ging de aandacht niet of nauwelijks uit naar de Nederlandse dialecten (Vercoullie
1925: 453-454; Van Dam 1940). Inmiddels zijn er verschillende etymologische
dialectwoordenboeken verschenen van de hand van Weijnen, Debrabandere en
Aarts. Deze woordenboeken zijn recent gedigitaliseerd en voorzien van een Neder-
landse ingang; in 2018 worden ze toegevoegd aan de etymologiebank (etymologie-
bank.nl/). Bovendien zijn de Woordenboeken van de Brabantse, Limburgse en
Vlaamse Dialecten gepubliceerd en inmiddels gedigitaliseerd, en is een groot aantal
verklarende dialectwoordenboeken gedigitaliseerd en via twee portalen (eWND.nl
en woordenbank.be) toegankelijk gemaakt.

Dit is dus een geschikt moment om de Spaanse leenwoorden in de Nederlandse
dialecten onder de loep te nemen, en te bezien wat het directe gevolg is geweest van
de Spaanse overheersing die halverwege de 16e eeuw begon. Ik beperk me tot de
leenwoorden die zijn overgenomen in de spreektaal. Buiten beschouwing laat ik
Spaanse leenwoorden die (ook) in het Standaardnederlands zijn overgenomen (zie
daarvoor Van der Sijs 2005: 238-249), zoals kurk of de scheepsterm karvielnagel
(van Spaans cabilla ‘nagel, pen’ met tautologische toevoeging van nagel). Vaak zijn
dat namen voor exotische producten uit de nieuw ontdekte continenten (tomaat,
tabak), of gaat het om Spaanse leenwoorden van na 1800 (poncho, silo; zie Van der
Sijs 2001: 249-256). De meeste Spaanse leenwoorden die voorkomen in het Stan-
daardnederlands zijn internationaal en vaak (ook) overgenomen via schriftelijke
contacten, zoals onder andere blijkt uit hun nauwelijks aan het Nederlands aange-
paste spelling, Deze woorden duiden dus – anders dan de Spaanse woorden die we
terugvinden in de Nederlandse dialecten – niet op een speciale contactsituatie tus-
sen Nederlands en Spaans. Evenmin vermeld ik Spaanse woorden die indirect, via
een andere taal, zijn geleend, zoals West-Vlaams fenteneel ‘vensterluik’ (via Middel-
frans ventenelle teruggaand op Spaans ventanilla ‘venstertje’), omdat deze geen be-
wijs zijn van Spaanse invloed maar van Franse. Tot slot noem ik alleen woorden die
in meerdere bronnen voorkomen, of waarvoor het WNT meerdere citaten geeft.1

Ik draag dit artikel, waarin dialectologie en etymologie zijn verenigd, op aan
Jacques Van Keymeulen, als dank voor het vele werk dat hij op beide vakgebieden
heeft verricht.

2. De Spaanse leenwoorden

De Spaanse leenwoorden in de Nederlandse dialecten kunnen in zeven betekenis-
domeinen worden ingedeeld, waarbij persoonsaanduidingen en namen voor voe-
dingsmiddelen de meeste leenwoorden hebben opgeleverd. Dat de communicatie
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tussen Nederlanders en Spanjaarden niet altijd vriendelijk verliep, blijkt uit de
overname van woorden voor ‘tieren’ en ‘vloeken’; deze categorie bevat werkwoor-
den en tussenwerpsels, terwijl de andere betekenisdomeinen alleen maar geleende
zelfstandige naamwoorden opleveren. Woorden voor ‘klap’ en ‘gevangenis’ tonen
dat de Spanjaarden hun gezag met geweld opdrongen. Een vreedzamer samengaan
blijkt uit woorden op het gebied van de mode en de handel. Tot slot zijn enkele
schilderachtige pejoratieve termen geleend.

2.1. Persoonsaanduidingen

Het Spaanse señor ‘heer’ heeft als gezegd geleid tot de bijnaam sinjoor voor een
Antwerpenaar. Ook Spaans dueña ‘dame’ is geleend; dit leverde in Zuid-Neder-
landse dialecten het inmiddels verdwenen dwene op voor een ‘hoedster, bewaak-
ster’ (Weijnen 2003; WNT). In de 17e eeuw noemden Nederlandse matrozen een
hebzuchtige Spaanse ambtenaar spottend pikeroen, van het Spaanse picarón
‘schelm, dief’. Het woord is snel verdwenen.

