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Vooraf

Je kunt ‘ladderzat’ zijn, de trap omhoog naar de vierde ‘verdie-
ping’ nemen, een ‘kleedje’ kopen, iemand een ‘nieuwsgierig 
aagje’ noemen en hem of haar vervolgens ‘bij de lurven pakken’. 
Zulke uitdrukkingen en woorden zijn dagelijks vele malen te 
horen, en iedereen begrijpt wat ermee wordt bedoeld. Maar niet 
iedereen zal erbij stilstaan wat sommige van die woorden precies 
te betekenen hebben. Wat heeft dronken zijn met een ladder te 
maken? Waarom heet een verdieping niet een ‘verhoging’? En 
was er niet een streek waar je een ‘kleedje’ ook kunt áántrekken? 
Heeft er ooit een Aagje bestaan die heel nieuwsgierig was? Wie 
was dat? Wanneer was dat? En waar zitten je ‘lurven’? Vroeg of 
laat komt er een moment dat je je zoiets opeens afvraagt. 

Voor zulke momenten is er dit boekje. Het zet vraagtekens bij 
alledaagse en ogenschijnlijk vanzelfsprekende woorden, en het 
geeft de antwoorden: vaak verrassend en altijd boeiend. Het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en het Genoot-
schap Onze Taal sloegen er de handen voor ineen: ze bundelden 
hun kennis op het gebied van woorden, én hun ervaring met 
gedegen bronnen als het Woordenboek der Nederlandsche Taal, 
het Algemeen Nederlands Woordenboek, het Etymologisch Woor-
denboek van het Nederlands en de onvolprezen Etymologiebank. 

Bovenal stelden de twee instituten samen alles in het werk 
om die informatie op een heldere manier te presenteren. Zodat 
iedereen snel een onderhoudend antwoord krijgt op de vraag 
‘Waar komt pindakaas vandaan?’, en op nog 99 andere prik-
kelende vragen over woorden.
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Waar komt pindakaas vandaan?

Pindaboter, pindapasta en pindasmeersel. Die woorden 
klinken alle drie heel normaal. Maar pindakaas, de officiële 
Nederlandse aanduiding voor het broodbeleg gemaakt van 
gemalen pinda’s, doet wat raar aan. Want wat heeft het smeer-
sel met kaas te maken?

Het woord pindakaas is ouder dan het broodbeleg dat wij van-
daag de dag kennen. In Suriname werd in de achttiende eeuw 
het woord pienda-dokoen gebruikt voor een blokvormige massa 
gestampte pinda’s. Van dat blok werden plakjes afgesneden voor 
op brood, net als bij kaas. In een woordenlijst vertaalde een 
Duitse zendeling in 1783 pienda-dokoen als Pinda-Käse, dat later 
weer in het Surinaams-Nederlands belandde als pienda-kassie, 
en in het Nederlands terechtkwam als pindakaas.

In de negentiende eeuw werd in Amerika het smeersel uitge-
vonden, een bijproduct van pindaolie – en meteen een handige 
oplossing voor het pindaoverschot. Toen het broodbeleg na de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland terechtkwam, is daarvoor 
het Surinaams-Nederlandse woord pindakaas overgenomen. 
Het was misschien logischer geweest om voor het goedje de 
naam pindaboter te kiezen, net zoals gebeurd is in het Engels 
(peanut butter), het Duits (Erdnussbutter) en het Frans (beurre 
de cacahuètes). Maar boter was in die tijd een beschermde term; 
volgens de Nederlandse Boterwet uit 1889 mocht alleen echte 
roomboter de naam boter dragen.
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Is ‘hardlopen’ hetzelfde als ‘joggen’?

Veel hardlopers gruwen van het woord joggen. Het doet hen 
denken aan mannen met bierbuiken, rode hoofden en zweet-
banden, niet aan echte hardlopers. Is dat terecht? Is er wel een 
betekenisverschil tussen joggen en hardlopen?

Hardlopen is oorspronkelijk prestatiegericht. In de woordenboe-
ken is de eerste betekenis van het woord ‘om het snelst lopen, 
als wedstrijd’. Joggen staat voor ‘hardlopen als ontspanning’. 
Het is ontleend aan het Engelse to jog en komt sinds 1979 in 
het Nederlands voor. Toen hardlopen in de jaren negentig een 
populaire sport werd, ging men dat joggen gebruiken om aan te 
geven dat het om de recreatieve soort ging. Inmiddels is joggen 
verouderd en heeft hardlopen beide betekenissen gekregen: zo-
wel de prestatiegerichte als de recreatieve. Maar oorspronkelijk 
is joggen dus wel degelijk iets anders dan hardlopen.

In Vlaanderen ligt het iets anders. Daar komt het woord hard-
lopen niet of nauwelijks voor. Met lopen geef je daar al aan dat je 
gaat rennen. Dat is niet zo vreemd, want de oudste betekenis van 
lopen is ‘hardlopen, rennen’. Gaandeweg heeft lopen in Nederland 
het betekeniselement ‘snelheid’ verloren, maar in België is dat 
nog intact. Intussen werd joggen ook in België wel gebruikt, 
maar tegenwoordig verwijst lopen daar – net als hardlopen in 
Nederland – naar zowel de recreatieve als de prestatiegerichte 
kant van de zaak.

Overigens hebben hardlopers het in Nederland onderling ook 
over ‘lopen’ als ze hardlopen bedoelen.
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Waarom heet een ‘ui’ in het zuiden een ‘ajuin’?

Hoe noem je een eetbare, uit laagjes bestaande bol met een 
scherpe geur en pittige smaak? ‘Een ui’, zullen de meeste 
Nederlanders zeggen. Het antwoord van Vlamingen is: ‘een 
ajuin’. Waarom wordt een ui in Vlaanderen ‘ajuin’ genoemd?

Eigenlijk kunnen we de vraag beter omdraaien: waarom zeg-
gen Nederlanders ‘ui’ in plaats van ‘ajuin’? Het woord ajuin is 
ontleend aan het Franse oignon. Het Franse woord gaat op zijn 
beurt weer terug op de Latijnse vorm unio. Ajuin verdrong in de 
dertiende en veertiende eeuw het oudere Nederlandse woord 
look. Als zelfstandig naamwoord is look in de standaardtaal 
helemaal verdwenen, maar we zien het nog wel terug in woorden 
als knoflook en bieslook. In Vlaanderen bestaat look nog wel, maar 
dan alleen in de betekenis ‘knoflook’.

Maar hoe zit het dan met ui? Dat is van oorsprong een 
Hollands-Utrechtse dialectvorm die ontstaan is uit het Mid-
delnederlandse uijen. Het woord uijen is weer een variant van 
ajuin; het is afkomstig uit de Brabantse, Zeeuwse en Vlaamse 
dialecten. Vanwege de -en aan het eind werd uijen na verloop 
van tijd opgevat als meervoudsvorm. In de zeventiende eeuw 
ontstond daarom het nieuwe enkelvoud ui.


