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Nieuwjaar

Maandnamen

Waar komt januari vandaan? 
Deze eerste maand van het jaar is genoemd naar Janus, 

de Romeinse god van de poorten en de in- en uitgangen, 

de beschermer van alle begin, en van de overgang van oud 

naar nieuw. Meestal wordt hij afgebeeld met twee gezichten: 

het ene kijkt naar voren (de toekomst in), het andere naar 

achteren (naar het verleden). Hij komt nog altijd voor in het 

woord januskop, dat staat voor ‘dubbel gezicht’, en meer 

Ook andere maandnamen hebben we overgenomen van de 

Romeinen, die trouwens ooit maar tien maanden kenden. 

Volgens de oude Romeinse kalender begon het jaar in 

maart; de laatste maand van het jaar, december, werd 

gevolgd door een naamloze winterperiode. In de zevende 

eeuw voor Christus kregen die twee maanden de namen 

januari en februari. 

… en wat is ‘blue monday’? 
Januari geldt niet als de leukste maand. De feestdagen 

zijn net achter de rug, de goede voornemens zijn alweer 

vervlogen, de dagen zijn nog altijd donker en het weer zit 

ook niet altijd mee. Het dieptepunt is de derde maandag van 

januari, als er niet alleen weer een werkweek voor de deur 

staat, maar ook het salaris nog niet binnen is, en het door de 

dure feestdagen aangetaste budget dus nog even niet kan 

worden aangevuld. De Britse psycholoog Cliff Arnall kwam 

in 2005 zelfs met een (pseudo)wetenschappelijke formule 

waaruit zou moeten blijken dat het hier gaat om de meest 

deprimerende dag van het jaar, oftewel ‘blue monday’. 

Januari komt van de god Janus, die naar voren én 

naar achteren keek. 
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Januari

Hoe je ook uit de nieuwjaarsnacht gerold bent …

… welkom in 2017!

Taalkronkels
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Januari

Bijzondere woorden

•  bebop – bepaald soort jazzmuziek (uit het Engels)

•  blubber – modder, walvisvet (uit het Engels)

•  giechelen – half gesmoord lachen (uit het Engels)

•  jingle – herkenningsmelodie (uit het Engels, 

oorspronkelijk ‘gerinkel’)

•  kroepoek – garnalenmeelcracker (van het Maleise 

kerupuk; kerup = ‘dof knappend’)

•  plapperen – babbelen, klapperen, slobberen (uit het 

Duits)

•  ploeteren – oorspronkelijk: door modder, slijk en vuil 

water waden

•  putsch – staatsgreep (uit het Duits; oorspronkelijk 

‘slag, stoot’)

•  rataplan – zootje, rommel (uit het Frans; 

oorspronkelijk ter aanduiding van het geluid van 

trommels)

•  roetsjen – langs iets afglijden (uit het Duits)

•  rompslomp – beslommering, gedoe (oorspronkelijk 

ter aanduiding van ‘in het wilde weg slaan’)

•  ruttelen – ratelen, pruttelen

•  sassen – wateren, urineren

•  slobberen – slurpen, hoorbaar drinken

Bijzondere woorden

Onomatopeeën

Een onomatopee is een klanknabootsend woord: een woord 

dat is afgeleid van een geluid, en wel zó dat het op dat geluid 

lijkt. Een bekend voorbeeld is koekoek. Het Nederlands 

kent tientallen, zo niet honderden onomatopeeën. Ze 

zijn er voor dierengeluiden (loeien, blaffen, koeren), voor 

geluiden die mensen maken (gorgelen, hikken, proesten), 

voor instrumenten (bongo, didgeridoo, kazoo), voor vogels 

(tureluur, grutto, kieviet) en voor voorwerpen (plopper, toeter, 

bom). En ten slotte heb je nog de woorden voor geluiden 

zelf, zoals boem, plop en tsjoeketsjoeke – een subcategorie 

die je vooral veel in stripverhalen tegenkomt.

Kieviet is een klanknabootsing.
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Taaltest

C.  Welke fouten zitten er in de zinnen 

hieronder? Het kan gaan om spelling, 

grammatica, leestekens, zinsbouw, etc.

1.  De stuccadoor Bernd Müller had al ’s morgens 

vroeg de wanden gespachtelputzt, zodat een of 

meer collega’s ze de volgende dag kon sausen.

2.  Toen alles spik-en-span was en Bernd een van de 

vele konditoreis op de Kürfurstendamm binnen was 

gegaan, dronk hij drie glazen Wiener melange en 

at een fenominabele mozartkugel.

Antwoorden:

A. B. C. 1. c. en plein public

2. a. jandoedel

3. c. kakofonie

1. a. tot huisdier maken

2. a. fossiel

3. a. overdadig

1.  stukadoor, konden, sauzen mag ook

2.  spic en span, konditoreien, Kurfürstendamm, 

wienermelange, fenomenale
A. Wat is de juiste spelling?

1. 

a. en plein publique

b. en-plein-publique

c. en plein public

2. 

a. jandoedel

b. Jan Doedel

c. jan-doedel

3. 

a. kakkafonie

b. kakafonie

c. kakofonie

B. Wat is de juiste betekenis?

1.  domesticeren

 a. tot huisdier maken

 b. overheersen

 c. huiselijk maken

2.  belemniet

 a. fossiel

 b. sta-in-de-weg

 c. vrijgeleide

3.  lucullisch

 a. overdadig

 b. idioot

 c. lichtdoorlatend
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