Drie mannelijke persoonsaanduidingen zijn terug te voeren tot functies in het
leger. Zo heet in het Brabants een vaandeldrager in een gilde alferes, van het
Spaanse alferez. Het woord alferes wordt al genoemd door Kiliaan in 1599, en bete-
kende in de 17e eeuw ‘vaandeldrager in het leger’. Het woord pagadder staat in de
Dikke Van Dale als Belgisch-Nederlandse spreektaal voor ‘klein kind’, en bij gebo-
ren Antwerpenaars ‘iemand die zelf in Antwerpen geboren is, maar van wie niet
beide ouders er geboren zijn’. Het woord is al in 1574 vermeld als ‘betaalmeester in
het leger’ (WNT), en is in die betekenis ontleend aan het Spaanse pagador, letter-
lijk ‘betaler’. Vervolgens is het woord in het Nederlands gebruikt voor een ‘geld-
schieter’ en een ‘slechte betaler’. Vandaar werd het een algemeen minachtende
term, waarna het tot slot specifiek een klein kind ging aanduiden. In het West-
Vlaams bestond daarnaast de afleiding pagadoris, pagadorige voor ‘pandjesbaas’. De
laatste geleende Spaanse legerterm is het Brabantse, Oost-Vlaamse en Limburgse
kornel ‘kolonel’, in het West-Vlaams ook ‘flinke kerel’. Dit gaat terug op het 16e-
eeuwse Spaanse coronel, eventueel via het Franse coronel (WNT; Debrabandere
2005).2

Moeschaatje werd in de Spaanse tijd regelmatig gebruikt voor een knecht,
bediende; het woord was ontleend aan het Spaanse muchacho ‘jongen, bediende’
(WNT). De vrouwelijke variant muchacha ‘meisje’ is eveneens geleend, en het
woord leeft in allerlei varianten nog steeds voort in de dialecten.3 In de Dikke Van
Dale is het opgenomen als machochel ‘logge, dikke, slonzige vrouw’. Kiliaan ver-
meldt machache, machachel ‘slonzige vrouw’, en de huidige Zuid-Nederlandse dia-
lecten kennen varianten als magoggel, mechochel, mesjochel, masjoefel, mansjoefel,
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masjuffel, machoechel, masjochel, matsjoefel, megochel, makokkel en merzjoechel. In
Brugge is hiervan het werkwoord machochelen ‘veel kleren aantrekken’, ook ‘verko-
pen van rommel na de kermis’ afgeleid. In Noord-Nederland is de samenstelling
pieremachochel, pieremegoggel ‘lelijke, lompe, logge vrouw’ gemaakt, ook metafo-
risch ‘gammele boot’. Het eerste deel is waarschijnlijk pieren ‘spelen, pretmaken’,
vergelijk pierement, of pieren ‘foppen, beetnemen’.

Een Rotterdams woord voor ‘meisje’ is mos, van het Spaanse moza (eWND).
Dit woord wordt al bij Kiliaan als Spaans leenwoord genoemd: vuyl mosse ‘morsige
vrouw, slet’. Het WNT acht het waarschijnlijker dat het woord teruggaat op het
Duits-Bargoense mosche, musche ‘jonge koe, liederlijke vrouw’, en dan afkomstig is
van Duitse landlopers. Ik denk echter dat Kiliaan gelijk heeft, ten eerste omdat hij
met zijn neus op de overname van het woord stond, ten tweede omdat het woord
door verschillende 17e-eeuwse zuidelijke literaire schrijvers wordt genoemd – wat
onwaarschijnlijk is als het is overgenomen van Duitse landlopers.

Het woord is dan vergelijkbaar met het Tilburgse poetje ‘hoer’, dat teruggaat op
Spaans puta. Dit wordt in de 16e en 17e eeuw herhaaldelijk genoemd; zo spreekt
een geuzenliedboek over een Spaensche Poet ‘Spaanse hoer’ (WNT).4

In het Tilburgs duidt men een klein vrouwtje of aardig meisje aan met kwits-
madril, kwikmedrilleke, kwitskwedilleke. De herkomst van dit woord is onzeker
maar in 1916 is de mogelijkheid gesuggereerd dat het een samenstelling is van
Spaans quizá ‘mogelijk, misschien’ en Madrilena ‘uit Madrid’ (eWND); WNT
vermeldt Madril voor Madrid, en voegt eraan toe dat dit in de 16e en 17e eeuw
geleend is uit de spreektaal. Medrilleke zal dus ‘Madrileense (vrouw)’ zijn.

Grappige betekenisontwikkelingen hebben het Zeeuwse makadoor ‘boosdoener,
schuldige’ en het Limburgse makkedoor ‘expert’ doorgemaakt: Debrabandere (2007,
2011) vermoedt namelijk dat deze woorden teruggaan op het Spaanse matador ‘stie-
renvechter’, met t/k-wisseling of door associatie met maken. Voor wat betreft de
Limburgse betekenis ‘expert’ wijst Debrabandere erop dat matador in het Neder-
lands ook de afgeleide betekenis ‘uitblinker’ heeft: “hij is de matador van zijn klas”.

