

H arm o n i e

Puur Latijnse namen als Traiectum waren er opvallend weinig. De Romeinen
kwamen hier tenslotte in gebieden waar
soms al duizenden jaren mensen woonden. In die tijd woonden hier Germanen
(in het noorden) en Kelten (in het zuiden). De Romeinen troffen dus Germaanse en Keltische namen aan, plus
een aantal namen die al dateerden van
vóór de Kelten en Germanen. Zulke al
bestaande namen werden door de Romeinen gewoon overgenomen, vaak in
een beetje verlatijnste vorm – een logisch gevolg van de harmonie waarin de
Romeinen doorgaans leefden met hun
Germaanse en Keltische buren. Sommige namen ontstonden ook in harmonie.
Zo heette het Limburgse dorp Heel in
de eerste eeuw na Christus Catualium,
waarin het Keltische woord catu ‘strijd’
én het Latijnse vallum ‘wal’ terug te vinden zijn. In de dertiende eeuw was die
naam afgezwakt tot Hethele, waarbij
moet worden aangetekend dat die th
vermoedelijk werd uitgesproken zoals

Rutger Kiezebrink
Wat is er zo opmerkelijk aan stresssituatie? Wat is

de Engelse th. In de zestiende eeuw
was dat Hedel geworden, en inmiddels
is dus ook die d verdwenen, zoals weder
veranderde in weer, en teder in teer.
Eeuwenlang heeft men gedacht dat
ook Leiden teruggaat op een LatijnsKeltische naam, namelijk Lugdunum
Batavorum. Er heeft inderdaad bij Katwijk een nederzetting gelegen met die
naam, ‘het Lugdunum der Bataven’. Dit
ter onderscheiding van het Lugdunum
dat in Gallië lag, het huidige Lyon.
Maar de naam Leiden heeft daar niets
mee te maken: die komt van Leithen,
zoals het in 1143 gespeld werd (en ook
die th klonk als in het Engelse the). De
oorspronkelijke vorm was waarschijnlijk lagithon, ‘bij de wateren’ (lag is
‘water’).
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en medeklinkers? Zijn er meer woorden als arbeidsonrust, lateihout en tafeldiscours? Om dat
soort vragen draait het in de tweemaandelijkse
rubriek ‘Spelen met taal’.

D

Spelen met taal

De elf acht vier
zeven genoeg

het langste palindroom met afwisselend klinkers

e eerste aflevering van deze
rubriek, in januari, ging over
woorden als stagegegevens en
ukeleleleraar, die ‘bigramdrielingen’ bevatten: driemaal dezelfde combinatie
van twee letters achter elkaar. Lezers
van Onze Taal stuurden vele tientallen
andere voorbeelden van zulke woorden,
zoals papapapegaai, mamamammoet en
semimimiset.
Sommige daarvan worden ook in de
praktijk weleens gebruikt, zo blijkt als
je ze intikt in de zoekmachine Google.
De meeste Google-hits kreeg ik met het
door Christine Tamminga ingestuurde
woord verdwenenen (‘mensen die verdwenen zijn’, vergelijkbaar met verworpenen en verbannenen). De context
waarin dat gebruikt wordt, is overigens
vaak nogal beklemmend: het is onder
meer een letterlijke vertaling van het
Spaanse desaparecidos, dat in Argentinië

w e i l and

Van Germaanse oorsprong was bijvoorbeeld de plaatsnaam Vada, die te vinden is in een Latijns document uit 107
n.Chr. In Vada is met enige moeite het
huidige Wadenoijen te herkennen. Vada

is verwant met waden en betekende
‘doorwaadbare plaats’, oijen is in later
tijd toegevoegd; een ‘ooi’ is een weiland
in een rivierbocht.
Van weer andere namen wordt aangenomen dat ze al dateren van vóór de
Germanen en Kelten, en uit een andere
verwante taal komen. Zoals de naam
van de Maas (verlatijnst tot Mosa); die
gaat waarschijnlijk terug op een oud
woord voor ‘moeras’.
Alle namen uit de Romeinse tijd zijn
inmiddels vernederlandst. Maar hoe zit
dat met Emmer-Compascuum, een dorp
nabij Emmen? Het Latijnse woord compascuum (een rechtsterm met de betekenis ‘gemeenschappelijke weide’; van
com ‘samen’ en pascere ‘weiden’) lijkt
rechtstreeks uit het klassiek Latijn te
komen. Toch waren het niet de Romeinen aan wie het dorp zijn Latijnse naam
te danken heeft. Het gebied waarin
Emmer-Compascuum ligt, kreeg de
naam Compascuum pas in 1630. De
naam Emmer-Compascuum dateert
van 1867.


gebruikt wordt voor de slachtoffers van
de verdwijningen onder het Videla-regime. Twee wat luchtigere voorbeelden
die ‘in het wild’ voorkomen, zijn Rabobobo(’s) en stenenenergie.
Zelf ontdekte ik nog een fotomodellenwebsite met de naam Fotototaal.be:
drie keer ot achter elkaar. Nieuwe inzendingen zijn nog altijd welkom.


h o m o n i e m en

Ondertussen ga ik verder met een
nieuw onderwerp. Het Nederlands kent
tal van homoniemen: woorden met
meerdere betekenissen. Zo is bank zowel een geldinstelling als een zitmeubel. Ook telwoorden kunnen homoniem
zijn: elf is ook een sprookjesfiguur, zeven
is ook een werkwoord en het meervoud
van zeef, negen is ook de verleden tijd
van het verouderde werkwoord nijgen
(‘buigen als groet’), en onder meer vier,

acht en eenentwintig kunnen ook als
werkwoordsvorm worden gebruikt.
En dat zijn ze nog niet allemaal.
Dankzij die homoniemen is het mogelijk om zinnen te maken met meerdere telwoorden achter elkaar. Bijvoorbeeld: ‘Twee vrouwen van dertig negen
zeven keer diep’ (30, 9 en 7 achter elkaar) of ‘Deze elf acht [= vindt] vier
zeven in haar keuken wel genoeg’ (11, 8,
4 en 7). En in de zin ‘Zes zeven acht ik
iets te veel’ staan de getallen zelfs in de
juiste volgorde.
Er zijn ongetwijfeld langere telwoordrijtjes mogelijk, of andere zinnen
waarin de getallen in een speciale volgorde staan. Ik doe hiervoor weer graag
een beroep op de creativiteit van de
Onze Taal-lezers. Alle vondsten zijn
welkom op spelen@onzetaal.nl of via
het postadres van Onze Taal (zie colofon).
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