Tot slot gaan twee pejoratieve persoonsaanduidingen terug op het Spaans. Een
kletskous heet in het Vlaams en Brabants hablado(o)r of ablador, naar het Spaanse
hablador ‘spreker’. Een Gents citaat uit 1796 luidt: “Hê wel abeledor waer zyde
nuy mé uyw leugens?” (Debrabandere 2002). En in het Oostends gebruikt men
lodrigo voor een dwaas of gek. Helemaal duidelijk is de herkomst van dit woord
niet, aldus Debrabandere (2002): het kan een grappig bedoelde verspaansing van
lodder, lodderig ‘schooierig, als een potsenmaker’ zijn, vergelijk Brugs zwanzio van
zwanzer ‘grappenmaker’, of het kan een verbastering zijn van de Spaanse voornaam
Rodrigo, als verwijzing naar de Spaanse nationale held Rodrigo Díaz de Vivar, bij-
genaamd El Cid.
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2.2. Voedingsmiddelen

De dialecten hebben drie vruchtnamen geleend uit het Spaans, doordat deze
vruchten vanuit Spanje werden aangevoerd. Het Brabantse abrikok ‘abrikoos’, ook
volksetymologisch veranderd in appelkok, gaat terug op het Spaanse albaricoque,
albicoque, waarbij l wegviel voor b. Het Standaardnederlandse woord abrikoos is
daarentegen ontleend via het Frans. De West-Vlaamse naam aranje voor de sinaas-
appel gaat terug op het Spaanse (n)aranja. In de loop van de 16e eeuw werd aranje
in de overige dialecten verdrongen door de aan het Frans ontleende vorm oranje
(WNT). Tot slot is Vlaams en Zeeuws kadaster, ook kadeister, kadester ‘dadel’
ontleend aan het Spaanse canastro, dat eigenlijk ‘rieten korf’ betekent: de naam is
van de korf overgedragen op datgene wat erin werd vervoerd. De betekenis werd in
de verschillende Vlaamse dialecten ook verruimd, zo betekent het woord naast
‘dadel’ ook ‘drol, drek, koeiendrek, vieze troep, kwak, klodder, achterste, zitvlak,
wind, veest’. De betekenissen ‘vieze troep’, ‘klodder’ en ‘drek’ verwijzen naar het
kleverige van de dadels (Debrabandere 2002). In het Zeeuws-Vlaams heeft het
Spaanse canastro bovendien geleid tot de vorm knaster, knasser voor ‘oud, aftands
mens, dier of ding’.

Er zijn twee namen voor brood of gebak geleend. De eerste is melinde
‘gebak’, van Spaans melindre. Dit woord is nooit erg verbreid geweest: er is
slechts één citaat van in het WNT te vinden. Het komt volgens Weijnen (1966:
355-356) ook in Holland voor. Het tweede woord is wel heel verbreid: het gaat
om het Zeeuwse en West-Vlaamse vollaard, follaard ‘feestbrood, fijn witte-
brood’. Volaerden worden al in 1491 in Kortrijk genoemd. De herkomst van het
woord is niet zeker. Debrabandere (2005) veronderstelt: “Aangezien het brood
bij feestelijke gelegenheden (Nieuwjaar) aangeboden of gegeten werd, misschien
afl. van Mnl. volen ‘stoeien’, Ofr. foler ‘gek doen’, folier ‘zich gek gedragen, zich
vermaken’.” Spaanse herkomst, namelijk ontlening aan follada ‘bladerdeeg’ lijkt
mij echter veel waarschijnlijker, ook vanwege het oude gebruik waarbij een
patakon, een zilveren munt, met Kerstmis op de vollaard werd gelegd als kerst-
geschenk. Patakon gaat terug op de Spaanse muntnaam patagón, en het ligt voor
de hand te veronderstellen dat de combinatie van een vollaard met een patakon,
met hun twee Spaanse namen, verwijst naar een door Spanjaarden geïntrodu-
ceerd gebruik. Later werd de munt vervangen door een beschilderd rond gebak-
ken plaatje, en tegenwoordig duidt patakon ‘rond schijfje op kerstgebak’ aan
(Debrabandere 2002). In Leuven veranderde de vorm in platekon onder invloed
van plat. Het WNT vermeldt nog verschillende andere overdrachtelijke beteke-
nissen die patakon in zuidelijke dialecten kreeg, zoals ‘schijf van een peen’, ‘de
plak, strafwerktuig op scholen’, en tot slot ‘volksnaam voor de scheefbloem’,
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naar de op een munt lijkende vorm van de vrucht, en daarom ook dukaat
genoemd.

In Zuid-Nederlandse dialecten heet de gewone aardappel patat, petat, vroeger
ook pataat. Dit gaat terug op het Spaanse patata ‘zoete aardappel’, dat de Spanjaar-
den hebben overgenomen uit een Indiaanse taal van het Caraïbisch gebied. In
Noord-Nederland gebruikt men alleen aardappel; patat voor gefrituurde aardappel
is een veel jongere term en is een verkorting van patat frites. Het Zuid-Nederlandse
patat is heel verbreid (zie kaart 1) en heeft tot veel afleidingen geleid. Zo noemt
men een klein mannetje of een kleuter in het West-Vlaams pataterke, padotterke,
petaterke, petoeterke, en spreekt men ook over een onnozele patater. In het Zuid-
Nederlands en Zeeuws, maar ook in het Gelders en Gronings is iemand een pataat,
patater geven ‘iemand een klap geven’.

Het Antwerpse jap ‘drop’, met als samenstelling japstok, is blijkens de uitspraak
met zj vermoedelijk samengetrokken uit de plantennaam jalap, die is ontleend aan
het Spaanse jalappa, naar de Mexicaanse plaats Jalapa waar de jalap vandaan kwam
(Debrabandere 2010). In het Spaans werd j destijds uitgesproken als [ʒ] (in
modern Spaans is dat veranderd in [x]. De drop werd van de plantenwortels
gemaakt. Het Limburgs kent de plantennaam in de vorm zjerlap.

In veel Zuid-Nederlandse dialecten komt een variant voor van supiet ‘zwezerik’,
zoals soppiet, soepiet, sepiet, sepier, sef(r)iet, soffiet, sipiet, soepier, sepier. Dit woord is
volgens Weijnen (2003) ontleend aan het Spaanse (alguna cosa di) chupete ‘iets
fijns’, een afleiding van het werkwoord chupar ‘zuigen’. Debrabandere (2005) her-

Kaart 1: patat en aardappel uit Van Keymeulen (1992).
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leidt het woord echter tot Frans soupir ‘zucht’. De verklaring van Weijnen lijkt mij
vanwege de betekenisovereenkomst waarschijnlijker. Het Tilburgse woordenboek
van Sterenborg en Schilders (op eWND) beschrijft: “Sepiete, kalfszwezerik, klier
van een kalf, gold als het meest exquise stukje vlees. Er zijn twee kwaliteiten die
alleen voorkomen in kalveren tot de leeftijd van een vaars. Daarna zijn ze niet meer
eetbaar. De klier moest a. h. w. worden gepeld. Wat dan overblijft bij de eerste kwa-
liteit is vlees, zo zacht dat het letterlijk opgezogen kan worden. Daar komt ook de
naam sepiet vandaan, meer precies van het Spaanse woord chupar = zuigen, dat ver-
moedelijk ten tijde van Karel V en Filips II in de fijne adellijke keuken van de Lage
Landen geïntroduceerd werd.”

Het Brabantse bazoef ‘etensresten’ tot slot gaat terug op het Spaanse bazofia
‘etensresten, hondenvoer; rommel, troep’.

2.3. Tieren en vloeken

Het Gentse algarade ‘ruzie, geschreeuw’ is ontleend aan het Spaanse algarada
‘krijgsgeschreeuw’. Het werkwoord baljaren ‘tieren, schreeuwen, schelden’ komt
in het Limburgs voor (ook als boeljaren) maar ook in bijvoorbeeld het Hollands,
West-Fries en Gronings (WNT, eWND). Het werkwoord gaat terug op het
Spaanse bailar ‘dansen, springen’, wat met de nodige drukte en herrie gepaard ging.

Het Brabantse en Vlaamse werkwoord parlesanten betekent ‘redetwisten, hevig
discussiëren’, ook ‘zwetsen, oeverloos praten’. Het werkwoord was ook in het Hol-
lands bekend. Een 17e-eeuwse Amsterdamse tekst luidde bijvoorbeeld: “Hy
vloekte, en parlesjante, en raasde als een’ schotsche trommel.” Het is ontleend aan
de Spaanse krachtterm par los santos ‘bij de heiligen’. Het Limburgs kent de vor-
men palaschateren, pallesjateren, palsjateren, plasjateren ‘zwetsen, lullen, kletsen’,
die volksetymologisch zijn gevormd onder invloed van schateren. In het Zeeuws
komen voor parlesanten ‘scharrelen (om rond te komen)’ en parlesan ‘geld’; verge-
lijk de Zeeuws-Vlaamse uitdrukking geen parlesan èn ‘geen geld hebben’, die ver-
moedelijk is afgeleid van ‘niets te zeggen hebben’ (Debrabandere 2005).

Een andere bastaardvloek die is overgenomen van de Spanjaarden, is het Over-
ijsselse, Gelderse en Friese pedows ‘waarachtig, verdomd’: Da’s pedows ook woar!
‘dat is verdomd ook waar!’ Het woord kan zijn ontleend aan de Spaanse uitroep
par Dios! ‘bij God’ (tegenwoordig por Dios).5 De Brabantse bastaardvloek perdjeus
gaat waarschijnlijk eveneens terug op het Spaanse por/par/per Dios, maar kan ook
beïnvloed zijn door het Franse par Dieu.

Onschuldiger is het Brabantse en Limburgse tussenwerpsel arree, dat waar-
schijnlijk teruggaat op het Spaanse arre ‘vooruit’.6 Het Brabantse alliterende tus-
senwerpsel risko rasko ‘ik waag het (bij een gok in het kaartspel)’ is met i/a-klank-
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wisseling ontleend aan het Spaanse (of Portugese) risco ‘risico’ (Debrabandere
2010).

Een algemeen Zuid-Nederlands bijwoord is schampavie ‘weg, verdwenen,
ervandoor’, vooral in schampavie spelen/zijn ‘(geruisloos) verdwijnen, ’m smeren’.
In Gent werd in 1794 geschreven “dat den weird en de meyt moesten schampa via
spelen”. De dialecten kennen verschillende varianten, zoals tsjampavie, schampela-
vie, schamp(l)avee, schamponavie. Het woord is zeker ontleend aan het Spaans,
maar over het precieze bronwoord bestaat geen consensus: voorgesteld is het
Spaanse escampa via ‘maak u weg’ (Grauls 1966: 73), of escampavia ‘licht en wend-
baar vaartuig’ (Van Veen & Van der Sijs 1997), allebei van het werkwoord escam-
par ‘vluchten, ontsnappen’. De oudere alternatieve herkomst van Italiaans scampa
via ‘scheer je weg’ is onjuist, want het woord is het eerst aangetroffen in een tekst
uit 1635 waar een boer vertelt over de Spaanse plunderingen:

Wy kryghen van ’t Krijghs volck soo menighen stoot
Sy maecken ons kael / sy maecken ons bloot.
– Passeren daer Spainiaerds met groote hoopen
Witte broodt moeten wy terstont gaen koopen /
’t Is niet de bier Patroon, maer wyn met stoopen /
’t Is schampa Boratzo, moeten henen loopen /
’t Is Gallina Patrona, Capona, wy moeten ver-ermen /
Sy steecken soo menigh Haen en Hin in hun dermen / […]

2.4. Gezag handhaven

Een aantal Spaanse leenwoorden bewijst dat het contact met de Spanjaarden niet
altijd vreedzaam verliep. Zo duidt het Brabantse ababbel, ook hababbel, lababbel,
rababbel een ‘kaakslag, oorveeg’ aan. Het woord wordt in deze betekenis al in 1740
genoemd (WNT). In het Gents en het Oost-Vlaams beduidt ababel ‘buil met rode
uitslag’, en in deze betekenis is het woord ontleend aan het Spaanse ababol ‘klap-
roos’ (Weijnen 2003), vanwege de gelijkenis in vorm en kleur. Vervolgens is de
betekenis verschoven van ‘rood uitslaande buil’ naar de oorzaak van een dergelijke
buil, namelijk een klap of oorveeg.

De manier waarop de Spanjaarden orde hielden, blijkt wel uit het feit dat er
twee woorden voor ‘gevangenis’ teruggaan op het Spaans. Het Brabantse kalbos
‘militaire gevangenis in Antwerpen, kerker, gevangenis’ wordt voor het eerst ver-
meld in 1637; het woord is ontleend aan het Spaanse calabozo ‘kerker’. Een interes-
sante etymologie heeft het Zuid-Nederlandse woord amigo ‘gevangenis, nor’ (met
de klemtoon op de a). In het Middelnederlands bestond vroente, vroonte, vruunte
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als afleiding van vrone ‘heer’ met de betekenis ‘domeingoed, goed van de heer’, later
‘gevangenis van de heer’. In sommige Brabantse dialecten werd /uu/ uitgesproken
als /ie/, dus muur werd bijvoorbeeld mier, en vruunt(e) werd als vrient uitgespro-
ken en viel zo samen met vrunt, vrint ‘vriend’. De Spanjaarden vertaalden vrient
‘gevangenis’ abusievelijk door amigo (Debrabandere 1994). Hierna is dit in het
Zuid-Nederlands als schertsende term blijven bestaan, bijvoorbeeld in: “Ik zal u in
den amigo steken! riep de gebelgde commissaris” (1847; WNT).

De orde werd gehandhaafd met een degenstok, en dat zal verklaren dat het
Nederlands in het verleden het woord stekade ‘degenstok’ heeft geleend; het
woord wordt in de vorm stockade genoemd bij Kiliaan in 1599, en die vorm lijkt
meer op het Spaanse estocada. Het werd vooral in de 17e eeuw veel gebruikt, zowel
in zuidelijke als in noordelijke dialecten, voor zowel ‘degenstok’ als ‘degenstoot’.
Inmiddels is het woord verdwenen. De vorm stekade ontstond onder invloed van
het werkwoord steken.

2.5. Mode

Een woord dat waarschijnlijk verband houdt met de Spaanse mode is het Bra-
bantse en Vlaamse pollevie, ook pollevij ‘hoge schoenhak’. Het woord kwam vroe-
ger ook in Noord-Nederlandse dialecten voor, maar is daar inmiddels uit verdwe-
nen, Weijnen (2003) vermeldt het nog wel voor het Overijssels. In het zuiden is
het een algemeen woord, dat ook veel voorkomt in schilderachtige uitdrukkingen
als ’k Zal ekik hem ne polevie onder zijn broek steken ‘ik zal hem een trap geven’, dat
veeg ik aan mijne pollevieën ‘dat lap ik aan mijn laars’, en met zijnen pollevie vuur
ketsen over straat ‘veel op straat lopen’. De bron van het woord is het Spaanse
poleví, dat is ontleend aan Frans pont-levis oorspronkelijk ‘ophaalbrug, wipbrug’,
later ook ‘kous’ en ‘schoen’.

Een andere modeterm was spigilje voor ‘galon’, in bijvoorbeeld “Alderhande
Spigijlge van zyde ende Saeye”, teruggaand op het Spaanse espiguilla. Inmiddels is
het product uit de mode geraakt en het woord verdwenen, anders dan trens ‘dun
touw, bies, galon’, ontleend aan Spaans trenza ‘tres, haarvlecht’, dat algemeen
Nederlands is geworden. Het is al sinds 1538 bekend, aanvankelijk als ‘soort paar-
denbit’. Pikkedil, pikkedilleke was in de 16e eeuw de benaming voor een versiering
aan kleding: lapjes die neerhingen langs de mouwgaten van een wambuis of een
kraag. Het woord, ook genoemd door Kiliaan in 1599, ging terug op het Spaanse
picadillo, een verkleinvorm van picado ‘geprikt, doorboord’. Onder kleermakers
bleef het woord in sommige zuidelijke dialecten nog tot in de 20e eeuw bewaard
(WNT). In de 17e eeuw kwam een homoniem pikkedil voor, meestal in het meer-
voud als pickedillies, pickediljes, in de betekenis ‘kleine zonde’, vandaar ‘kleinigheid’.
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Dit woord is gezien de verbasterde vorm via de spreektaal ontleend aan het Spaanse
pecadillo. Eind 19e eeuw kende men in het Drents, Gronings en Staphorsts nog
prikkedil ‘kleinigheid’, waarvan de vorm is beïnvloed door de uitdrukking (voor
een) prikje.

2.6. Handel

De namen van sommige voedingsmiddelen uit 2.2 zullen mede via de handel be-
kend zijn geworden, maar daarnaast kent het Nederlands nog enkele andere
Spaanse handelstermen. De verouderde plantennamen pitte en spart zijn via de
handel aan het Spaans ontleend; ze gaan terug op het Spaanse pita (fijne draad uit
plantenvezel) en esparto (grassoort die dient als grondstof voor touw, vlechtwerk
en papier). Het Gentse salsepareilde is een verbastering van de plantennaam
sarsaparilla, die ook is geleend in het Standaardnederlands en die teruggaat op de
Spaanse naam zarzaparilla waarmee een medicinale plant wordt aangeduid.

Het Spaanse (vino) tinto, letterlijk ‘gekleurde wijn’, als benaming voor een
bepaald soort donkerrode Spaanse wijn, m.n. van Alicante of van Rota, is geleend
als tint; het woord werd zowel in noordelijke als in zuidelijke dialecten gebruikt en
staat zelfs in de Dikke Van Dale, al is het geen Standaardnederlands.

De vorm massecotte of massicotte is eind 16e eeuw ontleend aan het Spaanse
mazacote, dat soda aanduidt die vooral in het zuiden van Spanje werd gewonnen
door het verbranden van de sodaplant. In 1597 is sprake van “Massecotte oft
soude, om ghelasen [glazen] ende Spaensche zeep te maken” (WNT).7

In het Zaans kent men de uitdrukking dat is limpio winst ‘dat is zuivere winst’.
Limpio gaat terug op het Spaanse limpio ‘zuiver, netto’, een woord dat ook bijvoor-
beeld in 1702 is aangetroffen: “Ik bezit tegenwoordig limpio zeventig duizend gul-
dens aan goed.”

De meeste van de genoemde handelstermen zijn inmiddels goeddeels onbekend
geworden. Dat geldt echter zeker niet voor het algemeen Zuid-Nederlandse woord
resem ‘rits, reeks’: “een hele resem”, met spellingsvarianten als rezem, resel, en bete-
kenisvarianten als ‘bundel, bos (sleutels, uien), snoer’. Resem is ontleend aan het
Spaanse resma ‘hoeveelheid papier’, waarop ook het Standaardnederlandse riem
‘papiermaat’ teruggaat, dat al in de 14e eeuw was geleend.

2.7. Pejoratieve benamingen

Een mislukte onderneming of flop heet in het Gents een kagade, kalwade. Dit is
ontleend aan het Spaanse cagada ‘poep, kak, drol’ (Debrabandere 2005). Het
West-Vlaamse abergilie, abergize ‘klein werk, klusje’, ook ‘waardeloos voorwerp,
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spul’ is ontleend aan het Spaanse obrezilla, obrecilla ‘werkje’, een verkleinwoord
van obra ‘werk’. Het woord is door West-Vlaamse vluchtelingen in de Eerste en
Tweede Wereldoorlog meegenomen naar Oost-Vlaanderen, waar het in b.v. Eeklo
is overgenomen in de vorm akkebiliën ‘verwarde bezigheden, overlast van werk’
(Debrabandere 2005).

Het Brabantse kabal wordt gebruikt voor ‘versleten paard, oud huis, kippenzol-
der’, en is hetzelfde als het Limburgse kavaalje, kaval ‘vervallen gebouw, armoedige
woning, bouwval’ en het algemeen Nederlandse kavalje ‘oud vervallen gebouw’,
‘oude onaantrekkelijke vrouw’, vroeger ook ‘oud paard’. In 1599 vermeldt Kiliaan
kavalie met de betekenissen ‘vervallen huis’ en ‘oud paard’. De oorspronkelijke
betekenis zal zijn geweest ‘oud paard’, want het woord zal ontleend zijn aan het
Spaanse caballejo ‘knol’, een afleiding van cabalo ‘paard’. Er is ook wel veronder-
steld dat het woord ontleend is aan het Latijnse caballus ‘paard, knol’, maar dat is
minder waarschijnlijk omdat het woord pas eind 16e eeuw voor het eerst in het
Nederlands voorkomt.

Het West-Vlaamse pumpel ‘pukkel, puist, bobbel’ is volgens Weijnen (1995:
124, 201) waarschijnlijk ontleend aan Spaans pimpollo ‘uitbotting van een boom’
(vergelijk ook ababbel onder 2.4). R. Versteganus schreef hierover in 1620: “Soo hy
eenen dronckaert aenschouwde met eenen grooten, rooden neuse vol blauwe ende
roode pumpelen, seyde dat de ziel van den wijn die hy ghedroncken hadde, was ghe-
monteert tot in het firmament van sijnen neuse, ende dat de pumpelen de meteoren
waeren die door de exhalasi ghecauseert waren.”

3. Besluit
In totaal heb ik 52 Spaanse leenwoorden in de Nederlandse dialecten gevonden.
Minstens 10 daarvan zijn al eeuwen uit het Nederlands verdwenen, maar van
andere is het heel moeilijk te beoordelen in hoeverre ze nog gebruikt worden. De
etymologische dialectwoordenboeken zijn veelal gebaseerd op de grote negen-
tiende-eeuwse beschrijvingen van de Zuid-Nederlandse dialecten. Inmiddels zijn er
in de vorm van WBD, WLD en WVD nieuwe beschrijvingen gemaakt, maar die
zijn niet compleet: het feit dat in WVD bijvoorbeeld abergilie, abergize niet voor-
komt, betekent niet per definitie dat deze woorden niet meer worden gebruikt.
Het zou interessant zijn een apart onderzoek te doen naar het voortleven van de
Spaanse leenwoorden in de Nederlandse dialecten.

Wat we inmiddels wel kunnen constateren is dat de meeste Spaanse leenwoor-
den voorkomen in de zuidelijke dialecten, wat niet verrassend is, maar dat daar-
naast toch ook nog ongeveer 10 woorden in noordelijke dialecten worden aange-
troffen. Bovendien is een aantal van de Spaanse leenwoorden opgenomen in Van
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Dale, vaak gemarkeerd als gewestelijk, zoals baljaren, machochel, pagadder, par-
lesanten, patat, pikkedillen, pollevie, resem en schampavie. De meeste van die woor-
den zijn met name in het zuiden wijd verbreid en helemaal ingeburgerd. Dat geldt
ook voor supiet, dat vreemd genoeg dan weer in Van Dale ontbreekt.

Het is interessant de gegevens uit de Nederlandse dialecten te vergelijken met
die voor het Standaardnederlands. In de tweede helft van de 16e eeuw en in de 17e
eeuw zijn in het Standaardnederlands, naast wat namen voor Spaanse munten en
titels, de volgende 11 Spaanse woorden geleend: de oorlogstermen armada, ente-
ren, majoor, maraan, spanjool, de handelsterm indigo, en de scheepstermen aviso,
cargo, casco, commando en passaat. Daarnaast zijn ruim 25 Spaanse woorden
geleend uit de nieuw ontdekte continenten, zoals de persoonsaanduidingen mes-
ties, mulat en neger, namen voor producten als ananas, maïs, tabak en dierennamen
als ara, muskiet, toekan (Van der Sijs 2001: 249-256). Dit zijn internationale woor-
den die niet wijzen op een speciale band tussen Nederland en Spanje.

De Spaanse overheersing heeft dus vooral invloed gehad op de Nederlandse dia-
lecten, meer dan op de Nederlandse standaardtaal. Dit kan verklaard worden door
het feit dat de taal van de (internationale) diplomatie en hogere burgerij in die
periode, zowel in de Republiek als in de Spaanse Nederlanden en Spanje, het Frans
was. Alleen de lagere bevolkingslagen kwamen direct in aanraking met het Spaans
en dus kwamen de meeste Spaanse leenwoorden terecht in de Nederlandse dialec-
ten.
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NOTEN

1 Daarom heb ik niet opgenomen dantes ‘fiches’ (volgens Vercoullie van Spaans tan-
tos, maar niet vermeld in WNT), en piakkers ‘luizen’ en savatten ‘pantoffels’ (vol-
gens Weijnen 2003 van Spaans piojos, respectievelijk savatas ‘lichte schoenen’,
maar niet elders aangetroffen). Het woord flok ‘slap, krachteloos’ komt, met vele
afleidingen, in Zuid-Nederlandse dialecten voor, maar er bestaat geen consensus
over de herkomst. Volgens Weijnen (1966: 356) gaat het terug op Spaans flojo, uit-
gesproken /flocho/ ‘slap’. Weijnen (2003) leidt het woord echter af van het zelf-
standige naamwoord vlok ‘plukje’, en Debrabandere geeft (o.a. 2005): “Wellicht
uit Fr. flac, fla(s)que ‘slap, week, mat’.” Spaanse herkomst lijkt mij onwaarschijn-
lijk, zowel vanwege de vorm als vanwege de betekenis: er zijn verder eigenlijk
geen bijvoeglijke naamwoorden uit het Spaans geleend.

2 Debrabandere heeft maar liefst vijf etymologische dialectwoordenboeken gepu-
bliceerd; sommige dialectwoorden worden in meerdere daarvan genoemd met
vrijwel gelijkluidende tekst. In die gevallen heb ik als referentie meestal slechts
verwezen naar de oudste publicatie.

3 Debrabandere (2002, 2005, 2007) geeft als alternatieve herkomst dat het woord het
verkleinwoord is van de bijbelse naam Magog (Apocalyps XX, 8), de naam van
een door Satan verleid volk, omdat dat in klank dichter bij het genoemde woord
ligt. Maar het semantisch verband blijft dan onverklaard.

4 Het dialectwoord poet(je) ‘moeder, geliefde, snoes’ heeft een andere herkomst: het
is een klanknabootsing in de kindertaal (WNT).

5 WNT neemt pedows op als variant van het klanknabootsende tussenwerpsel par-
does, perdoes ‘plotseling’, maar dit lijkt mij gezien de betekenis niet terecht.

6 Mogelijk echter met wisseling van de liquidae l/r uit Frans allez (Weijnen 2003,
Debrabandere 2011).

7 Later is hetzelfde woord opnieuw geleend, maar uit het Frans en in een andere
betekenis, namelijk als massicot ‘poederachtig loodoxide’, vroeger als gele verfstof
gebruikt.
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